
 

 לידי : שרון ספראי

 

 בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות ועדות שחרורים

 

מספר תיקי הוש"ר אשר נפתחו ונידונו בפני ועדות השחרורים בחלוקה לפי מחוזות,  .1
 , בחלוקה לכל שנה בנפרד(2018, 2017. )או בשנים 31.5.2018ועד  1.1.2017מיום 

בחלוקה לפי  בכלא השרוןמספר תיקי הוש"ר אשר נפתחו ונידונו בפני ועדת השחרורים  .2
, בחלוקה לכל 2018, 2017. )או בשנים 31.5.2018ועד  1.1.2017מתקני כליאה, מיום 

 שנה בנפרד(

מספר תיקי הוש"ר אשר נפתחו בוועדה בכלא השרון והועברו לטיפול מחוזות אחרים,  .3
, 2018, 2017. )או בשנים 31.5.2018ועד  1.1.2017בחלוקה לפי מתקני כליאה, מיום 

 בחלוקה לכל שנה בנפרד(

מספר תיקי הוש"ר אשר ניתנה בהם החלטה סופית, בפילוח לפי החלטות שחרור,  .4
דחיית הבקשה לשחרור מוקדם או מחיקת הבקשה, ובחלוקה לפי מחוזות מיום 

, בחלוקה לכל שנה בנפרד(. למשל, כמה 2018, 2017. )או בשנים 31.5.2018ועד  1.1.2017
 לעיל. החלטות שחרור ניתנו במחוז מרכז בין התאריכים ש

, לפי החלטות השרוןפילוח ההחלטות הסופיות שניתנו בוועדת השחרורים במחוז  .5
שחרור, דחיית הבקשה לשחרור מוקדם או מחיקת הבקשה, בחלוקה לפי מתקני 

, בחלוקה לכל שנה 2018, 2017. )או בשנים 31.5.2018ועד  1.1.2017כליאה, מיום 
 בנפרד(.

ת דחייה לצורך מינוי סניגור בכל המחוזות. מספר תיקי הוש"ר אשר ניתנה בהם החלט .6
 , בחלוקה לכל שנה בנפרד(2018, 2017. )או בשנים 31.5.2018ועד  1.1.2017מיום 

מספר התיקים אשר ניתנה בהם החלטת דחייה לצורך מינוי סניגור בוועדת השחרורים  .7
שנים . )או ב31.5.2018ועד  1.1.2017בכלא השרון, בחלוקה לפי מתקני כליאה, מיום 

 , בחלוקה לכל שנה בנפרד(2018, 2017

פילוח מספר תיקי הוש"ר אשר התקבלה בהם החלטה סופית לפי אסירים עם ייצוג  .8
ועד  1.1.2017פרטי, סניגוריה או ללא ייצוג, בחלוקה לפי המחוזות השונים, מיום 

 , בחלוקה לכל שנה בנפרד(2018, 2017)או בשנים  31.5.2018

ר אשר התקבלה בהם החלטה סופית בוועדת השחרורים בכלא פילוח מספר תיקי הוש" .9
השרון לפי אסירים עם ייצוג פרטי, סניגוריה או ללא ייצוג, בחלוקה לפי מתקני 

, בחלוקה לכל שנה 2018, 2017)או בשנים  31.5.2018ועד  1.1.2017הכליאה, מיום 
 בנפרד(

המחוזות השונים,  מספר תיקי הושר בהן סרבו האסירים לעלות לדיון בחלוקה לפי .10
 , בחלוקה לכל שנה בנפרד(2018, 2017)או בשנים  31.5.2018ועד  1.1.2017מיום 

מספר תיקי הושר בהן הוגשה בקשה להפקעת החלטת השחרור בחלוקה לפי המחוזות  .11
, בחלוקה לכל שנה 2018, 2017)או בשנים  31.5.2018ועד  1.1.2017השונים, מיום 

 בנפרד(
 

 

 

 


