בג׳'ץ אישר הסדר המחייב דיווח
מיידי שד צה׳׳ל על מעצר
פלשתינאים ומקום :מעצרם
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להודיע׳ בטלפון לבני המשפחה
אן עודך הדין שקי הדבור עדי המ
עבד ,ועל• פזךם" החזקת העביד .י
•־ .לפי .הזזסדד שנקבע בעת ,תינ
תן י פיד״עםי^םדבדו של־ ..תישב
'השטחים הודעה;;בסלפון על׳ המ
עבד.ועל .מקש הפדגר;י ההודעה
תיפ ם^ בפספר' ,סלפוך^שיםםוד
העבוו^\ tan .בקש.העבור״-י גם

בית המשפה הגבוה לבדק נתן
של פס? דין להס
™גיל
דר בין בודל לבין האגודה לזבד־
ידת האזדח בדבר תדבת הדיווח
הפיידי על מ לג ה של פלשתינאי
בשטחים רעל מקדם היפבאו .הה־
סדד הושג בתום דיונים כין.האל
בודה לבין; :פרק ליסו ת-יהפדינו; ל 7־ךז־ ^ ;-ש ב ש ^ נ ^ ^ הטל;
עקב עתידה שהגישו'הי0.דץז'וןך רם  .העובר'פתז^^חובה; להודיע
פוקד ,.להגנות הפרס^ ^י ב ^ ■ ;.לעבור; ע \7הזכויוו להללור אסי לא
הישויות  .להודיע.לפשפחרת .הע! יפ0דר^העבת־?ד' פרסים" שיאפשדו
צורים בגדה .הפערבית״על .דם” הודעה'בטלפון* תישלח גלויה על
פדבדם ;.".העתירה דהוגשהי ל אוי פעבד^ל^פח תוך בכתובת י שבר'
שנפבאו' :ליז?זיםלל^וך״ע^בנה§3
ס ד : .ה מו ד ^
ההודעה על -הפעברים
 ' %ב ה ? ^ נ ק ב7ר ^ .כי< ,שלא
כבעבר^יקבל פרכ 1השליטה :של
 3ך ד ל ^  .א ח ת| ^ ^ פכל הגור־
אנשים';׳1דלמים?.
פיס ••^.בוד&ך הפשטרה.ושב״סג -
בא בוזז..העותחז^' ע ר ג אליהו פידע :פעזךס^ע^םעברים ועל
אבדם ,טען' בי .פדי חודש ,בעברים פ ק ^ו ד2הפעבך<' בח־ך שתאפשר
עשרות פלשתינאים! בלא שנפם־ את^איתו^ ה ^ ר י ^־ פרכז השלד..
דת על כך הודעה לפשפחותיה^ םהיייפסור נ ^ ם פ פ ד ע זה לא־
אנשים אלה,״נעלמים״ למעשר; רגונזצ זברח $האדם *:;,־ .לעודך•■
אלא אם  pהפשפתות פבקשות הרין' הפייבג':1את /העבור או את
את עזרתו'של הפוקד להגנת הפי פשפהתו^^על״פלפנדיה בכתב
רס .ארגון זה .עוךך' חיפושים ״ ההסת־יע קובע,כי אם יוכה
ממושבים עד שוזרא ' פאתר את שעקרונות^ אינם• :פובאים אל
הדבורים .עד’ כה סירב בודל הפודל :.ייבדקהדנייז שוב.

