
h

ישראל משטרת  Israel Police

מפכ"ל0 לשכת / מטא״ר

הציבור נות1ותל לביקורת הארצית היחידה
y הציבור לתלונות היחידה

Fax: 02-5898823 :0פק Tel: 08-9189436 טל: 72130 רמלה הממשלה, קריית ,91 הרצל רח׳
E-mail: tlunot@police.gov.il

בלמס
 תשע׳׳ו גיסן ו׳
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 53286816 סימוכין:
 21718 תיקית׳׳צ: מס׳
4068 מס׳: המידע חופש

לכבוד:
 עו״ד שנהר, דניאל 1מ

 4 עוביידה אבו
97200 ירושלים

2 6 ־05־ 2015

m .VI02-6276317 ובפסס בדואר

ח.נ.,
 אודות סטטיסטיים נתונים לס,כלת 4068 המידע חופש ^?<שת

2015המעד^ית^שנת הגדה שטחי5טינים1ל חל!ידותומעצדי 'י '
23.2.2016 מיו□ פנייתך :ל בסימוכין

 בשנת המערבית בגדה קטיני□ מעצרי אודות נתוני□ לידייך לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך .1
שלהלן: הפירוט עפ"י ,2015

ה? הורים נכחו פלסטינים קטינים של חקירות בכמה א. קיר ח ב

ד? עם ההיוועצות זכות ניתנה פלסטינים קטינים של חקירות .ככמה ב. ״ עו

קולי? או ויזואלי באופן תועדו פלסטינים קטינים חקירות כמה ג.

ה קטינים לחקירות מוקצים נוער חוקרי כמה ד.  הקטינים חקירת הנה הנהוגה המדיניות והאם בגד
ת אמצעו ר? קרי1ח ב ע נו

חלקי. באופן לרשותך המידע להעמיד החלטנו למידע בבקשתך שעיינו לאחר .2

 במדינת הקטינים כלל כלפי רלוונטיות להלן המפורטות ההנחיות כי נבהיר ספק, הסר למען .3
 החוק, עפ״י פועלת ישראל משטרת המערבית. הגדה משטחי לקטינים ביחס רק ולא ישראל,

אחרת. אפליה כל או מקום, לאום, דת, מטעמי אפליה ללא והנהלים, הפקודות

A בחינה תוך הראויה, ברגישות מתבצעות הם, באשר בקטינים בטיפול המשטרה פעולות כי נציין עוד 
לגופו. מקרה כל של וקפדנית עניינית

:א׳-ד׳ לסעיפים במענה .5

 הפקת ישראל. במשטרת הממוחשבות במערכות זמין אינו הנדרש המידע שכן, מענה, ליתן נוכל לא
 סבירה בלתי משאבים הקצאת המצריכה פעולה תיקים(, )מאות ותיק תיק בכל עיון תצריך המידע
 את למסור נוכל לא האמור, לאור המשטרה. עבודת על ממשית והכבדה המידע איתור לצורך

המבוקש. המידע
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 רשאית ציבורית רשות כי הקובע, ח,;התשנ׳ המידע, חופש לחוק (1)8 סעיף אל מופנה הנך זה, בעניין .6
סבירה. בלתי משאבים השקעת מצריך בה שהטיפול שעה מידע, לקבלת בקשה לדחות

 לפחות מתועדת פלסטיני קטין של באזהרה עדות כל כי .ג* לסעיף באשר מבהירים אנו זאת, עם יחד
 במכלול בחשבון מובא זח ונתון בשמע תועדה לא החקירה בהם בודדים מקרים קיימים בשמע.

החלטה. לקבל בבואה הצבאית התביעה על-ידי הנסיבות

 באמצעות קטינים בחקירת ישראל משטרת מדיניות אודות לשאלתך הנוגע ככל .ד* לסעיף במענה .7
 על־אף לכך. הכשרה וקיבל מעד לחקור שהוסמך חוקר ע״י ייחקר קטין ככלל, - נוער חוקרי

 כאמור מוסמך חוקר עת באותה המשטרה ביחידת אין לחקירה, הקטין שהובא בעת אם האמור,
 חקירת את לאשר חקירות נוער/קצין קצין דשאי בדחיפות, החקירה את לבצע ענייני צורך ויש

החקירה. לתיק יצורפו ונימוקיו האישור תיעוד מוסמך. חוקר שאינו שוטר כידי הקטין

 על מראש ידוע כאשר מוסמך, חוקר ע״י קטינים לחקירת הניתן, ככל תיערכנה, המשטרה יחידות
נדחה. במועד לחקירה קטינים זימון או קטינים של יזום מעצר או עיכוב ביצוע

 ובעלי נוער״ "הסמכת שעברו חוקרים 99 ועוד נוער חוקרי 26 ש״י במחוז משרתים כיום כי נוסיף .8
נוער. כחוקרי לשמש ההכשרה

 בשבתו בלוד, מרכז המחוזי ביהמ״ש בפני זו החלטה כנגד לעדור רשאית הנך כי לידיעתך מובא .9
זו. הודעה קבלת ממועד יום 45 תוך מנהלים, לעניינים כביהמ״ש

בברכה,

 ,המי >נ>צ עו״ד
 חופש על הממונה ב/
לתלונות היחידה ק׳
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