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המידע: הופש הו» לפי בםשה :הנדוו
ופרקטיקה 0ל»1ר3 - ישראל בידי המוהזקות פלסטינים של גופות ^בורת

שנים מזח הפרט להגנת חמוקד מטפל בו שבנדון, במשא אליכם לפנות מבקשת אני
:כדלקמן מידע בבקשת רבות,

h תקשור מידע .1 " m מהבלים גופות בנושא ההקירה ועדת
בנושא חקירה ועדת מופז, שאול מר דאז, הרמטכ״ל ע״י מונתה 17.10.99 ביום

הדו״ח את לרמטכ״ל הגישה הוועדה ארדיטי. דני תא״ל ברשות מחבלים גופות
.2000 בשנת ומסקנותיה המלצותיה ואת

 מענה לקבל נבקש ,6.1.2002 ביום לידינו הועבר אשר זה, דו״ח על בהסתמך
לשאלותהבאות: .

 שאיתרה רלוונטיות והוראות פסודות 9 מצוינות הוועדה לדו״ח 75 בסעיף א.
 שמותיהן מצוינים בו הוועדה לדו״ה 16-15 ועמ׳ הפותח העמ> מצ״ב הוועדה.

הוועדה, שמציינת וההוראות הפקודות 9 את לקבל נבקש .,א מסומן -
ברשימה, המצויצות הוראות או מהנהלים הלק בוטלו באם העדבנ>. בנוסהן

הביטול. מועד את ובן במפורש זאת תציינו בי נבקש

 משלימים נהלים יוציא הפיקודי שהאג״ט הוועדה ממליצה לדו״ח 105 בסעיף ב.
 הרבנות בידי לקבלתה ועד תפיסתה ממקום הגופה העברת ל״אופן במגע

 הנהלים את לקבל בן ואם יושמה ההמלצה האט לדעת נבקש הצבאית״.
הוועדה. המלצת בעקבות שהוצאה המשלימים

 הנוגעים ההליכים כל תיעוד את לשפר ״יש מ הוועדה קובעת לדו״ח 107 בס׳ ג.
:התיעוד״ ושמירת מחבלים בגופות לטיפול
 הגופה העברת תיעוד את לשפר מנת על מפורט נוהל על ממליצה הוועדה
 כמפורט הפיקוד ורבנות הפיקוד למטה בנוגע לקבורתה ועד האירוע ממקום
 ולהעבירו הוועדה המליצה עליו הנוהל נקבע האם לדעת נבקש בסעיף.
 לתיעוד בנוגע בפיקוד פנימיות פקודות הופצו האם לדעת נבקש בן לידינו.
 שהנוהל קבעה הוועדה שכן לקבורתה, ועד האירוע ממקום הגופה העברת

הופצו, לא אם לקבלן. נבקש באלה, פקודות הופצו אם במקומן. בא אינו
במפורש. זאת תציינו בי נבקש

 נוהל תוציא הראשית הצבאית ״הרבנות כי הוועדה ממליצה לדו״ח 107 בס׳ ד.
 התייחסות גם יכלול הנוהל וכי ... ומסתננים מחבלים לקבורת מפורט

 הוועדה המליצה כן מקברה״. הגופה והוצאת הקבר פתיחת בדבר להוראות
נקבע האם לדעת נבקש המבצעים. חטיבת פקודת במסגרת יעוגן זה שנוהל
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 נבקש וגן לקבלו נבקש כן אם מהקבד, וההוצאה הקבורה להליך בנוגע נוהל
המבצעים, חטיבת פקודת במסגרת עוגן הוא האם לדעת

פללי מידע .2

 לטיפול הנוגעים היום, הקיימים והפקודות הנהלים כלל את לקבל נבקש ה.
פלסטינים. של בגופות

 של גופות קבורות בהם צבאיים קברות בתי היום מצויים חיכו לדעת נבקש ו.
אויב. פלסטינים/חללי

 לקבל נבקש ישראל. בידי כיום המוחזקות פלסטינים של הגופות מספר מהו ז.
 פלסטינית של הגופות ומספר מחגדה פלסטינים של הגופות מספר את

מהרצועה.

 קברות בבתי שלא פלסטיני של גופה נקברת ומדוע מתי האם, לדעת נבקש ח.
 ואילך תאריך מאיזה לציין נא הצבאית. הרבנות בידי ולא הצבא באחריות

לצבאי מחוץ לגורמים לקבורה פלסטינים של גופות הועברו

לצבאי מחוץ לגורמים לקבורת הועברו פלסטינים של גופות כמה ט.

לישראל? מחוץ פלסטינים של גופות של קבורה על ומורה מחליט מי י.

כזהל במקרה קבורה לצורך גופות מועברות גורם לאיזה יא.

הצבא של הגנטי והמאגר למעבדה בנוגע מידע .3
הצבא יי המדינה ב״כ הודיעה ואח/ 1173/13 בבג״ץ דיון במסגרת לאחרונה,

של גנטיים נתונים יישמרו בו אשר גנטי ומאגר גנטית מעבדה הקמת על החליט
גופה החזרת הליך יוקל וכך עצמם, החללים ושל החללים משפחות פלסטינים,

:כדלקמן לדעת נבקש אלה הצהרות נוכח למשפחה.

 את לקבל נבקש כן, ואם המעבדה להקמת לדאוג תפקיד בעל מונה האם יב.
כתובת(. דרגה, המלאים)שם, פרטיו

 את לקבל נבקש כן, ואם הגנטית המעבדה הקמת לצורך ועדה מונתה האם יג.
כתובת(. דרגה, בראשנה)שם, העומד של המלאים פרטיו

 מתי עדיין, הוקמה לא אם מתיז. כן ואם הגנטית המעבדה הוקמה כבר האם יד.
תוקם?

הגנטי? המאגר הוקם מתי טו.

 דרגה, )שם, המלאים פרטיו את לקבל נבקש הגנטי? המאגר על ממונה מי טז.
כתובת(.

הגנטי? במאגר שיישמרו והנתונים הנשמרים הנתונים מחם יו.

י הגנטי המאגר נשמר אופן ובאיזה היכן יח.

 קבורה לצורך גופות מועברות גורם לאיזה נהליה/פקודיו! בל את לקבל נבקש יט.
 המעבדה הקמת על ההחלטה בעקבות תוקנו או שנקבעו כזה? במקרה
הגנטי. והמאגי

אודה. המהירה לתשובתכם
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