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הריני לפנות אליכם בקדם בג"ץ זה על מנת לאתר את הנ"ל. המדובר באיתורו  .1

 _______הקטין נעצר  2018.831.ביום בנדון.  שפרטיו ,15קטין בן  של עצור,

על ידי כוחות הביטחון של ישראל בלי שנמסר לבני  באב אלזאויה בעיר חברוןב

 משפחתו לאין הוא עתיד להילקח.

מודאגת וכאשר ברצונה למנות ליקירה ב"כ, פנתה המשפחה למוקד להגנת  .2

מנת שיסייע בידה לברר היכן מוחזק יקירה. עד עצם -(, עלהמוקדהפרט )להלן: 

 רגעים אלו לא עלה בידי המוקד לאתרו. 

לא למותר לציין, שמזה שלושה ימים שהקטין מוחזק על ידי הרשויות  .3

דכן את משפחתו על מקום החזקתו הישראליות, ואף גורם לא טרח לע

והסטטוס המשפטי שלו. זוהי מתכונת להפרה בוטה של זכויות הקטין בעת 

 המעצר!

בני משפחתו של הקטין מסרו כי לפי מיטב ידיעתם אין שום עורך דין שראה  .4

 !אותו וכי לא נודע להם על קיומו של דיון הארכת מעצר עד כה

  2.9.2018( נשלחו ביום המשל"ט""למשל"ט הכליאה במקמצ"ר )להלן:  .5

פניות עם שמו המרובע של העצור, מספר תעודת הזהות שלו. התשובה 

"לא  _______הקטין האחרונה שהתקבלה מהמשל"ט, לפני כשעה, היתה ש

נמצא". תשובה זו באה לאחר שנציגת המוקד ביקשה במפורש כי ייבדק עניינו 

  שוב מול המשטרה, שב"ס והצבא, אך ללא הועיל.

ר בקטין שעצור כבר למעלה משלושה ימים, יזמה מדובמו כן, ומכיוון שכ .6

נציגת המוקד בדיקה ישירה מול קצין האסירים בכלא עופר. מקצין האסירים 

נמסר כי הקטין אינו מוחזק שם. מצ"ב התכתבות בין נציגת המוקד לבין קצין 

 האסירים בכלא עופר.



2 
 

טינית אשר מסרה כי בנם בין לבין, המשפחה קיבלה טלפון מהמשטרה הפלס .7

 אהוחזק במשטרה בקרית ארבע לצורך חקירה וכי לפני כיומיים הועבר לכל

 עופר.

נציגת המוקד חזרה ופנתה למשל"ט וביקשה לבדוק שוב בעקבות מידע זה,  .8

רישום בכלא עופר אם הוא מוחזק שם. ושוב, מכלא עופר המול מחלקת 

 התקבלה תשובה שלילית.

שטרם הנפיק תעודת זהות. מספר  15הינו בן  _______יודגש, כי הקטין  .9

 נלקח מהודעת הלידה שלו, המצ"ב. תעודת הזהות אשר מופיע בפרטים שבנדון

הלידה אשר בה  לא למותר לציין, כי לפני מספר שנים התגלתה תקלה בהודעת .10

למשרד  עת באותה המשפחה פנתה שגוי. נוכח האמור, נרשם שם אימו באופן

ת לתקן את הטעות ועד עצם היום הזה לא נודע להם הפנים הפלסטיני על מנ

שכן קיים ון הטעות, מכאן הדרישה של המוקד לחפש אותו לפי שמו, על תיק

חשש שאין התאמה בין פרטיו כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין 

  הפלסטיני לבין המרשם שבידי הצבא.

 _______המהיר של העניין: האם הקטין ו על בירור לאור זאת, נודה לכם .11

. בנוסף, אם עודו היכן הוא מוחזק –אכן נעצר בידי כוחות הביטחון, ואם כן 
 מוחזק כעצור, מדוע לא נרשם במערכת הרישום המשטרתית ו/או השב"סית? 

 לטיפולכם הדחוף ולתשובה מהירה אודה  .12

 

 

 בכבוד רב,
 

 נדיה דקה, עו"ד


