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 מעצרים של פלסטינים  –פנייה לקבלת מידע  :הנדון

 
ולקבל , (החוק)להלן:  1998-חופש המידע, התשנ"חאבקש לפנות אליך, בהתאם לחוק 

 כדלקמן:את המידע בנושא שבנדון, 

 .2021כמה פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית נעצרו במהלך  .א  .1

 קטיניםכמה מתוכם היו נשים בגירות ביום מעצרן? כמה מתוכם היו בנים  .ב

-)בנות פחות מ קטינות( ביום מעצרם? כמה מתוכם היו בנות 18-)בני פחות מ

18?) 

הלך תושבי ירושלים המזרחית שנעצרו במהקטינים מתוך כלל הפלסטינים  .ג

, כמה שוחררו מיד לאחר החקירה? כמה מתוך כלל העצורים הקטינים 2021

 הנ"ל הוגש נגדם כתב אישום?

כמה פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית, שכתובתם בגדה המערבית,  .א  .2

, נדרש 2021? בנוסף לנתון של כלל הפלסטינים שנעצרו ב 2021נעצרו במהלך 

 בינואר, פברואר וכו'.פירוט על פי חודשים: כמה נעצרו 

מתוך כלל הפלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית, שכתובתם בגדה  .ב

, כמה היו נשים בגירות ביום מעצרן? 2021המערבית, ואשר  שנעצרו במהלך 

 קטינות( ביום מעצרם? כמה היו בנות 18-)בני פחות מ קטיניםכמה היו בנים 

חלוקה לפי קבוצות הגיל (? עבור הקטינים והקטינות, נבקש 18-)בנות פחות מ

 הבאות:

  12עד גיל 

  12-14בין הגילאים 

  14-16בין הגילאים 

  16-18בין הגילאים 
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מתוך המספר הכולל של פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית, שכתובתם  .ג

, כמה נעצרו בתוך ישראל וכמה בגדה 2021בגדה המערבית, שנעצרו במהלך 

 המערבית? 

שבי הרשות הפלסטינית שנעצרו במהלך תוהקטינים מתוך כלל הפלסטינים  .ד

, כמה נעצרו במעצרים בלילה? כמה מתוכם זומנו לחקירה אצל גורמי 2021

הביטחון הישראליים באמצעות הודעה טלפונית? כמה קטינים פלסטינים 

זומנו לחקירה אצל גורמי הביטחון הישראליים באמצעות זימון כתוב? כמה 

גורמי הביטחון הישראליים בכל דרך קטינים פלסטינים זומנו לחקירה אצל 

 אחרת שאיננה אחת מהנ"ל?

שוחררו מיד  2021כמה מתוך כלל הקטינים הפלסטינים שנעצרו במהלך  .ה

לאחר החקירה? כמה מתוך כלל העצורים הקטינים הנ"ל הוגש נגדם כתב 

 אישום? 

? מתוכם, כמה 2021כמה פלסטינים שכתובתם ברצועת עזה, נעצרו במהלך  .א  .3

 נעצרו ברצועת עזה? כמה בגדה המערבית? וכמה בישראל? 

מתוך כלל העצורים שכתובתם רצועת עזה, כמה היו נשים בגירות ביום  .ב

( ביום מעצרם? כמה בנות 18-)בני פחות מ קטיניםמעצרן? כמה היו בנים 

 ( ביום מעצרן? 18-)בנות פחות מ קטינות

על תשובתך המהירה, על פי החוק, אודה. כאן המקום להוסיף כי המוקד להגנת  .4

הפרט פטור מתשלום אגרה בבקשות חופש מידע, מאחר שמדובר בעמותה הפועלת 

לקידום מטרה ציבורית. מצ"ב, על פי דרישת החוק, אישור ניהול תקין של 

 העמותה.

 

 

 בכבוד רב,
 

 אורלי ברמק
 תלונותרכזת 


