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 ,שלום רב

נוהל העברת תלונות עצורים פלסטינים ממתקני המעצר הזמניים בגדה  :הנדון
 ח"למצ
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, ן כליאה"לאור תשובותיהם של הפרקליטות לעניינים מבצעיים ושל רע 41

לציין כי ניסיונותינו יש 1 הריני לפנות אליך בנושא שבנדון, ב"והמצ, שבסמך
בשל לך ושוב מול , כבר חודשים רבים יפה לאתר את הנוהל שבנדון לא עולים

 1הגורמים המוזכרים מעלה
אנו מקבלים תלונות מעצורים פלסטינים בגדה בכל הנוגע , במהלך עבודתנו 11

והעברה לחקירה , אלימות שהופעלה כלפיהם בעת מעצר, להליך מעצרם
בתלונות לגבי מקרים פרטניים עתים אנו אף פונים ל1 וכליאה בשטחי ישראל
כי  במסגרת זו נתקלנו במקרים בהם עצורים העידו 1בהם עולה הצורך בכך

" עציון)"המשרתים במתקני המעצר הזמניים בגדה , בעלי תפקידים צבאיים
לעתים העצורים 1 מתשאלים אותם לגבי הליך המעצר, "(שומרון"ו

לא ברור מעדויות )רו לאותם בעלי תפקידים הפלסטינים מוסרים לנו כי סיפ
 1על אלימות שהופעלה כלפיהם( העצורים באילו בעלי תפקידים מדובר

לפגישת , נציגי המוקד, נפגשנו בהקשר זה ראוי לציין כי לפני מספר חודשים 71
פי ניסיונה בתפקידה כתובעת -על, שציינה בפנינו, ן"עבודה עם ראשת המבת

כל מצב בו בעל תפקיד בצבא נתקל במקרה בו כי ב, צבאית ראשית לשעבר
, או נפגעו זכויותיו בכל דרך אחרת, ידי חייל-הופעלה אלימות כלפי עצור על

 1ח"חלה על אותו חייל חובה לדווח על כך למצ, שיש בו חשש להפרת הדין
האם קיים נוהל : שנשמח לקבל עליה תשובה, מתוך הדברים עולה שאלה

המגיעים למתקני המעצר הזמניים , יניםמסודר לתשאול עצורים פלסט
, אם אכן קיים נוהל כזה ?פי טופס מסוים-האם מתבצע תישאול על? בגדה

 1נשמח לקבל העתק או פירוט במה המדובר, או טופס מסוג זה/ו

 1לתשובתך אודה 21

 

 ,בכבוד רב
 

 ד"עו, דניאל שנהר
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