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המידע חופש

רב, שלום

 להתייחסות והועברה במדורנו התקבלה שבנדון, בנושא ,2015 באוגוסט 20ה- מיום פנייתך

המקצועיים. הגורמים

 לבקשתך: צה'׳ל, דובר בחטיבת הציבור פניות מדור התייחסות להלן

 מהל קביעת שמטרתה ומסתננים״ מחבלים בגופות הטיפול״ שעניינה חוראה קיימת בצה״ל

 לצורך הקבר מן הוצאתן לקבורה, העברתן זיהוין, פינויו, ומסתננים, מחבלים בגופות לטיפול

 בימים נמצאת זו הוראה כי יצוין, זח בהקשר מחדש. וקבורתו זיהוין לאחר למשפחות החזרתן

עדכונה, לשם מטה בעבודת אלו

 ואת, עם יחד וכלשונה. ככתבה אליכם להעבירה ניתן לא כן על סודי, בסיווג המה זו ראה1ח

 בכפוף ידכם על המבוקש המידע את לספק כדי בה >ש אשר מסווגת בלתי גירטה ב״מצ

מידע. בטחון למגבלות

 כך, זו. הוראה בתוכן יימצא לכך מענה כי נציין לפנייתך, א׳־ו׳ בסעיפים ידך על למבוקש אשר

 מסמכים והעברת מילוי אחריות אודות על מפרט להוראה, ()ד(1()ב()2()ב()4) בסעיף למשל,

 8 וסעיף }הקבורה הליך אודות על מפרט להוראה, 7 סעיף הרלוונטי; המרחבי בפיקוד נדרשים

 לאופן מענה ניתן המצ״ב, בהוראה כן, כמו מקברה. הגופה הוצאת הליך אודות על מפרט

הצבאית. הרבנות בידי לקבלתה ועד תפיסתה ממקום הגופה העברת

 ארדיטי ועדת בדו״ח שצוינו וההוראות הפקודות לקבלת לפנייתך א' בסעיף לבקשתך אשר

חמבוקש. המידע את לאתר ניתן לא כי נמצא בדיקה לאחר כי נציין

 מידע בטחון מטעמי אך בהוראה, ניתן לכך מענה כי נציין לפנייתך, ו׳ בסעיף לבקשתך אשר

המדינה. בבטחון לפגיעה חשש ישנו שבחשיפת החלקים הושחרו

 מוחזקות לא ,2016 בפברואר 17ה־ לתאריך נכון כי נציין בפנייתך, ז׳ בסעיף לבקשתך אשר

 פלסטינים של גופות צה״ל ברשות מוחזקות לא צה״ל. ברשות מאיו״ש פלסטינים של גופות

עזה. מרצועת

 שנכנסה המצ״ב, להוראה 4 בסעיף ניתן לכך מענה כי נציץ בפנייתך, ח׳ בסעיף לבקשתך אשר

.2010 בשנת לתוקפה

המבוקש. המידע אותר לא כי נציין בפנייתך, ט בסעיף לבקשתך אשר
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 המצ״ב, להוראה 6 בסעיף ניתן לכך מענת בי נציין לפנייתך, י״א י׳׳* בסעיפים לבקשתך אשר

 וקבורה זיהוי עגף ראש של מעיסוקיו פי נציין לפנייתך, י״ב-ט״ו בסעיפים לבקשתך אשר

 צוז״ל בדובר הציבור פניות מדור כי נוסיף, •הגנטית. המעבדה להקמת לדאוג הצבאית ברבגות

 מידע, קבלת לצורך המקצועיים, הצבאיים לגורמים האורהים בין הצבאי,המקשר הגורם חינו

 המעבדה הקמת לצורך ועדה ממתח לא מבצוע. בשלבי נמצאת אשר מטית מעבדה חוקמה

 גבל על מצוי מחבלים מגופות פה עד שהופק הגנטי המידע ,1171/11 בבג״ץ שצוין כפי הגנטית.

 פענוחים לצורך הצבאית הרמות בידי השמורים (FTA )כרטיס ביולוגיות דגימות כרטיסי

עתידיים.

 וקבורה זיהוי ענף ראש של מעיסוקיו כי נציין לפנייתך, ט״ז־י״ח בסעיפים לבקשתך אשר

 קירור בתנאי נשמרות הגנטיות הדגימות הגנטיות. הדגימות על ממונח להיות הצבאית ברבנות

 .dna^ בתהום מקצוע בעלי ע״י ואושרו שנבחנו קריטריונים ”,עפ

 מצורף בנושא הקיים הנוהל לעיל שצוין כפי לפנייתך, י״ט בסעיף המבוקשים לנהלים באשר

לעדכונו. מטח בעבודת כיום מצוי וחוא m למענה
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