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רב, שלום

 מדור התייחסות להלן .2016 באפריל 10ה־ ביום במדורנו התקבלה המדינה לפרקליטות פנייתך

:לבקשתך צה״ל בדובר הציבור פניות

 גופות סמכויות־ בשנית)״טבלת לעיונכם מצורפת המבוקשת הטבלה בפנייתך, 2 לסעיף אשר

.קבורה״( צו והוצאת טיפול סמכויות ־ ומסתננים מחבלים

 נתונים בלבד. צה״ל בידי המוחזקות הגופות אודות מידע בידינו כי נשיב בפנייה, 3 לסעיף במענה

 ובהתאם כן על הביטחון. משרד בידי להימצא צפוי ישראל בידי המוחזקות הגופות כלל אודות

 הביטחון למשרד לפנות עליכם ״החוק״(, :)להלן 1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק (5)8 לסעיף

זה. בעניין

 פיקוד בגזרת האחד אויב, לחללי קברות בתי שני קיימים כי נשיב בפנייתך, 4 לסעיף אשד .4

״עמיעד״. במחנה הצפון, פיקוד בגזרת והשני אדם, לגשר בסמוך המרכז,

 לפעילות נוגע זה בסעיף ידכם על המבוקש הנוהל כי העובדה לאור בפנייתך, 5 לסעיף במענה .5

 2016 במאי 4 ביום פנה צה״ל הבריאות, במשרד משפטית לרפואה הלאומי המרכז מול צה״ל

 עם לחוק. 13 סעיף להוראות בהתאם הנוהל, למסירת ביחס עמדתו לקבלת הבריאות למשרד

בתשובתנו. לעדכן נאחר לא הבריאות, משרד התייחסות קבלת

 זמן לפני נוצר ארדיטי, וועדת מסקנות מתוך אלו, בסעיפים המבוקש המידע בפנייה, 6 לסעיף אשר

 הביטחון, במשרד צה״ל לארכיון מועבר כאמור ישן שמידע העובדה לאור מעשור. ולמעלה רב

ידכם. על המבוקש המידע איתור לצורך צה״ל לארכיון לפנות נמליץ

לוט:

קבורה. צו והוצאת טיפול סמכויות ומסתננים- מחבלים גופות סמכויות- טבלת .1

בברכה,
הציבור פניות מדור

ציבור קשרי ענף
צה״ל דובר

מ ל ס״ב
נ1באעפ גם | זמן ובכל מקום בכל - צה״ל דובר www.1df.il :1ת

http://www.1df.il


בלמ״ס
-2-

בורח17 צו והוצאת טיפול סמכויות - ומסתננים מחבלים גופות סמכויות- טבלת

MH1■
אמ״ץ/רמטכ״ל ר׳  שבמרחבו הפיקוד מפקד

 )מחבל תושב. היה המחבל

 קברות בבית ייקבר מרצ״ע

 ולא בפצ״ן אויב לחללי

איו״ש( בשטח

צה״ל מ״י מ״י  תושבי מחבלים

 רצ״ע או איו״ש

 שטחי )בולל

חרש״פ(

צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

אמ״ץ/רמטכ״ל ר׳  לאחר מ׳׳י, בתיאום צה״ל

פצ״ר עם פרטנית התייעצות

צה״ל מ״י מ״י  תושבי מחבלים

 שאינם ישראל

ישראל אזרחי
צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

 בבית ייקבר ולא מ״י על־ידי למשפחתו יוחזר

אויב לחללי קברות

מ״י מ״י מ״י  אזרחי מחבלים

ישראל
מ״י צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

אמ״ץ/רמטכ״ל ר׳ מ״י בתיאום צה״ל צה״ל מ״י מ״י  זרים מחבלים

 תושבי שאינם

 או רצ״ע ש, איר׳

ישראל

 שבמרחבו הפיקוד מפקד

 בבית ייקבר המחבל. נהרג

 אויב לחללי הקברות

בפצ״ן.

צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

רלוונטי לא רלוונטי לא צה״ל

)אכ״א(

צה״ל

)פקמ״ר

+אכ״א(

צה״ל  על שלא מסתננים

פח״ע רקע
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