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 אותו מדרבנת אשמה תחושת לא כי אומר, מטירה חאטיב עלא
 לא זאת בפלשתינאים. המטפל הפרט להגנת במוקד בעבודתו

אויב חיילי אלא זה, את שעושה שלו המדינה
 נוחר ההיא התקופה p יותר. סוב היה ידושלפי חז

 קליעי של קטן אוסף החלת מציג היזם, ןגואווד«5ז1
'ורימונים אנשים, של מגופם שהוצאו גגמיופלסטיק

ולתשלום לגירוש, צפויה היא עתה שבועות. כפה רגיל ביום כלבד. ודוס בשעות המוקד פועל היום החלון בפינת פעיל. שיחת שחוו משמשים
משפחות באיחוד הסיפול שקל. 5,000 של קנס פניות עשרות 'מקרים'. כעשרה אליו מניעים ״דייגרסקלאב״. של ישגה פדבקה עדיין פוצפדת

הפוקד. פעילות במרכז האחרונים בחודשים עומד נדחות או אחרים, לגורמים סלפונית מופנות אחדות לא וקרבתם ליד'המוקד', מוצבים מג״ב שוטרי י
עתר מכבד לא זד- מסוג בעלייה עניין אין לישראל הבוקר בשעות בהן. לספל המוקד של יכולתו מחוסר pot פהם כפה הפלשתינאים• הפונים את מעודדת

שברובן משפחות, עשר של בשמן לבג״ץ רוזנסל זקן קטן. קהל הקבלה היה'בחדר שעבר השבוע של 'נטולי רגילים, יפים השוטרים• למראה המקום מן
לג־ שנישאו השסחים מן פלשתינאים הם הגברים טיפול להמשך בא ירושלים ממזדח כאפייה עוטה הישר־ לאורחים צדות עמם מביאים צמדר, שיסוד
הנד לפאגר הוסיפה במפרץ המלחמה בכוויית. .שים זכאי והוא הירדני, בפע*צ עבד שנה 20 בעניינו. מכוניתו את הטעה הסביבה. את הפוקדים אלים
פשפתות ,נ000כ- להתאחד עתה המבקשות שפחות את חודשים כפה פדי לחצות נהג הוא מהם• לפנסיה המוקד עובדי שתף. רכב למצוא עשוי באזוד

חדשות. את להוכיח במשרדים התייצב שם לידדן, הגשר דף ישראלי אורח של רכבו לחלון להצמיד מזדרזים
פלש־ בפשרד. מתקבלות רמת טלפון שיחות ■ פאז לצאת. עליו נאסר שנים שלוש לפני זכאותו. ״הוט־ ית,ברבעו באנגלית פשרדם שם את הנושא
ר נענה להריסה פועפד שביתו תינאי הפנסיה• את לקבל חדל הצתה. נגד ביטוח כתעודת ליין*, אין כי מע

מטלפנים כד אחר אלו. בכגון מספל הפוקד לנד פנה רוזנטל, אנדרה ערד ׳פוקד״, פרקליט כבר תופסת •אינה כ״הוטלייר הפשרד הגדרת
פונים של קבוצה הספוך. חכוואתי אל פתיאסדון של ״יציאתו נאפה התשובה בפכתב הפגיע שרד של בעיצופה שנים, שלוש לפני כשהוקם, מזמן.

המג״ב בשוסרי הבחינה למוקד להגיע שביקשה ביטחון של ליםושיקמ נמנעת ־אחפד שלבק •פד לתלד פתוח* ״קו ליסד הכוונה הייתה האינתיפדד,
יבוא הפשרד מעובדי שמי פבקשים עתה ונבהלת טענו רוזנטל, שהניש לבג״ץ בתשובה האזור׳. ביממד. שעות 24 יפעל אשר נפגעי.אלימות, נות
צעידה, סקנדינווית מתנדבת התיאטרון. פן לקחתם לגור־ מכתב בגשר העביד שלבק כי ביטחון גודפי גלגול עבר פאז ״סובלנות'. ארגון הקים המשרד את

לפשפרת. פצטרפת לצודאדר, קסן צלב עוטה אם כי הודיעה, הפרקליסות בחו״ל. עוינים מים לוטה ההנהלה בראש עופדת והיום מנהלי,
בפקדים עוסקת ״פוקד• של השוטפת העבודה זו, פעולה על לחזור לא יתחייב שבו מכתב .יפציא בעיד־ קולק טדי של סעיתו שהייתה פי זלצברגר,

בתי בין העוברים ואסירים עצורים איתור של רבים כי קובע, לבסוף שניסחו התצהיר. לצאת. יוכל ירושלים. יית
הקב־ שולחן פעל משפחותיהם• ידיעת בלא הסוהר, ארגונים לפטרות כלשהי ברח־ תנוצל לא •יציאתו סיפול לתת אפשר אי כי הוכיחה, הפציאות

של טלפון פספרי של ארוכות רשיפות תלדות לה יוכל שלבק כי נראה ישראל״. לפדינת עוינים בשט־ פלשתינאים נגד אליפות של בפקרים פיידי
נכס האזרחי, הפנהל מג״ב, בתי.מעצר, סוהר, בתי •״ ליח־ן. בקוזב לצאת - מעסים במקרים מאוד, דלות התוצאות וכי חים,

- את יקיריהן. אחר התרות ולמשפחות לפאתו־ים יקר פלשתינאי בחור של תודו פגיע אחריו פיר הופך. ולרוב כספי, פיצוי לנפגעים השיגו בלבד
אני בחברתו הפלתה צעיר, עושים היום, עד התשת לפלחפת בתלונה הטיפול פ עשה הסטאז׳ את בלדנדון. פשפסים לימודי שסיים שפוגעים הם אויב חיילי זד- את שעושה שלי דינה להם נשפע זה לפוקד, שפגיעים פקרים על ופספר 24 בתוך כלל, בדרן* לבצע, פצילחים האיתור חודשים כפה לפני הי

שאינו גדול ידושלפי ובפשדד צפל, לאה ערד אצל הפריווילגיה את מנצל הכל, בסך אני, שלי. בעם באמת ׳מר, אביב. בתל שלי לחברים כמו ממש פוזר, חאסיב, עלא מאייש הוה הקבלה שולחן את שעות. יד־ המזרח הזהות תעודת את באילת הצעיר איבד . תלונות של תיקים תבעשרו לספל פאמצים עדיין
הזורח טובתו חדשי הפלשתיני. בנושא מספל השליטה ואת כחולה זהות' תעודת כנושא שלי אלה רק בסירה- אותי שואלים ככה?׳, עושה צה״ל מאסטר תואר סיים ,p 26 חאטיב, סידר- תושב השר המוסדות בין פסודטר הוא פאז שלו. יתלפשו צה״ל שלטונות ׳.88 בשנת שהתרחשה אליפות על

ע הטיפול פונקציונלית. סחבת אלו בנושאים נוקטים את שורף הוא צפל אצל הסטאד בעבודת כי אותו, לעפי*. לעזור כדי בעברית, בעבר, פשהו. יזדעים פהשסחים פועלים שמעסיקים פעילי בין והיה העברית, באוניברסיטה בביולוגיה ברחוב, פתע בבדיקות או במחסומים, ובינתיים, ני
שני בעבודת וזזשוואה בסיס על פקצועית. עצפו כיהודי, הוא, כי לשפוע מופתע אנדרה.חזנסל לאתר עכשיו, בקלקיליד- לשוק הולכים היו -עוד ביותר הוותיק העובד הוא הערבים. הססודנטים ועד התעודד- של אובדנה את להסביד קשה הת־ כי אומרים הם השנים ובחלוף פושהה, בתלונה

המשפטי. לטיפול להתמסר ועזליס ׳המשרדים ליש־ עלה ,p 35 רחנסל, אשם. תחושת מתוך פועל חטפו ישראליות רכב לוחיות עם טירה תושבי שגם ״הע־ בביולוגיה העיסוק על ויתר כך ובתוך במוקד, עם זוג בסבלנות הספסל על יזשב עת אותה כל שק־ בפגישה בד- לספל עוד אפשר ואי ישנו־, לונה
ערבית. למד ואף הפלשתינאים, של בעניינם עם בעולם שהסתובב לאחד שניע תשע לפני ראל מוחלט״. הוא הנתק ללכת. הפסיקו אבנים, באינתיפדד- לתמיכה די עשו לא בישראל רבים בלבוש לבושה היא, כרס. טול תושב הוא תינוקת. • הפרקליטות נציגי עם המוקד עובדי מכבר לא יימו

כישראל״, המשפס בשיסת מאמין עדיין ״אני סר׳סים. כמפיק האב של עבודתו בגלל משפחתו, סאסיב אומר כמוקד לעבודה שלו המניעים על פגיעים הידי וז־י קלקיליה, ליד נמצאת טירה בני התגודדו מספר שנים ירדנית. נתינה מסורתי, הסי־ המשך דל לוותר כדאי כי להם נרמז הצבאית,
סיוע לקבל פונה הייתי לא ״אחרת רתנסל, אומד הדבר אותו עושה הלה יודק, בניו חי לו לדבריו, שעוב־ הישראלים של ®גלו שונים שלי ״המניעים . האנשים כרגיל. ממשיכים אצלנו והחיים לסירה, > עם כרע לסול לחזור חולי׳טו ועתה בידדן הזוג הישנים. בתיקים פול
ע ־חמשת ה־אשונית. בהתלהבות פגמו והעייפות השחיקה .־' חו ל ממנה*. י' אחרי הגיעי לישראל ההיספאנים. למען בדיזק הנד לא זו כי אשמר, רגשי מדגיש לא אני אתי. חם הביתה מגיע כשאני המתרחש. p מנותקים אצלנו לפני כבר פג שלה השהייה רשיון י


