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ם17 של חמידות הנדון: ישראל משטרת בתחנות מהגדה פלסטינים טיני
8.8.2016 מיו□ פנייתך :ל בסימוכין

מתקלה. שנבע במענה השיהוי על להתנצל אבקש ראשית, . 1
בגדה פלסטינים קטינים חקירות התנהלות לאופן באשר שונות טענות העלית שבסמך, במכתבך .2

המערבית.
:הבאים הדברים את להבהיר אבקש לטענותיך, במענה .3

 המשפטי ליועץ המשנה בראשות משותפת, משרדית בין מטה עבודה נעשית האחרונות בשנים .1
 של הוראותיו תחולת לקידום הרלוונטיים, הגורמים כלל נציגי ובהשתתפות נזרי, רז מר לממשלה,

 תושבי חקירות על הנוער( חוק )להלן:1971 - התשל״א טיפול(, ודרכי ענישה )שפיטה הנוער חוק
ניתן. שהדבר ככל האזור,

 קטינים בחקירת שונים היבטים המסדירים הביטחון, בתחיקת שונים תיקונים בוצעו זו, במסגרת .2
 ביחס המתנהלים החקירה הליכי בין ההבדלים את הניתן ככל לצמצם במטרה איו״ש, תושבי

באיו״ש. לקטינים ביחס המתנהלים אלה לבין בישראל לקטינים

 בית הוקם ,18ל־ 16מ־ הביטחון בתחיקת הקטינות גיל הועלה היתר, בין אלה, תיקונים במסגרת .3
 עצורים בין הפרדה בדבר הוראת נקבעו לקטינים, המעצר תקופות קוצרו לנוער, צבאי משפט

החקירה. לפני עו״ד עם להיוועצות הזכות עוגנה וכן בגירים לעצורים קטינים

 משטרת עוגנו, שטרם להוראות ביחס והן אלוף, בצווי לאחרונה שעוגנו להוראות ביחס הן כי יוער, .4
הנוער, בחוק המעוגנות ההוראות את ידה על הנחקרים לקטינים לאפשר האפשר ככל פועלת ישראל

חל. אינו החוק בהם במקרים אף
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:בפנייתך התייחסת אליהם היבטים יפורטו להלן, . 5

:!,בער היוועצות א.

 בדבר נחקר קטין ליידוע הנוגע בכל ג□ החל, לדין בהתאם פועלת ישראל משטרת (1

 בעו״ד להיוועץ לנחקר אפשרות למתן באשר הן ההיוועצות, זכות זה ובכלל זכויותיו,

 ההתקשרות פרטי את מסרו קרוביו או שהחשוד לסנגור הודעה למסירת באשר והן

עימו.

מסוים, עו״ד עם התקשרות פרטי מסר לא עצור קטין בהם במקרים לכך, מעבר (2

הצבאית. התביעה בידי המצויה לרשימה בהתאם לסנגורים, הודעה מועברת

:בחסירה הודה נוכחות ב.

לן1971התשל״א- טיפול(, ודרכי ענישה )שפיטה, הנוער חוק (1 ה ל מקנה הנוער( חוק :)

בחוק. הקבועים לחריגים בכפוף בחקירתו, הורה לנוכחות זכות חשוד לקטין

 אינה ולפיכך הביטחון, בתחיקת מעוגנת אינה בחקירה הורה נוכחות בדבר ההוראה (2

הביטחון. תחיקת מכוח המתנהלות בחקירות חלה

 בכפוף החקירה, בזמן ההורה נוכחות לאפשר פועלת ש״י מחוז משטרת זאת, עם (3

הנוער. בחוק המנויים לסייגים

? הסטיו של בשפתו וחקירה סטמים בחסירות חזותי תיעוד ג.

 חקירת חוק )להלן: 2002התשע״ב- חשודים(, )חקירת הפלילי הדין סדר חוק (1

 שנות עשר הוא להן הקבוע שהעונש עבירות חקירת של תיעוד חובת קובע חשודים(

 היא שבה בשפה מתועדת שלא חקירה כי החוק קובע כמו־כן ומעלה. מאסר

 אינה התיעוד חובת כי קובע לחוק 17 סעיף קולי. או חזותי בתיעוד חייבת מתנהלת,

בטחון. בעבירת חשוד חקירת על חלה

 של חזותי לתיעוד הזכות עוגנה היתר ובין האלוף, צו תוקן ,10.9.14 בתאריך (2

בישראל. הקיים להסדר בדומה בשטחים, קטינים חקירות

 דובר חוקר ע״י נעשית ערבית דובר קטין של חקירה שככלל, נמסר ש״י ממחוז (3

 החקירה הערבית, בשפה החקירה את לתעד יכול אינו והחוקר ובמידה ערבית,

 ובדומה בנושא האלוף לצו בהתאם זאת קולי. או ויזואלי בתיעוד מתועדת

בישראל. החלות החוק להוראות

הלילה בשעות חסירות ד.

 כוחות ע״י אלא המשטרה ע״י נעשים אינם הגדה בשטחי יזומים מעצרים רוב, פי על (1

הצבא, רשויות אל תפנו כי מוצע זה, בנושא מענה לקבל שברצונכם ככל לפיכך, הצבא.
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מתבצעת, חקירתם הלילה, בשעות נעצרים קטינים כאשר גם שככלל, נמסר ש״י ממחוז (2

 במקרים לילה, חקירות על גורף איסור כי נציין זאת, עם הבוקר. בשעות הניתן, ככל

 לפגיעה הוא אף להביא עלול הלילה, בשעות המשטרה תחנת אל הובא הקטין בהם

 חקירה לעתים כאשר הבוקר, לשעות עד במעצר יוחזק שהוא כיון הקטין, בזכויות

סיומה. עם לשחרורו להביא יכולה בלילה

:נוער חוקר ע»י קטין חקירת ה.

את המסדירה המשטרה פקודת נוער. חוקר ע״י קטין לחקור חוקית חובה קיימת לא (1

 המחוזות בכל אפשרי, שהדבר ככל החלה, המשטרה, מדיניות את משקפת הנושא,

החשודים. הקטינים לכלל וביחס

 ויש מוסמך, נוער חוקר החקירה בעת המשטרה ביחידת אין בהם במקרים זאת, עם (2

 לאשר החקירות קצין או הנוער קצין רשאי בדחיפות, החקירה את לבצע ענייני צורך

מוסמך. חוקר ע״י שלא הקטין חקירת את

 מקום לאום, דת, בסיס על אפליה ללא והנהלים, הפקודות החוק, פי על פועלת ישראל משטרת כי יובהר .4

 ובהתאם הדין להוראות בהתאם נעשים החקירה וניהול המעצר סמכויות הפעלת וכיוצ״ב. מגורים

המקרה. לנסיבות

 מועד החוקר, )שם פרטים כל ללא כללי, באופן נטענות במכתבך שהטענות כך על להצר אלא לנו אין .5

 לחקור הסמכות כי נזכיר כן לגופן. הטענות את לבחון מאפשר שאינו באופן וכיוצ״ב( ומיקומה החקירה

שוטרים. לחקירות למחלקה מסורה שוטרים, ע״י המבוצעות פליליות עבירות
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