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הנדון :בקשת חופש מידע  :111122מידע אודות מעצרים של פלסטינים.
בסימוכין ל:

פנייתך מיום 0212/10200

בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידייך המידע הבא:
 ./א .כמה פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית נעצרו במהלך שנת ?020/
ב .כמה מתוכם היו נשים בגירות ביום מעצרן? כמה מתוכם היו בנים קטינים (בני
פחות מ )/9-ביום מעצרם? כמה מתוכם היו בנות קטינות (בנות פחות מ?)/9-
ג .מתוך כלל הפלסטינים הקטינים תושבי ירושלים המזרחית שנעצרו במהלך
 ,2021כמה שוחררו מיד לאחר החקירה? כמה מתוך כלל העצורים הקטינים
הנ"ל הוגש נגדם כתב אישום?
 .0א .כמה פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית ,שכתובתם בגדה המערבית,
נעצרו במהלך שנת  ?020/בפירוט על פי חודשים :כמה נעצרו בינואר ,בפברואר
וכו'.
ב .מתוך כלל הפלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית ,שכתובתם בגדה המערבית,
ואשר שנעצרו במהלך שנת  ,020/כמה היו נשים בגירות ביום מעצרן? כמה היו
בנים קטינים (בני פחות מ )/9-ביום מעצרם? כמה היו בנות קטינות (בנות פחות
מ ?)/9-עבור הקטינים והקטינות ,מבוקש חלוקה לפי קבוצות הגיל הבאות:
 עד גיל ./0
 בין הגילאים ./0-/2
 בין הגילאים ./2-/6
 בין הגילאים ./6-/9
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .5402279
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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ג .מתוך המספר הכולל של פלסטינים תושבי הרשות הפלסטינית ,שכתובתם בגדה
המערבית ,שנעצרו במהלך שנת  ,020/כמה נעצרו בתוך ישראל וכמה בגדה
המערבית? בפירוט לכל שנה בנפרד.
ד .מתוך כלל הפלסטינים הקטינים תושבי הרשות הפלסטינית שנעצרו במהלך
 ,020/כמה נעצרו במעצרים בלילה? כמה מתוכם זומנו לחקירה אצל גורמי
הביטחון הישראליים באמצעות הודעה טלפונית? כמה קטינים פלסטינים זומנו
לחקירה אצל גורמי הביטחון הישראליים באמצעות זימון כתוב? כמה קטינים
פלסטינים זומנו לחקירה אצל גורמי הביטחון הישראליים בכל דרך אחרת
שאיננה אחת מהנ"ל?
ה .כמה מתוך כלל הקטינים הפלסטינים שנעצרו במהלך שנת  020/שוחררו מיד
לאחר החקירה? כמה מתוך כלל העצורים הקטינים הנ"ל הוגש נגדם כתב
אישום?
 .5א .כמה פלסטינים שכתובתם ברצועת עזה ,נעצרו במהלך שנת ?020/
מתוכם ,כמה נעצרו ברצועת עזה? כמה בגדה המערבית? וכמה בישראל?
ב .מתוך כל העצורים שכתובתם רצועת עזה ,כמה היו נשים בגירות ביום מעצרן?
כמה היו בנים קטינים (בני פחות מ )/9-ביום מעצרם? כמה בנות קטינות (בנות
פחות מ )/9-ביום מעצרן?
 .2לאחר שבחנו את הבקשה ושקלנו את השיקולים הרלבנטיים החלטנו להיענות
לבקשתך באופן חלקי.
 .0מצ"ב למענה זה קובץ אקסל ובו פירוט הנתונים המבוקשים בחלוקה ללשוניות.
 .6יובהר כי לגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל לא קיימת האפשרות לפילוח עפ"י
כתובת מגורי פלסטינים ובתוך כך לא ניתן לבצע הבחנה בין פלסטינים שכתובתם
בגדה המערבית לבין אלה שכתובתם ברצועת עזה ,לפיכך מובא בטבלאות הבאות
נתונים אודות כלל הפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית וברצועת עזה ,בהתאם
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .5402279
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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לסעיף  )5( 9לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,/889-הקובע כי רשות ציבורית רשאית
לדחות בקשה לקבלת מידע כאשר המידע אינו מצוי ברשותה.
 .7עוד יובהר ויודגש כי פילוח הנתונים אודות התיקים בהם הוגשו כתבי אישום ,הינם
כאלה אשר הוגשו ע"י התביעה המשטרתית בלבד (לשם בחינת קבלת המידע המבוקש
בנוגע לכתבי אישום אשר הוגשו ע"י הפרקליטות ,באפשרותך לפנות אל הממונה על חוק
חופש המידע במשרד המשפטים ,בהתאם לסעיף  )0( 9לחוק חופש המידע).

 .9מובא לידיעתך כי הנך רשאית לעתור נגד החלטה זו לפני ביהמ"ש המחוזי
בירושלים ,בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך  20ימים ממועד קבלת הודעה
זו.

בברכה,

עו"ד
רפ"ק יניב ארקוס,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע 1הממונה על חופש המידע

כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .5402279
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
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