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Abstract

Detention in Israel A study in the novel " Limassol" by the writer 

Yishai Sarid

By Samia Gomaa 
The study deals with a central topic of human rights organizations, 

whether inside or outside Israel, which is the methods and means of 

interrogations in Israeli detention centers, and in particular, the (Shin Bet) 

with detainees portrayed literary and artistic images. The novel Limassol, by 

Yishai Sarid, is a model and reflection of the image of the Israeli detainee, 

his interrogators, his methods and means. 
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