
  

  

  

 מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים (ע.ר.) - בצלם
  ةمركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتل - بتسيلم

B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories 
  

  

  

  )02( 6749111), פקס 02( 6735599, טלפון 91531 , ירושלים53132ת.ד.  ,8רחוב התעשייה 
 8 Hata’asiya St. (4th Floor), P.O.Box 53132, Jerusalem 91531, Tel. (02) 6735599, Fax (02) 6749111  

mail@btselem.org                               http://www.btselem.org  

20.3.13  
  14888ש.מ 

  דחוף
  לכבוד
  עו"ד שאול גורדון                                                    דורון בן ברקאל"מ 

  היועץ המשפטי של המשטרה                                      היועץ המשפטי של אוגדת איו"ש
 5898762-02באמצעות פקס:                                             6997732-02באמצעות פקס: 

  

  שלום רב,

הנדון: הצבא עיכב ותיחקר קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית והמשטרה חקרה קטינים מבלי ליידע את 
  הוריהם או מבוגר כלשהו מטעמם

  ליועמ"ש איו"ש 14887מכתבנו מהיום בש.מ 

  

במסגרתה נלקחו לעיכוב או למעצר קטינים באזור שפעילות צבאית בחברון הבוקר הגיע לבצלם מידע ראשוני על 

  , בעת שהיו בדרכם לבית הספר.160מחסום 

, מתחת לגיל האחריות הפלילית, 10-8חמישה קטינים לפחות, בגילאים ידוע לנו על שבמכתבנו הקודם ציינו 

  לחקירה אצל חוקר נוער.הובאו בנוסף שנמסר לנו ממשטרת חברון שמספר קטינים שעוכבו באופן זה. 

בני אדם, בהם  28נעצרו תחילה לפיו  ,בהמשך היום מסר לנו דובר אוגדת איו"ש מידע שהתקבל ממשטרת ישראל

מפאת   , "לאחר מיצויי מידע",שוחררו הועברו לחקירה והיתרי המידע שנמסר, שבעה מהקטינים קטינים. לפ 21

  .)גילם (שהינו מתחת לגיל האחריות הפלילית

קטינים מתחת לגיל האחריות  14- היום לתיחקור בלתי חוקי לא פחות מעיכב ממידע זה אנו למדים כי הצבא 

, נלקחו בעת שהיו בדרכם לבית הספר, שלא מחסות הוריהם 12מעל הפלילית. בנוסף, כל הילדים, גם אלו שגילם 

לגבי שבעת הקטינים שנחקרו לדברי המשטרה, אין די ומבלי ליידע את הוריהם או מבוגר כלשהו האחראי להם. 

ידי חוקר נוער. החקירה לא צריכה הייתה להתקיים ללא נוכחות הוריהם או מבוגר מטעמם, -בכך שנחקרו על

  מיד כשהדבר אירע.שהיה מחובתם של הצבא והמשטרה ליידע את ההורים על העברתם לחקירה  וודאי וודאי

אשר לילדים שעוכבו מתחת לגיל האחריות הפלילית, נמסר לגביהם כי שוחררו "לאחר מיצויי מידע", בעוד 

שנים,  10-8עם ילדים אלה נמנו כאלה שגילם  שמלכתחילה אסור היה לקחתם או לעכבם מרגע היוודע גילם. 

  כי מדובר בילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית. ממראם וניתן היה מן הסתם להסיק

אבקש את התערבותכם הדחופה בפעולת העיכוב והמעצר הבלתי חוקית שמתוארת כאן, ואת התייחסותכם 

  למכתביי.

  בברכה,                          
  ד

  נועה טל
  בצלם
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