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 צבא ההגנה לישראל
 חטיבת דובר צה"ל
 לשכת דובר צה"ל
 תא חוק חופש המידע

 8367/6365569-03טל': 
 י"ד שבט תשע"ח

 2018ינואר  30
 

 
 לכבוד,

 כוור, "המוקד להגנת הפרט"ד-עו"ד עביר ג'ובראן
 

 שלום רב,

 
 

בנושא פיילוט זימון קטינים פלסטינים לחקירה, לפי חוק חופש  לדובר צה"לפנייתך  הנדון: 

 המידע

 

להלן  והועברה להתייחסות הגורמים המקצועיים.  בצה"להתקבלה בנושא שבנדון ייתך פנ .1

 :, לפי סעיפיההתייחסות צה"ל לבקשתך

נים נים פלסטיהנוהל הזמני בעניין זימון קטי - )ו(3 )ג(,3)א(, 3, )ו(2 )ג(,2)א(, 2 סעיפים .2

, הוצאו זימונים 2016השנייה של שנת  מחציתהמ. יחד עם זאת, החל בתוקףלחקירה עדיין 

 ,ך במסגרת הטיפול בבקשתךסיון לעשות כילאחר שהושקעו משאבים בנפיו. -מועטים על

 .2016החל מחודש יולי זימונים שהוצאו לא עלה בידנו לאתר מידע מדויק בעניין מספר ה

)להלן:  1998-( לחוק חופש המידע, תשנ"ח3)8נדחית בהתאם לסעיף  תכםעל כן, בקש

השימוש בו מכאן  כןו ,בימים אלה נבחנים הטעמים לשימוש המועט בנוהל (."החוק"

 והלאה.

 13זומנו  2016ביוני  1ועד ליום  2016בינואר  1מיום  - )ה(3 ,)ב(3)ה(, 2 ,)ב(2 פיםסעי .3

כל הזימונים האמורים היו  .קטינים 2חקירה מהם התייצבו ל פלסטינים לחקירה קטינים

 בגזרת חטמ"ר עציון.

לא עלה לאחר בדיקה, לעיל,  2בהתאם לאמור בסעיף , 2016ביוני  2מיום אשר לנתונים 

 ( לחוק.3)8בקשתכם נדחית בהתאם לסעיף  ,על כן .בנוגע לתקופה זו בידנו לאתר מידע

 5, 4 )ז(,3 )ד(,3 ,)ז(2ד(, )2 לסעיפים התייחסותנוראו  - 6-4, )ד(3 ,(ז)2, )ד(2 פיםסעי .4

. )המצ"ב לנוחותכם( 2016 ביוני 20בתשובתנו מיום , 2016באפריל  25לפנייתכם מיום 

 כוחם של הדברים האמורים שם עודנו יפה.

 
 

 בברכה,
 גל תורג'מןסרן 

 עוזרת דובר צה"ל

ב/דובר צה"ל והממונה על חופש 

 המידע בצה"ל
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 פנייה משנה שעברהמענה שנמסר ל -'אנספח 

  
 

 צבא ההגנה לישראל
 חטיבת דובר צה"ל
 ענף קשרי ציבור
 מדור פניות הציבור

 03-5695757/5068טל': 
 5693971-03פקס: 

 תשע"וה י"ד בסיוון
 2016 ביוני 20
 

 
 לכבוד,

 כוור, "המוקד להגנת הפרט"ד-עו"ד עביר ג'ובראן
 

קטינים פלסטינים לחקירה, לפי חוק חופש בנושא פיילוט זימון  פנייתך לדובר צה"ל הנדון: 

 המידע

 

 שלום רב,

ושא שבנדון, התקבלה במדורנו והועברה להתייחסות , בנ2016באפריל  24-ייתך מיום הפנ

 הגורמים המקצועיים. 

 להלן התייחסות מדור פניות הציבור בחטיבת דובר צה"ל לבקשתך:

 תי הסעיפים בפנייתך:על פי תבפנייתך, נשיב כדלקמן, בפירוט  3-ו 2לסעיפים במענה 

( "הנוהל הזמני"הפעלת הנוהל הזמני לזימון קטינים פלסטינים לחקירה )להלן:  (1

. נציין, כי הנוהל הופסק זמנית לאחר תחילת 2016ובשנת  2015נמשכה בשנת 

 ההסלמה הביטחונית, לפני מספר חודשים, וחודש לאחר מכן.

ב זימונים להתייצ 29נמסרו לפחות  2015על פי המידע הקיים ברשותנו, במהלך שנת  (2

לחקירה. נציין, כי נתון זה הינו חלקי בלבד, שכן הנתונים הנוגעים למחצית השנייה 

הזימונים, שמונה זימונים חולקו  29אבדו עקב נזקי שריפה. מתוך  2015של שנת 

זימונים חולקו בגזרת חטמ"ר עציון; וזימון אחד חולק  17בגזרת חטמ"ר יהודה; 

 בגזרת חטמ"ר שומרון.

זימונים, כאשר כולם חולקו  13רו ביוני, נמס 1-, עד לתאריך ה2016באשר לנתוני שנת 

 בחטמ"ר עציון.

 . 2016והן בשנת  2015הנוהל הזמני הופעל בכל שטחי אזור יהודה ושומרון הן בשנת  (3

הנוהל הזמני יושם באמצעות זימון טלפוני או זימון בכתב, במסירה אישית. אין בידי  (4

עים ואחוז השימוש בהם. באפשרותכם לפנות צה"ל נתונים באשר להתפלגות באמצ

 בנושא זה למשטרת ישראל. 

הקטינים שזומנו  29, לפחות שלושה מתוך 2015על פי הנתונים שבידינו, בשנת  (5

לחקירה התייצבו. נציין, כי לאור אובדן המידע כאמור בסעיף ב', אנו מעריכים כי 

 מדובר בנתון חלקי.
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 13ביוני, התייצבו לחקירה שני קטינים מתוך  1-, עד לתאריך ה2016באשר לנתוני שנת 

 הקטינים שזומנו לחקירה.

 ראי תשובתנו לסעיף א' דלעיל. (6

-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 2עניינו של סעיף זה אינו ב"מידע" כהגדרתנו בסעיף  (7

(. בכל מקום, מדובר בעניינים שלפי מהותם מהווים התייעצויות "החוק")להלן:  1998

 ( לחוק.4)ב()9וחים את בקשתך בהתאם לסעיף פנימיות ואנו ד

לפנייתך, נשיב כי זימון כתוב להתייצבות לחקירה, מבוסס על טופס דומה  4לסעיף במענה 

. זימון טלפוני נעשה בהתאם לנוסח ספח א'כנאשר בשימוש משטרת ישראל. הטופס מצורף 

 , או במילים בעלות משמעות דומה.כנספח ב'הכתוב המצורף 

בפנייתך, נשיב כי עם תחילת גיבוש הנוהל הזמני נקבעו אמות מידה להפעלתו,  5 לסעיףאשר 

המתייחסות בין היתר לאופי העבירות בהן נחשד הקטין, הסיכון הנשקף מהן וגילו של החשוד. 

מאחר שמדובר במדיניות בשלבי עיצוב, כמו גם במידע על נהלים העוסקים באכיפת החוק, 

גיעה בפעולות האכיפה והליכי החקירה של הרשות ובהתאם אשר חשיפתם עלולה לגרום לפ

 ( לחוק, לא נוכל להשיב לשאלתך במלואה. 8)ב()9-( ו2)ב()9להוראות סעיפים 

 

 

 
 בברכה,

 
 מדור פניות הציבור
 ענף קשרי ציבור
 דובר צה"ל

 
 

 

 : לוט

 טופס זימון כתוב -נספח א'

 נוסח הזימון הטלפוני -נספח ב'
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 טופס זימון כתוב -נספח א'
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 נוסח זימון טלפוני -נספח ב'

 
 זימון קטין באמצעות שיחה עם הוריו/16נוסח זימון לקטין מתחת לגיל 

 
 . ]תפקידו של המזמן[שלום, מדבר 

 
 . ]שמו של הקטין החשוד[אבקש לדבר עם אחד מהוריו של 

 
]שם קירה בתחנת המשטרה בבינך חשוד בביצוע עבירה על תחיקת הבטחון, ועליו להתייצב לח

 . [YYYYY]בשעה  [XXXXX]ביום  ומיקום תחנת המשטרה[
 

 י ללוות את הקטין עד לתחנת המשטרה, אך לא תוכל להיות נוכח במהלך חקירתו.אשרהינך 
 

 להתייצב לחקירתו, יחייב את צה"ל לפעול למעצרו. ]שם הקטין[הימנעות 

 
 

 ומעלה 16נוסח זימון לקטין בן 
 

 . ]תפקידו של המזמן[ר שלום, מדב
 

 . ]שמו של הקטין החשוד[אבקש לדבר עם 
 

]שם הינך חשוד בביצוע עבירה תחיקת הבטחון, ועליך להתייצב לחקירה בתחנת המשטרה ב
 . [YYYYY]בשעה  [XXXXX]ביום  ומיקום תחנת המשטרה[

 
 החקירה.ים ללוות אותך עד לתחנת המשטרה, אך לא יוכלו להיות נוכחים במהלך אשהוריך ר

 הימנעותך להתייצב לחקירה, יחייב את צה"ל לפעול למעצרך.
 
 
 
 
 
 

 


