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בקשת מידע: סך כל העצירים הבטחוניים תושבי הגדה )כולל ירושלים המזרחית( ורצועת עזה 

 51.4.03-שבמשמורת שב"ס נכון ל

 

 גברים 

 01מעל גיל 
 אחר עד תום ההליכים מנהליים

לוחמים בלתי 

 חוקיים
 שפוטים עצורים

 119 99 ____ 1 93 ____ גלבוע

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ דמון

 523 912 ____ 52 325 52 מגידו

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ צלמון

 ____ 55 ____ 55 ____ ____ קישוןבימ"ר 

 99 12 ____ ____ 12 ____ טהיש

 1 ____ ____ ____ ____ ____ איילון

 125 51 ____ 15 3 1 הדריםבימ"ר 

 11 3 ____ ____ 3 ____ מגן -ניצןבימ"ר 

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ גבעון

 15 11 ____ 1 1 1 השרון

 ____ 2 ____ 9 1 ____ ירושלים

 91 111 ____ 12 523 91 עופר

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ רימונים

 5 ____ ____ ____ ____ ____ אוהלי קידר

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ אלה

 151 191 ____ 15 139 ____ אשל

 191 23 ____ 1 21 ____ נפחא

 1111 522 ____ ____ 5 529 קציעות

 919 192 1 1 135 5 רמון

 1 55 ____ 55 1 ____ שקמה

 5 11 ____ 1 5 ____ בהעברה

 5151 1119 1 195 1,522 513 סה"כ

 3,501סה"כ: 

 

 

 



 

 

 

 

 

קטינים,    

01-01 

עד תום  מנהליים

 יכיםההל

לוחמים בלתי  אחר

 חוקיים

 שפוטים עצורים

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ם-בימ"ר י

 15 12 ____ 1 9 ____ השרון

 11 15 ____ 5 11 ____ מגידו

 12 31 ____ 1 33 ____ עופר

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ניצן

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ קישון

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ אוה"ק

אסירים 

 בהעברה

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 91 25 ____ 12 95 ____ סה"כ

 041סה"כ: 

 

 

 

 

קטינים,      

04-01 

עד תום  מנהליים

 ההליכים

לוחמים בלתי  אחר

 חוקיים

 שפוטים עצורים

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ם-בימ"ר י

 1 5 ____ ____ 5 ____ השרון

 5 1 ____ ____ 1 ____ גידומ

 ____ 1 ____ 5 9 ____ עופר

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ קישון

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ניצן

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ שקמה

אסירים 

 בהעברה

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 1 15 ____ 5 12 ____ סה"כ

 00סה"כ: 

 

 

 

 



 

 

 

ים,      קטינ

 04עד גיל 

עד תום  מנהליים

 ההליכים

לוחמים בלתי  אחר

 חוקיים

 שפוטים עצורים

       ם-בימ"ר י

   השרון

 

 אין נתונים בחתך גילאים זה!

 

   מגידו

   עופר

   קישון

   ניצן

   שקמה

אסירים 

 בהעברה

      

       סה"כ

 

 

 

נשים,      

 01מעל גיל 

עצורות 

 מנהליות

ד תום ע

 ההליכים

לוחמות בלתי  אחר

 חוקיות

 שפוטות עצורות

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ נוה תרצה

 1 11 ____ 1 1 1 השרון

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ דמון

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ שקמה

אסירות 

 בהעברה

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 1 11 ____ 1 1 1 סה"כ

 01סה"כ:                   

 

קטינות,      

01-01 

עצורות 

 מנהליות

עד תום 

 ההליכים

לוחמות בלתי  אחר

 חוקיות

 שפוטות עצורות

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ נוה תרצה

 1 ____ ____ ____ ____ ____ השרון

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ דמון

 ____ ____ ____ ____ ____ ____ שקמה

אסירות 

 בהעברה

____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 1 ____ ____ ____ ____ ____ סה"כ



 

 

 

קטינות,      

04-01 

עצורות 

 מנהליות

עד תום 

 ההליכים

לוחמות בלתי  אחר

 חוקיות

 שפוטות עצורות

       וה תרצהנ

   השרון

 

 אין נתונים בחתך גילאים זה!

 

   דמון

   שקמה

אסירות 

 בהעברה

  

       סה"כ

 

 

קטינות,      

 04עד גיל 

עצורות 

 מנהליות

עד תום 

 ההליכים

לוחמות בלתי  אחר

 חוקיות

 שפוטות עצורות

       נוה תרצה

   השרון

 

 אין נתונים בחתך גילאים זה!

 

 

 

 

   דמון

   שקמה

אסירות 

 בהעברה

      

       סה"כ

 

  



 

 

 חלוקה ארגונית
 

 11מתחת לגיל  11-19 19-12 12מעל גיל  

 ____ ____ 1 191 ג'יהאד אסלמי

 ____ ____ ____ 1,199 חמאס

 ____ ____ 1 1,112 סה"כ

 

 11מתחת לגיל  11-19 19-12 12מעל גיל  

 ____ ____ 1 5,919 פת"ח

 ____ ____ ____ ____ אלקצה

ארגון עממי 

לשחרור 

 פלסטין

____ ____ ____ ____ 

 ____ 1 1 12 חז"ד

 ____ ____ ____ 523 חז"ע

מפקדה כללית 

 חז"ע

1 ____ ____ ____ 

חזית המאבק 

 העממי

3 ____ ____ ____ 

חזית שחרור 

לאומי 

 פלסטינית

____ ____ ____ ____ 

 ____ ____ ____ ____ פד"א

-פת"ח אבו

 עבאס

19 ____ ____ ____ 

 ____ ____ ____ 3 אחר

 ____ 1 3 5,212 סה"כ

 

 לא מוגדרים

 11מתחת לגיל  11-19 19-12 12מעל גיל  

 ____ 19 112 525 סה"כ

 

 

 

 

 



 

 

 חלוקה על פי אזורי מגורים
 

 11מתחת לגיל  11-19 19-12 12מעל גיל  

 ____ ____ ____ 19 רפיח

 ____ ____ ____ 13 ג'בליה

 ____ ____ ____ 12 דיר אל בלח

 ____ ____ ____ 15 חאן יונס

 ____ ____ ____ 521 עזה

סה"כ רצועת 

 עזה

539 ____ ____ ____ 

 

 11מתחת לגיל  11-19 19-12 12מעל גיל  

 ____ 1 52 351 בית לחם

 ____ ____ 5 922 ג'נין

 ____ 5 55 292 חברון

 ____ ____ 1 951 טו"כ

 ____ 1 5 53 יריחו

 ____ 1 52 291 רמאללה

 ____ 1 11 212 שכם

    ____ 

 ____ 9 21 1,151 סה"כ גדה

 

 11מתחת לגיל  11-19 19-12 12מעל גיל  

 ____ 9 55 515 לא מוגדר

 

 

 04מתחת לגיל  04-01 01-01 01מעל גיל  

 ____ 1 52 551 ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ע"פ סוגי )כולל כל הגילאים, דתות, אזורי מגורים, מגדר( ביטחוניים 
 תושבות

גדה  

 מערבית

 בינלאומיים ישראל  רצועת עזה

 5 1  ____ 511 רים מינהלייםעצו

 5 155  51 1,531 עד תום ההליכים

 ____ ____  1 ____ לוחמים בלתי חוקיים

 ____ 19  2 139 אחר

 51 595  555 5,123 שפוטים

 59 319  593 1,229 סה"כ

 

 ם המזרחית, ורצועת עזה(-)פלסטינים תושבי הגדה, כולל יפליליים 

 

 שפוטים עצורים  

 1,152 391 ריםבגי גברים

 919 593 מתוכם שב"חים

 3 15 קטינים

 5 5 מתוכם שב"חים

 9 5 בגירות נשים

 1 5 מתוכן שב"חיות

 ____ ____ קטינות

 ____ ____ מתוכן שב"חיות

 

 רצועת עזה( תושבי רק)פליליים 

 שפוטים עצורים  

 29 51 בגירים גברים

 11 5 מתוכם שב"חים

 ____ 1 קטינים

 ____ ____ מתוכם שב"חים

 ____ ____ בגירות נשים

 ____ ____ מתוכן שב"חיות

 ____ ____ קטינות

 ____ ____ מתוכן שב"חיות

 

 



 

 

שבי ו)כולל אזרחי ישראל, חו"ל, ותכלל האסירים במתקני השב"ס 

 הגדה ורצועת עזה(

 פליליים בטחוניים גברים

 11,915 3,121 בגירים

 151 133 קטינים

 

 פליליות בטחוניות נשים

 199 55 בגירות

 5 1 קטינות

 

 

 

 פרוט תקופת מאסר )שפוטים( ע"פ חלוקה לקבוצות גיל

 04עד גיל  04-01 01-01 01מעל גיל  תקופת מאסר

 ____ ____ ____ 52 חודשים 5עד 

 ____ 1 19 95 חודשים 5-9

 ____ 1 15 195 חודשים 9-1

 ____ ____ 3 11 חודשים 1-15

 ____ 1 59 129 שנים 1-5

 ____ ____ 9 551 שנים 5-5

 ____ ____ 5 525 שנים 5-3

 ____ ____ 1 159 שנים 3-9

 ____ ____ ____ 122 שנים 9-12

 ____ ____ ____ 359 שנים 12-13

 ____ ____ ____ 199 שנים 13-52

 ____ ____ ____ 132 שנה 52מעל 

 ____ ____ ____ 119 מאסר עולם

 ____ 11 99 1,992 א תקופה )עצורים(לל

 ____ 19 119 3592 סה"כ

 

 

 

 

 



 

 

 פרוט תקופת מעצר מנהלי ע"פ חלוקה לקבוצות גיל

 04עד גיל  04-01 01-01 01מעל גיל  תקופת מאסר

     חודשים 5עד 

התפלגות אסירים פעילים מסוג  חודשים 1-9
עצור מנהלי בטחוני תושבי 
ם אזח"ע, יו"ש ומזרח ירושלי

 (5141440103-)נכון ל

 81מעל  תקופת מאסר

 63 3עד 

 96 6עד  3-מ

 155 81עד  6-מ

 53 81עד  81-מ

 20 12עד  81-מ

 10 33עד  12-מ

 2 36עד  33-מ

 2 21עד  36-מ

  401 סה"כ

 חודשים 9-15

 חודשים 15-12

 חודשים 11-51

 חודשים 53-52

 חודשים 51-59

 חודשים 59-15

 חודשים 15-12

 חודשים 11-31

 חודשים 33-92

     חודשים 91-93

     חודשים 99-92

     סה"כ

 


