אץ ביקורים לאסירים פלשתינאים
בגלל מחסור בניילון לאישורים
מאת עמידה הס
בשל מחסור בידיעות ניילון
במינהל האזרחי ,מעוכבת זה יותר
משבוע מסירת כ 600-אישורי
ביקוד לפל שתינאים שבני משפ
חותיהם כלואים בישראל .המסמ
כים  -שכבד עבדו את אישור
רשויות הביבחץ והודפסו  -אמר
רים להיאטם בניילון ולהימסר
לתושבים באמצעות ״הצלב
האדום״.
בראש משדד הקישור של המי־
נהל עם הצלב האדום עומד קצין
צה״ל .ואולם ,משום שהאזרחים
העובדים במינהל שובתים מתהי
לת מאי ,לא היה אפשר להגיש
בקשה לרכישת יריעות הניילון.
עובדי המינהל האזרחים שוב
תים בדרישה להבטיח את תנאי
הפרישה שלהם ,אם וכאשר הוא
יפורק .בץ היתר ,הם אינם מגי

שים שירותים לכשלושה מיליון
פלשתינאים ומשביתים לחלוטין
את כל מה שקשור ברישום אוכ
לוסין ,ביבוא מהו״ל ובענייני
תעבורה.
בץ  600אישורי הביקור שלא
נמסרו למשפחות  -כמאה לפחות
הם אישורים חד־פעמיים לבני
משפחה שהשב״כ הכריז עליהם
כ״מנועים מסיבות ביטחוניות״
לקבל אישור קבוע לביקורים
בכלא .אישור קבוע מונפק אחת
לארבעה הודשים ומבטיה לנושאו
ביקוד בכלא אחת לשבועיים.
בני המשפחות ״המנועים״ לא
ראו את קרוביהם שבכלא זה הוד־
שים ושנים ,רבים מהם הורים
מבוגרים או בנות זוג .עווד כמיל,
למשל ,בך  ,70מנוע מלבקר את
בנו באופן סדיר מאז ינואר ;1999

סארה רג׳וב ,בת  ,42מנועה לבקר
את בעלה שנשפט ב 1996-ל שמר
נה שנות מאסר.
האישור החד פעמי ניתן לאר
תן מאה משפהות בסוף מאי,
בעקבות השתדלות ממושכת של
״המוקד להגנת הפרט״ ועורכת
הדין תמד פלג .לאהד שפניותיה
של פלג לאל״מ שלמה פוליטיס,
היועץ המשפטי של צה״ל בגדה
לא נענו ,היא כתבה ב 28-במאי
למנהל מחלקת בג״צים בפרקלי
טות המדינה ,עוד פוגלמן ,וביק
שה את התערבותו .פלג פירטה
במכתביה  12מקדים ייצוגיים
שמדגימים את הבעיה .ב31-
במאי נמכר לה כי ״בני זוג של
כלואים והורים יקבלו היתרים חד

יומיים הד פעמיים״ ,דהיינו -
לביקור אחד .פלג ביקשה שמחל
קת הבג״צים תמצא פתרון הולם
שיבטיח ביקורים סדירים בכלא,
אך בינתיים גם האישוד החד
פעמי שהושג  -נתקע.
לאחר ש״המוקד״ וגורמים
אהרים מחו על העיכוב הנוסף,
אמרו אתמול במינהל דדאזדהי כי
הבעיה צפויה להיפתר היום,
לאחר שבאופן הדיג הוצאה בקשה
לרכוש יריעות הניילון .עם זאת
ב״מוקד״ מניחים שגם אם האישו
רים יימסרו תוך יתדיומיים ,בני
המשפחות ייאלצו לחכות עוד
שבועיים ער למועד הביקור הבא
בכלא .כל ביקוד מ ה מתקיים
בכל כלא ביום נפרד ,ומחייב
תיאום מראש עם הצלב האדום,
שדואג להסעה.

