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61635718 סימוכין:

 לפבוד
 שנהד דניאל ער׳ד

 הפרט מדג לה המוקד
 4 עוביידה אבו דהוב

ירושלים

פמסימיליה באמצעות

המשטדה בתהמת מאיר'ש פלסטינים סטמים של !ידות7ה הנדע:
 93794 שלכם סימוכין ,20.3.18 מיו□ מכתבך .1

31.1.18 פטרמיום שלעו׳ידהדס מכתבה .2 ל: בסימוכין

 למרות שהעליתם. השליליות בתופעות מערכתי באופן ולטפל להתייחס בקשת שבסימוכין במכתבך .1

 תוך שנגבו הקטינים הודעות ואת המכתב נסמך עליהם התיקים מספרי את אלינו להעביר הצעתנו

 פנייתך שנחקרו, מי כלפי השלכות כל ללא תיעשה שהבדיקה התחייבות ולצד מזהים פרטים מחיקת

 תצהירים חלקי תצהירים. מתוך חלקים של העתקים ארבעה רק אלא שהתבקש המידע את כוללת אינה

עניינית. בדיקה ביצוע לשם הנדרש המידע לקבלת הבקשה או הצורך על עונים אינם אלו

 לקחים להפיק וללמד, ללמוד בכדי ובקרה הדרכה מערכי מפעילים בפרט, נוער ומדור בכלל המשטרה .2

 הנוער חוק הוראות ליישום דגש ניתן הנוער, למערך ההדרכות במסגרת שיפור. הטעון את ולשפר

 פרטניים, מקרים על מתבסס משמעותי לימוד זאת, עם .1971 - תשל״א טיפול(, ודרכי ענישה )שפיטה,

להם וההנמקה חריגים של וקיומם החוק בהוראות עמידה הנסיבות, הרקע, את לבחון ניתן בהם

 בחלקי עיין נוער מדור ועניינית, מעמיקה בחינה לשם הנדרשים הפרטים היעדר אף ועל האמור נוכח .3

 הטענות את לסווג ניתן כי נראה, זה מעיון הנטענות. ההפרות על הניתן, ככל ללמוד, במטרה התצהירים

:ישראל משטרת של האחריות בתחום בחלקם רק מצויים אשר עיקריים, נושאים למספר

הצבא. באחריות נושא - המשטרה לתחנת הבאתם ואופן בביתם הקטינים מעצר א.

:המשטרה בתחנת הקטינים חקירת ב.

 עם להיוועץ הזכות השתיקה, זכות זה ובכלל זכויות על הודעה -היעדר הנוער חוק הוראות קיום (1

הקודמים. במענים כוללת התייחסות נתנה כבר ולכך המשטרה באחריות - הורים ונוכחות עו״ד

 לבירור והמתאים הראוי המקום בעבר, שנכתב כפי החקירה־ במהלך ופיסית מילולית אלימות (2

שוטרים. לחקירות המחלקה הינה שוטרים אלימות אודות תלונות
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 ללא אך והחקירה המעצר תאריך לפי לתצהירים המשויכים התיקים את לאתר ניסינו האמור, חרף .4

 המשטרה של אמתית בדיקה לשם אלא התגובה למען לא הפרטים את מבקשים אנו כי נבהיר הצלחה.

 בפניכם פתוחה עדיין הדלת שתרצו ככל לכן החוקרים. בהתנהלות הפרקטית ברמה וטיפול עצמה את

יותר. מדויקים פרטים להעביר

 לתחנות הועבר מכתבכם פטר, הדס עו״ד מאת הקודם במכתב שנכתב כפי הפרטניים, למקרים מעבר .5

 ותוך באיו״ש פלסטינים קטינים לחקירת בנוגע והחוק הנהלים חידוד לצורך ש״י במחוז המשטרה

 הודעה וחקירה, מעצר על להורים הודעה מהפנייה: העולות המרכזיות בסוגיות יתרה להקפדה הנחיה

 באמצעות דיו עורך לאיתור פעולות )נקיטת ועו״ד הוריו לאיתור פעולות ונקיטת זכויותיו על לקטין

 בשעות שלא חקירה בחקירה, הורים נוכחות לו, המובנת בשפה - הקטין חקירת האסיר(, הוריו/מועדון

כנדרש. באודיו/וידאו החקירות ותיעוד הלילה

רב, בכבוד

 טל־נוסבוים עדי עו״ד

או מ"ד וטכנולוגיות "ם1ק
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