
התינוקות סוחוי
 לבית־המשפט, פנה הוא בלתי־חוקי. אימוץ
מ התינוקת הוצאת נגד מניעה צו ביקש
הארץ.

 להשאיר ״היא הסביר, שלנו,״ ״המדיניות
 והותר די יש מדינת־ישראל. בתחומי ילדים
 ילדים, לאמץ המבקשים ישראליים הורים

 ילדים מהארץ לייצא צורך יהיה שלא כדי
לאימוץ.״

 שבית־המשפט ברגע מוזר. דבר קרה כאן
ה הרבנית נעלמה — הקורה לעובי נכנס
ועז חפציה את ארזה היא מאמריקה. טובה

 בת התינוקת בלי לבדה, — הארץ את בה
החודשיים.

 הפרשה את לסיים כמובן, היה, אפשר
 טחנות טוחנות משהחלו אך זו. בנקודה

חוק אותן. לעצור היה אי־אפשר — הצדק
 הגברת אחר מחפשים החלו משרד־הסעד רי

 ביתו אל — לבני־ברק הגיעו כך איזקסון.
 שנקבעה הכתובת מנדוברנה, האדמו״ר של

 כתובת ינובסקי, עורך־הדין שערך בהסכם
לרב המיועדים מכתבים למסור יש שאליה

איזקסון. נית

 - חיוך
ושתיקה

 ולאדמו״ו האמריקאית לרבנית ה 4*
האדמו״ר, של בנו לדברי מבני־ברק?

 משפחה קרובת ״היא רוזנבאום: דוד הרב
 איזקסון מאיר הרב של אשתו היא שלנו.

 התינוקת את לקחת באה היא מפילדלפיה.
בתה.״ בשביל
 משפחה שדווקא איזקסון גיטה ידעה איך

ל התינוקת את לתת מוכנה זו ירושלמית
אימוץ?
ש מישהו לי ״יש חייך: רוזנבאום הרב
״לנו מסר הוא זה. בעניין מטפל . . .
מי?

ושתיקה. — חיוך
נזנדבורנה. האדמו״ר של בנו רוזנבאום, זוב הרב זהוממי־בוס והרב האמויסאית התיירת

 את להוציא שעמדה איזקסון, ניטה האמריקאית התיירת
רוזנבאום. הרב השיב קרובת־משפחה,״ ״סתם ביניהם? הקשר מהו אליה. המיועדים למכתבים נמען כתובתו את מסרה מישראל, התינוקת

מהנהקשר* לחקור: חייבת המשטרה
 משפחתי עניין חד־פעמי, מיקרה זה האם
שתיקה• — שוב בודד?

 תודש״ס בת העברת עונבה
לאימוץ שנמכרה חשד ב: לאוה

ילדים 7 להם אשר — מפגרים להררים בת
 — בירושלים כתבנו ברש, מנחם סאת—

 לעכב ציווה כירושלים המחוזי כית־המשפט
 כחודשיים. בת ילדה של הארץ טן ■יציאתה את

 כי חשד שהעלו שלטוכות־הסעד לבקשת זאת,
 אמריקנית, למשפחה לאימוץ נמסרה הילדה
 המש־ אס במצוקי״ נתונה בצע״כסף. תמורת

 ש־ נפש, חולת היא פחר, בך סרים השופטת בפני
תפ את למלא יודעת אינה מחרידה פרשה נגולה' פורת

וכעקרת־בית. נאם קידיה ה־ ידושלסית. סשפחד, של

הקשר
הסמוי

 1 ־ במכוניתו פורץ גילה 1
בתוכה אותו ונעל

 1 אמרונות״ ״יריעות נתב פורטנוי, ש. סאת 1
 | החנה ניטו, אתסול שביקר תל־אניב. תושב . 5
 5 שבעיר. קרוטים בכיכר הפרסית מכוניתו את ?
 5 למכוניתו וכשחזר פנישד״ לקיים נרי יעא הוא :
 8 הסחטט קרוא, בלתי אודה בחונה לפצוא הופתע §
' בתוכה 5 . י | ׳,'
 5 הוא עשתונותיו. את איבד לא הסנונית נעל י |
 5 פנוניתו, אל החשינד״ בחסות להתקרב. הצליח |
 5 בתנו־ בהתקדבותו. ירגיש לתוכה ׳.שהפורץ מבלי §
 ! הסבו־ הפורץ טבחת. הדלת את נפל סהיוד. עד. 5
 8 נמהרד״ אכן שהניעה לעזרה. בקריאות פרץ הל '8
ת את חילצו בניידת, שבאו שוסריב. י § פי  5 מן ה
 * בבית- יותר, מרמה לכלא •והעבירוהו המכונית 5
■המעזיר . 8

ו / / ״, ״ ״, ״ ״, ״ ״ ״., ״, ״ ״ ״ ״ ״ ״, ״ ״ ״ ״ ״ ״ ״, ^״
הוטל מלא עוצר

 ב- סשוט פועל הוא האב ־
בשכ מסגר בית־חרושת,

לש של לעזרה הנזקק לו,
שב מבין הרוב הסעד. כת
 (הגדול שנולדו הילדים עת
 בת כאמור, הקטנה. ,13 כן

 לטיסולן נמסרו כחדשיים)
 סחת אומנות. משפחות של

הוריהם. לבית
 מלשכת *וריאלי, עו״ד
ה למשרד המשפטי היועץ
 של שולחנה על הניח סעד,

 זכרוך בךפורת השופטת
ה הורי בין שנחתם דברים

 מארצות־ תיירת ן לב־ י/דה
 אצל (שהתגוררה הברית

 בבני- מנדבורנה האדמו״ר
 עמדה זה מיסמך לפי ברק).
ל לתיירת להימסר הילדה
 תוך שנים. 3 במשך טיפול

 הד אל להחזירה התחייבות
 תקד כעביר בירושלים ריה
זו. סד.

בבק טען צוריאלי עו״ד
 הסעד שלטונות כי שתו,

 עיס־ באן שנעשתה חוששים
התיי לבין ההורים בין קד.
אי מסתתר שמאוחריה רת.
 תמורת בלתי-חוקי, מוץ
 עו״ד טען עוד כסף. בצע

ה של זהותה כי צוריאלי,
 המשפחתי מצבה תיירת,

אי הכלכליות ואפשרויותיה
ב הצורך. די ידועים נם

 שיריתי׳ אין אלו נסיבות
ברוד- לקבוע יכולים הסעד

הזאת?' הפרשה מכל להטיל! ניתן ה **
 1לחזק כדי בו יש בעובדות שיטחי מבט

 ב־" מדובר שאכן משרד־הסעד, חששות את
וה המפגרים מהוריה תינוקת לקנות נסיון

בארצות־הברית. לאימוץ ולמוסרה עניים׳
 י תעורר גם העובדות של נוספת בדיקה

 פרשה! התגלתה במיקרה שרק החשד, את
 שהרבי ״מישהו״ אותו כי רבות. מני אחת

 | עוסק זהותו את לגלות סירב רוזנבאום
 המוכנים' עניים, הורים במציאת קבע דרך

 מיסתוריז ״מישהו״ וכי ילדיהם, את למכור
 מיסחר] של זד, בסוג קבע דרך מתווך זה

בבני־אדם.
 1ב־ גם עלתה זו שמחשבה להניח אפשר

 שהם] וייתכן משרד־הסעד, פקידי של ליבם
 החש־| את לחקור ישראל ממשטרת יבקשו

 ׳ מאורגן מיסחר קיים אומנם אם ולגלות דות
לייצוא. בתינוקות

זו. בנקודה לפרשה להניח אי־אפשר אבל
 וחובה| אחרת, פרשה עם סמוי קשר לה יש
תום." עד הזה הקשר את לחקור המשטרה על

 של! היעלמם פרשת היא האחרת הפרשה
תימן. ילדי

לפיענוח' החוט
התעלומה

 שנים, כשלוש מלפני־ ,1532 הזה״ ״העולם שער זהו
״לאמריקה נמכרו תימן ״ילדי :בו נאמר  העובדות !

לא החקירה אך - למשטרה נמסרו הגילוי מאחורי

אחרו ״ידיעות כותרת - משמאל תום. עד נערכה
 בשבוע להוציאה נאכר אשר התינוקת על נות״

המיקרים? שני כין הקשר מה לחוץ־לארץ. שעבר

 המדינה לקום הראשונות שנים **
 וממחנות־העולים מבתי־החולים נעלמו ^
מ ההמונית העלייה בני תינוקות, 250כ־

 עיקבות! את לגלות יכלו לא הוריהם תימן.
 בליבם כירסמה זו נוראה ותעלומה ילדיהם,

1)16 בעמוד (המשך


