נוהלי רישום האוכלוסין בירושלים
מונעים מימון ניתוח לתינוק פלשתינאי
מאת עמידה הם

(רמאללה) .משפחה ירושלמית
נמצאת במירוץ מול נוהלי רישום
האוכלוסין במזרח העיר ,כדי
שתינוקה בן השלושה חורשים
יוכל לעבור מחרתיים ניתוח
לתיקון מום בלבו בבית החולים
הדסה עין כרם .עבדאללה עלא־
ווי נולד ב 22-במאי לתמארר ,אם
פלשתינאית ותושבת ירושלים
ולמסעוד ,אב תושב הגדה .המש
פחה חיה בבית חנינה .מאז נולד
הוא עבר סדרת טיפולים.
על פי נוהלי משרד הפנים,
ילד לא יהודי שאחד מהוריו אינו
תושב ירושלים ,אינו נרשם אוטר
מטית במרשם האוכלוסין ובתער
דת הזהות של ההורה הירושלמי:
המשדר מקיים בדיקה ,אם אכן
המשפחה חיה בירושלים .הבדי
קות נמשכות חודשים ארוכים,
לפעמים שנה ויותר .בכל אותה
תקופה התינוק אינו מבוטח

רפואית ,על פי חוק הבריאות
הממלכתי ,ולפיכך ההורים חיי
בים לשאת בהוצאות הטיפולים,
אם התינוק חולה.
בתחילת אוגוסט התברר
למשפחת עלאווי שבנה יזרקק
לניתוח .אז התברר לה גם שקר
פת חולים לאומית ,שבה חברה
האם ,לא יכולה להתחייב לשלם
לבית החולים ,כל עוד הבן אינו
מופיע במחשב הביטוח הלאומי,
והוא אינו יכול להירשם בביטוח
הלאומי כל עור אינו רשום כתר
שב במשרד הפנים .המשפחה
אינה יכולה לממן את עלות הני
תוח ואף לא לתת ערבות כספית
לתשלום מאוחר מגורם אחה
המשפחה פנתה לעזרת עמר
תת רופאים לזכויות האדם ולער
דכי הדין מוסטפא יחיא ואנדרי
רוזנטל .לאחר התערבותם ,הודיע
מנהל הלשכה האזורית למנהל
מינהל האוכלוסין בירושלים ,אבי
לקח ,שאושר רישום של ילדי

תמארר כתושבי ישראל.
מיד לאחר הרישום בתעודת
הזהות פנתה המשפחה לסניף
קופת חולים לאומית במזרח
העיר ,כדי לקבל את ההתחייבות.
שם התברר שקורם יש לעבור
הליך רישום לקופה ,בדואר.
בדואר נמסר אתמול למשפחה כי
מספרו של התינוק עדיין לא
מעודכן במחשב וברישומי מינהל
האוכלוסין ,ולכן לא יוכלו לטפל
בבקשתם .תהליך הרישום עלול
להימשך ער חורש .בקופת חולים
לאומית הבטיחו לנסות ולהסדיר
היום את מתן ההתחייבות ,באמ
צעות המשרד הראשי בתל אביב.
במארס  1999הגישו שלושה
ארגונים ישראליים לזכויות
האדם (עמותת הרופאים ,המוקד
_ להגנת_הפרט והאגודה לזכויות
האזרח) עתירה לבג״ץ נגר מני
עת טיפול רפואי מילדים פלש
תינאים ,שאחר מהוריהם אינו
תושב ירושלמי.

