
מאונס לחופשה נידונים
 • עולה הפרט, להגנת המוקד שבועות שלושה לפגי שפירסם מררח

 לחו״ל לצאת המבקשים השטחים תושבי בפני: שמציבים: התנאים כי
• .בביטחון קשורים ענגיגייםילרובןובווך^?,שאינם אינם

סער ראלי מאת
 יהד התגאתה הגיס משך ■נ(

 מסייג נמויגיות אל _1
ah *כנמזוי שחגגה ויפתוחי 

 ולנאוחת;'הכיטש לאיתות
 jroWwci בחמש.השנים אנל

 שת־ נראת האינתיפאר*. שטת׳
 פהש>ו והיגיאח וגר| מלו פתח
 נהגנלו* היום נוזבו! לחרל חיס

;מפושכיםונהסיוות. נעיכוניס
,i■ עוניי n w, יחשליס ופזרת 

 נפעט קהודס.נטטום.לירדןז
 וו• קחני* הס יש פשפחת לנל
 לסחור ללמווד* טסעים*. ניס

 גשרי פענרזלגרר.' ולהתרפא
 העד לעולם השעו גס הס הירח

 נטרי* הפלשתינית ני'ולפוורת
 חגו שענרת נהנה הספרן. טת
 מתושני אלף גו8כ- הגשרים את

 הש• תושני אנל ערניות הס הגרה
 לחדל לנאת רשאים אינם סחים
 זקוקים והס ישראל, אזרחי כמו

נסיעת. לנל להיחר
 cove שטעות שלושת לפני
 ,ישר״ ארמן הפרם, להגנת הסוקר

 נסזרח הפועל הארס לוכדות אלי
 אישוניי מתז על ח׳ח ירושלים

 ירושלים לתושני לחו״ל מיאת
 המעונים י ;והגרח;רסווחית'

 נושאים נטען'שהשלטונות נרו'ח
 נהסלת לשווא הביטחון שס את

ת- על. הגנלות ע ט ת ד ש פ  ח
 נא&מת הסוברות האריס מוטמת

 שותפת שישראל ניגלאופיות
 וכד יסיח חוק עת1נה ואף לוז,
, .;נכנסת. הנרוגח האום יות

 הסזסיירוו• התמונה פי .*על
 הרר* קונע לטיק־״, מואגיות

 נכלל ניתן אם המקריא ב •נח
 מאחורי נלשהו שיקול. לסגוא

 ני* לנץ נינו קשר צל הפריגיו*
 אחרות, נסלים נלנר. סקרי טחון
 הישר* השלטת של הפעולה דרו
 אינת. היניאוז אישורי נטשא אלי

 הני* לטיעון חג פי על מתאיפת
 לח ואץ פועל! הוא הנשמו טחוני

 חוקית*. או מוסרית ומדקה כל
 יגי* נפני הסכשול.העיקרי. >

 הוא לחרל פלשתינאים של אתם
 והו* סעולם פורסמת שלא תחיה
 נ* הידוע, ככל לראשוני פעלה

 כל ההנתיח, פי על
 is בגיל ירושלים מסזחז גנן
 רק הארץ *ז יטללגאת ,34 עו.

 חודשים תשעת של. לתקפת
 הנחיוז מופעלת נשטחים מתי.
 עי 16 לגנדסינני ננוגע רומה

 לשהיית יסיניסלי הזמן פרק 49
 של נוהותו תלד׳ נחרלאינו

ת או הטס>נענמ סי  שיש נ
 שמת; מי דק עליז. לשלשעות

 נאר* או בעווךיץ תעזו עקש,׳
 לקבל ממית האד* זכויות גוני

 יוחד. קנו עיאה.אמן היתי
 זת בעגיץ לעתיוח בתשבה ׳

 פרקלי* נאחרונה הנהיחז לנג״ץ
 גוערת שההגחיזז הפדינ* מות

ר׳ביטחוגית הסכנה. את להקסץ

29.12.92 הארץ י 2כ

 נץ כתנועת.חופשית ר.טמונת
 שטזן ערב, למריטת• השטחים.

 ״כך החבל* ארגוני פועלים
 אתי לגמזם^לגןיגימום אפשר

 ה0ץנית}\ש'נמי1הניט הסכנתי
 ומניט', לאווו ויויאת.חופשיות׳

 •י ^••;:;ו!סוק>י»וי^ץ מויע\ו
 טוען להגנת:הפרם. ..•.׳המוקח'

 להישאר׳ הפלשתינאים. שאיליץ
ל׳  לפחות,׳ וןודשים, .תשעת נח̂ו

 הוא שניט, שש ולעתיסהגחיעו
 שס?ך' לגיטימי', ׳הגליחנפסווזן

 אותם*.להשתקע ( לעורי .י’ךתח
 על. מספר הלו״וז לשטחי* מחוץ

 שינאו/לעטר; נשואים גנרים שני
 'הפרסי.־ נמ»־ץ נשחת/ועפזי

 ,נתעך הוחתמח נגשר, נשעכחי•
 של שלהם)ה״דרכוף הפלנו רות

 מהם המונעת ־.שטחים(.החותמת
 חודשים תשעה ישתו נטרס :ישוב

 פרזה כן אחו קגו. ומן :חדל;
 נשחת העטרח המפרץ, :לחמת

 טתרו והשניים עפשהופסקת,
 כשנשותיד& /'נץןץ,.6ןונטלי

 הגשי..' של השני מעטץ' ילריהס
השיג** ת£פות לגבי •הספקות

 מאי, העומרים הביטחוניים !ים
 החורשיס״' תשעת ״תקנת וורי

הש התנהגות לנוכח מתעוררים
ם ־ לטונות  מנסים ינים שנסיי

 הסב• הפלשתינאי עם להתמקח
 שהיית\ משרי על לנאת; . קש

 סירמהרשדות פעם מוי טזרל.
 אי לחרל, יגיאה אישור להעניק
 יתחייב שאם למנקש הודיעו.
 לפתיים לשנתיינדשלוש לנאת,
 נסוקו מחרש. בקשתו את ישקלו
 זז שתופעח אומרים הפרט להגנת
 וכי ט־מאללח נטיוחי- נסוגה־
 וביר־ מיכויכשנם ופחות חנרזן,
 שדיט־ ללמוד אפשי מכן ושלי*
 אמה.אחיד*/וכיגועח רעיות

 הפי רעתם'של לשיקול, נתץ
 ־ ־ ' י' קירי*.'

ל השלטונות מצי 1ההגעות .1
 לגלות לחרל היגיאה התניית;
 - י• שגו/יים־שלוש של. • מרטן״

 בררן מופנות ד החרה עוד גלה5
 נגרם שאץ לפלשתינאים בלל

 נאסר משפחתם p אנל השרות,
 מינהלי. נמעגי. מש.מ או בעני

 נטת נשים כארבע טיפל הטוקו
 את לעזוב שגורשו ‘«,0ם- יזתי

 כתנאי השסזזיםלשגתיים־שלוש
 *קשון . • מיא* 'ויחי.לקנלת
מי לדמיין  זג* כזה כגיל אישה כ
 מניתון תיעדר מסורתית‘חנרת

 נאמו שניס*, 'שלוש' ומארוח'
* ר י  ינינית' ורד נענט- y. נ

 עתירת נבג'ז תדון בקתה V ־ י ושמית*. לסרב נלי ל^ לומו
 ורגועת הגרה תושבי 11 שהגיש)

̂־  תוגנלת לתו׳ל לאתם שי עזו
 ערד' בשמם הגישה העתיחז את

 אמטו של. ד>צ!פשרדו; רמתי
 חודשע כארבעת לפגי זכרוני,

 לחרל' לנאת ר« העותרים רוב
 להסדר כיי w משפחה לביקורי

במויט>עוביוו^ לימודיהם את

 אישוו את התנו השלטוטת
 להישאר ■ נהסכסתם היניאת־:

 נלל נדרן אחנה, תקופת נתויל
 1 . .;,•־:. שנתייע• או שגה

 עני . חסן ענד־דט. ־; ד־י .1
 [ חט־ון, שליד פבניגעיס נעאגר̂ז

 ארנע נסשו נטזיית כרופא עניי
 הספוזיהניע, סלחסת ערב שני*
 ופאז נגרו^ סשפחתו את לנ>¥־•

 ביקש;, סגאורה Jייוpל חזו לא
 כדז, ר,1ק לזמן • ןניאה י היתר.

 מסקוגןי7ויים1סי לקנל ’שיוכל•:
 ׳ את משם להניא נטדית, עטרתו
'יהטתט* אישתי, את ולניץ רטשו

״ כחפאתינניתוץלים ו׳ה . ׳ ״ ׳ } ® י . • ת י י  v.־״ ב
 מי.;נקלותי*תלג 1מהארז.ררן י יאח1שלטיהאני.^:.לתכת.^לקנלת.הי>י להתיי-את,קדאתה את : האזרחי;.התנת ו-טינהל־.•

 אבל>׳'*יאת*יוף.גשרי, סית>.׳.הועלו כאלה רמשות: לחו׳ל.'. סולימןאטר^פעילחנארטגי'• שנתיים יאתו'נשהייחזשל׳1י
 אישוו^מיוחר מחייבת הירדן האינתיץ! לפני שנשגרהיגס כדני• ; לנסוע 'שרותת .מע(י> נשים זים לעו״ו שפגה ט¥״ל.'אחרי־

ו?i.:cפארת •׳' גלרשת רקת אט נחו׳ל. לכינוס זממת לסען ומועלים ולטרסים ש  לגשו שמעני ציוץ הפני* מ
 פי על•: אויב/־. *אוץ•; חיסר־׳.שכנת, עס.הרשויות המגעים *\y אולם לפתיים לשנתיים לנאת לו לתת מינהל הסכים האר*
 חירוסג^מיאת שעי/ תקטת. סמוש*.'. בעימנים כחנמן ״.אליות1 קטני* ילרים לארמת אס היא כלומו יהנהלים', פי •על היתו'

̂' היא';• לקח אט השנ׳כ! סעגת לפי יוד אס ורק גלות, חורשי לתשעת  י* לתרלסשטן«ייי• •‘והקושי סנעית בגלל.סחנת כיל
 שנע הפרש להגגת £המו^ {.־לי שד. ממשלת משרדי נץ בתיאום של־.' ענררט נפלג נכירח פעילה :לפטש שלא התחייטת על תום

נהגו 'םשרר־ד,פגי®^1שפחלשו ;טמל: אחרים תודשים לפגי יוי»'־הששי-'גי* הוי»והרטיונ החזית jvwS,־־Vvn י»1י1\י»יפ'>ז1

 ממזרח.ירושלים, גבר כל ההנחיה, פי .על
 הארץ את לצאת יכול ,36 עד 18 בגיל

 ויותר... תשעההורשים לתקופהשל רק
 לקבל, מצליח דין בעורך שנעזר מי רק

יותר קצר לזמן. יציאה היחד

 ■ לפחות הארץ אתי ׳חיינים.לעזוב • שאינו המאשר מסמך על אורחי
^.0חורשיס לתשעת לקנלת^ כתנאי רני, לר.ס חייב . (  :י ;^

 של 1ו.סשפטי לרברי.'זזיוןגז י . .היתרהיניאו^
 לו*,; יחזקאל. הפני*'עדי משרד גאסח^ לחו׳ל שיויאתו' סי
 זלא חודשים תשעה של *הטגנלח . הגטל נמטפי רק זאת מגלח
 שלט שוד0ורכי'ניטחוז..ה1ל י האוד נסיגהל הירדן. גשרי שעל

 - הביטחון גורפי יv על השתצגע שמר מי אם לנרי אפשר אי חי
 לותי קורןת לתקוטת 'שיגיאה. ..מסורבי כרשימת כלול את1ל קש
 חף* נסקרים נעית ינולה.לומת<שנר.ם,( מיץ־ים אף היו. יאת1הי

תמגמת ,כמי-־בעןןת/ נגשר^דגי*י שהתייזט לתושניס נאמו

פרח נאז אחר, מסורב גס נחויל. נ>י ניתן היגיאה ואישור זאלת
-—- ^ ................... «>יי עאישי׳ן• מוארעה מחמי’ הגבלות' ,TT_____________

 ׳ • . הטטחון*. גורמי. נשש־^״תייעגת הפעולות מתאם של יעוות נחזית נפעיל.•• • השב'כ י בירי ד רץ עווכי של ו«ערטתם '־
^ עתה מ מנץ, חנן חי* י : .־;• מיטועשי^ מתטו, האר* לוכדות ארטגיס ;< >ג >ן׳ד שו ^ ^:י ת׳ ^י  yrn»> ג
 היז; בתחומי, רחגק1ןא בשיחת הכעי*,ז לפחית מטה ענורת ^טיק*. החזית אנשי לעומת .:•׳־• ב_%&« פלאי® מחוללת

 יובלכ?'הימ>?גרי>י,לעשות;ביחסו^ ’אחרים שטעות ובעור קינלה: וזגנל^ שיגיאתס וסיו^ ־ יניאת מסורבי מהמע־ים״של
 • בקשות מרח:יתשלינ* לדעימ 1-התושניסלנררנסשרדי.הפינהל מעגיב^ אט עאישח העותרת: נשנה'שענרהינמוקר' שטופלו
 I ממפלות מךאה לז/יתרז רגילות לגאתרי ונאים הס אם האורחי . מר* היא'פעילה השנ׳ב שלרנרי השלטוטת העגיע הסרט ליענת

 ׳״הסוטים.נמעובירר במחלקתו‘; ' ־ י־ לחיל•'' ״.יניא היתי של.הפת* כדו/״ אתר.היתוהמטקשנלאהגנלו/.'
^/5וס מתעל>דם<׳שלי.*■. השלטוטת,;גם.; . לנג״ז• שעתרה אחרי נליתנאים י את קינלו לא מהפונים 'ז1וס%ג « ^נ » ציו  מ•1ו

 של נסקרים הבקשות, מרודפות .על ־ ;דתיו. הביטחון •טרפי,• :עולת חמת,: .תמונת ההיתו/׳-
 ;10.ל; שמחה w לימודים ופואיי, טיפול לפחות, נתרל שתישאו דוישחם אנרם אליוץ די מובדל'של

תושטם ־:, ,לשנתיי*;, • ה<^*׳כסעמ לוכדות מהאגודה ^. שנזקקו •משפחתי̂ו מת^ ל ;5
עייי‘;;להסתץ נאלנז דחוף רסואי פול ! הוא הכללי הביטח* שירות. . :;• מקבלים אנחט 'פגמתמו: בכל i נ

«:1בגן ללשכן. לפטו! שקינא.:. ער .טשטע«ס■ ,יותר ,היתרי. מתן, נסוגיית,. הקונ> שת• מגיעה שאיו'נל תשוב*  ; רח\!לז/
^ בקשתם על חשונת' ’ ואנשיו.׳ מהשטחי*' המיאת הוא האזור״, מן ja» מנהש  ;ץהז*ינ^מי>גז ו ממהרים לא '0תוה ל
v>w. ח האזרחי. הסעהל אתי 'חיגן נחסות אפלית טורת כר • פיטיי^^רמוגימ לחטע שוקל רמאללה :יי י ד ^ י י ! ^ / ^ ^2 

 ח^^מת; שהטתינג^ v תושנים ללי>• נדום מפטזס שהווו לאחו ביקי^ מותח הפרט להגנת *המוקו י0 לטובת הביטוזז״, ״שישא
ת‘סיוע.• לענג׳ם שי^יטילודשזת  .להחלטת^שריהפג*•,־. נכין>■•'דויע מחופשה באיחפה. מוריה 'מל העטדה שיטות על קשה ו

י משפטי,״ שהשב״כ>^> טוען ''השב׳טיהמו^י. '

 .> מיגהל .נעהל PQ כך על ממי־', עניינידש השלטוט^ עם .ה׳^י תושב? בשפת ׳הקפטגים״ נכית הדיץ לפגי עוד העותרי*
ד דביס במקוים טהגים 'יחי* המשפ* עומר טו**אני יוסף האונלוסץ, •: נמיגהל ולא מגיס נטשרד ליט ל

וקכאתשומת״.6לגאת^יעלכדשאנשי רשאים הם האזרחי.־ פער לשתף מהפלשתינאים «>« בסירונס■ עופרים השלטוטת .•


