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 שלום רב,
 

 2019-2018על אודות מעצרים של פלסטינים בין השנים  בקשתך לקבלת מידעהנדון: 

בקשתך בנושא שבנדון התקבלה בלשכתנו והועברה להתייחסות הגורמים המקצועיים. להלן  .1

 :, לפי סעיפיה התייחסות צה"ל לבקשתך

"( אינן החוק)להלן: " 1998-"חתשנ, המידע חופש חוק של הוראותיו כי נציין, הדברים בפתח .2

(. האזרחי המנהל ראש' נ רגבים 6870/14חלות על רשויות באזור יהודה והשומרון )ראה: בג"ץ 

 המשפט מתחולת לגרוע כדי באמור אין, שונים בהליכים המדינהידי -על שהוצהר וכפי, זאת עם

. הרחב במובנם המידע חופש עקרונות לרבות, האזור רשויות של פעולתן על הישראלי המנהלי

 .1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק תחולת על ללמד כדי זו בתשובה איןמקום,  מכל

מספר אנשים שנעצרו בפועל;  -"עצורים"  :נבהיר, כי במענה זה נעשה שימוש במונחים הבאים .3

ידי כוחות ביטחון אחרים -ידי צה"ל או על-פעולות יזומות לביצוע מעצרים על -"פעולות מעצר" 

בשיתוף צה"ל. לא כל פעולת מעצר מסתיימת בהכרח במעצר, ואפשר כי פעולת מעצר תסתיים 

 ביותר מעצור אחד. 

מספר התושבים לזה מתייחסים אך ורק  כמו כן, נדגיש כי הנתונים הכלולים במענה .4

הפלסטינים שנעצרו ע"י צה"ל בפעולות מעצר יזומות ומתוכננות. אין בצה"ל תיעוד מדויק 

ביחס למספר המעצרים שהתבצעו בשטח ללא תכנון, או ביחס למספר המעצרים שהתבצעו 

 בשטח ללא תכנון על ידי גופי ביטחון אחרים.  

אין בידי  ,לפיכך .רושלים מטופלים ככלל ע"י משטרת ישראל: עצורים תושבי מזרח י2סעיף  .5

 .( לחוק לא נוכל להתייחס לנושא5)8, וברוח סעיף צה"ל נתונים בעניין זה

 במעצריםנעצרו באיו"ש על ידי צה"ל  2018מהתיעוד הקיים בצה"ל עלה כי בשנת : 3סעיף  .6

ברצועת עזה. בתקופה זו עצורים פלסטינים תושבי איו"ש או שמענם הרשום  3,204 יזומים

 פעולות מעצר )כהגדרתן לעיל(. 4,399בוצעו, בהתאם לתיעוד הקיים, 

עצורים פלסטינים  2,849 יזומים במעצריםנעצרו באיו"ש על ידי צה"ל  2019כמו כן, בשנת  .7

 3,600תושבי איו"ש או שמענם הרשום ברצועת עזה. בתקופה זו בוצעו, בהתאם לתיעוד הקיים, 
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)כהגדרתן לעיל(. להלן יפורט המידע בדבר העצורים והמעצרים, בפילוח לפי  פעולות מעצר

 חטיבות מרחביות וחודשים:

  

 
 2018שנת 

 יהודה עציון בנימין אפרים שומרון מנשה

 מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים

 55 24 122 93 114 86 35 26 38 34 101 72 ינואר

 42 27 93 75 123 76 48 36 41 33 82 60 פברואר

 65 39 74 50 127 79 46 37 56 46 48 38 מרץ

 61 40 80 59 78 61 64 42 29 26 40 29 אפריל

 38 34 92 67 77 45 68 53 41 36 37 25 מאי

 40 28 97 82 84 53 21 14 37 31 40 35 יוני

 47 39 75 57 97 63 49 37 36 29 37 29 יולי

 31 23 77 55 66 40 58 38 25 20 32 28 אוגוסט

 34 29 69 47 51 34 35 26 29 24 35 24 ספטמבר

 42 26 92 70 63 46 75 47 47 31 90 66 אוקטובר

 51 42 52 39 65 43 61 40 34 23 54 40 נובמבר

 53 45 79 66 147 119 57 47 48 30 72 51 דצמבר

 559 396 1,002 760 1,092 745 617 443 461 363 668 497 סה"כ

 

 2019שנת 

 שומרון מנשה
 

 אפרים
 

 יהודה עציון בנימין

 מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים מעצרים עצורים

 52 39 93 77 85 66 40 32 38 29 71 65 ינואר

 28 23 65 56 82 63 48 43 22 18 64 58 פברואר

 39 31 71 55 99 77 55 40 32 21 57 48 מרץ

 47 29 77 56 82 63 59 32 19 17 54 40 אפריל

 49 33 45 30 74 59 27 23 27 25 32 28 מאי

 35 24 73 54 60 52 42 31 17 14 28 25 יוני

 73 58 65 52 62 52 52 40 18 16 78 70 יולי

 40 33 52 43 62 55 48 37 12 11 35 32 אוגוסט

 76 65 66 47 58 46 39 30 42 25 51 34 ספטמבר

 41 32 55 46 55 43 32 27 19 15 33 31 אוקטובר

 41 34 65 53 63 49 23 18 19 15 27 26 נובמבר

 59 47 61 49 77 52 42 33 23 19 48 38 דצמבר

 580 448 788 618 859 677 507 386 288 225 578 495 סה"כ
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להלן יפורטו מספר הפלסטינים שהוחזקו במתקני המעצר "עציון" ו"שומרון" בין  :4סעיף  .8

, בחלוקה לפי חודשים. יוער, כי מספר העצורים שהוחזקו במתקנים אלו 2019-2018השנים 

 נמוך מסך כל העצורים, היות שחלקם נקלט ישירות במתקני שב"ס: 

 

 2018שנת 

 מתקן "שומרון" מתקן "עציון" חודש

 66 88 ינואר

 115 76 פברואר

 76 95 מרץ

 54 72 אפריל

 83 101 מאי

 63 93 יוני

 68 76 יולי

 65 65 אוגוסט

 46 67 ספטמבר

 82 78 אוקטובר

 54 74 נובמבר

 53 82 דצמבר

 

 2019שנת 

 מתקן "שומרון" מתקן "עציון" חודש

 78 90 ינואר

 48 63 פברואר

 57 64 מרץ

 61 83 אפריל

 87 60 מאי

 44 87 יוני

 100 63 יולי

 71 64 אוגוסט

 89 93 ספטמבר

 49 66 אוקטובר

 35 51 נובמבר

 57 58 דצמבר
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שאינו מתייחס, כאמור, לעצורים תושבי ירושלים ) לפי המידע הקיים בידי צה"ל :5סעיף  .9

נעצרו  2019קטינים פלסטינים ובשנת  228נעצרו במעצרים יזומים  2018(, בשנת המזרחית

 קטינים פלסטינים.  235במעצרים יזומים 

 

. קיים 2018בידינו ישנו מידע חלקי לגבי קטינים שנעצרו בשעות הלילה בשנת  :7 - 6 פיםסעי .10

קטינה אחת נעצרה שלא בלילה. לגבי היתר, אין ומהקטינים נעצרו בלילה  145 -מידע על כך ש

 מידע באשר לשעת מעצרם. 

 
, בהם נעצרו קטינים, התבצעו בשעות הלילה. 2019כלל המעצרים היזומים שביצע צה"ל בשנת  .11

 .לא נעצרו קטינות במעצרים יזומים של צה"ל 2019כמו כן, בשנת 

 

ניסיונות לאיתור הנתונים לאחר בסעיפים אלו,  כםהמידע המבוקש על יד יתראשר ל .12

המבוקשים, התברר שהנתונים המלאים בעניין זה אינם מצויים בידי צה"ל אלא בידי משטרת 

לא נוכל להשיב  ( לחוק,5)8לפיכך, ברוח סעיף  ישראל, האמונה על זימון קטינים לחקירה.

 לבקשתכם.

 

חררו מיד לאחר , ושו2019 – 2018באשר למידע על קטינים שנעצרו במהלך שנים  :8סעיף  .13

לא נוכח להשיב  ( לחוק,5)8החקירה, מידע זה מצוי בידי משטרת ישראל. לפיכך, ברוח סעיף 

 לבקשתכם.

 

מספר ולהלן פילוח על אודות מספר כתבי האישום שהוגשו נגד קטינים בשנים הרלוונטיות  .14

 ההליכים שהסתיימו בשנים אלו.

 2018 2019 

כתבי אישום שהוגשו נגד 

 קטינים

577 395 

הליכים נגד קטינים 

 שהסתיימו

615 261 

אין בידי צה"ל פילוחים מתאימים. לכן, לא נוכל והורשעו,  2017אשר לקטינים שנעצרו בשנת  .15

  ( לחוק.    3)8, ברוח סעיף כםלהשיב לבקשת

 

אין בידי צה"ל פילוחים  -בסעיפים אלו  כםהפילוחים המבוקשים על יד יתראשר ל :9סעיף  .16

   ( לחוק.3)8ברוח סעיף  ,כםלא נוכל להשיב לבקשת לכן, מתאימים.
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הורשעו,  554, 2018הקטינים שכנגדם הוגשו כתבי אישום במהלך שנת  577מתוך  :10סעיף  .17

הקטינים שכנגדם הוגשו כתבי אישום  395הורשעו במסגרת הסדר טיעון. מתוך  552ומתוכם 

 במסגרת הסדר טיעון.הורשעו  362הורשעו, ומתוכם  363, 2019במהלך שנת 

 

להלן פילוח על אודות קטינים פלסטינים שנעצרו במעצרים יזומים בחלוקה לפי גיל  :11סעיף  .18

 העצורים: 

 

 אין בידי צה"ל פילוח מדויק כמבוקש בסעיפים הנ"ל.  :12-13עיפים ס .19

 

 בברכה,

 

 מוסקוביץ צופיה ל"סא

 ראש ענף אסטרטגיה ומבצעי תקשורת

 ב/ דובר צה"ל והממונה על חופש המידע בצה"ל

 

 

 17-16 15-14 13-12 12עד גיל  שנה

2018 0 5 64 159 

2019 0 2 49 184 


