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 בגדה פלסטיגים קטינים של מעצרים - המידע הופש הוק לפי פגייה :הנדוו
המערבית

8.12.14 מיום תשובתכם :סימוכין

 ואשר שבסמך, בתשובתכם, שסופק המידע על לכם להודות ברצוני ראשית, .1
.9.12.14ב- אלינו הגיעה

 שנתתם, התשובות על הבהרה שאלות במספר אליכם לפנות ברצוני שנית, .2
צרכן. די ברורות היו ושלא

 בכל דוגי זימתים של סוג באיזה לתשובתכם: 2 בסעיף למענה הנוגע בכל .3
 להבין ניתן מתשובתכם כמו״כן, !30.9.14 עד 1.1.14 בין שנשלחו 63ל- הנוגע

 האם הזימונים; משלוח בעקבות לחקירה התייצבו כן 23 ,63ה־ מתוך כי
לבסוף? נעצרו הללו המתייצבים

 בפועל נמשך אכן הפיילוט האם :לתשובתכם 3 שבסעיף למענה הנוגע בכל .4
 אודות נתונים לקבל נבקש חיובית, היא התשובה באם ו 30.6.14ה- אחרי

על־ זומנו קטינים כמה לפיילוט: הנוגע בכל 2014 שנת של השנייה המחצית
 שלא או שזומנו אחרי נעצרו קטינים כמה ?31.12.14 עד 1.7.14 בין פיו

 ואם וחברון, לחם בית מלבד נוספות, לנפות הורחב הפיילוט האם התייצבו?
ממתי? - כן

 כל - לחלופין או הפיילוט, במסגרת זימונים, של מסוימת מכסה נקבעה האם . 5
הפילוט? על-פי מזומן לקריטריונים שמתאים קטין

 נעשה ומתי הטלפון, באמצעות לחקירה קטינים לזמן הרשויות מעדיפות מתי .6
בכתב? הזימון

 מעצר פיילוט על לתשובה שצורפה ששלחתם, המידע להשלמת הנוגע בכל .7
 האם הנוהל? תא שהתסיו הגורם מי מתשובתכם ברור היה לא הקטינים,

המערבית! הגדה בכל למעצרים תקף הנוהל

אודה. המהירה לתשובתכם .8

בקר>ה,

עו״ד ;הר,

C E N T E R  F O R  
THE  D E F E N C E  OF 
T HE  I N D I V I D U A L

הפרט להגנת המוקד

ijA ll jSy>

 4 עוביידה אבו רחוב

 97200 ירושלים

0 טל. 2. 6283555 

ק □0. 02.6276317

£. OJuxf

• r. m r o o o  .uxu
• r. ־\ r n n v ״513^. 

mail@hamoked.org.il
www.hamoked.org.il

Founded by Df. Lotte $a!2bergef 
Registeted Associatkm  

וכיה גר ל ז?**בר  v 1 0ז ׳1 »רר1  

ה ח ו וש  n n mu  

■jC י 119 yt צ — I

mailto:mail@hamoked.org.il
http://www.hamoked.org.il

