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לכבוד,
 הפרט״ להגנת 'המוסד1 ג׳ובראו-דכוור. עביר עו"ד

חופש חות לפי להסירה, פלסטינים לוטינים זימוו פיילוט בנושא צה"ל לדובר פנייתד הנדון:

 להתייחסות והועברה במדורנו התקבלה שבנדון, בנושא ,2016 באפריל 24ה־ מיום פנייתך

המקצועיים. הגורמים

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

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

 נמשכה הזמני"( ״הנוהל )להלן: לחקירה פלסטינים קטינים לזימון הזמני הנוהל הפעלת א.

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

מכן. לאחר וחודש חודשים, מספר לפני הביטחונית,

 להתייצב זימונים 29 לפחות נמסרו 2015 שנת במהלך ברשותנו, הקיים המידע פי על ב.

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

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

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

שומרון.

 חולקו כולם כאשר זימונים, 13 נמסרו ביוני, 1ה- לתאריך עד ,2016 שנת לנתוני באשר

עציון. בחטמ״ר

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

 צה״ל בידי אין אישית. במסירה בכתב, זימון או טלפוני זימון באמצעות יושם הזמני הנוהל ד.

 זה בנושא לפנות באפשרותכם בהם. השימוש ואחוז באמצעים להתפלגות באשר נתונים

ישראל. למשטרת

 לחקירה שזומנו הקטינים 29 מתוך שלושה לפחות ,2015 בשנת שבידינו, הנתונים פי על ה.

 בנתון מדובר כי מעריכים אנו ב׳, בסעיף כאמור המידע אובדן לאור כי נציין, התייצבו.

חלקי.

 13 מתוך קטינים שני לחקירה התייצבו ביוני, 1ה־ לתאריך עד ,2016 שנת לנתוני באשר

לחקירה. שזומנו הקטינים

דלעיל. א׳ לסעיף תשובתנו ראי ו.

המידע

רב, שלום
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 1998התשנ׳יח- המידע, חופש לחוק 1 בסעיף כהגדרתנו ב׳ימידע״ אמו זה סעיף של עניינו ז.

 פנימיות התייעצויות מהווים מהותם שלפי בעניינים מדובר מקום, בכל ״החוק׳׳(. )להלן!

לחוק. (4)ב()9 לסעיף בהתאם בקשתך את דוחים ואנו

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

 לנוסח בהתאם נעשה טלפוני זימון א׳. כנספח מצורף הטופס ישראל. משטרת בשימוש אשר

ח המצורף הכתוב טפ / מ דומה. משמעות בעלות במילים או ג

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

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

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

 ובהתאם הרשות של החקירה והליכי האכיפה בפעולות לפגיעה לגרום עלולה חשיפתם אשר

במלואה. לשאלתך להשיב נוכל לא לחוק, (8)ב()9ו~ )ב()£(9 סעיפים להוראות

בברכה,

 חוש
הסיטז

לוט:

 כתוב זימון טופס -,א נספח

הטלפוני הזימון נוסח •-,ב נספח
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