
 כניסה דורשים ישראלים ערבים
אפליה ללא לאוטונומיה חופשית

שתתערב בבקשה בפרקליטות הבג״צים מחלקת פנולמנהלת שבעה
tnkVlLli |* i u aדיס עבדרח ממת

 פגו ישראלים תושבים שבעה
 מחלקת מנהלת! ארד, לנילי

בר* המדיני בפרקליטות בג״נים

 רשויות אצל שתתערב . >|שה
ולתוש להם לאפשר גרי צה״ל

 המעוניינים אחריט ישראלים בים
 הרשות לתחומי להיכנס בכך

 שיהיה אימת ״כל הפלשתינית
 בגבד לנקר עניין או *)רך להם

 למחלקת פנייתם לותיה״.
 בג״ץ״. כ״קרם נחשבת הבלנים

 הב• שבנהלי דורשים הם כן כמו
 אבחנה תהיה לא שייקבעו ניסח

 ערביס׳ישראלים חושבים • כין
 בניגוד יהורינדישראלים, לבין

כיום. שמסתמנת למגמה
המ הוציא 1994 במאי ג-^ו ”

 צו עזח חכל באזור הצבאי סקר
 ♦ש־ חושבי של כניסתט האוסר

 במכתב הרשות. תחום אל ראל
 שעבר, ששי ביום לארר ששלחה

 הפונים, שבעת של צוחם באת
 כותבתו .היא פלג, תמר ערר
 ההוראה, באכיפת הוחל *מאז

 לכניסת הנוגע בכל שוררו*
 הפלשתי• לרשות ישראל תושב'

 בלתי אנדרלמוסיה )רש״פ( נית
 הגיעו ישראלים מאות נסבלת.
 להיוודע מנת על רק למחסום

 הם שאין׳ וממורה, להפתעתם
 הרש׳׳פ. לתחום להיכנס רשאיט

 כלעומת לבתים • חזרו ,רובם
 וכויות לארגול פנו הלקט שנאו!

פר דין עורכי או ישראלים איט
 זכו מאלה חלק בישראל. טיים

 היתרי לקבל דבר ־ של בסופו
רב״. באיחור לי אם כניסה,
 וכמה ככמה שטיפלה פלג,

ד הצליחו שלא מי של פניות  ל
 כניסה, היתרי עצמם גכוחות בל

 ארוך • היה ' ש״הטיפול כותבת
הש המקרים בכל וררש ומייגע,

סרופורציח ללא רב, מאמץ קעת

̂ג «  נהלים העדר על >*בלת פי
 בהגשת אחיר ותהליך ברורים
 ובקבלתם, כניסה להיתרי בקשות

 הגורק מהו הוודאות חוסר ועל
 ההיתרים^ את והמנפיק המאשר
 צבאי מפקד למנות' יש לרעתה,

היתרי להעניק. מסוים,.שיוסמך

 את כרבים לפרסם ויש כניסה, י
 לקבלת והקריטריונים הנהלים
לה ברור מנגנון ולהקים ההיתר
ההיתרים. ענקת
לה המוקר לאררו הפינים כין

 ישראלי־ ארגון הפרט, גנת
זכו על להגנה הפועל פלשתיני

 השאר וכין בשטחים, הארט יות
 כניסה היתרי להשיג ניסה גס

 אחמד ישראלים! לתושבים לעזה
 וחושב הרצועה יליר מסכח,

 בקביעות לביד שרוצה ירושלים
 משפחתו בני ושאר אמו אצל

 עזה ילירת עיסאווי, סוסן בעזה!
 ושנמנע ישראלי לתושב הנשואה

 ולעתים בקביעות לבקר ממנה
יו בחאן משפחתה אצל מזומנות

 בארגון פעילה קלר, חוה נס!
 שמ- פלשתיניות אסירות למען

 כקביעות לעזה להיכנס עוניינת
 כרי והן פעילותה במסגרת הן

הכרים. אצל לבקר
 ששלטונות נמסר בינתיים

 הקלות להנהיג מתכוונים צח״ל
 ישראלים ערכים של ככניסתג<
 כך הפלשתינית. הרשות לתחומי

 לר* ישראלי. ביטחוני גורס מסר
 >לרבים יוכלו מהשכוע החל ברייו,

 הרשות לאזור .להיכנס ישראלים
 מראש בקשות ״שיגישו לאחר

וה התיאום ומינהלת . במת״ק
הישראלית(. קישור

 להגנת המוקר ולאנשי לפלג
 שסר־ שעברי כשבוע נאמר הפרט

 ישראליס־יהורים של הכניסה רי
ברצו האוגדה מפקדת דרך יהיו
 ■פלגו צותכת זה ובעניין עה.

מדי של היסור עקרונות ״לאור
הר על להעלות אין ישראל נת
 4תענ'י .ישראלית שרשות עת

רימריזניט שיפול  *rtj tk/1 •ץ^̂׳
 גורמים ובאמצעות שונים לים

ול היהודים לחושבים שונים
 המרינה של הערבים תושבים

 התנועה לחופש הנוגע ככל
 לרשיפ, הכניסה לרבות שלהם,

ונה אחר שמנגנון הוא הראוי מן
 הפליה ללא יונהגו, אחידים לים
הערפה* או


