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בשב״ס המוחזסים הסטינים כלואים מספר הנדון!
13.12.17 מיום פנייתך :סימוכין

 בפנייתך 1-3 לסעיף מענה הנותנות אקסל טבלאות מצורפות שבסמך לבקשתך בהמשך .1

 לתאריך עד 01.08.2017 התאריכים בין השטחים תושבי שפוטים לאסירים המתייחסות

חודשים. לפי בחלוקה 17.12.17

 לאסירים המתייחסות לפנייתך מענה הנותנות אקסל טבלאות כנספח מצ״ב 4 לסעיף באשר .2

י־ם. מזרח תושבי שפוטים

חודש. מידי חדשה בקשה בהגשת צורך יש כי נעדכן 3 לסעיף באשר .3

 מרץ, ינואר, לחודשים לפנייתך מענה הנותנות אקסל טבלאות כנספח מצ״ב 6 לסעיף באשר .4

.2017 לשנת נכון ויוני, אפריל,

 ידוע טרם בהם במקרים מדובר כי נציין מוגדר״־ לא ״כלוא הגדרת של ההבהרה לשאלת בנוגע .5

 סיבה מכל או אלקטרוני פיקוח בהעברה\ אסיר היותו בשל הן האסיר, של כליאתו מקום

אחרת.

 בברכה

כלאי קרפל, עינת עו״ד

המידע חופש קצינת

_______________________________________1_______________________________________
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08/2017 שטחים, בטחוני, ל מיקום וגם שפוט עצור וגם גיל וגם מגדר עבור ערכים

עצור־

מגדר גיל שפוט מחוז יחידה אסירים פר0מ

זכר 14 גיל עד שפוט מרכז עופר 1

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז עופר 3

צפון מגידו 5

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז עופר 15

צפון גלבוע 1

מגידו 25

נקבה

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז השרון 2



09/2017 שטחים, בטחוני, ל מיקום וגם שפוט עצור וגם גיל וגם מגדר עבור ערכים

מחוזיחידהאסירים מספר

עצור-

מגדרגילשפוט

זכר

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז עופר 3

צפון מגידו 6

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז עופר 25

צפון מגידו 34

נקבה

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז השרון 4



10/2017 שטחים, בטחוני, ל מיקום וגם שפוט עצור וגם גיל וגם מגדר עבור ערכים

עצור־

מגדר גיל שפוט מחוז יחידה אסירים מספר

זכר

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז עופר 4

צפון מגידו 7

 עד 16מ-

18 שפוט דרום 1

מרכז עופר 19

צפון מגידו 35

נקבה

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז השרון 4



11/2017 שטחים, בטחוני, ל מיקום וגם שפוט עצור וגם גיל וגם מגדר עבור ערכים

עצור־

מגדר גיל שפוט מחוז יחידה אסירים מספר

זכר

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז עופר 6

צפון מגידו 5

 עד 16מ-

18 שפוט דרום 1

מרכז עופר 18

צפון גלבוע 1

מגידו 32

נקבה

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז השרון 1

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז השרון 6



12/2017 שטחים, בטחוני, ל מיקום וגם שפוט עצור וגם גיל וגם מגדר עבור ערכים

מחוזיחידהאסירים מספר

עצור-

מגדרגילשפוט

זכר

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז עופר 7

צפון מגידו 8

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז עופר 12

צפון מגידו 48

נקבה

 עד 14מ-

16 שפוט מרכז השרון 1

 עד 16מ-

18 שפוט מרכז השרון 5



08/2017 -ם,1 מזרח בטחוני, ל מגדר וגם גיל מול מיקום עבור אסירים פר0מ
גיל מגדר מרכז צפון

מר י-ם בי השרון גלבוע מגידו

 עד 14מ-

16 זכר 1 15

 עד 16מ-

18 זכר 4 1 43

נקבה 2



09/2017 ׳-ם, מזרח בטחוני, ל מגדר וגם גיל מול מיקום עבור אסירים מספר
גיל מגדר דרום מרכז צפון

י-ם בימ'ר העירון גלבוע מגידו

 עד 14מ-

16 זכר 1 13

 עד 16מ-

18 זכר 1 3 1 48

נקבה 2



10/2017 ■-ם, מזרח בטחוני, ל מגדר וגם גיל מול מיקום עבור אסירים מספר
גיל מגדר מרכז צפון

׳־ם בימר השרון גלבוע מגידו

 עד 14מ־

16 זכר 1 11

 עד 16מ-

18 זכר 1 46

נקבה 2



11/2017 ׳-ם, מזרח בטחוני, ל מגדר וגם גיל מול מיקום עבור אסירים מספר
גיל מגדר מרכז צפון

׳־ם ר בימ השרון מגידו

 עד 14מ־

16 זכר 1 12

 עד 16מ־

18 זכר 43

נקבה 2



12/2017 י־ם, מזרח בטחוני, ל מגדר וגם גיל מול מיקום עבור ירים0א פר0מ

גיל מגדר דרום מרכז צפון

י-ם בימ'ר השרון מגידו

14 גיל עד מוגדר לא 1

 עד 14מ-

16 זכר 4 16

מוגדר לא 1

 עד 16מ-

18 זכר 1 9 37

נקבה 2





03/2017 שטחים, בטחוני, ל גיל וגם שפוט עצור וגם מגדר מול מיקום עבור אסירים מספר
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06/2017 שטחים, בטחוני, ל גיל וגם שפוט עצור וגם מגדר מול מיקום עבור אסירים מספר
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