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מבוא

מאחה פעמים מדי סנב פחלסים חחוחה בצהא האיסחן לילב לההים 
הגדב במערהיה, זחרעים הבלב חפוד הדרי בהיה – קטנים חגדחלים 

חאוד – חלחקוים למעצר נער מהני במספוב.1 אלימחה אחפפה 
מעצרים אלב. לא אוה נפרצה דלה בחנישב להיה; לעהים נסלפים 

בנערים החחו ממיטחהיבם. הידיים אזחקחה – הדרך חלל מאוחרי בגה 
חהאחפן בגחרם לחאה – חהעיניים מחחשחה, מחהלים בנערים אל רחה 

צהאי. המבלך בנשיעב הרחה בם נוספים לא אוה לבספלחה, קללחה 
חמחחה מצד בויילים. הולק מבמקרים משיעים אחהם בויילים הין 

משפר הונחה עד לבהאהם למהקן הח בם צפחיים לביוקר על ידי 
במסטרב אח בסה"ח. החל אוה מבהונחה בם מחוזקים ההנאים 

ירחדים, הקחר אח הוחם, חמעט המיד ללא אחחל חסהייב, ללא אפסרחה 
לעסייה צרחים המקחם בחלם, חלא פעם החך סנמנע מבם ליסחן. לחל 

אחרך משע בוהוהים בלילי בזב, סעסחי לבימסך סעחה ארחחחה, 
סרחיים בנערים הוחשר חדאחה לגהי במהרוס; בם אזחקים חמחחשי 

עיניים חמעט חל בעה חמחקפים הויילים ומחסים במסחווים היניבם 
הספב סזרב לבם.

לפרקטיקב במהחארה חאן חעחלב מעסרחה הצבירים סגהב במחקד 
לבגנה בפרט, בספעב מחרעה על מבלך בוקירב אחהב עחהרים 
בנערים, חמח גם על החצאחהיב. בקטינים מגיעים לודר בוקירחה 

חסבם אוחזי אימב, רעהים חמחהסים, ולקם אף והחלים. לחך 
מצטרפה בעחהדב סבוקירב מההצעה ללא נחחוחה בחרב חבנערים 

אינם מיחדעים הזחחיחה בהשישיחה סעחמדחה לבם, חמח זחחה בסהיקב 
חבזחחה לביחחעץ העחרך דין. חל אלב יחצרים חר נחו לבפעלה לוץ על 

בקטינים לבחדחה העהירחה במיחושחה לבם אח למשחר מידע על 
אורים.2

סגרה במעצרים בננקטה נגד קטינים פלשטינים מבחחב בפרב החטב 
סל במספט בהינלאחמי, לרהחה באמנב לזחחיחה בילד, אחהב אסררב 

יסראל הסנה 1991. אמנב זח קחהעה, חי ילד לא יחעמד הפני עינחיים אח 
הפני טיפחל אח עחנס אורים אחזריים, הלהי אנחסיים אח מספילים; חי 

מעצרח סל ילד יסמס רק חאמצעי אורחן חלפרק זמן מהאים בקצר 

1  מנהחנים סנמשרח למחקד 
לבגנה בפרט המשגרה הקסב 

לפי וחק וחפס במידע, עחלב חי 
הסנה 2018 נעצרח על ידי 

חחוחה בהיטוחן 970 קטינים 
החסהי בגדב במערהיה חהסנה 

2019 נעצרח 855 קטינים החסהי 
בגדב, חר� מחהה מיחם 

24.6.2020 מרפ"ק יניה ארקחש, 
מדחר הלחנחה ציהחר ארצי חוחפס 
מידע המסטרה יסראל, למחקד 

לבגנה בפרט. אוחז ניחר 
מבקטינים בללח נעצר מבהיה 

הסעחה בלילב. יחהבר, חי חל 
אימה סמחזחרים הדח"ו זב 

"חחוחה בצהא", בחחחנב ביא 
לויילים אח לויילי מסמר בגהחל 

)מג"ה(, במהצעים גם בם 
מעצרים הסטוים בחהחסים.

2  בבחדאב בנגהיה מן בקטין אח 
במידע במפליל סבחא מחשר בם 

במבחחים אה בהשיש לחהה 
באיסחם הרחה במחולט סל 

במקרים. לא ייפלא, אם חן, חי 
שיחחייח סל קטין פלשטיני לביחה 
מחרסע העהירחה במיחושחה לח 

בם חמעט מחולטים. חך, למסל, 
הסנים 2015-2014, בחרסעח 

הההי במספט בצהאיים 
למעלב מ-95% מבקטינים 

סבחגס נגדם חהה איסחם, חר� 
באגחדב לזחחיחה באזרו 

היסראל, מעצר והעמדה לדין 
של קטינים פלסטינים 

בשטחים הכבושים: עובדות 
ונתונים לשנת 2015, ינחאר 

 .2017

http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664341.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/OPT-minors-arrests-2015.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/OPT-minors-arrests-2015.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/OPT-minors-arrests-2015.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/OPT-minors-arrests-2015.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/03/OPT-minors-arrests-2015.pdf
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היחהר; חי ילד סבוחפס נסלל ממנח ינבגח הח האנחסיחה חהאחפן במהוסה 
הצרחיח, חהינהן לח בזחחה לסמחר על קסר עם מספוהח על ידי בהחההחה 

חהיקחרים, למעט המקרים וריגים; חחי הביב לילד סבוחפס נסלל ממנח 
בזחחה לגיסב מבירב לעזרב מספטיה אח לעזרב מהאימב אורה.3 

זח בסנב ברהיעיה סבמחקד מייוד מאמצים להוינה בפרה בזחחיחה 
בסיטהיה סל קטינים פלשטינים על ידי חחוחה בהיטוחן. בפעם יפנב 

בדח"ו זרקחר אל בפגיעחה סעחהרים נערים המבלך מעצרם בלילי 
– מרגע ודירה חחוחה בצהא להיהם חעד לבהאהם למהקן בוקירב – 
חיהון אה במצה בעחהדהי החל בנחגע לזימחן קטינים לוקירב חולחפב 

למעצר יזחם. בדח"ו אינח עחשק המבלך בוקירב חההנאי בחליאב סל 
בנערים. הוחם זב, מזעזע חמטלטל לא פוחה, נשקר הדח"ו ספרשם 

במחקד האפריל 4.2018

3  אמנה בדבר זכויות הילד, 
1989, שעיף 37.

4  במחקד לבגנה בפרט, ילדות 
אזוקה: מעצרם של נערים 

פלסטינים בגדה המערבית, 
אפריל 2018.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law09/amana-1038.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162860.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162860.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2018/1162860.pdf


ב ח ס ו ב ה  ח ש ו 8ה

מעצרי לילה: עניין של שגרה

משמך סנחשו על ידי ביחעץ במספטי לגדב במערהיה חחחהרהח "דף 
הדריך למפקד חלוייל – היצחע מעצר סל קטינים", קחהע חי "יס להוחן 

החל החנחן מעצר אם קיימה אפסרחה להצעח הסעחה ביחם, אח סמא קיים 
צחרך מהצעי ההיצחעח הסעחה בלילב", חחי על בויילים לבקפיד על עניין 

זב היהר סאה חאסר מדחהר הקטינים, "נחחו ברגיסחה סהמעצרם, 
חנחחו בקסיים בוחקיים סההיצחע וקירחה הסעחה בלילב )קרי, הין 

בסעחה 22:00 הלילב, עד 7:00 ההחקר(".5 הפחעל, מעצר סל פלשטינים 
ההיהם מהחצע חמעט המיד הסעחה בקטנחה סל בלילב, הין סמדחהר 

ההגירים חהין סמדחהר הקטינים. 

חדי ללמחד על ביקפב חמאפייניב סל החפעה מעצרי בלילב הקרה 
קטינים פלשטינים, גהב במחקד לבגנה בפרט הין בוחדסים נחהמהר 

2018 חפהרחאר 2020 הצבירים מ-81 נערים החסהי בגדב במערהיה, 
אסר נעצרח על ידי חחוחה בצהא למן אחגחשט 2018 חעד דצמהר 2019. 
בקסר עם בנערים בללח נחצר העקהחה פנייב סל הן מספוהם למחקד 

ההקסב סישייע האיהחר מקחם בוזקהם לאור במעצר.6 חל בהצבירים 
נגהח על ידי עחרחה בדין הגריד סהיטב, ההחך וחדס עד ומיסב וחדסים 
מיחם מעצרם סל בנערים. במפגס עם בנערים לצחרך גהייה בהצבירים 
בהקיים ההיה בחלא הח בחוזקח האחהב עה, הין אם המשגרה מעצר עד 

החם בבליחים חהין אם המשגרה ריצחי עחנס מאשר סנגזר עליבם. 
המקרים הבם בהקיים במעצר ההיה בנער, נגהח גם עדחיחה טלפחניחה 

מבחריבם סל בנערים אח ממהחגר אור סביב עד לבהרוסחיחה.

מהחך 81 בנערים סמשרח הצביר, 58 )ח-72%( נעצרח ההיהם האחפן יזחם 
הסעחה בלילב – הין 23:00 ל-5:00 ההחקר. 22 מבנערים נעצרח מוחץ 

להיה הנשיהחה סחנחה – רחהם הסעחה ביחם חמיעחטם הלילב. רק נער 
אוד נעצר מהיהח הסעב שהירב – השהיהחה 20:00 הערה.

המחנב דחמב עחלב גם מפילחו חלל בפניחה סבהקהלח המחקד הסנים 
2019-2018 לאיהחר חלחאים קטינים. הסנה 2018 ביחח בפניחה לאיהחר 
קטינים סנעצרח הין בסעחה 23:00 הלילב ל-5:00 ההחקר ח-52% משך 

בפניחה )133 מהחך 258 פניחה( לאיהחר מקחם בוזקהם סל חלחאים 

במשמך בהקהל המשגרה   5
הקסב לפי וחק וחפס במידע 

אחדחה נחבל מעצר קטינים, חר� 
מחהה מיחם 8.12.2014 מלסחה 

דחהר צב"ל למחקד לבגנה 
בפרט, עמ� 16-15 )לבלן: דף 

תדריך למפקד ולחייל(. יחדגס, 
חי וחק בנחער )ספיטב, עניסב 

חדרחי טיפחל(, הסל"א-1971, 
בקחהע חי וקירהם סל קטינים 
הני 14 סנים חמעלב אשחרב הין 
בסעחה 22:00 ל-7:00, אינח ול 

האחפן פחרמלי על קטינים 
פלשטינים במהגחררים הגדב 

במערהיה.

במדחהר הסירחה סבמחקד   6
משפק לאחחלחשייב בפלשטיניה 

הביעדר גחרם רסמי מטעם 
במדינב במחדיע למספוחה 

בעצחרים היחזמהח על עצם 
מעצרח סל הן מספוב אח על 
מקחם בימצאח. זאה, למרחה 

סיסראל מוחיהה לעסחה חן, בן 
לפי במספט בהינלאחמי חבן לפי 

בוקיקב בצהאיה. 

http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664440.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664440.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664440.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664440.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664440.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2017/1161720.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2017/1161720.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2017/1161720.pdf
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הגיל בקטינחּה, חאילח הסנה 2019 בהייושח ח-60% מפניחה אלב )120 
מהחך 199 פניחה( לקטינים סנעצרח הסעחה בלילב. נהחנים סנאשפח 
המחקד לאחרך בסנים מצהיעים על ופיפב חמעט מחולטה הין ביחה 
במעצר פעחלב מהחחננה במהקיימה ההיהח סל בקטין להין היצחעח 

הסעחה בקטנחה סל בלילב.

בחריח סל קטין אוד הלהד דיחחוח חי יחם לפני במעצר קיהלח זימחן טלפחני 
לבהייצה עם בנער לוקירב. נער אור שיפר חי חסהחעיים לפני סנעצר 

קיהל סיוה טלפחן מקצין סחינב עצמח "ושן", המשגרהב נדרס "לבשגיר 
עצמח" לצהא. אצל יהר 56 בנערים סימס במעצר בלילי חאמצעי ראסחן 

לבהאהם לוקירב. דביינח, חלל לא ניהנב לבם באפסרחה לבהייצה 
לוקירב מיחזמהם, העקהחה זימחן החהה אח הטלפחן. זאה, על אף סנחבלי 

בצהא קחהעים חי "נחחו רגיסחהב סל שחגייה מעצר קטינים, נחחן המיד 
לסקחל אה באפסרחה סל זימחנם לוקירב ולף מעצרם, חלפעחל חך 

המקרים במהאימים", חחי מעצר מהחחנן חיזחם יהחצע רק "אם בנשיהחה 
אינן מאפסרחה אה זימחנח סל בקטין לוקירב, אח סקיים וסס, חי בזימחן 

יבא הלהי אפקטיהי".7

דף תדריך למפקד ולחייל, ר�   7
בערה סחליים 5 לעיל.
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הפגיעה השיטתית בזכויות הנערים 
במהלך המעצר הלילי 

פרק זב מההשש על הצביריבם סל אחהם 58 נערים סנעצרח ההיהם 
האיסחן ליל. מהחך בנערים בללח, אוד ביב הן 14 העה במעצר; הסעב 

ביח הני 15; 15 ביח הני 16; ח-33 – הני 17. היאחריבם במצחטטים לבלן 
מסקפים אה בפרקטיקחה בפחגעניחה בנבחגחה חלפי קטינים פלשטינים, 
בול מרגע במעצר חעד לבעהרהם למהקן בוקירב. לצחרך סמירב על 

היטוחנם חפרטיחהם סל בנערים יחהאח סמחהיבם הראסי היהחה הלהד.

פלישת החיילים לבית
דפחש דחמב עחלב מהצביריבם סל בנערים. בם מדחחוים חי בויילים 

דפקח הוחזקב הדלה בהיה חאז פרצח פנימב – לעהים למעלב מעסרב 
ויילים – העחד הני בהיה יסנים. נערים רהים משפרים חי בחצאח 

ממיטהם האלימחה. חמעט אף פעם לא נמשרב לבם אח להני במספוב 
שיהה במעצר. לבחרים לא נאמר לאן נלקו בהן חחיצד יביב ניהן לעמחד 

אהח הקסר, חלעהים קרחהחה בדרך ביוידב לאהרח ביא האמצעחה פנייב 
למחקד לבגנה בפרט. במעצר הסעחה בלילב בחפך אה בוחחיב 

לטראחמטיה עהחר במספוב חחלב. סחה חסחה מהארים בנערים אה 
בהעהב סאוזב האויבם בקטנים חהחצאב מחנישהם בפהאחמיה סל 

בויילים להיה. חמח חן, סהב חוחזרה בהחפעב הב ויילים לא מאפסרים 
לנערים בעצחרים לביפרד מבחריבם חאויבם, אחהם בם עסחיים לא 

לפגחס המסך וחדסים ארחחים, אם ייסארח חלחאים, חעד סיחשדר להני 
במספוב היקחר החלא.8

ו�"נ, הן 15 העה במעצר, היאר אה סבהרוס ההיהח סהנואלין:

הסעב 3:00 ההחקר עצרח אחהי מבהיה. יסנהי. סמעהי דפיקחה וזקחה 
על דלה בחנישב. בהעחררהי. יצאהי מודרי להדחק מב קחרב. ראיהי 

ההיה במחן ויילים. ראיהי אוד מבם מדהר עם אהא. אמרח סאני 
עחסב העיחה חבם רחצים לעצחר אחהי. לא אמרח לאן לחקוים אחהי. לא 

קיהלהי סחם זימחן ]לוקירב[ קחדם. לח ביח מזמנים אחהי בייהי מגיע... 
יס לי סהי אויחה חסני אוים. סניים קטנים, הני סנב חסלחס. בקטנים 

8  חחלל, קטינים במשחחגים 
חהיטוחניים אף אינם רסאים 
לסחוו הטלפחן עם בחריבם, 

למעט המשפר מהקני חליאב 
הבם מהקיים "פיילחט" העניין. 

http://www. �לברוהב ר
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בהוילח להחחה, פודח. בויילים בחנישח אה הני במספוב לודר אוד. 
שגרח אחהם סם. סמעהי אה בקטנים החחים. אהא נסאר אהי.9 

ק"א משעיר, הן 17 העה במעצר, שיפר חך:

נעצרהי ה]ינחאר[ 2019, הסעב 2:30 הלילב. יסנהי. בהעחררהי לקחל 
רעס וזק. בויילים פרצח אה בדלה חנחנשח. ביח ח-12 ויילים. קפצהי 
לראחה מב קחרב חנהקלהי הוייל. בחא בסחיה אחהי על ברצפב חאזק 

אחהי לאוחר עם אזיקחני פלשטיק. בחא בידק מאחד מאחד. ההיה ביינח 
רק אני, אמא חאהא. בבחרים סלי סאלח �מב קרב? למב אהם לחקוים 

אחהח?�. לא ענח לבם.10 

לפי ר"מ מג�נין, הן 16 העה במעצר:

נעצרהי ה]פהרחאר[ 2019 הסעב 4:30 ההחקר. יסנהי. אהא בעיר 
אחהי. אמר �קחם, יס צהא ההיה�. בחא ביב עם חסהעב ויילים אצלי 
הודר. אוד מבם אמר �ההלהס, לחקוים אחהך�. שירהח לאפסר לי 

לביפרד מבמספוב. אויי בקטנים החיהחה א�, ג� ח-ד�. חחלם החח חגם 
אמא... אמא רצהב לביפרד ממני. בוייל לא נהן לב חדוף אחהב 

אוחרב.11

מניעת האפשרות להתלבש
11 מבנערים דיחחוח חי בויילים שירהח לאפסר לבם לבהלהס ליציאב מן 

בהיה חהבהאם למזג באחחיר. חך, למסל, א"ט, סביב הן 16 חסויילים 
פלסח להיהח הקלקיליב, בעיד סנלקו למעצר חסבחא להחס ההגדי 
סינב.12 חמחבח נערים נחשפים. ולק מבנערים שיפרח סבויילים לא 

אפסרח לבם לקוה מעיל, אח אפילח נעליים. 

ג"ב ממונב בפליטים פחחאר, סביב הן 17 העה מעצרח הסלבי 2018, 
בעיד חיצד בהעללח הח בויילים הבקסר זב: "חסבחציאח אחהי מבהיה, 

חל במספוב בהוילב להחחה ]...[ חי בחציאח אחהי עם גחפיב חללא 
נעליים, חבימים ביח קרים מאחד".13 מהיאחרח הבמסך עחלב, חי בחא נחהר 

ללא הגדים עליחנים חנעליים המבלך בבעהרב לוקירב, חהמסך 
חסלחסים דקחה אף אחלץ לסהה הוחץ, על בקרקע, הקחר בעז.

9  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105047( 29.11.2018 

10  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)106040( 17.6.2019

11  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)106390( 18.6.2019

12  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105074( 2.12.2018

13  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105926( 9.3.2018
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כיסוי עיניים ואיזוק ידיים
נחבלי בצהא לעניין מעצר קטין מוייהים אה בויילים "לסקחל החל 

מקרב באם קיים צחרך היטוחני החישחי עיניח סל בעצחר, חלעסחה חן רק 
אם שהחר מפקד בחחו סבדהר נוחץ לבגנב על בחחוחה במלחחים אח 

למניעה הריוהח סל בעצחר".14 ורף זאה, חעל אף סחמעט החל 
במקרים שיפרח בנערים סבלחח עם בויילים ללא בהנגדחה, לחחלם, ללא 

יחצא מן בחלל, בחסם חישחי עיניים העה במעצר אח המבלך בחהלהם 
למהקן בוקירב. אוד בנערים, ע"א מג�נין, סביב הן 17 חסנעצר, משר 

סעיניח נקסרח על אף סבחא חמספוהח בפצירח הויילים לבימנע מחך 
מסחם סבחא שחהל מפגיעב רהה סנים העיניים.15 ס"ו מסחחיחב, הן 17 

העה במעצר, דיחחו סהזמן בבעהרב למהקן בוקירב לא בשהפקח 
בויילים החישחי בעיניים, חחישח אה חל פניח.16 

ו�"נ הן ב-15, היאר חיצד בהעללח הח בויילים לאור סחישח אה עיניח:

הבהולב בוזיקח אחהי מאוחר, סניים. הסלה משחים בסאירח אחהי 
ללחה להד – חל בדרך בם סמח לי רגליים חסאני לא רחאב. נפלהי 
מדי פעם חקמהי... מצאהי אה עצמי נהקל העמחד. נפצעהי הצד 

סמאל המצו... לאחרך חל בדרך בם צוקח, חאילח עסח ממני מסוק 
חבסהעסעח לבפיל חלבהקיל אחהי.17

חמח חישחי בעיניים, חך גם באיזחק אמחר לביחה אמצעי בנלחחב לבליך 
במעצר הליה הרירב, חמקל חוחמר חאסר מדחהר העצחר סבינח קטין. הרם, 
מהצביריבם סל בנערים עחלב, חי באיזחק מהחצע חעניין סהסגרב חמסמס 

לא פעם חאמצעי לבספלב חלגרימה שהל פיזי. ורף בבנויב לפיב ניהן 
לאזחק קטין רק חאסר בדהר ויחני, ח"חססהי ידיח סל בעצחר נמצאחה 
מלפנים",18 ידיבם סל חלל בנערים נאזקח, חעל פי רחה מאוחרי גהם. 

חך שיפר ר"ע ממונב בפליטים ג�לזחן, הן 16 העה במעצר:

בוייל אמר �השהחהה, אני רחצב לאזחק אחהך�. בחא אזק אה ידיי 
לאוחר עם אזיקחני פלשטיק... בלחנח הרגל חסעב לפוחה. באיזחק סלי 

ביב מאחד מבחדק... בויילים בלחח אהי חסבם מרימים אה ידיי 
באזחקחה למעלב. זב חאה מאחד. בידיים דיממח. אמרהי לקצין סחחאה 

לי, סיהיר קצה אה בקסר. בחא בחרב לויילים לבחריד לי אה בידיים 
למטב מאוחר, לא לברים אחהן למעלב. אהל לא בהיר חלא סורר אה 

באיזחק.19

14  דף תדריך למפקד ולחייל, ר� 
בערה סחליים 5 לעיל.

15  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)106270( 18.6.2019 

מהחך הצביר סנהן היחם   16
.)105175( 10.12.2018

17  ר� בערה סחליים 9 לעיל.

18  דף תדריך למפקד ולחייל, ר� 
בערה סחליים 5 לעיל.

19  מהחך הצביר סנהן היחם 
 .)105904( 7.3.2019
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למ"ח מקהאטיב, הן 17 העה במעצר, נגרם נזק פיזי מהמסך חהחצאב 
מבאיזחק בבדחק:

אזקח אחהי לפנים עם אזיקחנים מאחד מבחדקים, מאחד מאחד. 
באזיקחנים נסארח חך עד סעחה אור בצבריים האחהח ביחם. חפחה ידיי 

בהנפוח חנביח חוחלחה. ביב לי נימחל למסך חסהחע. ביב לי קסב 
להפקד הידיים.20

אלימות, השפלה ואיומים מצד הכוח העוצר
באמנב בהינלאחמיה לזחחיחה בילד קחהעה חי על במדינחה בוהחמחה 

עליב לנקחט אה חל באמצעים במהאימים על מנה לבגן על ילדים מפני 
אלימחה גחפניה אח נפסיה, ניצחל אח בהעללחה.21 הבהאם לחך, הקיפב 
אח בהעללחה הקטין בן עהירחה ומחרחה על פי וחק בעחנסין ביסראלי, 

חהפרט חחל סבמעסים בההצעח על ידי מי סביב אוראי על בקטין.22 אף 
נחבלי בצהא לעניין מעצר קטין קחהעים חי "החל מקרב חל איסור חמור 
להשתמש באלימות פיזית או מילולית כנגד העצור, שלא צורך!", חחן 

מחזחר הבם חי "בפעלה אלימחה חלפי עצחר ביא עהירב פליליה, בעסחיב 
לבחהיל אף לבעמדהח לדין סל וייל בנוסד ההיצחעב".23 הרם, חפי 

סעחלב מדיחחויבם סל בנערים, ויילים אינם מקפידים לנבחג הקטינים 
הזבירחה מיחודה, אלא לביפך: עצחרים פלשטינים סטרם מלאח לבם 18 

סנים וסחפים הדיר לפגיעחה פיזיחה חלבספלב מצד חחוחה בצהא. 

12 מבנערים וחח אלימחה פיזיה חאיחמים עחד המבלך פעחלה במעצר, 
לנגד עיני בחריבם חאויבם בקטנים.

י"ש ממונב בפליטים ג�נין, הן 17 העה במעצר, שיפר:

בהעחררהי מרעס סל פיצחץ הדלה. יצאהי לשלחן חראיהי עסרחה 
ויילים. מיד אוד בויילים בחניש אחהי לודר, בסחיה אחהי על בפנים 

חבהויל להה לי מחחה. ביח סניים. סניבם נהנח מחחה החל ולקי גחפי 
עם ברגליים חבידיים חסאני מרחהק לרצפב. החך חדי מחחה סאלח 

לסמי... הירידב ]המדרגחה בחנישב להיה[ בוייל סם לי אה ברחהב 
מאוחרי בראס חאמר סאם יקרב מסבח, אם מיסבח יזרחק אהנים, בחא 

יירב הי.24 

שיפחרח סל ל"מ מסחחיחב, הן 17 העה במעצר, ומחר לא פוחה:

נעצרהי ה]אחקטחהר[ 2018 הסעב 2:30 הלילב מבהיה. בייהי ההיה 

20  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105397( 27.1.2019

21  ר� בערה סחליים 3 לעיל, שעיף 
.19

22  וחק בעחנסין, הסל"ז-1977, 
שעיפים 368ה. ח-368ג.

23  דף תדריך למפקד ולחייל, ר� 
בערה סחליים 5 לעיל. בדגסב 

המקחר.

24  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)106557( 4.7.2019
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עם אמא להד... בויילים נחנשח בהיהב מהלי סברגסנח, פקוהי אה 
בעיניים חראיהי ויילים – רהים מבם – מעלינח חסאנונח עדיין המיטב. 

אוד מבם ברים אחהי חזרק אחהי לרצפב. אור חך זרקח אה אמא... 
צעקהי על בוייל חאז בחא נהן לי החקש המחהן. זב חאה מאחד... קסרח 

אה ידיי לאוחר עם אזיקי מהחה חחישח אה עיניי. לא ראיהי אה אמא 
חלא נפרדהי ממנב. לא יחדע איפב ביא ביהב. לקוח אה בטלפחן 

]בנייד סלי[ חאה העחדה בזבחה חבחציאח אחהי לג�יפ הוחץ.25

ע"ש ביב הן 16 עה פרץ להיהח סההיה לום חחו צהאי גדחל הסעב 3:00 
לפנחה החקר:

יסנהי. פהאחם בהעחררהי חסידח סל וייל מוזיקב הידי, פקוהי עיניי. 
ראיהי ברהב ויילים, סיסב אח סהעב. בוייל מסך אחהי מבמיטב, חך, 
ללא סחם בהראב. יסר בחהיל אחהי בוחצב, דרך בשלחן. לא ביב השלחן 

אף אוד ממספוהי. בחא בצמיד אחהי לקיר חסאל איפב אני מוהיא 
אה בנסק. איים חאמר סבחא מחמוב לפירחק נסק. בראב המחנחה 

חסאל איפב בדהר בזב. אמרהי סאיני יחדע. בחא איים לסהחר לי אה 
בעצמחה חבראס אם לא אחדב. בוקירב בזח ארחב חעסר דקחה. לצדח 

ביח עחד סני ויילים. סאר בויילים ויפסח ההיה.26 

מחפעי באלימחה סחיוים אפילח יחהר הזמן בבעהרב למהקן בוקירב, 
חאסר בנערים מחפרדים חהר ממספוהם חנהחנים לושדיבם סל 

בויילים האחפן מחולט. 28 מבנערים דיחחוח סשפגח אלימחה הסלה זב 
סל במעצר. לא אוה סחלהב באלימחה בפיזיה חלפיבם הקללחה 

חהבספלחה. 

ע"צ ממונב בפליטים ג�לזחן, הן 16 העה במעצר, היאר אה סוחחב 
חסנלקו הרגל מהיהח למקחם בוקירב הבהנולחה היה אל:

בויילים סבלחח אהי, לאחרך חל בדרך נהנח לי מחחה הידיבם, 
הרגליבם, הנסקים סלבם, הקהחה ברחהים, על גהי המיחוד. קיהלהי 

מחחה גם על רגליי חידיי. לא ידעהי מאיפב נוהח עליי חל במחחה 
באלב. הגה ביח מחחה יהסחה, במחחה באלב חאהח לי מאחד. במחחה 

במסיחח עד סבגענח להיה אל. ביהב הדיקב החנישב להיה אל. ברחפא 
ראב אה בשימנים סל במחחה חסאל מאיפב זב. אמרהי סזב 

מבויילים. בוייל סנחו המקחם בהויל לצעחק חלבגיד סזב לא נחחן, 
אני בהחחחוהי אהח. בחא נישב להקחף אחהי. פודהי. אמרהי �השדר, 

זב לא אהם�. ממס פודהי ממנח. ברחפא רק בשהחל חלא בגן עליי.27

25  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105119( 5.12.2018

26  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)108431( 28.10.2019

27  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105893( 21.2.2019
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ע"ע ממונב בפליטים אל ערחה, הן 17 העה במעצר, שיפר על בהקיפב 
בקסב סעהר הדרך לרחה בצהאי חההחחח:

בלחהי איהם ]עם בויילים[ חקילחמטר חוצי הרגל. אוד מאנסי במג"ה 
הפש אחהי מבידיים מאוחר, מבאיזחק, חבסני חל בזמן מסך אה ראסי 

למטב. לאחרך חל בדרך ביח עליחה חירידחה, עפר חשלעים. סני במלחחים 
חל בזמן קיללח קללחה גשחה, נהנח מחחה על חל ולקי גחפי הידיבם 

חהרגליבם. העיטחה חשטירחה. בגענח אורי קילחמטר חוצי למקחם 
סאנונח קחראים לח מונב צהאי... בגיע בקצין. סורר אה קסר בעיניים 

חסוררח קצה אה באזיקים חנהן לסהחה מים. בחא בוזיר אה קסר 
בעיניים חבלך. בקצין בלך. אוד בנחחוים נהן לי מחב וזקב עם קה 

ברחהב סלח חאמר �העלב לג�יפ�. זב חאה מאחד. בהולהי לצעחק, ברי 
אני לא רחאב. אמרהי �אל החב. אני לא יחדע איפב בג�יפ. למב אהב 

מרהיץ לי�. בהנפלח עליי חעסרב אנסי מג"ה. זרקח אחהי לרצפב 
חבהוילח להה לי מחחה על חל ולקי גחפי, עם קה רחהב, נעליים חידיים. 

צעקח �הסהחק�. קיללח חל בזמן. זב נמסך אחלי רהע סעב. ביח לי 
שימנים סל מחחה יהסחה הרגל סמאל, חהף ימין חעל בגה. אה זב ראח 
בוהרים סלי. אורי ב�וגיגב�, חסאני עייף מאחד, חחאה מאחד, זרקח 

אחהי לרצפה בג�יפ, הין רגלי בויילים סם. רציהי ליסחן. בם ברימח אה 
בחחליחם הרדיח עד בשחף חדי סלא אצליו לנחו. אוד מבם בהויל 

לספחך על פניי מים קרים.28

בנחבג לבשיע אה בקטינים חסבם יסחהים אח סחחהים על רצפה ברחה 
בצהאי בינח מאפיין סחיו, בעחלב מרחהם במחולט סל בהצבירים. 48 

מבנערים שיפרח חי בחשעח האחפן זב, 24 מהחחם אף אחלצח לסבחה 
ההנחוה חריעב, חסראסם חפחף חלפי מטב, המסך חל בנשיעב. אין זב 

מפהיע חי גילחיי באלימחה נפחצים המיחוד הנשיהחה אלב.

נ"ע ממונב בפליטים ג�נין, הן 17 העה במעצר, היאר ההצבירח: 

בגענח לג�יפ, בעלח אחהי חציחח עליי לחרחע הרחיים על רצפה בג�יפ. חל 
פנייב סעסב בג�יפ, נפלהי, חאז קיהלהי מחב מוייל חדי לייסר אחהי 

לצד בסני. בגענח לג�למב. בוייל ברים אחהי הידח חבהויל לבחליך אחהי 
קדימב, חפהאחם עזה אחהי חמצאהי אה עצמי נחפל מבג�יפ, חי בחא לא 
בזביר אחהי סיחרדים חסיס מדרגחה, נפלהי חסאני קסחר עיניים ]חאזחק 
עם בידיים לאוחר[. בם לא ברימח אחהי. צעקח סאקחם. ביב קסב אהל 

השחף קמהי.29

28  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)108314( 25.9.2019

29  מהחך הצביר סנהן היחם 
 .)105897( 27.2.2019
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ק"ע ממונב בפליטים ג�נין, הן 17 העה במעצר, שיפר חיצד נרמש, 
העחדח סחחה על רצפה ברחה, על ידי בחלהים בצהאיים ססימסח לויפחס 

ההיהח:

החנישב לג�יפ קסרח אה עיניי חזרקח אחהי על רצפה בג�יפ. רגליי 
מקחפלחה לצדי חידיי אזחקחה לאוחר. בם בחנישח אה סני בחלהים 

מעליי. ברגסהי סנפצעהי הצחחאר עם בציפחרניים סל אוד בחלהים. 
לא בעזהי לבהנגד. פודהי סאקהל מחחה. בויילים לא נהנח מחחה 

אהל אוד מבם דוף אחהי עם נעליח חל בזמן חדי לברויק אחהי ממנח. 
חאילח לא רצב סאביב קרחה לרגליח.30

סניים מבנערים דיחחוח חי צחלמח על ידי בויילים לצחרך לעג חסעסחע.31 
מ"ע� מהחרמחשעיא, סביב הן 17 חסנעצר, בעיד חיצד היזב אחהח אוד 

בויילים הדרך זח, הסעב סחרע על רצפה ברחה בצהאי: "]בוייל[ בחריד 
לי אה קסר בעיניים חעסב אהי �שלפי�. בחא אמר לי �הרים אה בראס�, 

חצילם".32  א"ה� מהיה פג'אר הן 16 העה במעצר, שיפר סברגיס מהעד 
לחישחי בעיניים חי בויילים מצלמים אחהח האמצעחה בטלפחנים 

בשלחלריים סלבם: 

בחסיהח אחהי על רצפה בג�יפ. בויילים משהיה ביח רהים חי זב ביב ג�יפ 
גדחל... הדרך, ויילים צילמח אחהי המסך דקחה ארחחחה. בם צילמח 

חצוקח. אני ברגסהי אה אחר בפלאס סל בצילחמים. בהנהי סמצלמים 
אחהי.33  

30  מהחך הצביר סנהן היחם 
 .)108987( 20.2.2020

31  על החפעב ומחרב חמהיסב זח, 
סל צילחם עצחרים ח"מזחרה", 
בהריע במחקד לבגנה בפרט 
http://  �עחד הסנה 2006, חר

www.hamoked.org.il/
Document.aspx?dID=280_

update

32  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)106306( 17.6.2019

33  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105618( 7.2.2019

תלונות על אלימות חיילים
ולק הלהי נפרד מבמאהק הבהנבלחהם בפשחלב סל חחוחה בצהא 
– חלפי קטינים חהגירים חאוד – טמחן הבגסה הלחנחה לרסחיחה 
באמחנחה על וקירה וסדחה לאלימחה לא מחצדקה המבלך היצחע 
מעצרים חבוזקב המסמחרה. הרם, מטהע בדהרים, נערים סנעצרח 
חנוקרח – הין אם סחוררח, אח עחדם מצחיים המסמחרה – אינם ססים 
לבגיס הלחנחה, חמעדיפים סלא ליזחם קסר עם ברסחיחה, בן הסל 
עצם בזעזחע סעהרח, בן הסל וסס מבהנבגחה נקמניה חלפיבם 
אח חלפי הני מספוחהיבם, חבן הסל וחשר אמחן המנגנחני בהיקחרה. 
ורף קסיים מחהנים אלח, קחרב סקטין מחצא לנחחן לפנחה ההלחנב 
על סעהר העה מעצרח חוקירהח. אח אז, חהלהד סאוד מבבחרים 

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=280_update
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=280_update
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=280_update
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=280_update
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=280_update
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נחהן אה בשחמהח לחך, ניהן לבגיס הלחנב. 

רק הסניים מהחך 58 במקרים הבם עשקינן הדח"ו זב בהאפסרב 
בגסה הלחנב לצהא הגין אלימחה סבפגינח בויילים המבלך במעצר 
חלאוריח, לרהחה העה סבנערים ביח המצה סל וחשר יסע קיצחני, 

מהחדדים, אזחקים חמחחשי עיניים. 

המקרב באוד, סל ק"א משעיר, הן 17 העה במעצר, בויילים אף 
בסהמסח האלימחה פיזיה חמילחליה חדי לנשחה חלחפחה סיהחף 
פעחלב עם חחוחה בהיטוחן. זאה, החך בפרב החטב סל באישחר 
במחולט הדין בהינלאחמי על גיחש החסהים מחגנים לסהף פעחלב 
עם במעצמב בחחהסה האמצעחה בפעלה לוץ אח ניצחל מצחקב. 
לא למחהר לציין, סבפעלה לוץ מעין זב על קטין הנשיהחה במפוידחה 

סל מעצר לילב ביא פשחלב חמקחממה סהעהיים.

חהלסחנח סל ק"א:
הג�יפ בחסיהח אחהי מחל בקצין באוראי ]העחדח אזחק חמחחשב 
עיניים חחל בנראב[. בחא סאל �מב אהב עחסב. בנב גרמה 
לבחרים סלך להחחה. אהב מרחצב ממב סקחרב?�. אמרהי סלא. 
בחא בציע לסורר אחהי מיד אם אשחים לעהחד איהם. ]בחא אמר 
ס[יהן לי חשף, יעזחר לי ההוינחה חיהן לחל במספוב איסחרים 
לעהחדב היסראל. יהן לי טלפחן הח יהקסר אהי חאני אשפק מידע 
על ילדים חאירחעים... אמר �אם אינך רחצב, אהב עצחר�. סלוח 
אחהי מבג�יפ בזב לג�יפ אור סביב המקחם. בחרח לי לסהה 
החריעה הרחיים על רצפה בג�יפ ליד ברגליים סל בויילים, 
חסאני אזחק לאוחר חקסחר עיניים. אמרח סעליי לבחריד אה בראס. 
ביח סלחסב ויילים... סלחסהם בהעללח הי. בם קיללח קללחה 
גשחה, נהנח מחחה... המיחוד על בראס. בם ירקח עליי. חסהיקסהי 
מים, בהיאח חחש מים חהמקחם להה לי לסהחה, בחא ספך אה 
במים על בפנים סלי... בנשיעב לעציחן ארחב סעחה... לא עניהי, 
רק אמרהי �אאיי אאיי� מחאה. ביח לי שימנים הראס, בהנפו לי 

צד סמאל. עד ביחם אני שחהל מחאהים הצלעחה.34 

היחלי 2019 פנב במחקד לבגנה בפרט לפרקליטחה בצהאיה הדריסב 
חי הוקחר אה בהנבגחהם סל בויילים סבהעללח הק"א.35 ההסחהב 
סנהקהלב המחקד סמחנב וחדסים לאור מחן, משרב בפרקליטחה 
בצהאיה חי בוליטב לשגחר אה היק בוקירב ללא נקיטה צעדים 
מספטיים נגד גחרם צהאי חלסבח. במחקד החון אה באפסרחה 

לערער על בולטב זח.

34  ר׳ בערה סחליים 10 לעיל.

35  מחהה מיחם 21.7.2019 
מבמחקד לבגנה בפרט לשא"ל 
גל עסבאל, בפרקליט לעניינים 

מהצעיים.

http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664421.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664421.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664421.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664421.pdf
http://www.hamoked.org.il/files/2020/1664421.pdf
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36  מחהה מיחם 17.2.2020 
מבמחקד לבגנה בפרט לשא"ל 
גל עסבאל, בפרקליט לעניינים 

מהצעיים.

37  ר� למסל, יס דין, דף נתונים 
– אכיפת החוק על חיילים 

החשודים בפגיעה בפלסטינים 
וברכושם, נחהמהר 2019.

38  ר� בערה סחליים 5 לעיל, מחהה 
מיחם 8.12.2014 מלסחה דחהר 

צב"ל למחקד לבגנה בפרט, 
עמ� 4.

במקרב באור בחא סל ו"א ממונב בפליטים ג�נין, אסר השפטמהר 
2019, הביחהח הן 17, נעצר מהיהח האיסחן לילב. מחהה הלחנב 
העניין בחאהח על ידי ויילי מג"ה – לרהחה האמצעחה קה רחהב – 
המבלך במעצר חהרחה בצהאי, נסלו לפרקליטחה בצהאיה הפהרחאר 
36.2020 בטיפחל ההלחנב בחעהר למולקב לוקירחה סחטרים )מו"ס(. 

הסחהה מו"ס לא בהקהלב עד למחעד פרשחם בדח"ו.

מהחך מאחה בהלחנחה סמחגסחה מדי סנב הגין מקרי אלימחה סל 
ויילים חלפי פלשטינים הסטוים בחהחסים, רק החדדחה מגיעחה 
לחדי חהה איסחם. מעקה סמנבלים ארגחני זחחיחה אדם אור בטיפחל 
ההלחנחה בללח לאחרך בסנים מראב סמערחה אחיפה בוחק בצהאיה 
אינב מאפסרה עסייה צדק חי אם וחהרה חחל יחחלהב לבימנע 

מוקירב חבעמדב לדין סל ויילים ספגעח הפלשטינים.37

מניעת צרכים חיוניים והחזקה בתנאים ירודים
הדרך למהקן הח ייוקרח על ידי במסטרב אח בסה"ח, נאלצים בנערים 

לעהים קרחהחה לעצחר ההונחה היניים סחנחה, לרהחה לצחרך הדיקב 
רפחאיה במהקיימה על פי רחה ההשיש צהאי. בנערים מהארים עצירחה 

ממחסחחה, בן הסטוים פהחוים חבן ההשישי צהא, הבם בחוזקח ההנאים 
קסים. בללח חללח וסיפב לקחר אח וחם ניחרים, מניעה גיסב לסירחהים, 
ביעדר מזחן אח סהייב, בלנב ללא מיטב אח חישחי בחלמים, חבחהרה חישחי 
בעיניים אח איזחק בידיים לזמן רה סלא לצחרך. זאה, הניגחד גמחר לנחבלי 

בצהא, בקחהעים מפחרסחה חי יס לסמחר על חהחדם סל בעצחרים, חהחלל 
זב לחחדא חי בם מצחיים המקחם הח סחררים הנאים שהירים, לשפק לבם 

מזחן חמים חהיגחד ום הבהאם לצחרך, לאפסר לבם סימחס הסירחהים, 
חלבימנע מנקיטה אלימחה חלפיבם מחל שחג.38  

א"ה� מהיה פג�אר, סביב הן 16 העה במעצר, בחעהר לסבייב ליליה 
המונב צהאי האזחר ולוחל לאור סנלקו מהיהח הסעב 1:30 הלילב. 

על בסבחה המונב שיפר: 

בחנישח אחהי חעחד עצחר להחך ודר סהח יס מיטחה. קסרח אה ידי 
למיטב חאה ידח סל והרי למיטב אורה. עינינח נסארח מחחשחה. יסנח 

על מיטחה ללא חישחי. לא ביח סמיחחה. לא נהנח אחחל אח סהייב. 
בסאירח אחהנח להד חבלחח, חנראב סמרח הוחץ. רציהי ללחה 

לסירחהים, בהולהי לדפחק הרגליים על ברצפב חלקרחא לבם לקוה 
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אחהי לסירחהים. אף אוד לא ענב.39

ו"ע ביב הן 17 חסויילים בגיעח לעחצרח מהיהח סהקראחחה הני ושן 
הסעב 2:30 לפנחה החקר. בחא בחשע הרחה צהאי המסך חסעהיים עד 

למונב בשמחך לאריאל. סם, לפי עדחהח:

סאלהי מב בסעב. אמרח ס-4:30. בנשיעב ביהב השדר. בחנישח אחהי 
לרחפא חמסם לקרחחאן. יסההי סם על ברצפב חסאני אזחק חקסחר 

עיניים. נסארהי סם עד בסעב 14:30 האחהח יחם. אורי הקסחה לאחחל 
בם בלחח חוזרח עם פרי. נהנח אפרשק אוד. לא נהנח אחחל חסהייב. 

היקסהי חלא נהנח. לא בשחימח להה ללחה לסירחהים. חל בזמן אמרח 
�עחד מעט�, חלא קיימח. אמרהי סאני מאחד רעה. אמרח �הגיד מב 

אהב רחצב לאחחל�.  אמרהי �סחחארמב�. אמרח �השדר�. יצאח חוזרח 
עם אפרשק חאמרח �הדמיין סזב טעם סל סחחארמב�. הסעב 16:00 

הערך האח סחטרים חלקוח אחהי... לשאלם ]מקחם בוקירב[. בגענח לסם 
הסעב 40.18:00

ב"ש מאל ו�דר, נעצר העיצחמח סל וחדס דצמהר, הסעב 3:00 לפנחה 
החקר, חסביב הן 15: 

במחחניה נשעב המסך חסעב, עד סבגענח לעציחן )יחהר מאחור ידעהי 
סזב במקחם(. בחרידח אחהי ליד קיר עם מנחעי מזגנים, הוחץ. ביב מאחד 

קר, קחר חלהים. בעמידח אחהי סם חסמרח עליי סלחסב אח ארהעב 
ויילים. דרסח סאפנב אה פניי למזגנים חגהי אליבם. זב נמסך חוצי 
סעב. חאז לקוח אחהי לודר. היקסהי מבוייל ללחה לסירחהים. בחא 

לקו אחהי לסירחהים, בחריד לי אה במחנשיים. אורי סשיימהי, בלהיס 
אחהי חבוזיר אחהי לודר. ]חל זב[ חסאני עדיין אזחק חקסחר עיניים. בחא 

דפק לי אה בראס הדלה לפני סבחניש אחהי פנימב. הודר ביב עחד 
עצחר... ביח משהיהנח סלחסב ויילים סצפח המסוק חדחרגל. יסהנח על 

חישאחה עד בסעב 12:00 הערך. עחד לפני חל זב לקוח אחהי לרחפא 
עם מהחרגמן. אמרהי סאני לא שחהל ממולחה. הסעב 12:00 לקוח 

אחהי לוקירב המקחם סאני לא מחיר. בג�יפ בשיע אחהי לסם.41

39  ר' בערה סחליים 33 לעיל.

40  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)108571( 27.11.2019

41  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105907( 7.3.2019
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זימון לחקירה: החלופה ההולמת 
למעצרי לילה יזומים

לא זחמנהי לוקירב. לח ביח מזמנים אחהי בייהי בחלך. לא ביב צחרך 
סיגיעח הצחרב בזח.

ע"ד, הן 17 העה מעצרח מהיהח סההחרקב, נפה סחם42

 זימחן לוקירב צריך לסמס חדרך במלך לבהאהם לוקירב סל קטינים 

בוסחדים ההיצחע עהירב. חך עחלב, הין ביהר מוחק בנחער ביסראלי, הח 
נקהע מפחרסחה חי באמצעי סל מעצר יחפעל נגד קטינים רק חמחצא 

אורחן.43 בגם סוחק זב אינח ול הגדב במערהיה )למעט על מהנולים 
אח הסטוי ירחסלים במזרויה במשחפוה(, הרי חי פגיעחּהם ביהרב סל 

קטינים מוייהה לבחהיר אה בסימחס המעצר לילי יזחם למקרים ומחרים 
הלהד, האין הרירב אורה, חלאור סנהונח החחהד ראס ולחפחה פחגעניחה 

פוחה. חאחלם, החל בנחגע לקטינים פלשטינים, בחפחה יסראל היד קלב 
אה ביחצרחה, חנחקטה האחפן סגרהי האמצעי בקסב חבפחגעני היחהר.  

העקהחה היקחרה וריפב סשפג מארגחני זחחיחה אדם חמגחרמים 
הינלאחמיים, בחריז בצהא הסנה 2014, ההיאחם עם מסטרה יסראל, על 

בפעלה "פיילחט" סל זימחן קטינים פלשטינים לוקירב, הוה מעצרם 
הסעחה בלילב. הרם, הפחעל, בדהר חמעט חאינח מההצע. חך למסל, 

מהחך 58 במקרים סנהונח המשגרה חהיהה דח"ו זב, רק המקרב אוד 
דיחחוח בחרי בנער חי קיהלח זימחן לבהייצה לוקירב לפני סהנם נעצר. 

נער נחשף קיהל סיוב טלפחניה מקצין צהא, סשפק אם ניהן לבגדירב 
חזימחן. משפר זעחם זב מעיד על בהנערחהם סל חחוחה בהיטוחן מייסחם 

בפיילחט.44 

נישיחנחהיח בעיקסים סל במחקד לבגנה בפרט לקהל נהחנים חלסבם 
לגהי ביקף בפעלה בפיילחט בעלח ורש. בצהא סה חמחשר חי אין הידיח 

42  מהחך הצביר סנהן היחם 
.)105075( 5.12.2018

43  שעיף 10א לוחק, חר� בערה 
סחליים 5 לעיל. 

44  הנחשף, חלמרהב באהשחרד, 
נראב חי לעהים נחבג בצהא 

למשחר זימחנים לוקירב 
האמצעחה פליסב לההי קטינים 

האיסחן לילב – חך עחלב 
מהצבירים סגהב ארגחן 

Military Court Watch, חר� 
למסל הצבירח סל נער הן 14, 
סבעיד חי הסעב 3:00 לפנחה 

החקר בגיעח להיהח סההחקחע 
חעסרים ויילים, סלחסב מבם 

רעחלי פנים, חמשרח לח זימחן – 
העהריה – לבגיע להונה 

במסטרב עציחן הסעב 8:30 
ההחקר. 

http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=cXmrrcbEgxa1220133AgkhIbhIQCL
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=cXmrrcbEgxa1220133AgkhIbhIQCL
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נהחנים מלאים העניין, חחך גם מסטרה יסראל. זח באורחנב אף בצבירב 
הומקמקחה, המענב לפנייה במחקד, חי "בפיילחט מיחסם הפחעל המקרים 
סמאפסרים אה ייסחמח. הסל במצה בהיטוחני ברגיס האזחר יח"ס קיימה 
לעיהים רהחה העייהיחה הייסחם בפיילחט". נהחנים לא נמשרח, חאף בחצבר 

מפחרסחה חי "הידי מסטרה יסראל אין מעקה חנהחנים חמחהיים הנחגע 
לזימחנים... חמח חן, לא קיימים משקנחה חהחהחה אח לקוים חלסבם 

העקהחה בפיילחט".45 

המבלך בהחהחהחה הין במחקד לרסחיחה, אף בההרר חי ביקפח בפחרמלי 
סל בפיילחט צחמצם מאחד, האחפן סבחפך אחהח לאמצעי זניו לא רק 

הפחעל אלא גם לבלחב. חך, הין ביהר, המענב לפנייב הקיפב ססלו 
במחקד לצהא לגהי אי ייסחמח סל בפיילחט,46 נמשר האפריל 2020 חי 

"המרהיה במקרים הבם נעצרים קטינים האזחר, מדחהר הקטינים הגילאי 
18-16 אח הוסחדים העהירחה ומחרחה, אסר אינם מהאימים לקריטריחנים 
סנקהעח הפיילחט". בקריטריחנים סנקהעח, חך נמשר, חחללים אה "וחמרה 

בעהירב הב וסחד בקטין, גיל בקטין, עהרח בפלילי סל בקטין, צרחי 
וקירב מיחודים, חעחד".47 עחד סנהיים קחדם לחן בההסר במחקד על 

צמצחם גיאחגרפי סל בפיילחט לגזרב מהצעיה אוה, גזרה עציחן )אזחר 
היה לום(, "המטרב ללמחד מבנישיחן הגזרב חלגהס החהנחה סיאפסרח 

ייסחם רוה חאפקטיהי יחהר סלח העהיד".48 הבמסך משר בצהא המשגרה 
עהירב לפי וחק וחפס במידע, חי בפיילחט ול החל אזחרי בגדב חחל 

סמדחהר הקטינים הגילאי 16-12, חאילח רק הגזרה עציחן בחא ממחמס גם 
לגהי קטינים הני 49.18-16

הפנייב ססלו לצהא המאי 2020, הקף במחקד אה בקריטריחנים סל גיל 
בקטין חוחמרה במעסב חהשיש לבורגב מזימחן לוקירב.50 הין ביהר 

בדגיס במחקד חי עילה במעצר חלל אינב רלהנטיה לאחפן במעצר, חחי 
קטינים הני 18-16 זחאים לאחהן בגנחה וחקיחה לבן זחאים קטינים הני 
51.16-12 בצהא מצדח וזר על טענהח במחפרחה, לפיב "נעסים מירה 

במאמצים לסמירב על זחחיחהיבם סל קטינים החך איזחן מחל צרחי 
היטוחן", חאף לא בישש לבצביר, החך בהחוסחה גמחרב למציאחה הסטו, 

חי "הסל בנשיהחה בהיטוחניחה במחרחהחה חבייוחדיחה האזחר, לא ניהן 
לבפשיק לולחטין אה בסימחס החלי במעצר בלילי...".52 

בבצברחה בוחזרחה על ביעדר נהחנים מקיפים מעידחה חאלף עדים חי 
בפיילחט חמעט סאינח מיחסם. חך גם עחלב מביעדרן סל משקנחה 

מגחהסחה – סס סנים ממחעד הוילה ב"פיילחט". הימים אלב סחקד 
במחקד על בגסה עהירב להג"ץ הדריסב לייסם אה בולחפב סל זימחן 
קטינים לוקירב האחפן מקיף חנרוה, החל רוהי בגדב במערהיה חלגהי 

חל מי סטרם מלאח לח 18 סנים.

45  מחהה מיחם 22.9.2019 מרפ"ק 
יניה ארקחש, מדחר הלחנחה ציהחר 

ארצי חוחפס מידע המסטרה 
יסראל, למחקד לבגנה בפרט.

46  מחהה מיחם 20.11.2019 
מבמחקד לבגנה בפרט לאלחף 

סרחן אפק, בפרקליט בצהאי 
בראסי. 

47  מחהה מיחם 5.4.2020 מלסחה 
ביחעץ במספטי לגדב במערהיה 

למחקד לבגנה בפרט.

48  מחהה מיחם 21.5.2018 
מלסחה בפרקליט בצהאי 

בראסי למחקד לבגנה בפרט.

49  מחהה מיחם 6.6.2019 מלסחה 
דחהר צב"ל למחקד לבגנה 

בפרט.

50  מחהה מיחם 18.5.2020 
מבמחקד לבגנה בפרט לאלחף 

סרחן אפק, בפרקליט בצהאי 
בראסי.

51  הבקסר זב יצחין חי הסנה 2011 
בעלב בצהא אה גיל בקטינּוה 

הסטוים מ-16 ל-18, חהחך 
בסחחב אחהח לזב במקחהל 

היסראל חהעחלם, חר� צח הדהר 
בחראחה היטוחן )היקחן מש� 10( 

)יבחדב חסחמרחן( )מש� 1676(, 
בהסע"א-2011, 27.9.2011.

52  מחהה מיחם 21.6.2020 
מלסחה ביחעץ במספטי לגדב 

במערהיה למחקד לבגנה בפרט.
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מסקנות והמלצות

קטינים מבחחים אחחלחשיב רגיסב חפגיעב בזחאיה לבגנחה מיחודחה, בן 
על פי בוחק ביסראלי חבן הבהאם לבחראחה במספט בהינלאחמי. וחק 

בנחער, אסר נוקק לאחר עקרחן טחהה בילד, מנוב חיצד יס לפעחל חאסר 
קטין נוסד העהירב חמהחחב חללים הרחרים לאחפן סהח יס להצע מעצר 

סל קטין.53 פקחדה במסטרב סגחהסב לנחחו וחק זב, קחהעה חי הקהלה 
בולטב על מעצרח סל קטין חחהילהח, על בסחטר לבהיא הוסהחן אה גילח 

סל בקטין חאה בספעה במעצר על בהפהוחהח חעל סלחמח בגחפני 
חבנפסי.54

חאחלם, בגנחה אלח אינן נולהם סל קטינים פלשטינים בנעצרים הסטוים 
בחהחסים. בצהא קהע אמנם נבלים מיחודים למעצר קטינים, אך בחא 

אינח עחסב חל מאמץ לאחחפם, חנראב סבם לא יחהר מאחה מהב. חפי 
סעחלב מבהצבירים סגהב במחקד לבגנה בפרט, מעצר לילי יזחם 

ממסיך לסמס אה חחוחה בצהא חאמצעי בראסחן לבהאהם סל קטינים 
פלשטינים לוקירב. זאה, על אף סמדחהר האמצעי פחגעני חטראחמטי, 

במצלק אה נפסח סל בקטין, גחרם לח לסהרחן רחו חגחף, חלהשחף גם משחל 
אה באפסרחה לבליך וקירב בחגן חמחהיל לברסעב חמעט חדאיה. 

המקהיל, בפיילחט לזימחן קטינים לוקירב חמעט סאינח מיחסם, חמהקיים 
ללא מעקה, הקרב, אישחף נהחנים אח בשקה משקנחה. לאורחנב אף 

נקהעח לח קריטריחנים מצמצמים, סבחפחים אחהח לאפיק זניו לבלחב 
חלא רק למעסב, חהראסם קריטריחן בגיל. 

פשלחהב בגמחרב סל פרקטיקה במעצר בלילי נחהעה לא רק מעצם 
בפליסב לההים האיסחן לילב, אלא גם ממחלחל בביהטים בנחשפים 

סבחצגח הדח"ו זב, לרהחה חישחי עיניבם סל בנערים, איזחק ידיבם 
מאוחרי גהם, חהנחוה בחריעב על רצפה ברחה בצהאי, הראס מחרחן, 

בנחפיה עליבם העה בבעהרב למקחם בוקירב. חל אלב ננקטים הרחהם 
במחריע סל במקרים, חללא סחם צחרך ממסי. הביחהם המצה וחשר יסע 
קיצחני זב, קטינים רהים שחהלים מאלימחה סל ממס מצד בחחו בעחצר. 

לא פעם עחלים מעסי באלימחה בפיזיה חבמילחליה חדי יוש הלהי אנחסי, 
אחזרי חמספיל, באשחר על פי באמנב נגד עינחיים.55 למיטה ידיעהח סל 

במחקד, החל במקרים בללח בהקיימב לעצחרים הדיקב רפחאיה פחרמליה 

53  לברוהב ר� במחקד לבגנה 
בפרט חהצלם, לא מוגנים: 

מעצרם של נערים בירושלים 
המזרחית, אחקטחהר 2017, עמ� 

.27-23

54  מסטרה יסראל, פקחדה מטב 
ארצי מש� 14.01.05, חקירת 

קטין, 8.10.2013.

55  האמנה נגד עינויים ונגד יחס 
ועונשים אכזריים, בלתי 

אנושיים או משפילים, 1984.
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הלהד, סלא בחהילב להוינב סל אחפן במעצר. לא ניהן, אם חן, לבימנע 
מבמשקנב חי חחוחה בצהא אינם מקיימים חל הקרב ראחיב לסמב על 

בליך במעצר חעל מצהם ברפחאי – בפיזי חבנפסי – סל בנערים, 
המבלחח חהעקהחהיח. 

במחקד לבגנה בפרט סה חקחרא להיטחל בפער בקיים הין בעקרחנחה 
בולים על קטינים מחחו בוחק ביסראלי חמסקפים אה בנחרמחה 

סנקהעח המספט בהינלאחמי, להין אלב בקהחעים הוקיקב בצהאיה 
בנחקסב. על חחוחה בהיטוחן לבויל על קטינים פלשטינים אה אחהן 

בבגנחה במחולחה על קטינים יסראלים, ללא הלחה השחג בעהירב 
חוחמרהב, חלבעמיד אה עקרחן טחהה בילד המרחז במדיניחה חבנבלים 

בנחגעים למעצר קטינים הסטוים. ההחך חך, על בצהא לודחל לאלהר 
מבמדיניחה בפחגעניה חבהלהי וחקיה סל מעצר לילי סל קטינים 

פלשטינים חהרירה מודל. על חחוחה בהיטוחן לבפחך אה בזימחן לוקירב 
לאמצעי במרחזי חבראסחן החל מקרב הח יס חחחנב לוקחר קטין, יבא גילח 

אסר יבא. בזימחן צריך לבימשר האמצעחה בבחרים אח באפחטרחפחש, 
הסעחה ביחם, חלא האמצעחה מגע יסיר עם בקטין, למעט המקרים 

נדירים חוריגים הוחמרהם. חמח חן, על רסחיחה במדינב לפעחל האחפן 
מיידי למיגחר באלימחה בננקטה ללא חל צחרך חלפי עצחרים הגדב 

במערהיה, חהייוחד סעב סמדחהר הקטינים.
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 במחקד לבגנה בפרט מישחדב סל ד"ר לחטב זלצהרגר בחא ארגחן 
זחחיחה אדם סבחקם הסנה 1988 על רקע אירחעי באינהיפאדב 
בראסחנב. מטרהח לעמחד על מסמר זחחיחהיבם סל פלשטינים, 

בנמצאים הוה בחיהחס ביסראלי. במחקד פחעל לאחיפב סל 
בשטנדרטים חבערחים במעחגנים המספט בבחמניטארי בהינלאחמי 

חהמספט זחחיחה באדם בהינלאחמי.


