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  ,שלום רב

  
  :לא ביקורת שיפוטיתלממושך מעצר  :הנדון

  _______מספר אסיר , ________ז "ת, זידאת ______ העצור
  

 .כדלקמן, ולבקש את התייחסותך הדחופה, הריני לפנות אליך בנושא הנדון .1

שם נחקר , הוא הועבר למתקן המעצר הזמני בעציון. ביפו 8.6.08- בנעצר  זידאת _____מר  .2
מר זידאת . ס"שבלאחר מכן הועבר לכלא באחריות ה. כמה פעמים בידי רשויות הביטחון

צא שהו, ה שלו במעצר טמונה בצו גירושכשסיבת המשך ההחזק, מעולם לא הועמד לדין פלילי
 מר זידאת, מעל לשנה ומחצהבמשך  , כלומר .ידי המפקד הצבאי של הגדה המערבית-נגדו על

 .  מתוקף צו גירוש נמצא במעצר

זקתם במשמורת של מלים באשר לחשיבותה של ביקורת שיפוטית על החבלהכביר קשה  .3
הפעם האחרונה בה עניינו של (של ביקורת שיפוטית הכמעט מוחלט היעדרה  .מיועדים לגירוש

 במהלך מעצרו הממושך של) ץ"בפני בג, ש היתה לפני שנה תמימה"מר זידאת נדון בפני ביהמ
  .  וה עילה לשחרורוצמה מהוהיא כשלע מר זידאת

פוגע פגיעה והוא , יר ובלתי מידתי באורח קיצוניהוא בלתי סב הממושך של מר זידאתמעצרו  .4
 :נוכח העובדות הבאותלוזאת , של הכלואסוד יאנושה בזכויות 

   .בעלמא, המיוחסים לו, לכאורה, מר זידאת מעולם לא הועמד לדין פלילי בנוגע לחשדות

ר למ. אינו עומד להסתיים בקרוב ,רושיכעצור הממתין לג ,מעמדו של מר זידאת, ככל הנראה
  .כך שלא ניתן יהיה לממש את צו הגירוש שהוצא נגדו, זידאת אין מעמד בירדן

הוא לא מקבל . מכל משפחתו ומכריו מנותק מר זידאת, משך למעלה משנה וחצי של מעצר
עם  טלפוני קשרובשל היותו מוחזק באגף הביטחוני אין לו כל אפשרות ליצור  ,ביקורי משפחה

 .   יקיריו

 מהגדה המערבית של מר זידאתגירושו עולה כי  הפרטים המייחדים את המקרהמ, בנוסף לכך .5
 : במשפחתווו וה פגיעה קשה בויה

בלוויית הוריו וכל  ,10בהיותו ילד בן מר זידאת הגיע לגדה המערבית באמצעות רשיון ביקור 
ום עם ת הישארותו של הילד בגדה. מאז הוא חי בבני נעים שבנפת חברון. 1996בשנת , אחיו

, ואולם. וריוהוא היה קטין הנמצא ברשות ה. תוקף רישיון הביקור לא נבעה מבחירתו שלו
  . שגדל ובגר בו, תו הבלעדי של הילדלבי בינתיים הפך הכפר בני נעים

אולם לא עלה בידו להמשיך , ים את לימודיו בבית הספר בבני נעים בהצטיינותהוא סי
מנת לסייע -על, והוא נאלץ לצאת לעבוד, פטרללימודים גבוהים בשל העובדה כי אביו נ

   .בפרנסת המשפחה



  

, אשר אושרה, ש"הוגשה עבור מר זידאת בקשת אחמ, מייד עם הגיע המשפחה לבני נעים
והוא רשום , ניתן לו מספר תעודת זהות פלסטיני, כך. 2008רק בשנת , לאחר סחבת ממושכת

  .במרשם האוכלוסין הפלסטיני

כל מבוקשו הוא להמשיך . נמצאים בגדהשל מר סלימאן וכל מכריו  משפחתו המורחבת, ביתו
ייו הבוגרים ולהמשיך לסייע בפרנסת חכל בילה את בגר ובו במקום בו , ולהתגורר עימם

  .אין למר זידאת כל זיקה לירדן .משפחתו

וסובל , הוא ירד באופן דרסטי במשקלו. מר זידאת נקלע למצוקה רפואית בין כותלי הכלא
   .ת של נימול וחוסר תחושה באצבעות ידיומתופעו

   .במהירות המירבית ממעצרו ך לדאוג  לשחרר את מר זידאתלאור הנאמר לעיל אבקש .6

    .ולא ניאלץ לפנות בדחיפות לערכאות, אבקש לקבל תגובתך בהקדם האפשרי .7

  
  ,בכבוד רב

  
  ד "עו, דניאל שנהר
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