
 צווי יבוטלו לא מדוע יום 30 בתוך לנמק והמרכז פיקודי.הדרום. ־לאלופי הביטחון לשר והורו הגירוש, את שעיכב הביניים צו את ביטלו השופטים
. הגבול לכיוון אמש יצאו המגורשים אוטובוסי - העקרוני במישור יהיה המדינה בתשובת הדיון ואור. ברק השופטים התנגךו להחלטה הגירוש.

זוטא חתי

 את שעיכב הביניים צו את אתמול ביטל; בג״ץ ׳-־
 14 לאהד: מהארץ. חמאם פעילי .418 של גירושם
̂ץ הורה בוקר לפנות בחמש שהחל דיון שעות  . בצו' בג

 י הדרום פיקודי לשריהבםחון/ולאלופי תנאי על
 : צווי לא.יבוטלו יום.מדוע 30.בתוך לנמק והמרכז,

 בלילןז'הזלו,!דאוטובוסים_בהם אתמול הגירוש..עודי
̂י-יהךמז״^ת־^ לנוע ־מאות'המגורשים  ■לעםדד^

 במי־ יהיה תשובתה • את המדינה שתגיש. לאחר .קיים
 , על הצו את להפוך *ך2ב יחליט .אם• העקרוני. :שוד

 .־"-V. ״' - :י : תנאילהחלסייוחזתהמגורשים
 הגיעה.-לסיומה'הדרמה, בערב'• בשבע: אתמול“ £ י

 :24 כמעט מהעולם"טלו. עיתונאים ע״י שסוקרה
 .,. ביום:.רביעי, 20:3.0ב־ רביעי ביום לת, שעות:קודם

 השלום,' לשיחות למשלחת,. המקורב. פלסטיני 'קיבל
 מפעילי מאות לגרש הכוונה: על הודעה'ראשונה

 ’ ברחוב. שמועות של בתום.יום הגיעה ההודעה החמאס,
 אותו פעילים. 20־30 יגורשו כי שהעריכו הפלסטיני,

 בארץ. המשלחת חברי עם מיידי קשר. ליצור החל אדם
-'X׳V—■י-'... • -־ל:;: •V•:.: • ובחו״ל.

לה צמל לאה הדין עורכת התבקשה שעה באותה
 ־:חמאס.. אנשי של מסיבי. לגירוש האפשרות על גיב

 התחלתי_מייד, תגובה, זמן,על בזבזתי ״בכלל,לא•
צמל? אמרה נגךהגירוש״, הבג״ץ על .לעבוד

המלון• חוסייני;מבית פ״סל התקשר 21:10 בשעה
 ״חך־?. כתב של לביתו בוושינגטון. המשלחת שוהה בו

 נתן, במקוםיהוא' :שהמדע"מבוסס.'מ לוודא כדי שות״
 התחילו. במקביל, הגירוש. כוונת חריפה'נגד. הצהרה
 :מכל•רחבי, טלפון חוסייני־שיחות של לביתו לזרום
 ־.עצורים,:" חמאס פעילי של משפתות בני של הגדה

ש שביקשו ̂׳ אממ לברדיהא̂ס ^^'̂  j ’ י ;בשמועז
 רוזנטל! אנדרי הדין עורכי הכינו 23:00 בשעה

 ושתי! פלסטינים שלושה בשם ראשונה עתירה וצמל
 של לביתו הגיע רוזנטל האדם. זכויות. למען אגודות

 יום שבין הלילה במהלך העתירה- את לו נמסר ברק״ •
 העל־ ביה״מ י שופס של לביתו הוגשו לחמישי רביעי

ובהם ההחלטה נגד עתירות ארבע ברק, אהרון יון,

 ביניים צו הוציא ברק חמאס. פעילי 180כ־ של שמות
 לגבי כללי צו מלהוציא נמנע אך הגירוש, את שעצר

• .• • לגירוש. המיועדים כל
 מועמדים ועליהם שאוטובוסים. נמסר זה •בשלב‘ ר

 המער הדין עורכי צפונה. דרכם את עושים לגירוש
 אנשים יורידו שהשלטונות חששו בפרשה .רבים

 האוטר אך השאר, את ויגרשו בעתירה. נמצא ששמם
לילה. לחניית ונכנסו מטולה לאזור הגיעו בוסים

ץ ״ בג

 של לביש באו1ה הלילה במהלך
 אהון העליון המשבט בית שופט

 ההחלטה נגד עתירות ארבע בדק,
 תמאס. פעילי ו8כ־ם של ת1שמ ובהם
 חששו בפדשה המעורבים הדיו עודכי

 ששמם אנשים יורידו שהשלטונות
 השאר, את ויגדשו בעתירה ינמצא

 מטולה לאזור הגיעו האוטובוסים אך
לילה לחניית ונכנסו

 האזרח אכויות האגודה עתירת שהוגשה. לאחר ׳';';.
 כללי ביניים צו ברק הוציא בוקר, לפנות 1:30 בשעה
 הבטחון מהות לבקשת בבוקר. 10 לשעה נקבע והדיון
 מאיר השופטים התכנסו ואז ,5.00ל־ הדיון הוקדם
 בעתירות. לדון אלון ומנחם ברק אהרון _שמגר,

 ואנדרי צמל לאה הדץ עורכי העתירות*הגישו את ;.־
הע האגודה הפרט, לד^ת המוקד־ אגודות רוזנטלות

 באום האסיר לזכויות והאגודה האדם לזכויות רבית
 מהמיוע־ חמישה בשם לראשונה עתרו הם אל־פאחם.

 נר פעמיים עתרו ביניים צו וכשהתקבל לגירוש, דים
 כאמור, ,.בלילה2ב־ נוספים. עותרים 38 בשם ספות
 לזכויות האגודה לבקשת .כללי. ביניים צו הוצא

: ־ בנפרד. שעתרה האזרח
 בוקר לפנות בחמש התאספו העז, הגשם למרות

_ העל־ ביה״מ במסדרונות רבים ועיתונאים דין עורכי
 מתל, הגיע חריש, יוסף לממשלה, המשפטי היועץ יון. .

 הממשלה. החלטת על להגן כדי לירושלים, אביב
 על להגן המדינה פרקליטות־ סרבה לפיהן שמועות

 ־ על לקח כי שטען ע״ייחריש הוכחשו הממשלה עמדת
 .מאחר החומר, את הכרותו בשל התפקד את עצמו
בממשלה. ולהחלטה לדיונים שותף והד

 - ע״י־פר־ שיוצגו העותרים, לטענות שהאזינו לאתר .
 ’ שופמן דושע עו״ד האזרח, לזכויות האגדה קליט
 'לממש־ המשפטי היועץ של ולדבריו צמל, לאה ועו״ד

 ' )ראה הממשלה, החלטת את שנימק חריש, יוסף לה,
 והודיעו להתייעצות השופטים יצאו נפרדת( ידיעה
 מהרמטכ״ל מבקשים הם כי וחצי שעתיים כעבור
 כן, כמו לגירוש. הצבאי הרקע את ולהסביר לבוא
 ויכלול יוגדל בעתירה הדן ההרכב כי השופטים, קבעו
גול אליעזר נתנדו, שושנה שופטים: ארבעה עוד

 נדחה הד^ המשך אור. תיאוחד מצא, אלדו דברג,
■ י " \-■׳ בשעהוהצי.
 11:30 בשעה הדיונים לאולם נכנס הרמטכ״ל

 י הדין עורכת לגירוש. הנימוקים את שעה במשך ושטח
 בדבריו נקדות כמה להבהיר ביקשה אשר צמל, לאה

 ־ שופטי של נפשם שליית את לערער הצלדה ברק של י
 דיעה )ראה הרמטכ״ל של זו את וכן העליון בד״מ

. י ־ - ־ . נפרדת(.
 השופטים הרכב יצא לטעון הצדדים כשסיימו !'

 חזר שעות וחצי כשלוש לאחר להתייעצויות. ]המורחב
 הביניים צו את לבטל ההחלטה על והודיע .ההרכב

 ברק אהרון השופטים התנגדו להחלטה קולות. ברוב
 למדינה יום 30 של ארכה נתן בג״ץ אור. ותאדור
 • למעשה אך הגירוש, צווי את תבטל לא מדוע להשיב

התמאס. פעילי 400 של בפועל נמנע לא


