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 - בלמס -
 המשפטי                         היועץ                         לשכת 

 מידע     וחופש      ארצי     ציבור      תלונות      מדור
 20-0206202:                                                      טלפון

 20-0989905:                                                        פקס 
 4242יוני,  42     ,                 ' תמוז, תש"פב  
 07742942: סימוכין 
     87906(: י"מש) פניות תיק' מס 
 246842 מידע חופש' מס 

 לכבוד
 גב' אורלי ברמק

 :ל"דוא באמצעות
o.barmak@hamoked.org.il 

 
 ,רב שלום

 
 פלסטינים: מידע אודות מעצרים של 246842בקשת חופש מידע  :הנדון

 2562660202פנייתך מיום  :ל בסימוכין 
 

 

 המידע הבא: ךילידי לקבל ביקשת שבסימוכין בפנייתך

  ? 0218-ו 0219 השנים במהלך נעצרו המזרחית ירושלים תושבי פלסטינים כמהא.  .1

 .בנפרד שנה כלל פירוטב

 בני) קטינים בנים היו מתוכם כמה?  מעצרן ביום בגירות נשים היו מתוכם כמה .ב

 (?19-מ פחות בנות) קטינות בנות היו מתוכם כמה? מעצרם ביום( 19-מ פחות

 

  נעצרו, המערבית בגדה שכתובתם, הפלסטינית הרשות תושבי פלסטינים כמהא.  .0

 בינואר נעצרו כמה: חודשים פי על פירוט נדרש? 0218-0219 השנים במהלך

 '. וכו 0219 בפברואר כמה, 0219

, המערבית בגדה שכתובתם, הפלסטינית הרשות תושבי הפלסטינים כלל מתוך .ב

 כמה? מעצרן ביום בגירות נשים היו כמה, 0218-ו 0219 בשנים שנעצרו  ואשר

 בנות) קטינות היו בנות כמה? מעצרם ביום( 19-מ פחות בני) קטינים בנים היו

 (? 19-מ פחות

 בגדה שכתובתם, הפלסטינית הרשות תושבי פלסטינים של הכולל המספר מתוך .ג

 בגדה וכמה ישראל בתוך נעצרו כמה, 0218 -0219 בשנים שנעצרו, המערבית

 .בנפרד שנה כלבפירוט ל? המערבית
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 ? 0218-0219 השנים במהלך נעצרו, עזה ברצועת שכתובתם פלסטינים כמהא.  .5

 ? בישראל וכמה? המערבית בגדה כמה? עזה ברצועת נעצרו כמה, מתוכם

? מעצרן ביום בגירות נשים היו כמה, עזה רצועת שכתובתם העצורים כל מתוך .ב

 בנות) קטינות בנות כמה? מעצרם ביום( 19-מ פחות בני) קטינים בנים היו כמה

 ? מעצרן ביום( 19-מ פחות

 
 להיענות החלטנו הרלבנטיים השיקולים את ושקלנו הבקשה את שבחנו לאחר .2

 .באופן חלקי לבקשתך

 

 פלסטיניםה ותכמ מפורט בטבלה שלהלן פירוט אודות -לבקשתך 1בנוגע לסעיף  .0

למגדר , בפילוח 0218 -ו 0219 השנים במהלך נעצרואשר  המזרחית ירושלים תושבי

 ולקטין6 בגיר6 קשיש.

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

עפ"י יובהר כי לגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל לא קיימת האפשרות לפילוח  .6

לבין  המערבית בגדה כתובתםפלסטינים שכתובת מגורי פלסטינים ולהבחין בין 

, לפיכך מובא בטבלאות הבאות נתונים אודות כלל עזה ברצועת שכתובתםאלה 

( 5) 9 בסעיף האמור כפי, וברצועת עזההפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית 

 בקשה לדחות רשאית ציבורית רשות כי הקובע, 1889-ח"התשנ, המידע חופש לחוק

 .ברשותה מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן לא כאשר מידע לקבלת

 

 

   נקבה זכר

שנת 

2019 

שנת 

2018 

שנת 

2019 

שנת 

2018 

קבוצת 

 גיל עצור

 קטין 1 2 616 545

 בגיר 43 32 2,500 2,544

 קשיש - - 7 5
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אודות  נתוניםמפורט בטבלה שלהלן  -לבקשתך . א'5 -. א' ו0 פיםבנוגע לסעי .7

- 0219 השנים במהלך נעצרוש, עזה ברצועתו המערבית בגדה שכתובתם פלסטינים

 :חודשים פי על , בפילוח0218

 

שנת 

2019 

שנת 

2018 

חודש 

 מעצר

1,248 1,358 1 

1,026 1,240 2 

1,087 1,297 3 

857 1,077 4 

998 1,068 5 

826 917 6 

1,010 1,167 7 

951 1,065 8 

937 769 9 

750 997 10 

750 943 11 

833 993 12 

 

 

מפורט בטבלה שלהלן פירוט אודות  -לבקשתך . ב'5 -. ב' ו0 פיםבנוגע לסעי .9

-0218 השנים במהלך נעצרוש, עזה ברצועתו המערבית בגדה שכתובתם פלסטינים

 :, בפילוח למגדר ולקטין6 בגיר6 קשיש0219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נקבה זכר

שנת 

2019 

שנת 

2018 

שנת 

2019 

שנת 

2018 

קבוצת 

 גיל עצור

 קטין 16 6 954 849

 בגיר 130 132 11,777 266'10

 קשיש - 1 14 16
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, פלסטינים של הכולל המספר אודות להלן פירוט -לבקשתך . ג'0 ףבנוגע לסעי .8

 :, עפ"י מקום המעצר0218 -0219 בשנים שנעצרו, המערבית בגדה שכתובתם

 :מחוז יהודה ושומרון

  מעצרים. 2,026 -0219שנת 

  מעצרים 2,276 -0218שנת. 

 

 : מעצרים בשאר חלקי הארץ )לא ביהודה ושומרון(

  מעצרים. 9,520 -0219שנת 

  מעצרים 7,187  -0218שנת. 

 

 המחוזי ש"ביהמ בפני זו החלטה כנגד לעתור תרשאי הנך כי לידיעתך מובא .12

 הודעה קבלת ממועד יום 20 תוך, מנהליים לעניינים ש"כביהמ בשבתו, בירושלים

 .זו

 
 

 בברכה, 
  
 עו"ד             ,סרפ"ק יניב ארקו 
 ציבור ארצי  תלונות  מדור  קצין 
 המידע חופש  עלהממונה    ע8  
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