
  

  

  

          

  

10.7.13  
  14989ש.מ 

  דחוף
  

  לכבוד
  אל"מ דורון בן ברק

  היועץ המשפטי של אוגדת איו"ש
  9977326-02 באמצעות פקס:

  

  שלום רב,  

  

  עיכוב ילד בן חמש בחברון על ידי חיילים הנדון:

  

אחר הצהריים, עכבו שבעה חיילים וקצין  15:30, בסביבות השעה 9.7.13-אתמול, ה

תשעה חודשים, בקרבת מחסום עבד, סמוך למערת ו 5את ודיע מסוודה, ילד בן 

המכפלה. החיילים האשימו את ודיע בזריקת אבנים ולאחר נסיונות התערבות של 

ולקחו אותו  בלויית תושב המקום תושבים שהתקהלו במקום, העלו אותו על ג'יפ

כשהוא בוכה. כאשר הגיעו לבית, הודיע הקצין לאמו כי הוא רוצה להסגיר את לביתו, 

לד למשטרה הפלסטינית, אולם האם סירבה לאפשר להם לקחת אותו עד שיגיע הי

אביו, כרם. בחלוף כחצי שעה מרגע עיכובו של ודיע הגיע כרם מסוודה לבית והקצין 

הודיע לו כי הוא עוצר את בנו כדי להסגירו לידי המשטרה הפלסטינית. במשך כל 

וא בוכה. ההורים הבהירו אותה עת הסתתר ודיע מאחורי ערמת מזרנים בבית כשה

לקצין כי מדובר בילד בן חמש, אולם הקצין התעקש למסור אותו למת"ק ואיים כי 

את החיילים לקחו הצבא יעצור את האב אם ההורים לא ייענו לדרישה. לאחר מכן 

  שוהדאא.- כרם מסוודה ואת בנו ודיע מהבית והובילו אותם לעמדה צבאית ברחוב א

יו של ידה למשך כחצי שעה, שלאחריה אזקו החיילים את ודיע ואביו עוכבו בעמד

), שם עכבו 56כרם, כיסו את עיניו והובילו אותו כך יחד עם בנו  למחסום שוטר (

אותם החיילים למשך כשלושים דקות נוספות. בשלב זה הגיע למקום קצין בדרגת 

ל את סא"ל, שהאב, הדובר עברית, הבין כי הוא קצין קישור מהמת"ק. הקצין תשא

ודיע ושאל אותו מדוע הוא זרק אבנים. בנוסף, הוא נזף בחיילים על כך שעצרו את 

השניים לעין המצלמות והלין כי "בהיבט ההסברתי אתם עושים נזק". הקצין הבהיר 

לחיילים שכאשר יש מצלמות באזור, יש "להתייחס יפה" לעצורים. לאחר מכן הסיר 

העיניים מכרם ונתן לו מים. כעבור כמה אחד החיילים את האזיקונים ואת כיסוי 

דקות הגיעו למקום קצין מהקישור הפלסטיני וכמה שוטרים פלסטינים. החיילים 

  הסגירו לידיהם את כרם וודיע מסוודה והשניים נלקחו לתחנת משטרה פלסטינית. 

תיעוד כזה, קשה היה  חלק משמעותי מהאירוע תועד בווידיאו. לולא היה ברשותנו

  להאמין שאירוע כזה אכן התרחש. מהתיעוד עולה בבירור כי אין מדובר בטעות של 



חייל בודד אלא בהתנהלות שנתפסה, באופן מבהיל, כסבירה בעיני כל המעורבים, לרבות קצינים 

בכירים. תמוה במיוחד שבאף שלב של האירוע לא נדלקה אצל איש מהם נורה אדומה: לא 

שהפחידו ילד בן חמש עד עמקי נשמתו, לא האיום עליו ועל הוריו ב"הסגרה" למשטרה  העובדה

הפלסטינית, לא האיום לעצור את האב, שאין לו בסיס חוקי כלשהו, ולא איזוק ידיו של האב 

כל אלה נראו כנראה סבירים בעיני כל המעורבים שנראים בתיעוד  –וכיסוי עיניו בנוכחות בנו 

  הביקורת היחידה שמתח הקצין על החיילים היתה שהאירוע "מצטלם לא טוב".  רגועים ונינוחים.

גם כאלה שהיו  –בעבר הגיעו אלינו דיווחים על מקרים דומים, שבהם חיילים עיכבו קטינים 

ולאחר מכן העבירו אותם במת"ק הפלסטיני לידי המשטרה  –מתחת לגיל האחריות הפלילית 

י פעלו החיילים במסגרת אותם נהלים, שייתכן שהצבא גורס הפלסטינית. נראה כי במקרה הנוכח

משום מה כי הם פוטרים את החיילים מהצורך לברר את חוקיות עיכובם של הקטינים, משום 

שלא מדובר במעצר רשמי. מדובר בשיטת הפחדה שנוקט הצבא, שאין לה, ולא יכול להיות לה 

הנוכחי מבהיר שוב את הצורך לבטל  בסיס חוקי כלשהו ובוודאי שלא הצדקה מוסרית. המקרה

  את הנוהל לאלתר. 

אבקש את התייחסותך המיידית לאירוע חמור זה. תיעוד הוידיאו של האירוע יישלח בהקדם 

  האפשרי ולכל המאוחר מחר בבוקר, מטעמים טכניים.

  

  בברכה,

 

  ג'סיקה מונטל

  מנכ"ל בצלם 

  

  

  

  העתקים:

  03-5694526: פקסב ,הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף דן עפרוני

  02-5305741: בפקס, המרכז פיקוד מפקד, אלון ניצן אלוף

  02-9970436:בפקס, ש"איו אוגדת מפקד,  ידעי תמיר ל"תא

   במייל ,ש"איו אוגדת דובר, רז ברק סרן

   03-5693971: בפקס, ל"צה בדובר הציבור ופניות אדם זכויות ד"רמ, הלוי זוהר ן"רס


