
פתוחות בדלתיים דיון לקיים עתרו לגירוש המיועדים

שליט אריאל ביוד אד תצלום

עמנואל ליד בשבועיים לפני שהותקן? האוטובוס

 הראל עמום מאת
ריינפלד ומשה

 שצה״ל הפלשתינאים, שני
 על המורה צו חמישי ביום הוציא

המער מהגדה לשנתיים גירושם
 אתמול עתרו עזה, לרצועת בית

 העדר ועדת את לחייב לבג״ץ
בעניי הדיון את לקיים הצבאית

 לא עור כל פתוחות, בדלתיים נם
 השניים, חסוי. בחומר מדובר
 אל־נאסר ועבד עג׳ורי כיפאח
מבק שכם, מאזור שניהם עסירי,

 צו'ביניים להוציא מבג״ץ שים
 הוועדה דיוני את לעכב שיורה

בעתירה. ההכרעה עד
 פיקוד אלוף חתם חמישי ביום
המא צו על איתן, יצחק המרכז,

 ועסי־ עג׳ורי של גירושם את שר
 מגורים״(. מקום תיחום רצו דה

 עסי־ נאסר של אחיו הוא עסידה
 מכפר החמאס חוליית ראש דה,
 הפיגועים לשני האחראית תל

 של אחיו הוא עג׳ורי בעמנואל.
 שני את ששיגר עג׳ורי, עלי

המר בתחנה לפיגוע המתאבדים
אביב. בתל הישנה כזית

 החלו הערר בוועדת הדיונים
 הבוקר להתחדש ואמורים שלשום
המיי הדין עורכת עופר. במחנה

 עו״ד ועסידי, עג׳ורי את צגת
 להגנת מהמוקד פלג־שריק תמר

 שהוועדה בעתירה טוענת הפרט,
 סגורות בדלתיים לדון רשאית

חסוי. בחומר כשמדובר רק
 כי מקווים הביטחת במערכת

יושלם השניים של גירושם

 ביטחוני גורם ,p כמו השבוע.
שמער ל״הארץ״ אמש אמר בכיר

 אפשרות כעת בוחנת הביטחת כת
 בתר מדובר הפעם נוסף. לגירוש

 משפחתו קרובת לחם, בית שבת
בתקו שהוחזקה חמאס, פעיל של
מינהלי. במעצר האחרונה פה

 בתיהם את צה״ל הדס שלשום
 מתאבדים. מחבלים שני עוד של

משפחתו בית נהרס כרם בטול

 חמאס פעיל עליאן, אחמד של
בנת הרצל ברחוב פיגוע שביצע

 נרצחו שבו ,2001 במארס ניה
 .55 ונפצעו ישראלים שלושה
 של משפחתו בית נהרס בחברון
 הג׳יהאד פעיל שוויקי, חאתם

 ירי פיגוע שביצע האיסלאמי
בירוש הצרפתית הגבעה בצומת

נהר שבו אשתקד, בנובמבר לים
 בני 48 ונפצעו ונערה נער גו

אדם.
 בהכנות צה״ל החל לכך נוסף
 כמה עוד של ■ בתיהן להריסת
 מתאבדים. מחבלים של משפחות
 נבחנת כי אמרו צבאיים מקורות

 קרובי לעצור האפשרות• גם
 מבוקשים של נוספים משפחה
 מתאבדים מחבלים או בכירים
 לרצר לגרשם אפשרות לקראת

אלי p בנימין הביטחון, שר עת
 כי 2 לערוץ שלשום אמד עזר,
 המתאבדים משפחות בתי ״הרס

 קרובי כמה להגלות והניסיון
 להסתמן מתחיל זה - משפחה
 שלו״ את לעשות שיכול ככיוון

 פיגועי מפני מחבלים בהרתעת
בעתיד. התאבדות


