
 
 

 קטינים מירושלים: מעצרים, מעצר עד תום הליכים וכתבי אישום 

 2019בשנת 

 

 349,572תושבים, מתוכם  919,438בירושלים חיים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי נתוני 

 מתושבי העיר.  38%פלסטינים המהווים 

 מעצרים 

ם, רובם המכריע פלסטינים קטינים לא יהודי 520 ירושלים: בעירקטינים  640 נעצרו 2019במהלך שנת 

קטינים  120 נעצרו לעומת זאת,. 14מתחת לגיל  הםמ 28 ,)להלן: פלסטינים( תושבי ירושלים המזרחית

מסך הקטינים שנעצרו אשתקד בירושלים הם  81%-יותר מכלומר,  14.1מתחת לגיל  2יהודים, מהם 

 פלסטינים.

 : עצורים פלסטיניםקטינים 

 מספר עצורים מין גיל

 327 נערים 18-16

 2 נערות 18-16

 163 נערים 15-14

 - נערות 15-14

  28 נערים 13-12

 - נערות 13-12

 520   סה"כ
 

 עצורים: קטינים יהודים  

 מספר עצורים מין גיל

 78 נערים 18-16

 5 נערות 18-16

 28 נערים 15-14

 7 נערות 15-14

 1 נערים 13-12

 1 נערות 13-12

 120   סה"כ

                                                             
ב. -. א3אקסל ., טבלת 1.3.2020האגודה לזכויות האזרח, תשובת משטרת ישראל לבקשת חופש מידע מיום  1

לא התשובה התייחסה לנתונים של קטינים יהודים וקטינים לא יהודים. עם זאת, רוב רובם של הקטינים ה
 יהודים בירושלים הם פלסטינים.



 2 כתבי אישום

קטינים כתבי אישום נגד  189נגד קטינים בעיר ירושלים: כתבי אישום  235 הוגשו 2019בשנת 

כתבי אישום הוגשו נגד קטינים  46לעומת  כתבי האישום(; ךמס 80%-)כ פלסטינים בירושלים המזרחית

  (.מסה"כ כתבי האישום 20%-כ) יהודים בירושלים

מכתבי האישום  100%)לא כולל(:  14ועד  12 ד קטינים בגילאיכתבי האישום שהוגשו נג 10מתוך 

 הוגשו נגד קטינים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. 

כתבי אישום הוגשו מ 83%-כ :)לא כולל( 16ועד  14כתבי האישום שהוגשו נגד קטינים בגילאי  82 מתוך

 .יהודיםנגד קטינים  17%-כונגד קטינים פלסטינים, 

מכתבי האישום  78%-: כ)לא כולל( 18ועד  16האישום שהוגשו נגד קטינים בגילאי כתבי  143 מתוך

   .יהודיםקטינים נגד  22%-כוהוגשו נגד קטינים פלסטינים, 

 כתבי אישום נגד קטינים פלסטינים: 

 מספר עצורים שהוגש נגדם כתב אישום מין גיל

 111 נערים 18-16

 1 נערות 18-16

 67 נערים 15-14

 - נערות 15-14

 10 נערים 13-12

 - נערות 13-12

 189   סה"כ
 

 כתבי אישום נגד קטינים יהודים: 

 מספר עצורים שהוגש נגדם כתב אישום מין גיל

 29 נערים 18-16

 2 נערות 18-16

 10 נערים 15-14

 5 נערות 15-14

 - נערים 13-12

 - נערות 13-12

 46   סה"כ
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 3החלטה אחרתד עאו  מעצר עד תום הליכים

קטינים  היו  87%-כ :החלטה אחרתעד או  קטינים עד תום ההליכים 203נעצרו בירושלים  2019בשנת 

  קטינים יהודים. 13%-כו פלסטינים

   מתוכם: 

 פלסטינים. כולם  ,)לא כולל( 14-12בגילאי  קטינים 11

 יהודים.  13.5%, פלסטינים 86.5%)כולל(:  16-14קטינים בגילאי  74

  .יהודים 14.4%פלסטינים,  85.6%: 16-18קטינים בגילאי  118

 החלטה אחרתעד עד תום ההליכים או  שנעצרופלסטינים קטינים 

 החלטה אחרתעד מספר עצורים עד תום ההליכים או  מין גיל

 100 נערים 18-16

 1 נערות 18-16

 64 נערים 15-14

 - נערות 15-14

 11 נערים 13-12

 - נערות 13-12

 176   סה"כ
 

 החלטה אחרתעד עד תום ההליכים או  קטינים יהודים שנעצרו

 החלטה אחרתעד מספר עצורים עד תום ההליכים או  מין גיל

 15 נערים 18-16

 2 נערות 18-16

 8 נערים 15-14

 2 נערות 15-14

 - נערים  13-12

 - נערות 13-12

 27   סה"כ
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  4ות ביטחוןכתבי אישום שהוגשו בגין עביר

 טחון. יעבירות ב בגיןבירושלים נגד קטינים  תבי אישוםכ 179הוגשו  2019בשנת 

 כתבי אישום 178-ו ,בגין עבירת החזקת סכין שלא כדין הוגש נגד קטין יהודי אחד תב אישוםכ ,מתוכם

 . נגד קטינים פלסטיניםהוגשו 

 מתוכם: 

 .14-12י אישום הוגשו נגד קטינים בני כתב 13

 . 16-14 כתבי אישום הוגשו נגד קטינים בני 71

 .18-16 כתבי אישום הוגשו נגד קטינים בני 94

 חלוקת כתבי האישום לפי עבירות.  ןללה

 

  :14-12בני  פלסטינים טחון נגד קטיניםיבעבירות ב כתבי אישום

 1 הפרת הכרזת סגירת שטח או הפרעה לרשות

 1 ת הבטחוןבדבר הוראו 378א. לצו 53 השלכת בקבוק תבערה

 1 רכוש / זריקת חפץ לעבר אדם

 1 צו הוראות הבטחוןל 66ידוי אבנים י

 4 חפץ לעבר רכב במטרה לפגוע / יידוי אבן

 2 לאומני –סיכון אדם בנתיב תחבורה 

 2 עבירות ממניע גזענות או עויינות כלפי ציבור

 1 להוראות הביטחון 378לצו  53רות נגד קיום הסדר הציבורי יעב

 13 סך הכל 

 

  :16-14נגד קטינים פלסטינים בני טחון יבעבירות בכתבי אישום 

 1 גילוי הזדהות עם ארגון טרור בפומבי

 1 הזדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור

 1 מרי חבלהוהחזקת נשק,תחמושת או ח

 2 עבירה שהיא מעשה טרור – החמרת ענישה

 2 הכנה לביצוע מעשה טרור

 1 הסתה ותמיכה בארגון עוין

 2 רת הכרזת סגירת שטח או הפרעה לרשותהפ

 1 ןטחויבדבר הוראות הב 378א. לצו 53השלכת בקבוק תבערה 

 2 זריקת או הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות או חבלה

 1 רכוש / זריקת חפץ לעבר אדם
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 6 צו הוראות הבטחוןל 66ידוי אבנים י

 13 חפץ לעבר רכב במטרה לפגוע / יידוי אבן

 3 פגיעה באדם או ברכושיידוי חפץ ל

 2 חפץ לעבר רכב נוסע / ירי אבן / יידוי

 17 לאומני –סיכון אדם בנתיב תחבורה 

 9 עבירות ממניע גזענות או עויינות כלפי ציבור

 2 טחוןלהוראות הבי 378לצו  53עברות נגד קיום הסדר הציבורי 

 1 פרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור

 1 לביצוע מעשה טרור פרסום קריאה ישירה

 1 אהדה, עידוד שבח, פרסום קריאה לעשיית מעשה אלימות,

 2 30עבירה לפי סעיף  / קשר למעשה טרור

 71 סך הכל

 :18-16 כתבי האישום בעבירות בטחון נגד קטינים בני

 1 אי מסירת הודעה -אי מניעת עבירה

 1 החזקת סכין שלא כדין

 1 החזקת סכין שלא למטרה כשרה

 1 עבירה שהיא מעשה טרור– נישההחמרת ע

 5 הכנה לביצוע מעשה טרור

 1 עולם חובהאסר הכנה למעשה טרור שדינו מ

 2 הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות

 16 הפרת הכרזת סגירת שטח או הפרעה לרשות

 - כניסה ויציאה –הפרת הכרזת שטח סגור 

 3 ןטחויבדבר הוראות הב 378א. לצו  53השלכת בקבוק תבערה  

 3 זות בזהות בדויה בפני רשותהתח

 1 זריקת או הנחת חומרי חבלה בכוונה לגרום מוות או חבלה

 2 זריקת חפץ לעבר אדם/רכוש

 7 צו הוראות הבטחוןל 66דוי אבנים יי

 9 חפץ לעבר רכב במטרה לפגוע / יידוי אבן

 1 יידוי חפץ לפגיעה באדם או ברכוש

 2 חפץ לעבר רכב נוסע / יידוי/ירי אבן

 1 מהוראות הביטחון  378)א( לצו 70לשטח מוגבל כניסה 

 1 מגע עם סוכן חוץ

 1 העמדת אמצעים לארגון טרור / מתן שירות



 1 נשיאת נשק,תחמושת או חומרי חבלה

 7 לאומני –סיכון אדם בנתיב תחבורה 

 18 עבירות ממניע גזענות או עויינות כלפי ציבור

 2 טחוןראות הבילהו 378לצו  53רות נגד קיום הסדר הציבורי יעב

 1 עונשין–לעבור עבירה  רקשירת קש

 2 קשירת קשר לביצוע פשע

 2 30עבירה לפי סעיף  / קשר למעשה טרור

 1 ה שלא כחוקישימוש בכלי ירי

 1 הצגת מסמך מזויף / שימוש

 94 סך הכל

 

 

 

 

 

 


