
 9 גירוש המונע ביניים צו הוציא בג״!
השטחים לתושבי בחו״ל שנישאו נשים

בעליהן שהפקידו ערבויות לגבות בגדה צה״ל מפקד על נאסר
דיינפלד משה .מאת

 הוציא לצרק הגבוה המשפט בית
 האוסרים ביניים צווי השבוע בסוף
 בהו״ל שנישאו נשים תשע לגרש

 ער ילדיהם, ואת השטחים, לתושבי
 כמו־כן בעניינם. בעתירות שירון
 כוחות מפקד על אלה בצווים נאסר
 לגבות המערבית בגדה צה״ל

להב כדי בעליהן שהפקירו ערבויות
 אחד צו בשטחים. יישארו לא כי טיח

 אליעזר השופט הוציא זה בנושא
 הוציא אחר וצו ה/ ביום גולדברג
ר. ביום אור תאורור השופט

ב עתירתם את שהגישו העותרים
 להגנת והמוקד בצלם ארגון אמצעות

 מכפר קדאדחה אנוואר הם: ,הפרט
 מצבאח רמאללה, שבנפת עאטרה

 מוחמר שכם, שבנפת מסלפית יונס
 גבר עקבת הפליטים ממחנה חטיב
 בהתי, ויוסף מחקור יריחו, ליד

 כרם, טול בנפת משויכה שניהם
 עוזריל עמאר משכם, הזאע ריסאן

 מפרח׳ה אללה ראזק נעים מסלפית,
 צפראן ואחמר כרם טול שבנפת

מרמאללה.

 ערר של..העותרים, כוחם !בא
 כוחות מפקד כי טוען רוזנטל אנדרה
 פיה שעל מדיניות נוקט בגדה צה״ל
הבי רשיונות את להאריך מסרב הוא
 זרה, נתינות בעלות נשים של קור

 לתושבי שנישאו ירדנית, כלל בדרך
 למדו או שעבדו בעת השטחים

 עמם וחזרו בכוויית, בעיקר בחו״ל,
 בעת המפרץ. מלחמת בגלל לשטחים

 ערבויות על התשעה הוחתמו שובם
 נשיהם כי אחד כל שקל 5,000 בסך

 שהות בתום לחרל ייצאו וילדיהם
חודשיים. של

 הומאניטרי סעד ביקשו
המפרץ מלחמת בשל

 תשעת כל של בקשותיהם
הש רשיונות את להאריך העותרים

כמו נדחו. וילדיהם נשיהם של הייה
 מהם כמה שהגישו בקשות נדחו כן

משפחות. לאיחור לשלטונות
 החוק אמנם כי נאמר, בעתירה

 למנוע צה״ל את מסמיכים והפסיקה
 העותרים אך זרים, אזרחים כניסת

הו־ סעד להם לתת מבג״ץ מבקשים

 המפרץ שמלחמת משום מאניטרי
 דבר, לכל לפליטים אותם הפכה

 לאן אין ולילדיהם שלנשיהם ומשום
לפנות,

פוליטית" ״החלטה
 על־פי כי מזכירים גם העותרים

 נשים באחרונה, בג״ץ שנתן דין פסק
הש לתושבי ׳90 ביוני נשואות שהיו
 תוקף את להאריך יוכלו טחים

 זה הסדר לדבריהם, הביקור. רשיונות
השט אוכלוסיית על מה במידת הקל
מק השאיר שנקבע התאריך אך חים,
 מחוץ העותרים, כגון רבים, רים

 ההחלטה העותרים, לדברי להסדר.
השט תושבי נשי מספר את להגביל

 שהייה ברשיון המצוירות חים
כו מפקד של החלטה אינה ממושך

 על המופקד בגדה, צה״ל חות
 החלטה אלא התושבים, של האינטרס
המדי של מרצונה הנובעת פוליטית

 התושבים מספר את להגביל נה
 זר שיקול זהו בשטחים; הפלשתינים

 הביטחון לצורכי כלל קשור שאינו
האזור. של


