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 הבריאות במשרד המידע הוקהופש על הממונה !.

משפטית לרפואה הלאומי המרכז .2

 י-ם)אזרחי( מחוז מפרקליטות עו״ד ב״כ ע״י
 97763 ירושלים 49333 ת.ד. 7 מחל רח>
02-5419582 פקס. 02-5419555 טל.

המשיבים

המשילם מטעם התעה

 הנכבד. המשפט לבית מטעם הודעה להגיש מתנגדים המשיבים

באיחור. ההודעה הגשת על מתנצלים המשיבים

 המכון ברשות מצויים שתיקיהן המחבלים גופות מדעית, מקצועית מבחינה פניו על .1

 במכון מוגדרות אלו גופות ספציפי. למחבל משויכות ואינן זוהו, לא משפטית, לרפואה

 המחבלים הם העתירה, נשוא המחבלים כי וודאות אין כן, על ל״אלמונים״. כשייכות

במכון. מצויים שתיקיהם

 מבלי במכון, מצויים שתיקיהם המחבלים אודות חומר של העותרים לידי מסירה לכאורה .2

 המידע, חופש לחוק (3)א()9 לסעיף בסתירה לעמוד יכולה סופית, הוכרע המחבלים שזיהוי

 בגינה בפרטיות, פגיעה של טענה המשיבים כנגד לעלות יכולה זה ובהקשר ,1998תשנ״ח-

המבוקש. החומר מהעברת להימנע חוקי הצדק יש

1



 שגילויו מידע תמסור לא ציבורית רשות לעיל, שהוזכר המידע חופש לחוק (3)9 סעיף פי על .3

 ,1981תשמ״א- הפרטיות, הגנת לחוק (7)2 בסעיף הקבוע פי ועל בפרטיות, פגיעה מהווה

 לחוק ה׳ פרק הפרטיות. הגנת חוק לפי עבירה היא בחוק שנקבעה סודיות חובת הפרת

הסודיות. לחובת המקור הוא 1996תשנ״ו- החולה, זכויות

A למחבלים וודאי באופן נקשרו ולא זוהו לא המחבלים שגופות אף ועל לעיל, האמור למרות 

 הקושרות הנסיבתיות הראיות לנוכח העניין, בנסיבות במשיבים, הוחלט העתירה, נשוא

 שעל במכון)ראיות מצויים שתיקיהם המחבלים לגופות העתירה נשוא המחבלים את

 העובדה ולנוכח במכון(, מצוי החומר כל לפיה לעותרים ההודעה נשלחה בסיסן

 טרם רב כה זמן בחלוף היום עד וכאשר החומר, את למסור למכון אישרה שהמשטרה

 כאמור, הוחלט העותרים, למעט אחר, גורם או כלשהו משפחה בן ידי על המידע התבקש

 פי על הגופות, קבורת מקום ציון למעט במכון, שנערכו הדעת חוות העברת את לאפשר

המצ״ב. המשטרה מפכ״ל הנחיית

 מקום של המדויקים הפרטים את למסור היה ניתן אם גם כי יצוין מוסגר במאמר .5

 כללי מיקום אלא הקברות בית בתוך ספציפי קבר של מדויק מיקום למכון אין הקבורה,

במכון. הרפואים ההליכים סיום עם האלמונים גופות נשלחו אליו עצמו הקברות בית של

)אזרחי( פרקליטי
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ת )ד7הנ>ו 26445/08 מ”עת הגרוך: הגנ ט ל פר כז נגד ה ר מ מי ה או ה הל א ת לרפו טי פ ש מ
מרכו מחוז אחי׳ם ולק׳ ירושלים מחוז מ;אח׳ לק׳ מכתבך ל: בסימוכין

לבחינתנו. הועברה שבסמך פנייתך

 קבורת מקום אודות מדויקים פרטים למסירת מתנגדת ישראל משטרת כי להשיבך, אתכבד

 כאמצעי הן והפס״ד, סד״צ אירועל יתקיימו בו לאזור הקבורה מתחם להפיכת מחשש המחבלים,

 וכהשראה לרגל עליה לאזור להפוך עלול המתחם בנוסף, שנתיים. אזכור בימי והן הגופות לשחרור

חיקוי. מעשי לביצוע

בברכה,
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