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 .נ.,א
 מעצרים של פלסטינים  –קבלת מידע פנייה ל :הנדון

 
לפסיקה הקובעת כי עקרונות בהתאם בבקשה לקבלת מידע, אנו פונים אליך  .1

מעקרונות חופש המידע חלים על פעולותיו של המינהל האזרחי, בהיותם 
 רגבים נ' ראש המינהל האזרחי 6870/14בג"ץ היסוד של המשפט המינהלי )

 .((3.1.2017)פורסם בנבו,  21סעיף 
 

כמה פלסטינים, תושבי ירושלים המזרחית, נעצרו בגדה המערבית במהלך  .2
נדגיש כי אנו  .פי נפות-, וכן עלפי חודשים-? נדרש פירוט על2018-2019השנים 

)כלומר, כמה אנשים הן את מספר העצורים , ר המעצריםהן את מספמבקשים 
 נעצרו(.

הן  תושבי הרשות הפלסטינית שכתובתם בגדה המערבית, הן כמה פלסטינים, .3
נעצרו  תושבי הגדה המערבית שמענם הרשום בעזה והן תושבי מזרח ירושלים,

, וכן פי חודשים-? נדרש פירוט על2018-2019 השניםבגדה המערבית במהלך 
 הן את מספר, הן את מספר המעצריםנדגיש כי אנו מבקשים   .נפות פי-על

 )כלומר, כמה אנשים נעצרו(. העצורים

, הוחזקו במתקן המעצר בחווארה תושבי הגדה המערבית כמה פלסטינים .4
? כמה הוחזקו במתקן המעצר "עציון" במהלך 2018-2019 השניםבמהלך 

  ? נדרש פירוט לפי חודשים. 2018-2019

 ? 2018-2019 השניםכמה קטינים פלסטינים תושבי הגדה נעצרו במהלך  .5

כמה מתוכם נעצרו במעצרים בלילה? כמה מתוכם זומנו לחקירה אצל גורמי  .6
הביטחון הישראליים באמצעות הודעה טלפונית? כמה קטינים פלסטינים 
זומנו לחקירה אצל גורמי הביטחון הישראליים באמצעות זימון כתוב? כמה 

ם פלסטינים זומנו לחקירה אצל גורמי הביטחון הישראליים בכל דרך קטיני
 אחרת שאיננה אחת מהנ"ל?

 ?   2018-2019 השנים, מתוך כלל קבוצת הקטינים, נעצרו במהלך קטינותכמה  .7

 2018-2019 השניםכמה מתוך כלל הקטינים הפלסטינים שנעצרו במהלך  .8
הקטינים הנ"ל הוגש שוחררו מיד לאחר החקירה? כמה מתוך כלל העצורים 

נגדם כתב אישום? כמה מתוך כלל הקטינים הפלסטינים שנעצרו במהלך שנת 
 הורשעו? 2017

מה טווח התקופות שבהן הוחזקו הקטינים הפלסטינים, שנעצרו במהלך  .9
, במעצר ימים עד להגשת כתב אישום? מה טווח התקופות 2018-2019 השנים

הגשת כתב האישום ועד  שבהן הוחזקו אותם קטינים פלסטינים מרגע
 להרשעה? 
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מה הוא מספר ההליכים המשפטיים שהוגשו נגד קטינים פלסטינים, שנעצרו  .10
, שנסגרו בעסקת טיעון? מה הוא מספר 2018-2019 השניםבגדה במהלך 

ההליכים המשפטיים שהוגשו נגד הנ"ל, שהסתיימו בהרשעה, לאחר בירור 
 ההליך הפלילי עד תומו? 

בקבוצות  2018-2019 השניםפלסטינים שנעצרו במהלך מה מספר העצורים ה .11
 הגיל הבאות: 

  12עד גיל 

  12-14בין הגילאים 

  14-16בין הגילאים 

  16-18בין הגילאים 

מה הוא מספר הקטינים הפלסטינים אשר נעצרו על רקע "ביטחוני" במהלך  .12
? מתוך אותם הקטינים הפלסטינים מה הוא מספר 2018-2019השנים 

 ?2018-2019 בשניםהקטינות הפלסטיניות שנעצרו 

 השניםמה הוא מספר הקטינים הפלסטינים אשר נעצרו על רקע פלילי במהלך  .13
ינות מתוך אותם הקטינים הפלסטינים מה הוא מספר הקט ?2018-2019

 ?2018-2019 ניםהפלסטיניות שנעצרו בש

נשלחה אליכם בקשת הבהרה על תשובתכם  09.09.2019יך כמו כן, בתאר .14
 ובקשה זו טרם נענתה. 2017בנשוא מעצרים של פלסטינים בשנת 

פי החוק, אודה. כאן המקום להוסיף כי המוקד להגנת -לתשובתך המהירה, על .15
הפרט פטור מתשלום אגרה בבקשות חופש מידע, מאחר שמדובר בעמותה 

פי דרישת החוק, אישור ניהול -מצ"ב, עלהפועלת לקידום מטרה ציבורית. 
 תקין של העמותה.

 

 

 בכבוד רב,
 

 אורלי ברמק
 רכזת תלונות


