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25.03.201523:19ג'קי חורי

בג"ץ: הילדה הפלסטינית מריה אמן תישאר
במעמד ארעי עוד שנתיים

הילדה בת ה-13, שנותרה משותקת מפגיעת רסיסים בראשה בעת התנקשות בעזה וטופלה
בארץ, תוכל לבקש תושבות קבע בתום התקופה

הילדה הפלסטינית המשותקת מריה אמן, אביה ואחיה, יישארו בישראל עוד שנתיים, במעמד של
תושבות ארעית. בתום התקופה הזאת יוכלו לבקש מעמד של תושבות קבע משר הפנים. כך סוכם

ביום שלישי בדיון שהתקיים בבג"ץ בעתירה שהגישו בני משפחת אמן, נגד שר הביטחון ושר הפנים.

במאי 2006 נפצעה מריה אמן, אז בת שלוש וחצי, קשה מאוד מרסיסים שחדרו לראשה והותירו אותה
משותקת לכל חייה. היא ובני משפחתה נפגעו בעזה, כשחיל האוויר ירה טיל אל מכוניתו של מבוקש
הג'יהאד האיסלאמי מוחמד א־דחדוח, שפגע גם במכונית של המשפחה שעברה בסמוך. בהתקפה

נהרג א־דחדוח, אבל גם שלושה מבני משפחת אמן — הסבתא חנאן, האם נעימה והנכד, מוהנד בן
השבע (אחיה של מריה), שנסעו במכונית סמוכה. מריה שנפצעה קשה הועברה לטיפול בישראל.

נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופטים נועם סולברג ויורם דנציגר, מתחו אתמול ביקורת,
בתחילת הדיון, על באי-כוחה של המשפחה. הם אמרו שאין עילה לדיון המשפטי הזה מאחר שהמדינה

כבר העניקה לילדה ואביה אישור לתושבות ארעית לעוד שנתיים. לדברי השופטת נאור, "על דעת
חבריי — לפעמים צריך להגיד עד כאן. כך לדעתנו בעתירה הזו, שתלויה ועומדת מאז 2007. קיבלתם
וקיבלתם וזה לא אומר שאתם חייבים לקבל כל דבר. יש רישיון לישיבת ארעי. אנו לא רואים את העילה

דווקא לחייב רישיון ישיבת קבע. אין להבנתנו עילה לחייב דווקא ישיבת קבע למי שניתנה לו ישיבת
ארעי לעוד שנתיים. אני מציעה שתתייעצי עם שולחיך, קראנו את הסיפור הנוגע ללב ועדיין יש גבול".

השופט סולברג הגדיר את התנהלות המדינה כראויה לשבח, ואמר כי המדינה עמדה בהתחייבויות
שלה עד כה, והעניקה טיפול רפואי וזכויות סוציאליות לילדה, והבטחה לחדש את מעמד התושבות כל

שנתיים.

עורכי הדין של המשפחה, עדי לוסטיגמן ואמיר שמר, טענו בדיון שהמעמד הארעי שניתן למשפחה
מחייב התמודדות קשה ומותירה אותה בהליך מבחן, ולכן ביקשו להעניק להם תושבות קבע.

עמותת "רופאים לזכויות האדם" פנתה, לאחר ההתקפה שבה נפגעה המשפחה, לשר הביטחון דאז,
עמיר פרץ. העמותה מסרה שהכסף שהעבירה הרשות הפלסטינית לצורך מימון הטיפול בילדה כמעט
אוזל, וכי הרשויות בישראל עלולות להשיבה לרצועת עזה. פרץ הורה על מימון הטיפול הרפואי על ידי

המדינה מנימוקים הומניטאריים.

מאז 2011 מתגוררת מריה, היום בת 13, עם אביה חמדי ואחיה מאומן באום אל־פחם. המשפחה
מתכננת לעבור לירושלים בזמן הקרוב. חמדי, אביה של מריה, מסור כל כולו לטיפול בה ובבנו מאומן,
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היום בן 11.

עו"ד לוסטיגמן אמרה בתגובה כי מדובר בהחלטה טובה בנסיבות הקיימות ושהיא מקווה שהמשפחה
תזכה למעמד קבע.

 


