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                      הקטין פתוח בחקירת תלונתו של פי סמכותך ול-הינך מתבקש לפעול על .1

 של. עניינה של התלונה בחשד למעשי התעללות שפרטיו בנדון )     (להלן:  ,
בהיותו קטין בן  בהיותו נתון במשמורת הצבא        חסר ישע, קרי חיילים ב

17. 

 .1.9.2019, אור ליום 3:00, בסמוך לשעה ג'ניןבבביתו        חיילים עצרו את  .2
נכנסו אל בית המשפחה באמצע היה אלים. קבוצה של חיילים         של מעצרו 
" שמו השני והידוע בין האנשים,       שאלו לשמו ומשענה שקוראים לו " .הלילה

החיילים השכיב  בהמשך הסתערו עליו במכות הן בידיים והן בכת הרובה.
חיו המשיכו להכות אותו, לעיני בני משפחתו, ובין היתר אאותו על הרצפה ו

 .הקטינים

החיילים לא הציגו שום צו מעצר להורי הקטין, לא הודיעו להוריו לאין הוא  .3
החיילים אזקו אותו  נלקח ומדוע, ואף מנעו ממנו להתלבש ולהיפרד מהוריו.

לאחור באזיקי פלסטיק, תוך שהם מהדקים את האיזוק וכיסו את עיניו. כל 
  ל עוד מכות. פעם שהתלונן על הכאבים שגרמו האזיקים הוא קיב

שם  לאחר הליכה של כמה דקות, ,מחוץ לביתו העלו אותו על רכבחיילים  .4
          במהלך הנסיעה  הושב על רצפה הג'יפ בכריעת בירכיים וליד רגלי החיילים.

 והתבקש כל הזמן להוריד את הראש.  נשאר אזוק ומכוסה עיניים

היה חשוף       במהלך הנסיעה, שארכה כמה שעות טובות, עד שנהיה בוקר,  .5
 לאלימות של החיילים אשר נתנו לו מכות כל הזמן ובין היתר עם הנעליים. 

לבדיקת רופא ומשם נלקח         נלקח  כנראה בקישון, ,מתקן כליאהבהגיעו ל .6
 לצינוק.

 מעידה על התנהלות, נסיעהמעצר וה, במהלך ה17, קטין בן         האלימות כלפי  .7
המוחזק במשמורתם, הנתון במצב  קטין קלוקלת של גורמי הצבא כלפי עצור

  .חוסר ישע חריףשל 

כלפי עצורים  ומשפיל שכיחות המקרים המצביעים על יחס בלתי אנושי אכזרי .8
הפרת מהווים בווריאציות כאלה ואחרות,  במשמורת הצבא,במהלך החזקתם 

כעולה מן התלונות הדין הצבאי והאמנה נגד עינויים, ידועה ומוכרת. 
אם קיימים (האם אכן קיימים?) נהלים ברורים ומחייבים  בטיפולנו, גם

מותאמים לנסיבות המעצר של התושבים הפלסטינים בידי חיילי הצבא, 
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המציאות מראה שאלה בחזקת אות מתה בקרב ציבור לא מבוטל של חיילים 
 ומפקדים.

לא נחדש דבר בקביעה, שבמערכה על מיגור התופעה של אלימות והתעללות  .9
 ובעיקר מעצרם של קטינים, ך מעצר תושבים פלסטיניים,חיילים במהל

במתקני המעצר למיניהם,  והחיילים ככלל התנהגות ראויה של גורמי הפיקוד
ולרבות עיגון פקודות והוראות בנוהל מחייב, היא קריטית. לשם חשיפת 

 הכשלים והעשייה לתיקונם מתחייבת חקירה בשקידה ראויה.

ול בשקידה ראויה למיגור "תרבות אשר על כן, הנכם מתבקשים לפע .10
המעצרים" שפשטה בקרב הצבא, ולקיים חקירה עניינית ונחושה בתלונה, 

 המהווה מופע נוסף של תרבות קלוקלת זו.

אודה על טיפול ענייני וממצה בתלונה זו ועדכוני בדבר פתיחת החקירה ובדבר  .11
  תוצאותיה.

 

 ,הבברכ
 

 , עו"דנדיה דקה
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