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ממידע! חופש חו?ז לפי נסשה :הנדון

משפטית לרפואה הלאומי המדפז - אותי לא לאמיתו מ117שמ פלסטעים גופות

:כדלקמן המידע, חופש חוק פי על אליכם לפנות נבקש הפרט, להגנת המוקד מרשתנו, בשם

 למשפחות היתר בין המסייעת אדם לזכויות עמותה היא הפרט, להגנת המוקד מרשתנו, .1

 לקבורה הובאו ואשר משפחתם, בן של בגופתו מחזיקה או החזיקה ישראל אשר פלסטיניות

הלאומי, הביטוח לחוק בהתאם

 לקבורתם ביחס פרטים לקבל מנת על משפטית לרפואה הלאומי למרכז מרשתגו פנתה לאחרונה .2

 בידי מוחזקות גופותיהם אשר פלסטינים - מרשוד ו זיארנה 1 דמיאטי, של

אותר: לא קבורתם מקום אך שנים, 13כ־ מזה ישראל

 היעלמו, למועד סמוך שהוגשה קורפוס הביאס עתירת במסגרת .1980 יליד דמיאטי, א.

 בסמוך משטרתי כוח עם בהיתקלות אדם ונהרג נורה 1.10.2002 ״בלום כי המדינה מסרה

ידו״. על והועברה>לקבורה משפטית לרפואה למכון הועברה ההרוג של גופתו טייבה. לעיירה

 מחסום ליד מעורב חיה בו פיגוע במהלך חיילים ידי על נהרג .1981 יליד זכארנה, ב.

.10.3.2002 ביום א־רם

 של גופותיהם כי נמסר (,2380/13 ובג״ץ 1173/13 )בג״ץ בעניינם שהוגשו עתירות במסגרת

 בבית לאומי לביטוח המוסד במימון אלמונים״ כ״גופות הנראה ככל נקברו ודרגאם דיאא

 הגופות להימצא אמורות היו שבהם הקברים נפתחו כי נמסר, עוד הארץ. בדרום קברות

 מבני שנלקחו הדגימות לבין בינן התאמה עלתה לא אך ,DNA דגימות והופקו

 של אחר אפשרי קבורה מקום על להעיד שיכולים נוספים נתונים אין למדינה משפחותיהם.

שנפתחו. מהקברים לבד הגופות,

 טולכרם. באזור מעורב היה בו פיגוע במהלך 17.6.2002 ביום נהרג ,1982 יליד מרשוד, ג.

 נקברה גופתו כי נמצא מעמיקה בדיקה לאחר כי המדינה, הודיעה 1797/13 בג״ץ במסגרת

 פרטית חברה שהיא ,IES חברת ידי על לאומי, לביטוח המוסד במימון אלמוני״ כ״גופת

 לא כי צוין עוד הארץ. בדרום אחר קברות בבית נקברה הנ״ל הגופה הנראה ככל לקבורה.

 או המדויק הקבורה מקום על רישום אחר מדינתי גורם כל או הלאומי הביטוח בידי נמצא

הקברות. בית בתוך המוערך
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 כתב אד - המסוה מיקי הלל אותה כי משפטית לרפואה המרכז מנהל עוזר מסר 8.2.16 ביום .3

 לרבות אלו לגופות הקשורים כלשהם פרטים מלציין מנוע משפטית לרפואה הלאומי ״המרכז כי

 אישור את לקבל ביקש כן ועל ישראל״, ומשטרת הבטחון רשויות אישור ללא סבורתם מסוס

ישראל. ומשטרת הבטחון משרד

 ניתן לא בגינה בדין הקבועה כלשהי עילה ציין לא משפטית לרפואה המרכז מנהל עוזר כי יצוין,

קיימת. אינה כזו עילה הבנתנו ולמיטב המידע, את למסור

 א׳ תזסומן מצורף 25.1.16 מיום הפרט להגנת המוקד מכתב העתק

ב׳ ומסומן מצורף 8.2.16 מיום \ית39מש לרפואה הלאומי המרכז תשובת העתק

 ,0המ>ל{» כל את לקבל ולבקש המידע חופש לרווק בהתאם אליכם לפנות הומו לכך/ אי .4

 דוגאם דמיאטי, דיאא של גופותיהם של ולקבורה לטיפול המגעים והמסמפים הפדטים

מושוד. ועלאא זכאונה

 כך לפנייה, הנוגעים התיקים כלל את מכבר לא זה איתר משפטית לרפואה המרכז לעיל, כאמור .5

ומהירה. פשוטה תהיה המבוקש המידע שהעברת מניחים שאנו

 אגרה, מתשלום פטורה היא ציבורית, מטרה לקידום הפועלת רשומה עמותה מרשתנו בהיות .6

.1999׳ט-0תש ,המידע)אגרות( חופש לתקנות )ב(6 לס׳ בהתאם

ג' ומסומן מצורף תקין ניהול אישור #

בהקדם. לעיל המבוקש המידע לקבלת נודה . 7


