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  תלונה בדבר מעצר אסור של הקטין :הנדון
  _______ז "ת,  סויטי_________ 

     

 . יחסותךולבקש את התי, ך בנושא שבנדוןהריני לפנות אלי .1

להלן . ידי חיילי הצבא-על ,שפרטיו בנדון,  שנה12-בן פחות מ, מעצר של קטיןבר בהמדו .2

 .פירוט קצר של האירוע

הגיעו חיילים ישראליים לבית משפחתו של הקטין ,  לפנות בוקר2סביב השעה , 4.10.09ביום  .3

ה עת ששהו באות, החיילים הוציאו את כל בני המשפחה. נפת חברון, בכפר בית עוא

שאף חלה עקב כך ואושפז בבית (בכלל זה עולל בן שישה חודשים , החוצה, במיטותיהם

 באזיקוני פלסטיק מאחורי גבו אזקו את ידיו בחוזקה, חו את הקטיןהחיילים לק). החולים

. תוך שהוא לבוש אך ורק בבגדי השינה שלו, הקטין נלקח מבית המשפחה. וכיסו את עיניו

, 13.11.97אשר מעידה כי יום הולדתו הוא , ה תעודת הלידה של הקטיןלחיילים ניתנ, כן-כמו

 .  שנים ביום המעצר12-בן פחות מ, קרי

לא נאמר למשפחתו דבר על המקום . כשעיניו מכוסות וידיו אזוקות, יפ צבאי'הקטין נלקח בג .4

. נלקח הילד לחקירה במשטרת קרית ארבע, מספר שעות המתנה במקום זהאחרי . אליו נלקח

התלונן הקטין כי החוקרים צעקו עליו , כדי חקירה- תוך. הוא תוחקר שם במשך כמה שעות

בשעת . מה עוד שידיו האזוקות של הילד כאבו והתנפחו עקב האיזוק המכאיב. וניסו להפחידו

 הוא שוחרר –וכך אכן נעשה , תחנת המשטרהצהרים הודע למשפחה שיבואו ויקחו אותו מ

 . בצהרים2לבסוף סביב השעה 

,  שנה12- לא יתכן כי הצבא יעצור ילדים בני פחות מ. אנו רואים מקרה זה בחומרה רבה .5

ומבלי , באישון ליל, שהקטין נלקח ממיטתו, מה עוד. בניגוד לדין ולכל אמת מוסר בסיסית

 שעות ארוכות של מעצר לא 12-רק כעבור כ. נלקחשנאמר לבני המשפחה דבר על היעד אליו 

 . ניאותו רשויות הביטחון לשחרר את הקטין, חוקי



איך קרה שנעצר ילד בן פחות , מקיפה ומדוקדקת, אבקשך לבצע חקירה, לאור האמור לעיל .6

 שעות 12כיצד קרה שהוחזק במעצר במשך ; ידי כוחות הביטחון של ישראל- על12- מ

כיצד קרה שדבר לא נאמר ; גם כן באופן בלתי חוקי,  נחקרכדי שהוא-תוך, תמימות

כי העניין חמור , יוער.  שעות תמימות12למשפחתו של הקטין על מקום מעצרו במשך 

אודה לך באם תעביר את .  בדבר שיפוט נוער בגדה1644שבעתיים נוכח כניסתו לתוקף של צו 

  .ממצאי החקירה אלינו בהקדם האפשרי

 .  בכתב אודה המהירהלהתייחסותך .7
  ,בכבוד רב

  ד "עו, דניאל שנהר

  

  


