
 מהפלשתינאים רבע
 הפכו הפיגוע מאז שנעצרו

מינהליים לעצירים
פמיסוקול מאת

 הבי־ כוחות ידי על שנעצרו פלשתינאים 100מ- יותר מתוך
 כר מינהלי. למעצר הועברו 24 בירושלים, הפיגוע מאז טחוץ
 במזרח הפרט״ להגנת ״המוקד אתמול שפירסם מנתונים עולה

 פניות עשרות במוקד התקבלו הפיגוע מאז בשבוע ירושלים.
 משפחותיהם בני את לאתר המנסים תושבים מצר טלפוניות,
 מהעצורים 24 כי והתברר צה״ל, עם זאת בדק המוקד העצורים.

מינהליים״. ״עצירים הוכרזו
 הר תושבי הם ברשימה המינהליים העצורים מביז תשעה

 שניים לחם; בית מאזור ארבעה קלקיליה; מאזור שבעה חברון;
 מאזור העצורים על כרם. טול מאזור ושניים רמאללה, מאזור

מהכ מראעבה משפחת - משפחה בני חמישה נמנים קלקיליה
חודש. למשן• מעצר צוו קיבלו שכולם - עטיה ראם פר

 שנה, חצי של לתקופה מינהלי מעצר על המורים צווים
 א־דין נור איאד - מהם אחד למעט מהעצורים. לששה ניתנו
מא כולם - כרם טול שבאזור אל*שרקיה מבאקה p 22 חלס,

חברון. הר זור
טא־ מחדא; p 27 רג׳וב, איבראהים מוחמד החמישה: שמות

 אל־הרינאת, pn מוחמד נעימ מבני 19 בן רעים, סוליאמן רק
38 p ;עבד ומוחמד מיאטא; 35 בן אנג׳אר, טאלב מיאטא 

 צור קיבלו העצירים שאר מחברת. 24 בן אל־רג׳וב, אל־קאדר
הורשינו ארבעה עד חודש של לתקופות מינהלי מעצר

 הרבים הדיווחים כי מסרה קרשטיין, דליה המוקד, מנהלת
כו של אלימות על תלונות כוללים הפיגוע מאז המתקבלים

 המעצר. בעת משפחותיהם ובני עצירים כלפי הביטחון, חות
 הנעשים מינהליים מעצרים של חמורה לתופעה עדים ״אנו

 משפט, ללא לכלא מושלכים ״אנשים אמרה. סיטוני״, באופן
 את הניח מי יודעים אינם הביטחון ששירותי מכיוון כנראה

הפצצה״.
 המעצרים כי ואומרים הדברים, את דוחים הביטחת במערכת

 חקירת את לקדם המטרה שבבסיסו דעת שיקול פי על נעשים
לעניין. קשורים שאינם עצורים להחזיק מגמה ללא הפיגוע,
 יחרימו השרת בכלא המינהליים העצירים כי נורע, בך בתוך

 התרופות. קבלת ואת הכלא במרפאת הטיפול את ראשון מיום
להו מהעצירים חלק על כי הקובעת הכלא, מדיניות עקב זאת
ידיהם. על אזיקיט עם במרפאה פיע


