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   בנושא קטינים מיידי אבנים"ילד עצור ילד מותר "–" בצלם " ח"התייחסות לטיוטת דו :הנדון

  

  :להלן תגובתנו והתקבלה במשרדנושבנדון  ח"דולהתייחסותנו לטיוטת הפנייתך 

  מתודולוגיה

 המעוותת את על פניו נדמה כי נבחר בצורה מגמתיתאשר , מייצגלא  נבנה על מדגם ח"דוה .1

לקטינים מיידי ובמיוחד בנוגע היחס במערכת המשפט הצבאית המציאות הקיימת מבחינת 

 .הנגזרים ועודהעונשים , שמירה על זכויות החשודים, חקירותלרבות , אבנים

לבחון את , מבלי לאפשר לגורמים הרלוונטיים ופרטים מזהים ללאמקרים תיאור  ובו ח"דוגת הצ .2

הטענות המועלות האפשרות לבחון את שולל מהם את , המקרים הספציפיים המועלים בו

  . לגופו של ענייןח"בטיוטת הדו

  טענות כלפי הדרג המבצעי

  המחלקה לחקירות שוטרים

 פועלת תוך הכרה בזכויותיהם של קטינים על ")ש"מח: "להלן(ה לחקירות שוטרים המחלק, ללככ .3

 . במעמדם המיוחד וברגישות הנדרשת בטיפול בהם, פי חוק
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מתודרכים לנהוג בקטינים המגישים תלונות תוך מתן , ובכלל זה אנשי החקירות, ש" מחעובדי .4

  .וברגישות הנדרשת, שימת לב להיותם קטינים

, מתבססות על החוק, או אלו שמתקבלות לאחר חקירה, ות לפתיחה בחקירה הנוגעההחלטות .5

  . ונעשות באופן מקצועי וענייני, הנחיות פרקליט המדינה, כללי המשפט הפלילי

ח הנוגעים לכמויות "להתייחס לנתונים הכלליים שפורטו בדוש נמסר כי הם אינם יכולים "ממח .6

   .לו תיקים מדובריבא ברור לאשכן , תיקים שנחקרו ולתוצאות הטיפול בהם

  : נמסר כי הספציפיים שפורטולתיקים באשר .7

 בתיק נפתחה חקירה בעקבות פנייה בשם הקטינים, ח" כאמור בדו- 198/10ש " מחתיק ,

 .ז.על אף שהמתלונן א, ח"בניגוד לאמור בדו. ובמסגרת זו אף נגבו גרסאותיהם של הקטינים

נחקר החשוד עליו הלין ואף עד , ציין כי אינו מעוניין להמשיך בהליכי התלונה

לא היה בראיות שנאספו   הרי שתלונה זו נחקרה אולם.ח.מ באשר לתלונת הקטין  .לאירוע

באשר לתלונות קטינים . וזאת נוכח בעיות שעלו בגרסת הקטין, להגשת כתב אישום תשתית

 נפתח מחדש במטרה  נשוא הפנייהתיקה, ור בפניהכאמ  -אחרים בהקשר לאירועים אלו 

     .המשך הטיפול יישקלובהתאם , לקבל גרסאותיהם של הקטינים

 בהקשר לתיק זה נוגעות לאופן ביצוע ח "בדוהטענות המועלות   - 3516/10ש " מחתיק

עולה כי מדובר בחקירה מקצועית שנועדה , ח"וגם מהנטען בדו, על פני הדברים. החקירה

כל זאת במטרה להגיע במידת האפשר , מתלונן את מירב הפרטים הרלוונטייםלאסוף מה

התיק נסגר בסופו של יום מחוסר ראיות . ולבסס בראיות את התלונה, לחקר האמת

 ש" מחלא היה בידיומכיוון ש, מספיקות לאחר שגרסת המתלונן עמדה אל מול גרסת החשוד

שניתן היה לבצע ושעשויות היו לקדם ת נוספוהיו כל פעולות חקירה  ולא, להכריע ביניהן

  .החקירה

  

  

  ,בברכה
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