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וינשטיין : 9939/16 בבג׳׳ץ ,9781/16

ברט יצחק עו״ד בבג״ץ המשיבים בשם
7881/16:

ה ט חל ה

ו הריון בפתח ינ  נוכח כי מיליקובסקי, אבי עו״ד המשיבים, כוח בא עדכן לפנ

 ונוכח ובזיהויין, העותרים של קרוביהם גופות של באיתורן האובייקטיבים הקשיים

 המדינה, בפרקליטות ישיבה לאחרונה נערכה זה, בנושא והעתירות הפניות ריבוי

 וזיהויין הגופות איתור מלאכת את ולנהל לרכז ראוי יהיה כיצד לברר הייתה שמטרתה

 על עדיין הוחלט לא ואף נשלם טרם הבירור כי צויין עוד הממשלה. מגופי איזה ובידי

ז. של זהותו כ ר מ ־ תי של מ מ רם־ ו ו ג ן הודעת ליתן למשיבים לאפשר נתבקשנ  בתוך עדכו

חודשים. ארבעה

י העלנו  הגורם ושימונה יואץ שהתהליך תקוותנו את המשיבים כוח בא לפנ

. בהקדם המרכז ו כן כמו האפשרי  יטלו שהמשיבים הראוי שמן יתכן כי הסברה את העלנ

 נכון אם אף שונים, במקומות שנקברו החללים של מקרוביהם DNA דגימות עתה כבר

 ציפיות לפתח מבלי וזאת קבורתם, מקום את לאתר המשיבים בידי עלה לא הזו לעת

הגופות. לאיתור באשר הקרובים אצל

 וציין והוסיף הרלבנטיים, לגורמים הערותינו להעביר הבטיח המשיבים כוח בא

 כן הממשלה. ראש בידיעת להיעשות אמורה המרכז הגורם זהות בעניין ההחלטה כי

ו וגשו השונות בעתירות הדיון איחוד אפשרות לשקול נתבקשנ ה דנן. בסוגיה ש

ש את הביע העותרים כוח בא ש ח  לפעילות מוגדר זמנים לוח קביעת שאי ה

לה המשיבים,  פן מהקרובים, DNA דגימות בנטילת וצידד הסחבת, להמשך לגרום עלו

כאלה. דגימות מסויימים, במקרים ליטול, יהיה ניתן לא שכבר בעתיד יתברר

ב המשיבים לבקשת נעתרים אנו  וקוראים חודשים ארבעה בתוך ולעדכן לשו

הנ״ל. הערותינו את הרלבנטיים הגורמים לידיעת להביא למשיבים

ן להודעת להגיב רשאים יהיו העותרים שקיבלו מיום ימים 15 בתוך העדכו

אותה.



4

תיבדק. זו בסוגיה שעוסקות השונות בעתירות הדיון איחוד אפשרות

ן הודעת קבלת עם ל העדכו ן נחליט לה, והתגובה המשיבים ש  המשך בעניי

י ועומדות התלויות נוספות ובעתירות בעתירות הטיפול שפט בית לפנ ון ככל זה, מ  שהדי

יאוחר. בעתירות

16.3)התשע״ז באדר י״ח היום, ניחנה .2017. )
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