
 מפכ״ל השב״ס, את תובע ביטחוני אסיר
ביחמ״ש ביזיון על הפנים ושר המשטרה

מהארץ״ גירוש הליכי במסגרת ממאסר לשחררני המורה דין פסק ״הפרו
.דיינטלד משד מאת
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 אל ג׳יהאר ביטחוני, אסיר
 מישראל, לגרשו שהוחלט ספדי,
המש לבית השבוע בסוף הגיש

תביעה שבע בבאר המחוזי פט

 נציב נגד משפט בית ביזיון על
 הפנים, שר הסוהר, בתי שירות
 כלא ומנהל המשטרה מפכ״ל

גור כי טוען, ספרי שבע. באר
 הקובע דין פסק הפרו אלה מים

 במסגרת ממאסרו לשחררו יש כי
הלי על ולדווח הגירוש, הליכי

המשפט. לבית אלה כים
באמצ ספדי, שהגיש בבקשה

 בורגל מוחמר הדין עורכי עות
 להגנת מהמוקד שריק פלג ותמר

 כל לחייב מבקש הוא הפרט,
 לשלם שמנה מהגורמים אחד
 יום כל על שקל 5,000 בסך קנם

מבוצע. הדין פסק שאין נוסף
 שכם יליד ספדי, אל ג׳יהאר

 בעיראק התגורר ירדן, ואזרח
 שנים כחמש לפני שלוש. מגיל
בא לביקור שהגיע בעת נעצר

 מאסר שנות לשש ונשפט רץ,
כש לפני ביטחונית. עבירה על
 השחרורים ועדת החליטה נה

 בתנאי מוקרם שחרור לשחררו
 לעיראק ויועבר מהארץ, שיגורש

 בוצעה, לא ההחלטה לירדן. או
המש לבית כר על עתר וספרי

שבע. בבאר המחוזי פט
 חנה ערד המרינה, נציגת

 הדרום מחוז מפרקליטות מגד,
 כי המשפט, בבית בדיון הודיעה

 ״בתנאי לשחרורו מתנגדת אינה
 בתי שירות ידי על שיועבר

 הגבול את המשטרה או הסוהר
 כדי המקורי הדרכון עם ביחד

לעבור״. לו יתנו אם לבדוק
אפרים השופטים, שלושת

 פלפל, ויהושע בנאי יצחק לרון,
ופ אחד, פה העתירה את קיבלו

 ספדי את לשחרר יש כי סקו
 השופטים הורו במקביל, ברשיון.
 צו נגדו להוציא הפנים למשרד
 או למשטרה הורו וכן גירוש,
 עם גבול לנקודת להביאו לשב״ס

 זו. לארץ להעבירו כרי ירדן
 יתברר אם כי קבעו, השופטים
 מוכנים יהיו לא הגבול שבנקודת

 לירדן, להיכנס לספרי להתיר
 וספרי ברשיון השחרור יתבטל

 לדווח הורו כן כמו לכלא. יוחזר
 בתוך הפעולה תוצאות על להם

חורש.
 לא הדין, לפסק בניגוד ואולם

 גבול לנקודת כלל ספדי הובא
 דיווח שום נמסר ולא ירדן, עם

לא אחדים ימים המשפט. לבית
 קיבל לכלא, ספדי שהוחזר חר

 אסירים מקצינת בכתב־יד הורעה
הפ משרד כי שבע, באר בכלא

 גירוש צו אלה״ ״בימים מכין נים
לג אפשרות נבדקת וכי נגדו,
 שהידר־ משום יריחו, לשטח רשו
לקבלו. מוכנים אינם נים

 שוב לפנות ספדי של ניסיון
 בתוהו. עלה המשפט בית אל

 של עזרתו את ביקש לפיכר,
 לד ארגון הפרט, להגנת המוקד
 בירושלים. שמושבו אדם כויות

 טר בשמו, כעת שהוגשה בבקשה
 הדין עורכי הארגון, נציגי ענים

הנסי לפי כי ופלג־שריק, בורגל
 פסק שהפרת לקבוע ניתן בות
תחילה. בכוונה נעשתה הרין


