
K ישראל M f משטרי* 
'%אהמ ^

־ בלמס ־
 המשפטי הייעוץ לשפת
וטכנולוגיות אח״ם מדוד

02-5428150 טלפון:
02-5898762 פקס:

 ט״ובשבטהתשע״ח
 2018 בינואר 31

07594318:סימוכין

13 לכבוד
פקסימיליה באמצעות שנהר דניאל ד;ער

 הפרט להגנת המוקד
 4 עוביידה אבו והוב

ירושלים

המשטרה בתחנות מאיו^ש פלטטיגים 0טיגי17 של ירות17וו הנדע:
 22.11.18 מיו□ מכתבך .1

1.1.18 מיום מכתבנו .2 ל: בסימוכין
3.4.18 צ׳רנובלסקימיום עו״דדנה מכתב .3

 של לכאורה, זכויות להפרת בנוגע בעבר שהעלית טענות על שבת שבסימוכין, במכתבך .1

 אלו טענות דוחים אנו המשטרה. בתחנות חקירות במסגרת מאיו״ש פלסטינים קטינים

התייחסותנו. תובא ולהלן

 ידכם על שנגבו עדויות על לדבריך, כך מבוססות לכאורה, זכויות הפרת בדבר טענותיך .2

 פרטי נמסרו לא במכתבך, .2017 אוקטובר ועד יולי שמחודש לתקופה ומתייחסות מקטינים

 למרות זאת, כל אחר. מזהה פרט כל או החוקרים פרטי ומיקומה, החקירה מועד הקטינים,

 באופן כלליות הן הטענות כי מפורשות הובהר (3 )סימוכין קודמת לפנייה בתשובתנו שכבר

 המבוצעות פליליות עבירות לחקור הסמכות כי נזכר ואף לגופן אותן לבחון מאפשר שאינו

למח»ש. מסורה שוטרים ע״י

 את גב>נו מהם ....שהקטינים”ביו למכתבך, 38 בסע׳ ציינת הפרטים, מסירת לאי כנימוק

 הרשויות עם שלהם החיכוך את להאריך ככולם, רובם נים, עוניי מ אינם העדויות

הישראליות...".

עליהם התיקים מספרי את אלינו תעביר כי איפוא, הצעתנו הדברים, פני הם כך שאכן ככל
ן ) .

 מתחייבים ואנו מזהים, פרטים מחיקת תוך שגביתם ההודעות את וכן טענותיכם מבוססות

אלה. בתיקים בשעתו שנחקרו מי כלפי השלכות כל ללא תיעשה ידנו על שהבדיקה

 בטענות הצורך, במידת ולטפל להתייחס, לבחון, מאתנו נבצר פרטים בהעדר מקרה, בכל

במכתבך. המועלות

 על לחזור אלא לנו אין בעבר, ידך על נטענו שבסימוכין, במכתבך המועלות והטענות מאחר .3

 אחת לכל בהתייחס מפורט מענה הנותן (3 צ>רנובלסקי)סימוכין עו״ד של במכתבה האמור

:להלן האמור את ונדגיש נחזור זאת, עם מטענותיך.
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 האזור, תושבי חקירות על הנוער חוק הוראות של אימוצן לבחינת עבודה נעשית שצויין, כפי א.

באזור. הביטחונית למציאות ובהתאם ניתן שהדבר ככל

 - התשל״א טיפול(, ודרכי ענישה הנוער)שפיטה, חוק כידוע, המחייב המשפטי למצב באשר ב.

 על שצויין כפי שמחייבות. אלו הן הביטחון תחיקת והוראות לגביהם עליהן חל איננו ,1971

 על הנוער חוק עקרונות תחולת לקידום משותפת, עבודה נעשית האחרונות בשנים ידנו,

 בתחיקת שונים תיקונים בוצעו ואכן, ציי*ן, שהדבי ככל וזאת האזור תושבי חקירות

 לבין בישראל לקטינים ביחס חקירה הליכי בין ההבדלים את המצמצמים הביטחון

באיו״ש. הקטינים

 ידה על הנחקרים פלסטינים לקטינים לאפשר האפשו ככל פועלת ישראל משטרת ועוד, זאת

 הדבר אולם חל. איננו החוק בהם במקרים אף הנוער, בחוק המעוגנות זכויות באיו״ש,

מתאפשר. שהדבר ככל ורק הדין משורת לפנים נעשה,

 בשטחי יזומים מעצרים רוב, פי על הלילה, בשעות למעצרים המתייחסות הטענות לעניין ג.

 זה; בנושא אליהם תיפנו כי ומוצע הצבא כוחות ע״י אלא המשטרה י”ע נעשים אינם איו״ש

 ככל מתבצעת חקירתם הלילה, בשעות נעצרים קטינים כאשר גם שככלל, ש״י ממחוז נמסר

הבוקר. בשעות הניתן,

 בזכותם הקטינים את מיידעים החוקרים לחקירה, עובר דין בעורך ההיוועצות זכות לעניין ד.

 בהם במקרים החל. לדין בהתאם פועלת ישראל משטרת בעבר, שציינו וכפי בעו״ד להיוועץ

 ״מועדון מ לעו״ד מתקשרים החוקרים מסויים, לעו״ד התקשרות פרטי מסר לא עצור קטין

 ציבורית סניגוריה בהעדר שבסימוכין, במכתבך מהנכתב בשונה כי כאן נוסיף האסיר״.

הקטין. חקירת בדבר ניתןליידעם לא באיו״ש,

תיעוד חובת כי נזכיר בעבר, ידנו על לנכתב בנוסף קטינים, בחקירת חזותי תיעוד לעניין ה.
ד

 נחקרים הפלסטינים מהקטינים רבים ולמעשה, בטחון בעבירת חשוד חקירת על חלה איננה

בעבירות תיעוד חובת קיימת שלא אף על ש״י, ממחוז שנמסר וכפי זאת, עם אלו. בעבירות
5

 מאסר הוא להן הקבוע המירבי שעונשן עבירות על בחקירות קולי תיעוד נערך ככלל ביטחון,

 חשודים(, )חקירת הפלילי הדין סדר בחוק הקבועים לסייגים בכפוף ויותר, שנים עשר

.2002—תשס״ב

 הביטחון בתחיקת מעוגנת אינה זה, בעניין הנוער חוק הוראת בחקירה, הורה נוכחות לעניין ו.

 ש״י מחוז משטרת זאת, עם הביטחון. תחיקת מכוח המתנהלות בחקירות חלה איננה ולפיכך

 לסייגים ובכפוף זאת המאפשרות בנסיבות חקירה, בזמן הורה נוכחות לאפשר פועלת

הנוער. בחוק המנויים
ת

 יבחנו ידכם, על שנגבו הקטינים מהודעות והעתקים התיקים מספרי קבלת עם לסיכום, .4

לתחנות מכתבכם יועבר לעיל, בנכתב לפגוע ומבלי זה, בשלב ידכם. על המועלות הטענות

— — — — 
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