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בדרכם לביקור בני משפחותיהם  מניעת מעברם של קטינים במחסום :הנדון
 הכלואים

 
 
עוסק, בין היתר, ה ,(המוקדפרט )להלן: המוקד להגנת ההריני פונה אליך בשם  .1

פרט, ידי ישראל. ב-המוחזקים על בהגנה על זכויותיהם של הכלואים הפלסטינים
הוא מסייע בידי הכלואים הפלסטינים ובני משפחותיהם לממש את זכותם 

 לביקורי משפחה בכלא. 

זה שהיא חורגת ב ,בלתי חוקית פניה-ועל ,תופעה מדאיגהלאחרונה מסתמנת  .2
קטינים בגיל  הצבא מונע מעברם של רקטיקה הנהוגה מזה עשורים, לפיהמהפ

במחסום, בדרכם לביקור בני משפחה כלואים בישראל, בטענה שנה  16-שמתחת ל
 שהם מסורבים. 

אלהשלמון ת"ז  ____של ילדי האסיר אחד המקרים שהגיע לטיפול המוקד הוא  .3
אלהשלמון  _______יו ילדמנע הצבא את מעבר , 2015. בחודש יולי ________

מחסום ב בהתאמה, 6-ו 8בני  ,_______אלהשלמון ת"ז  ו____ _______ת"ז 
 ללא כל נימוק. ",מסורבים"בטענה שהם  ,בדרכם לבקר את אביהם

א פרקטיקה במחסום ללא היתר כניסה הו 16לגיל מכיוון שמעבר קטינים מתחת  .4
הגשת בקשות על שם  במשרדי הצלב האדום אין מנגנון המאפשראפילו נהוגה, 
 קטינים.אותם 

-ו 6לא ברור מה הם טעמי הסירוב שבהם ניתן לנמק החלטה המונעת מילדים בני  .5
 מלעבור במחסום ולהגיע לבקר את אביהם.  8

כמובן שאין זו הדרך ליישם אותה מבלי להודיע  אם עסקינן בפרקטיקה חדשה, .6
עליה מבעוד מועד. ברי כי לא ניתן להשלים עם מצב פסול זה, אשר אי חוקיותו 
זועקת לשמיים. אין עוררין כי מניעת מעברם של קטינים במחסום, וכתוצאה גם 
מניעת מפגשם עם קרובי משפחה כלואים, מפרה באופן בוטה ושרירותי את 

 נים והכלואים לחיי משפחה.זכויות הקטי

התנהלות שרירותית זו להורות לגורמי הביטחון להפסיק לאלתר  יםשדרהנכם נ .7
פי חוק, כך שיהיה ניתן -מקור ההסמכה, כנדרש עלל פנותלה ,לחילופין ,או

, על החלטות של מניעת כניסה של אותם קטינים ביקורת שיפוטיתלהפעיל 
 לביקורים בכלא.
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מדוע היא קרתה  ר בתקלה, הינכם מתבקשים ליתן הסברכמו כן, ובמידה ומדוב .8
ומה מקור התקלה, שכן המדובר בהפרה של פרקטיקה מוכרת ונהוגה, ומדוע 

 הדבר חוזר על עצמו?  

אפשרו וי ,פי דין-בותם עליכי גורמי הביטחון יעמדו במחואנו דורשים ומצפים  .9
לשים סוף יש  .מעברם של קטינים בדרך לביקור בני משפחותיהם הכלואים

ובני משפחותיהם  רבים קטיניםזכויותיהם הבסיסיות של  שלזו בוטה  הלהפר
אל לגורמי הביטחון להיתלות בקשיים בירוקרטיים כלשהם כדי . הכלואים

 להצדיק התנהלות פסולה ובלתי חוקית זו.  

 בצפייה למענה מהיר וענייני.  .10

 

 ,בברכה
 

 , עו"דנדיה דקה
 
 

 העתק:
 9977326-02, פקס היועמ"ש אזור גדמ"עאל"ם דורון בן ברק, 

 
 


