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ה3המד> מטעם עדפוו הודעת

זו. הודעה להגיש המדינה מתכבדת הנכבד המשפט בית להחלטות בהתאם . 1

 ,1173/13 בג״ץ ,4118/07 בג״ץ ,8086/05 בג״ץ ,9025/01 בג״ץ ־ העתירות משמונה שבע של עניינן .2

 של משפחות בני הנ״ל, בעתירות העותרים בבקשת - 1804/13 ובג״ץ 1197/13 בג״ץ ,1177/13 בג״ץ

ם. המחבל גופות את לידיהם להעביר ישראל, על-ידי ונקברו שנהרגו מחבלים



 משפחותיהם בני בה, העותרים של שונות בבקשות - 6796/12 בג׳׳ץ - השמינית העתירה של עניינה

הגופות, של גנטי לזיהוי המדינה, רשויות על־ידי העותרים לטענת שנקברו מחבלים ארבעה של

צווי למסירת ראשונה, מדרגה משפחותיהם בני דגימות ושל גופות שרידי של גנטי מאגר להקמת

קבורה־ותעודות־פטירה־שלהמחבליםךולאפשר־ביקורי-בני-משפחות-במקומות-הקבורה-עד-להחזףת---------

האדום. הצלב או הפלסטינית הרשות לידי הגופות

 המחבלים ארבעת גופות את להחזיר למשיבים להורות 6796/12 בבג״ץ העותרים מבקשים לחלופין,

 שיוכלו מנת על האדום, הצלב נציגי ו/או הפלסטינית הרשות לידי זו עתירה של במרכזה העומדות

בעצמם. הזיהוי הליכי את לערוך המשפחות קרובי

 בבג״צים בעתירות האחרונה בשנה שהוגשו הדין בית בכתבי הנכבד המשפט לבית שנמסר כפי .3

הקודם, המדיני הדרג החליט עליו מדיני מהלך במסגרת ,6796/12ו־ 4118/07 8086/05 ,9025/01

 שהיו במקומות שנקברו מחבליכ־ גופות 91 הפלסטינית הרשות לידי הועברו כבר 2012 מאי בחודש

המדינה. בשליטת

 החליט שעליו ‘הגלסטינית, הרשוח לידי מחבלים גופות להעברת המדיני המהלך שהמשך עקא, דא .4

שונות. מסיבות הפועל, אל יום של בסופו יצא לא הקודם, המדיני הדרג

 בסוגיית הפלסטינית הרשות מול המגעים ובפועל, הוקדמו, 19ה־ לכנסת הבחירות ועוד; זאת

הבחירות. הקדמת על ההחלטה התקבלה מאז התקדמו לא נוספות מחבלים גופות העברת

בישראל. חדשה ממשלה הוקמה 18.3.13 ביום .5

 לעניינן לאחרונה נדרש יעלין, משה)בוגי( ח״כ החדש, הביטחון שר כי לעדכן, נבקש לכך, בהמשך .6

 גופות העברת בעניין שהוגשו הנוספות העתירות של לעניינן גם כמו שבכותרת, העתירות שמונה של

הנכבד. המשפט בית בפני ועומדות התלויות מחבלים

 על הביטחון, מערכת הביטחון:־ות שר הנחה בעתירות, שמועלות השונות לסוגיות שנדרש לאתר .7

 הגורמים עם המו״מ ניהול את לחדש החדש(, המדיני הדרג )להלן: הממשלה ראש דעת

 את הפלסטינית הדשות לידי האפשר* בהמדם להעביד במטרה הפלסטינית, ברשות הרלוונטיים

.ישראל בשליטת שמצויות המחבלים גופית בל

 תועלה גם הפלסטינית הרשורנ מול האמור המו״מ במסגרת כי החדש, המדיני הדרג הנחה עוד

הרשות. לידי שיועברו הגופות של זיהוייו אופן סוגיית
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לקברים. המחבלים משפחות בני של עלייה לאפשר מקום אין כי החדש, המדיני הדרג החליט עוד .8

 למקום הקברים של הפיכתם למנוע כדי הן נועדה המשפחות בני של לקברים עליה מניעת כי נציין,

-עלייה-לףגל-על־ידי-תומפי-מעשי-הטרור-)ראו-והשוו-:-חוק-איסור-הקמת-מעבות-זיכרון-לזכר-מבצע^

 מחשש מחבלים, טמונים בהם כקברים הקברים זיהוי למנוע כדי הן (,1998התשנ״ח־ טרור, מעשי

 את ברבים לחשוף מקום אין גם האמורים מהטעמים כי נוסיף, הקברים. של אפשרי לחילול

השונים. המחבלים גופות נקברו בהם המדויקים המקומות

 כדי הפלסטיני הצד מול לפעול הביטחון מערכת את הנחה החדש המדיני הדרג לעיל, כאמור

 בשליטת המצויות המחבלים גופות כל את הפלסטינית הרשות לידי האפשרי בהקדם להעביר

זה. בעניין 6796/12 בבג״ץ הבקשות דחיית את מצדיק לבדו, זה, טעם ואף ישראל,

 הדרג החליט עליו הפלסטינית הרשות מול המדיני המהלך מיצוי את לאפשר כדי אלה, בנסיבות .9

 שלא ממשית אפשרות קיימ־נ החדש המדיני הדרג החלטת שלאור לכך לב ובשים החדש, המדיני

 הנוספות בעתירות גם )כמ; שבכותרת בעתירות הנכבד המשפט בית של בהכרעתו צורך יהיה

 היינו ־ מחבלים( גופות להחזיר המדינה מתבקשת בהן הנכבד המשפט בית בפני ועומדות התלויות

 לה לאפשר הנכבד המשפט לבית מציעה המדינה ־ זיהויין בנושא ולא הגופות החזרת בנושא לא

 עדיין שהדבר ככל וזאת ,19.9.13 ליום עד קרי, חודשים, ארבעה בתוך מטעמה עדכון הודעת להגיש

העת. באותה אקטואלי יהיה

 תשע״ג בסיון, י״א היום,

•// /?2013v במאי, 20
 עו׳׳ד ע׳יהלמן,
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