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היום חדשות כל « המודפסת המהדורה

מחבלים קרובי לגדש הוחלט טרם הפרקליטות:
הראל ועמוס קרא ברוך מאת

 לגירוש המיועדים המחבלים משפחות קרובי
 את אתמול משכו עזה לרצועת המערבית מהגדה

 המדינה שפרקליטות לאחר לבג״ץ, עתירתם
 עדיין קיבלה לא הביטחון מערכת כי הבהירה
 בפני התחייבה הפרקליטות לגרשם. החלטה

 יהיו כזאת, החלטה שתתקבל מרגע כי העותרים
 נגד משפטית לפעול שעות 12 מהם אחד לכל

ההחלטה.

 בשם - צמל לאה עו״ד עתרה הבוקר בשעות אתמול
 משפחות בני 16 ועוד הפרט להגנת המוקד

 הביטחון מערכת של החלטה נגד ־ מחבלים
 לרצועה. מהגדה לגרשם כביכול, שהתקבלה,

 עם הבינלאומי. החוק את נוגד כזה גירוש כי השאר, בין נטען, בעתירה
הצהריים. עד עליה להגיב המדינה פרקליטות התבקשה העתירה קבלת

 החלטה כל התקבלה לא עדיין כי התברר הביטחון מערכת עם הפרקליטות מבדיקת
 הממונה ניצן, שי עו״ד שיגר בצהריים מהעצורים. מי גירוש בעניין פרטנית

 "בירורינו", לצמל. מכתב המדינה, בפרקליטות הביטחוניים העניינים על
 של להעברתו החלטה התקבלה לא המכתב משלוח למועד שנכון "העלו ניצן, כתב

 להעביר החלטה תתקבל אם כי להודיעך, הריני עזה... לרצועת ממרשייך מי
 12 לפחות כך על נודיעך עזה, לרצועת מעצרו ממקום העותרים מן מישהו
מראש". שעות

 הגירוש, שנמנע לאחר לדבריה, העתירה. את למשוך צמל הסכימה זה מכתב לאור
 קרובי של מעצרם נגד משפטית להיאבק הפרט להגנת המוקד מתכוון כעת

 לצורך לגרשם הכוונה היתה היחידה מעצרם סיבת לדבריה, המחבלים. משפחות
 אינו המעצר גם ־ חוקי אינו שהדבר ומשהתברר מתאבדים, מחבלים הרתעת

חוקי.

 להרוס שלא בגדה צה״ל כוחות למפקד המורה ביניים צו אתמול הוציא גם בג״ץ
 משפחות קרובי אשתייה, זיאד ושל גיברי חיירה של בתיהם את בינתיים

לעתירה. תשובתה את מחר עד להגיש המדינה את חייב בג״ץ מחבלים.

 המחבלים ששת של משפחותיהם בני 21 חקירת את השלים טרם השב״כ כך, בתוך
 יגורשו לבסוף כי היא כעת ההערכה השבוע. בסוף שנעצרו שכם, מאזור

 הטרור. ארגוני עם קשר יוכח שלגביהם זו, קבוצה מתוך בודדים רק לרצועה
 קצינים יגורש. העצורים מבין מי החלטה להתקבל צפויה השבוע סוף לקראת
 הביטחון מערכת כוונות אודות הפרסום עצם כי אתמול טענו המרכז בפיקוד
הרתעתי. אפקט יצר כבר המחבלים משפחות נגד לפעול

 הגדה בצפון הפתח של אל־אקצה" חללי של"גדודי נציגים מוסיף: "הארץ" כתב
 בבני יפגעו הם לרצועה, מחבלים משפחות בני תגרש ישראל אם כי אמש אמרו

ישראלים. וביטחונים פוליטים מנהיגים של משפחות
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