
הקולגות בצל התקשורת, ומשאון הזרקורים מאור הרחק

הפרט להגנת המוקד בשקט פועל מ״בצלם״, המיוחצ״נים

כאוסף י88ב־ שהחל מה הפלסטיני. הציבור של הקבילות נציב

 כך, אחר תלונות 5,320ר שנים חמש הפך, מתנדבים של

ועתירות טענות פניות, השלטונות על הממטירה עילית ליחידת

י ן1ד לי =  n ״ n

 סמלי מבצלם, עיד ובאסם באר יזהר בעוד
 קרואסונים על- ישבו נוצצים, אינתיפאדה

 האחרון הרו״ח את וחילקו ■אגרון בבית קסנים
 המוקד המשיר בשטחים, הפסולה משתפי על

 השם זה. אולי כרגיל. לעבור הפרט להגנת
 שמביא היחצ״ני המוסף הערך סתם או הקליט,

 שכשמקללים היא העובדה אבל צוקד, דדי איתו
 לבצלם, מתכוונים האומה בגב הסכין תוקעי את

 צאלח מרחוב מתוקשרים .הלא לקולגות ולא
א*דין.
 המחוזי המשפט תבי של מושבם מקום בין

 קטנה'ובית פלאפל׳ להנהד
שקי נטוש קולנוע אולם מעל הומה, דפוס
 לאומניות, סיסמאות עמוסי הח־צוניים רותיו
 אולם בקפידה. ומאובזר מעוצב משרד לו שוכן

הא בזכויות העוסקות לכרזות מקושט ההמתנה
מי מכל לצד פלסטינים, ילדים ובתמונות דם

 בלבוש מבוגרת אשר. יושבת בחדר ההכרחי. עדן
 בדלפק שהבחור עד בסבלנות ממתינה מסורתי,

היו הצעיר של עדותו את לגבות יסיים הקבלה
מולו. שב

 לזמזם. מפסיק לא והפקס מצלצל הטלפון
 הצילום מכונת אל מתרוצצים המשרד עובדי
 ניירת. עמוסי קרטון תיקי כשבידיהם וממנה
 ומחדרי מהרחוב הבוקעת ההמולה כל בתוך

 בעניינים שולטת עמוס, שולחן מעל המשרד,
 מנהלת קרשטיין, דליה צרור ובקול רמה כיד

 עלא שנים. כשלוש זה הפרט להגנת המוקד
 קרשטיין עם במשותף המוקד את המנהל חטיב,

 והתלונות העדויות גביית על והאחראי
 ייעץייייח רדי שולחיה אל ניגש .פלסטיניםמ

 מסך מול השניה, בקומה התיקים. אחד "לגבי
 על המוקד, מעובדות רותם, שוקדת המחשב,

 רכזת לובניה, שהביאה חדשים ממצאים תרגום
 טיוטת וחסן יוסי מנסחים סמור בשולחן שטח.
י הצבאית. לפרקליטות מכתב

ידי על 1988ב־ שנוסד הפרט, להגנת המוקד
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״0י1■-^ד?רי^י^בו׳;מ^ r 'לחץ:בבג׳׳
 ער יציאה •אישורי למתן הסירובים מאחודי ־
 כחזית;זו'היו.לשקד וגם פירובהסנדב, על;.מך

 אשה .מחזרה מעסות.•במקרה*אחד לא הצלחות:
 וזומנה כידיה' ככר היציאה י• ־כש'אישור;'מהגשד
 >שתף ,לה הוצע מ- הרוסים,. במגרש לראיון
 'ו»מה: סירבה האישור>.היא תמורת 'פעולה.
ר־ ־הפניט ממשרד קיבלה 'יום17לאחר, ■למוקד.  ז

 בנושא.יסי פניות 2?,4ג' מתוך בלתי'מוגבל. 'שור
מש איחוד כיקוד, רשיונות יציאה, אישורי של

 המוקד טיפל "אחדות, 'מינהליות יסניוח פחות
.1,900נכ־ בהצלחה

ך כעקבות כלשהו שינוי חל פ ה מ  בשלטון ה
השלום? והסכמי

 אותן' למעט שינוי, כל להצביע־על ניתן לא .
 ״■ בעקבות.להץ״בבג״ץ. שבאו רביו,' של מתוות.

 הא־' שאי מם שלכם העבודה יהסי טיב מה . .־■
האדם? לזכויות דגתיט

קואליציה'הבול־' של הקמתה את or המוקד
 ;את האזרח, לזכויות' האגולה אח בצלם, אתי לת

 המרכז-־לאע* את ‘האדם, לזכויות הנשים קבוצת
אנח ארגונים. כמה ועוד אלסדנסיבית פודמציה

 ומגר׳ מידע מחליפים אחתילהודש, נפגשים נו
 של השמת עובדי■ פעולה. ודרכי החלטות שים

 והם׳ תלונות, *גלינו מעבירים השונים הארגונים
 שאינו.מסר מי עם המיידי הקשר מקור למעשה

 לגי גט החלטנו הסגר.. בגלל אלינו להגיע גל
 יש־'■ תיקים לפתוח במסדה משותף במאבק את
 שהמעורבים או נענו שפרם לאיבוד, שהלכו נים
אותרו. לא בהם

 הא* חומת את קצת שבד האחרון בצלם דו״ח
 העיקרית הטענה האדם. וכויות ארגוגי של חרות
 משתפי רצח בנושא מתחסד שבצלם היתה

דע מלהסגיר-את נמנעת קדשטיין אך פעולה,
 כל את: בצלם' לרשות ״העמדנו. האישדת. תה

 דדי ״אנחנו אומרת. הי* הרלוונטיים״, 'התיקים
 הטיפול. על שמופקדים כמי עצמנו את אים

 בתיעוד• .שעוסק לבצלט, בניגוד בפרט,
 רוב את המגיש רוזנטל, אנדרה עו״ד 'י־מחקד״.
 עובד: אינו אך המוקד מטעם לבג״ץ העתירות

 פחות; זהיד עמדותיו,־ את מייצג ואינו המוסד
 על פלסטינים ילדים הרג על דו״ח ״שיוציאו

חשוב״. יותד זה צה״ל. ידי
 משתפי נגד רבות תלונות הגיעו למוקד

 בא*. ככפר דמים מתארת.מרחץ האחרונה פעולה.
 התלונן. עלי״תאופיק אבו בשם הושב ג׳נין. זוד
 רנוךשיי* בכפר עברה האחרון דצמבר בחודש כי.
 צופרים כשהם לחתונה, בדרכם רכב כלי של רה

שטיין.צה״ללאנונבהקזיירה,שיפי מהכפר.ביקש.מנהגי כחור בקצב. צילונמתגןממוקר

!קו*«י^נשי,9̂
 מכתייאקדת^עני^כמהל^' '$ען#;מוכר,'1ס^ו«*:

קד-ית-נפצעוי;ארבעה  ■מידיות' הכפר מתושבי •!̂'
 . 7rfgm$r ;׳וש^ס:;ממכות^נסיון:^הגישייתלונמ.

 • המוקד ולבסח*;-נתבקש\ נדחהילגסענות^שמומ;’
:'להתערב•:.'

 האדם?־"אולי: ההגייה..'בזמ־יות ^״:איםזזיבאן
'־■■■■־■־׳'■■ .תושבים? .מדדבר.בפכםדך.דניל.בין

 לו ׳ובדופיש. זה. .אםירמקדה ם.1קדשטיין:'־'ז•יל־;
 נהגים,, ■סכסוך.: פעוט בענ«ן: מתחיל ^העימות

 ■משתמש.'כנשק ,לגןשל,.-:ד^שכ^חד'הצדדים
 תושכים:טסכסוד חורג זהילו־הדשויות^ שנחנו.

- 'רגילי!.'; . . - .V״ . ״ 
 באדם באמת שמדובר 'יודעים ־אתב זי'איך
 תושבים', מכסי? השלטונות? מחסות שנהנה:

 י נשק. מתזיקים בשטחים
 לא יום;ואפילו • לאוד •אקדח. שולף '-־.•-כשאדם

 שמדובר' ■ כדוד די זהותו, אתי• להסתיר מנסה'
 בשלג:עיבור. עוד לזה, מעבר פעולד* •י •במשתף
 -אס־^זץגדל ■אמ-ד-יינדס^-ל^■■חנו'נא ה התלת

פעולה.; ,;במשתף'
 טש• פניות'של לא'תטפלו? בה! יפניות יש '•"':

, . למשל? מעולה, מפי
 עזה תושב. מזמן. הגיע.לא המוקד אל חטיב: •

 הד־ הבטהון. כוחות של סייען תעודת והציג
 לירדן.'בבדיקה לצאת אתי-■בקשתו דחו שויות

 פעולה. כמשתף שהסייען'מוכר התברר שערכנו
הספק בטרם אך הצוות, הועלה.בישיבת הנושא

ומ הוא.התקשר נוסף לתחקיר אותו להזמין נו
 שהיה ייתכן פרטי. לעו״ד לפנות שהחליט סר
 נטפל אנחנו אבל במושתל, ומדובר תרגיל פה

 במשתפי גם בזכותו, פגע שהממשל מי בכל
 בתיק אלה כימים מטפל המוקד שנזנחו. פעולה

 הזהות.שלו. תעודת את שאיבד סייען, של נוסף
וחו יהודיה, בחורה עם אביב בתל מתגורר הוא
זהות. תעודת להוציא כדי לכפרו לחזור. שש
 לקבל. חפעולד, *1משת מצד גמיון פה אין .

 י למוקד? פניה באמצעות הבשד
 יושר. תעורת. שנוציא בדי אלינו פונים לא י. י

אי משוס אלינו־ בפניה ואין ישראלים אנחנו
הפלסטינית. לחברה :קבלה שור

 מתנסח המשולש, תושב ישראלי חטיב, עלא
כמתנ למוקד הגיע הוא צברית. בטרמינולוגיה

 בגנטיקה, שגי לתואר לימודיו במהלך דב.
באו הערבים הסטודנטים בוועד חבר כשהיה

 כי־ בעבודד* רב סיפוק ״יש העברית. ניברסיטה
בתי ״אבל אומד. הוא בשטח״, התוצאות'נראות■

 גם יש למשל, אלימות בנושא מסוימים, קים
 מהמתלוננים שומע יום'אני מרי תסכול. הרבה

 האויב הוא השופט ׳אם הערבי, הפתגם את
פונה?׳״. אתה למי אז שלך,.



 מד. ממומנת הפעילות כשכר. מחציתם קבועים,
 כסיוע מחו״ל עשירים של.יהודים תרומות זרת

 את גט מממנים אלה לישראל. החדשה הקרן
 שתגיע עלות־ המשרד, של והפעלתו אחזקתו

: דולר. אלף 340ל־ השנה
 לגר תלונות ומאות לבג״ץ עתידות עשרות

 הפרט להגנת המוקד .את הפכו פיט'ממסדיים.
 בזכויות לטיפול הקשור ככל דומיננטי לגורם
 של הדדחות בעוד אך פלסטינים. של הפרט
 פועלים ניחב, תקשורתי לסיקור ;זוכים בצלם
 זרקורי של המלטף מאורם הדחק המוקד אנשי

 כשנשאל הישראלית. הקהל ודעת. התקשורת
 את מקרוב המכיר נגבי, משה המשפטן השבוע

 המוקד. פעילות לגבי האדם, לזכויות הארגונים
 גרינ־ אמיל בפרס זכה שהגוף להשיב דק ידע

 ;הענ״ זפטית7המ האזדח^פעולתו לזכויות צווייג
לר לא וגם לנגבי, מוכרת לא המוקד של פה

 היטב שמכיר מי לנושא. המקורבים אחרים בים
 מחלקת - השלטון גופי דווקא הם המוקד את

 הפרקליטות ־המדינה, פרקליטות הבג״צים,
 המנה* - המשפטים ומשדד צה״ל דובר הצבאים

י יומיומי. מגע עמו לים
 5,320ב* המוקד טיפל פעילותו שנות בחמש

 משב־ איחוד שונים: כנושאים פרטניות תלונות
 וכניסה יציאה אישורי ביקוד, ורשיונות חות

 ‘חיי שוטרים, ואלימות תנועה אישורי ,,לארץ
 .לאלימות הקשור בבל ומתנחלים. לים

 דדך על. נוקבת ביקורת כמוקד יש מתנחלים,
 'קיבלנו, הצבא. ושל המשטרה. של הטיפול
 שבועיים כמשך שירה מתנחל על תלונה למשל,

 קרשטיין. מספרת באל־בידה״, שמש בקולטי
זהו על עלינו הרכב של הזיהוי לוחיות. פי ״על
 את העכדנו מפסגות. ברוך כשם מתנחל של תו

 נסגר חודשים מספר ולאחר למשטרה התלונה
מהתי* הרכה נודע׳. לא ׳העבריין בנימוק: התיק

't
̂.,^: -1׳ א פ תי ̂ינ מ טל ::■ &גות^ ^^  זזת

 עצמאי/ באופן >!מטהימ,'אמ תושב! גנמעבן
 ן לזכדות"יהאדס^ *«גומת ;וא^באמצעות׳

הן  !צי;אות,:זו;כ5ן#הפדט :71לז?גג המוקד ביני
ת גורלן בבירור בעיה יגרה: תלונו  ׳ של,'

 ?אה-גפגש. ג?יקכימ נושנית> איגתיפאדד.
̂::^<-. בדצמבר מר מ--פי^^  עה &דקלי

ד. ק ^ ^ ג  בפסדדי/למג^." ל^נגח׳׳הפדמ,; מי
תו וזפוקד: ■,שך,$יש.. התלונות ■גבל■, או  י:::^

■;< לי ©̂י ̂.ד.-בתל.ק^מגלומת^רה;^  תאר
̂,וגהלקז:,' ממן 1}?׳?יד*;/למרמ .?ל. חל  ש

פמחמ■!*??רמי  תוך^5̂־ואה?5( 'מאחרי/ל̂א
לגל^0ח;מ?מ>ק.גגף .:דעת שיקול,.:הפעלז>:  .'י

̂:> |י5מלוג^^>וגה^ואו:  ל.■■:3ה^״1הטיפו
̂-המוקד: ש ̂י מ^^:::::■■תלונה ?ג מ ק ד  ;גג

על#ד* לראויה וכרגיגמן  ::וממו^ת|
 ■הפדקלימו^החלטת,^הדקליג^גיתגון^^

̂:.מד ?5)י4■!»ו*:; ם מ^ ע ה; הו^^^  ;::ת.:זז
^ &?ימ.0מ ̂י ץ^: לגן ה;; ̂נ ת;;זז ר מנ  מ

מו׳ הי ^ ע
:;■,נמק■

̂';:ומ!ף.פג» מ ה ̂נ!?£וזזבות5' ̂■■;3ימ-.ע1ק ןמ
ם/: מי מ ת ה טץ אי קי ̂׳כ

̂:1גהצבא^אי בפקודות שלב ̂.;:ז» ק ח  :ב
ציני איס. ק /5ל *ילו /:של' תפקידה, מ3י0גי

וט בועדות סיגריות גופיי ־על כיבו גופי, חלקי
 לנד אושפז המתלונן שרוף״. ניילת עלי פטפו

 מפגיעות סובל כשהוא ימים,* חמישה שר
 הגי* דומות תלונות 28 גופו. חלקי בכל וכוויות

 פתוחות עדיין רובן ',93 שנת במהלד למוקד עו
.המשטרה. ממי סחבת בשל

 קצת לך נראית לא למשל, הזאת, העדות
 אליכם שפונים שתושבים קורה לא מפוקפקת?

מתנחלים? על אשסה למפול מנסיפ
 שהמתלונן לחשוב סיבה לי אין קרשטיין:

 שלגו הגישה גם וזאת אותנו, לדמות מנסה
 וגם בשבועה מעיד המתלונן כתלונה. בטיפול

 שאם כר למשטרה,• עוברת שהתלונה לו ברוד
 לחקירה יזומן הוא השוטדיס מצד תהיות יהיו

 העבודה שיטות את מחקים המתנחלים נוספת.
 כאילו הרושם את ויוצרים המסתערבים של

 תיקים לני יש פלסטינים. מצד בתקיפה מדובר
כזאת. עבודה לשיטת דוגמאות עם נוספים

 אלימות על תושבים כתלונות ״הטיפול
 וזדיז יעיל ״הפר קרשטיין, מצ!ינת המשטרה״,

 בטש* שוטרים לחקירות המחלקה שהוקמה מאז
 בראשי העומד שנדד, עדן עו״ד המשפטים. רד

 מועכד כשהתיק אולם ביותר, רציני מח״ש,
 המשטרה של המשמעתי הרץ לבית מהמחלקה

הדימ״. שמתקיים עד ויותר שנה לעתים עוברת
 אף המצב חיילים, נגד לתלונות הקשור ככל

 הסר הגיש למשל, כשנתיים, לפני יותר. חמוד
 כוח לפיה ירושלים, מזרח תושב של תלונה קד

 כל את לנקות כשאולץ אותו השפיל צה״ל
 בנובמכד 23כ־ עקב. הכפר מקירות הסיסמאות

 ״לאחר הצבאית: הפרקליטות תגובת הגיעה '93
 בדיקת לשט חומר קבלת אי פשר את שביררנו

 הד־ החומר אובדן עקב בי נתברר הנדה, העניין
 נר כיוס, הבדיקה. תיק אלינו נשלח לא לוונטי

להורות מקום יש כי נראה לא הזמן, חלוף כח

 הצבאית הפרקליטות מתייחמת • כיצד י
לתלונות?

 מי דולב, סא״ל רצינית. לא ההתייחסות
 פתחה לא ככלל מרכז, פיקוד פרקליטת שהיתה

 היתה תמיד התשובה שלנו. בתיקים בחקירה
 נסגר. התיק ולכן לתלונות תיעוד נמצא שלא
 הנוכחי, מרכז פיקוד .פרקליט פוליטיס, סא״ל
 אך חקירה, לפתיחת שקשור מה בכל יותר רציני

 נע כתלונה ממוצע טיפול וזמן נמשכת הסחבת :
לשנתיים. וחצי שנה בין

 וחדת אנרגטית אשה ,41 קדשטיין, דליה
 נשים בארגון דבות שנים פעילה היתה לשון,
 רוב את בירושלים. פוליטיות אסירות למען

 האדם, זכויות לנושא הקדישה שלה הקריירה
 לא הצליחה המוקד בדאש עומדת שהיא ומאד
 ׳,92 בשנת הבטחון. מערכת על להשפיע פעם

 האזרח לזכויות והאגודה המוקד הגישו למשל,
שיא ביניים צו שיוציא בבקשה לבג״ץ, עתירה

 במסגרת לארץ שהגיעו פלסטינים לגרש סור
 מעבד להישאר , ושביקשו משפחות איחוד :

 השלטונות. להם שהקציבו החודשים לשלושת
 ראש הבריז בבג״ץ הדיון לפני ספורים ימים

 פלסטי* אלף יורשו לפיה מחווה, על הממשלה
 של לתקופה בשטחים להישאר מידת שבאו. נים

 נזעמות תגובות גררה ההחלטה חודשים. ששה
כניעה. בה שראה בימין,

 המוקר, של ברוד נצחון במחווה רואה ״אני
 שהר ודרח בבג״ץ שהפעלנו לחץ ב׳עקבות שבא.
 יש ״אבל קרשטיין. אומרת הנושא״, על צאנו
 נרפה לא ואנחנו נוספות, למחוות .מקום

 איבדו איש אלף 70כ* האומדנים, לפי מהלחץ״.
 משפחר. עם ולהתאחד בבתיהם לגור זכותם את

 יכולים הם השטחים. את שעזבו לאחד תיהם
 מאלץ הממשל אך כמבקרים, פעם מדי לבוא
כיוס קצובה. תקופה בתום לירדן לשוב אותם

 מקושטיץ,טנהלת
 התיקים ״מונית המוקד

 ,|האי«ינאדהגסגוים מתחילת
 משתזשלמויהנוקליטות

 •יסממעוגביפשוחווואו
הימזמתקנליז* שהואמואנד.®

 המעווגיס ופוטי יתסית חדשה
בידיט' נמצאים

 גיקוז־ ״פוקליט זונוצה״ל:
 חלק עליחקיות ;המדכזהווה

 הזמן למוות המאות, 'מהתלמות
 גגתתת, לא שוזלמבחלקןהאחו ?

 דעת שיקול הנעלת לאיזו חקירה,
# ®נמיק;.גל «. 4,:Tpm^v nrt £

 ,ננדקתנממימתובתיניתהואויו
& ^*ד״־הנוק^מות^ >ת9ממ»

צילונהרמןמבגן

 אלימות בנושא המשטרה לטיפול שהגשנו קים
הזה״. העלוב בתירוץ נסגרו מתנחלים
 איתור הוא המוקד מטפל בו נוסף נושא
 על לבג״ץ עתירה הוגשה ׳89בשנת' כלואים.

 שביקשה: והמוקד, האזרח אכויות האגודה ידי
 משפחה: ילבני לאפשר הבטחון מערכת את לחייב

 מקום על מידע לקבל פלסטיניס .כלואים של
הכ בעתידה הדיון מועד לפני יומיים מעצדם.

 הדיווח בנוהלי שינוי על הבטחון במערכת ריזו
 עם יומיומי קשר המוקד מקיים מאז למשפחות.

 כלואים לאיתור לבקשות בנוגע הצבא רשויות
השונים. הכליאה במתקני

 תושב במוקד התלונן האחרון דצמבר בחודש
 חודש כי עופות,' לממכר חגות בעל קלנדיה,

 תלונתו יהודים. ידי על ועוגה נחטף כן לפני
 שחוק* של'המשטרה, אמי מטיפול נבעה למוקד

 שמסד בשכועה בעדות משקר. שהוא טענו דיה
 נאמר ג״השאן, תנריד המוקד, הדין'של לעורכת

 והתחילו אבן על אותי הושיבו ״הם' היתד: בין
בבל אותי חבו הס בחל. בשרשראות בי להכות

ב *,׳sa '?והר 'למנת יזזמוקר •ל־גגלמ■ »
-:*י!מכג?עט ■■•מש^מ^ו?:. *03 ד,&דט; :
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 ליפ;:1״,לא\-יכ ׳,.לזכויות...האדם אדגיגיס

 במלוני■<פדטגמת>■, ׳במיפול•■׳1להתמקד,••
̂.חוךש%: .מלונות, 7אלי».'»אמ י jayw׳  מד.

 .* ;׳*::למיקד^':אנחנומפנים ומן ,נאת
nyמדכי פועל ״אני רוזנטל״, אנדרה ״ 

 יבדי המפה, על המוקד את להציג -כדי״
 '»עמד ציגודי, כעותד מגיד שממוקד
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הסליחה״. עמכם מחדש. בדיקה על
הפדקליט־הצב* סגן עם כפגישה ',91 בשנת

 למוקד הוצע מדבז, פיקוד ופרקליט הראשי אי
 תיעוד נמצא שלא תיקים על ולוותר קו ליישד

 מתחילת התיקים ״מרבית קדשטיין: לגביהם.
 הפדקליי שלדברי' 'משוס נסגרים, האינתיפאדה

 או שוחררו כתלונה המעורבים החיילים טות
 תשובות מתקבלות' היום גם אכד. .שהחומד

המ ופרטי יחסית חדשה התלונה אם גם כאלה,
 על• לתלונות בנוגע כידינו״. נמצאים עורבים

 במק* לחלוטין. שוגה המצב חיילים, מצד גניבה
המעור וכל במהירות נפתחת החקירה אלו ריס
 גונב״, צבא לא ״זה ונענשים מאותרים בים

בסרקאזם. קדשטיין מעידה
בחקירה? פותחים לא המקרים יתר גבל

 בודק קצין ידי על מנוהלות החקירות
 לחלר בקיא ושאינו משפטן שאינו במילואים,

אות תחקר בהם הבורדיס מהמקרים בנושא. טין
 מושג לו שאין ללמוד היה ניתן בודק, קצין נו

בחופר. מושג וחצי

ובק זה, בנושא תיקים 1,400בכ־ המוקד מטפל
. כתחום. פעילותו את המסכם דרח ייצא רוב

 בעקבות היא גם באה רבין של נוספת מחווה
 לשנות בדרישה המוקד, שהגיש לבג״ץ עתירה

 הגיל בקבוצת זכר בל לפיה הגורפת ההנחיה את
 לתקופה רק לירדן לצאת רשאי יהיה 35*16

 שנים. שלוש חודשים.ועד מתשעה ממושכת,
 אומרת מרצון״,. הגליה של מדיניות •זוהי

 מי של באפשרותו' שאין ״הידיעה קרשטיין.
 תקר לאחד רק אלא לשוב יציאה היתד שקיבל

 מחוץ להשתקע אותו מעודדת ארובה, פה
 רבין הודיע לשלום המו״ס חידוש עם לשטחים״.

 שה־ נוספת עתירה כעקבות תשונה. ההגבלה כי
 בר־ השמות 200 מתוך 198 נמחקו המוקד גיש

 דרך לצאת עליהם שגאסר האנשים שימת
 קרשטיין. אומרת השיטה״, את ״גילינו הגשרים.

משתנים״. והקריטריונים - בבג״ץ ״לחץ
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