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מעגה - והשומרוו יהודה באזור סטי>יס של לילה למעצרי חליפות או צמצום :הנדון

 צה׳'ל דובר מיחידת לך נמסרו אשר מהנתונים כי ציינת ,2016 בספטמבר 29 מיום בפנייתך .1
 שימוש בו נעשה "הפיילוט״(, :)להלן 2014 בשנת שבנדון הפיילוט תחילת מאז כי עולה,

 הקטינים למספר יחסית מועט - לחקירות בפועל שזומנו הקטינים ומספר ביותה מצומצם
בפועל, הפיילוט יישום לאופן הנוגעות טענות מספר העליתם בפנייתכם שנעצרו.

היזום. מעצרו חלף לחקירה, קטיך לזמן עדיפות קיימת ככלל, כי נקבע הפיילוט, במסגרת
 הם עת צה״ל לחיילי הנשקף הסיכון מצטמצם וכן בקטין, האפשרית הפגיעה נמנעת כך

האזור. תושבי של יזומים מעצרים מבצעים

ר, ביטהץ על בשמירה הכרוכות מסוימות בנסיבות זאת, עם .2 אזו  להתבצע ממשיכים ה
קטינים. של יזומים מעצרים

 מהנסיבות מושפע הפיילוט, של יישומו תחילת מאז ניתנו אשר לחקירה הזימונים מספר .3
והשומרון. יהודה באזור קטין של מעצר בכל הקיימות המיוחדות

 בה העבירה אופי החשוד, של גילו - ובפרט עצמו לקטין היתר בין מתייחסות אלו נסיבות
 קטין, של מעצרו ביצוע טרם אלו נסיבות בחינת העבירה. מן הנשקף והסימן נחשד בה

 בהתאם לחקירה, למעצר המיועד הקטין את לזמן ניתן האם ההחלטה על משפיעה
יזום, במעצר לעצרו יש שמא או לפיילוט,

a 1החו? ליישום הוראות קובעת הפנית, אליה החדש, בנוסחה ,14.01.05 המשטרה פקודת 
 באזור החל לדין מתייחסת היא אין קטינים. למעצר נוגע אשר ישראל מדיצת בתחומי ההל

 ענישה הנוער)שפיטה, חוק הוראות את הפקודה מיישמת לדוגמה, כך, והשומרון. יהודה
באזור. חל שאינו ,1971התשל״א- טיפול( ודרכי

 והחקיקה הדברים למצב המותאמת המשטרה, בפקודת הקבועים הכללים יישום .5
 באזור החל והחוקי הביטחוני המצב את תואם אינו והשומרון, יהודה באזור הישראלית,

 מהצורך לגרוע כדי באמור אין לענייננו. פחות רלוונטית היא כן ועל והשומרון יהודה
הפיילוט. ביישום הכרוך כל את ולשפר להמשיך
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 בעגר לכם הושב שכגר כפי נציין, הקטימם, זימון מנוהל העתק לקבל לבקשתן באשר $.
2ביום לכם אשר)מסר המידע חופש לבקשת במענה  הנוהל וחשיפת חיות ,2016 ביתי1
להעבירו. נוכל לא חדשות, של החקירה והליפי האכיפה בפעולות לפגיעה לגרום עלולה

 המבצעיים הגורמים מול בעתיד, גם לפעול ונמשיך פועלים, אנו כי נדגיש האמור, כלל לצד .ז
הפיילוט. יישום על הבקרח לשיפור

בברכה,

לברטו£, אלי
זז&ע״ד :' ; ש ל״ ד
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