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,                 אבו שחאדה, ת"ז            הריני לפנות אליך כדלקמן: מר  .1

מקום לא ב 01.07.2019נעצר בתאריך  שבנפת שכם,                       תושב 

 ידוע.

להגנת הפרט  מוקדה לאאותו היום פנתה משפחתו של מר אבו שחאדה ב .2

)שמו המרובע ומס' הת"ז פרטיו נשלחו  היום עוד באותו בבקשה לאתרו.

, במטרה שהוא יאותר ומקום מעצרו 17203מס'  למשל"ט כליאה בפקס שלו(

 .יימסר לשמפחתו

התקבלה תשובה ממשל"ט כליאה שהנ"ל מוחזק  02.07.2019ביום למחרת  .3

 שומרון. השהייה הזמני בבמתקן 

התקבלה תשובה נוספת שהנ"ל שוחרר מהמתקן יום  04.07.2019בתאריך  .4

 . משפחתו של מר אבו שחאדהלמייד לנמסר מידע זה  קודם.

הנ"ל לא הגיע הביתה ויותר מכך, המשפחה מסרה לנו כי  אולם לתדהמתנו .5

הוא שזה הגיוני אין ולכן  לתקופה של שבוע שמעצרו הוארךעורך דינו  מסר 

  .שוחרר

אודות מר אבו משל"ט כליאה ברור נוסף המשרת בבאותו היום ערך חייל  .6

שהנ"ל לא  רה ההודעה סספת נמו. פעם נשומרוןבמתקן המול שחאדה 

 מוחזק שם אלא שוחרר.

נת לברר על משפחתו של מר אבו שחאדה פנינו שוב למ 08.07.2019בתאריך  .7

והם לא שמעו ממנו  לביתוהנ"ל לא שב מסר שנ המשפח. מההאם חזר הביתה

 טעות במתן תשובה ממשל"ט כליאהתלונה על    הנדון:
 
 



 קיבלו מידע חדש אודותיו.או 

מתקן הברר מול למשל"ט כליאה שמשרת בחייל הבקשתי שוב מלאור זאת  .8

מסר לי . ואכן, החייל האם בכל זאת מר אבו שחאדה עצור שם שומרוןב

תשובה מפתיעה כי מר אבו שחאדה עדיין מוחזק במתקן שומרון וכי המידע 

 שנמסר לנו שבוע שעבר שגוי. 

כמובן שמיד מסרנו למשפחתו של הנ"ל כי הוא עדיין מוחזק במתקן הכליאה  .9

וכי אנו מתנצלים על המידע המטעה והשגוי שנמסר לנו על ידי משל"ט 

 כליאה.

משפחת אבו שחאדה נפש שנגרמה לועוגמת ה לבנם  קשה לתאר את הדאגה .10

לא ייתכן שהגורם אשר מחזיק עצורים ואחראי  בעקבות המידע השגוי.

מקצועית  שאינהמדובר בהתנהלות עליהם, לא ימסור מידע מדויק ואמין. 

 ושאינה סבירה.

אנו רואים בחומרה רבה את העובדה כי התשובה שמסרתם אינה מהימנה.  .11

ן הדיווח הטעות בעניי מקור להבין את בדיקה קפדנית על מנתאנו דורשים 

של מר אבו שחאדה. אנו מצפים לקבל עדכון מלא  הימצאו השגוי על מקום

 אודות ממצאי בדיקתכם.

 לטיפולכם ולתגובתכם המהירה והמנומקת בכתב, נודה. .12

 

 בכבוד רב,
 אורלי ברמק
 רכזת תלונות

 
 


