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  לכבוד
  אל"מ דורון בן ברק

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

  

  

  21.12.2015  

 15535 ש.מ.

  שלום רב,

  בבית אומר 12-ו 8עיכובם וחקירתם של קטינים בני   הנדון:

  

ויוסף  12–העיכבו חיילים ולקחו לחקירה את הקטינים ח'טאב אבו מאריה בן  24.11.15בתאריך 

מהרחוב בסביבות באלימות . ח'טאב אבו מאריה נלקח על ידי חיילים מבית אומר 8–העלאמה בן 

הראשית לעיירה. בעדותו לבצלם ציין  ךבסמוך לדר בזמן שהיה עם קבוצת חברים, 15:00השעה 

. , כפי הנראה מסתערביםידי חיילים ואנשי כוחות ביטחון נוספים שהיו בלבוש אזרחי כי הוכה על

הוא נלקח כאשר ידיו קשורות לפנים ועיניו מכוסות, הוחזק פרק זמן ממושך ברכב צבאי ונחקר 

בשני מתקנים שונים. יוסף עלאמה נלקח מבית משפחתו לאחר שכוח צבאי הגיע לבית המשפחה 

. בעדותו לבצלם סיפר כי יוסף, כי באותו היום 18:30חיפוש בסביבות השעה  וביצע בובבית אומר 

לרכב צבאי. שהובל חיילים קשרו את ידיו, כיסו את עיניו והכו אותו בזמן  שנלקח מביתו, בעת

בית באותו הזמן וציינו ראוי להדגיש כי החיילים שלקחו את יוסף הרחיקו ממנו את הוריו שנכחו ב

. יוסף נחקר בבסיס הצבאי בעציון. שני הקטינים הועברו לידי גורמי ילו הצעירבפני החיילים את ג

, לאחר שהוחזקו בידי הצבא שעות ארוכות ללא 24:30בסביבות השעה רק התיאום הפלסטינים 

ולאחר שבצלם פנה לדוברת פיקוד מרכז והתריע שאסור לעוצרם מפאת גילם  לווית הוריהם

  . הצעיר

כי אומנם לא   22.7.13בתאריך לבצלם , השבת 5יילים בחברון קטין בן במקרה דומה בו עיכבו ח

ניתן לעצור או להעמיד לדין קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית, אך   יש בידי החיילים 

לפעול לעצירת אירוע בו קטין מסכן את הסביבה ו/או את עצמו. עוד  לגיטימית לטעמך סמכות

עלים כאמור, עליהם לעשות כן ברגישות המחויבת, תוך הוספת "כי בעת שכוחות הביטחון פו

כן הבהרת  הקפדה מלאה על שלומו של הילד ותוך שמירה מרבית על כבודו ועל צרכיו כקטין".

במכתבך וגם בפגישה שקיימנו עימך בנושא זה, כי ילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית אין 

   .  12-קטין שגילו מתחת ללעצור אלא לאתר את הוריהם ולפעול מולם, ולא מול ה

מתחת לגיל האחריות הפלילית, ארבע שנים אשר נמצא  8-במקרה המתואר, יוסף עלאמה בן ה

, בפעולה שנראתה כפעולת מעצר לכל דבר, שבה הוא הורחק מהוריו בית משפחתותוך נלקח מ



  

 

, אלא אף . לקיחתו של עלאמה לא רק שעומדת בניגוד לחוק בשל גילווהועלה באלימות לרכב צבאי

ברור כי אין  היות והוא נלקח מתוך ביתו, –אינה עומדת בהצדקות להתערבות המובעות במכתבך 

במקרה של ח'טאב, לא נעשה כל ניסיון לאתר את  מדובר בפעולה שנועדה למנוע פגיעה בסביבה.

בדו הוריו או מבוגר מטעמו ואף הוא נעצר בפעולה אלימה, שבה ידיו נאזקו ועיניו כוסו, נלקח ל

ונחקרו ללא  ארוכותשני הקטינים הוחזקו במשך שעות  ברכב צבאי ונאלץ לשהות בו זמן רב.

 מבוגר מטעמם. בעוד במקרהו של ח'טאב לא פעלו החיילים לידע את משפחתו כל נוכחות של

, במקרהו של עלאמה פעלו החיילים באופן אקטיבי בדבר היותו מוחזק על ידי הצבא ובחקירה

ו שנכחו במקום כשנלקח. כמו כן, לא ברור מתוקף איזו סמכות (כל שכן איזה להרחיק את הורי

  הגיון והצדקה) ישנם לקשירת ידיהם וכיסוי עיניהם של קטינים אשר לא נמצאים כלל במעצר.

יצויין כי בצלם פנה לדוברת פיקוד המרכז בבקשה להביא לשחרורו של יוסף עלאמה בעת שהוחזק 

מספר שעות הוא הושב כאמור יחד עם ח'טאב למת"ק הפלסטיני.  על ידי החיילים, ורק אחרי

הדוברת ציינה בפני נציגת בצלם כי חייל נפצע בבית אומר מזריקת אבן אולם אין זה ברור מה 

הקשר של אירוע פציעה זה למעצרם של הקטינים, וממילא אין זה יכול להסביר התנהגות בלתי 

י אופן הטיפול שנתפס בעיניך כהולם בתשובתך חוקית זו של החיילים והמסתערבים, גם לפ

  לבצלם בעבר.

מקרה זה מתווסף לאירועים נוספים אשר תועדו על ידי בצלם בעבר, בהם מעכבים חיילים 

קטינים, בחלק מהמקרים מתחת לגיל האחריות הפלילית, עד להעברתם לידי גורמי התיאום 

מדובר ב'מעצר רשמי', רואים את  כי מאחר ואין הדבר מעלה חשש. , כעבור שעותהפלסטינים

  גיל המעוכבים. מרותעצמם החיילים פטורים מלבחון את חוקיות מעשיהם ל

  

  אבקש את התייחסותך לאירוע חמור זה בהקדם.

  

  בכבוד רב,

  ניב מיכאלי

  בצלם

  

  

  

  

  

 


