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 5442/20בג"ץ   בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 האגודה לזכויות האזרח בישראל העותרת:

 ע"י ב"כ עוה"ד עביר ג'ובראן דכוור ואח'
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 , ירושלים15רח' יד חרוצים 
 9153102, ירושלים 53262ת"ד 

 02-6521219, פקס: 02-6521218טלפון: 
  Abir@acri.org.il, דוא"ל: 050-2205526נייד: 

 -דגנ-

 משרד הפנים  .1 ים:המשיב
 משרד הבריאות  .2
 המשרד לשירותי דת  .3

 ע"י עוה"ד רועי שויקה וסיון דגן
 מפרקליטות המדינה, משרד המשפטים

 , ירושלים29דין -רח' סלאח א
   02-6467011; פקס: 02-6466590טל: 

 מועצת העדה האורתודוקסית נצרת  .4

 ע"י עוה"ד בסים עספור
  91004, ירושלים 582ת"ד 

 050-2003555; נייד: 02-6288412טלפקס: 

 פורום חברות קדישא הגדולות )ע"ר( .5

 ע"י ב"כ עוה"ד אקסלרד ושות', עורכי דין
 9548316, ירושלים 34534, ת.ד. 12הדפוס -בית השנהב רח' בית

 law.co.il-obax@robaxrדוא"ל: 

 בקשה למחיקת העתירה ולפסיקת הוצאות

, העותרת מבקשת בזאת למחוק את העתירה תוך 8.6.21התאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום ב

 בהוצאות.  1-3חיוב המשיבים 

 :הבקשה טעמי ואלה

ייעודיים לנפטרי קורונה מוסלמים ונוצרים. המועצה  טהרה מרכזיבעקבות הגשת העתירה נפתחו  .1

כי היא מטפלת בנושא ואין צורך בהקמת מרכזי טהרה עבור  1הדתית הדרוזית הודיעה למשיב 

 נפטרי העדה הדרוזית.  

, ישנם כיום שלושה נציגי שירות דוברי השפה 6.6.21מיום  5בהתאם להודעת המשיבה , בנוסף .2

 מפעילה, דבר שהביא לשיפור השירות וזמני המענה בשפה הערבית.  הערבית במוקד הטלפוני שהיא
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נוכח האמור, ובהתחשב בכך שהתחלואה הקשה מן הנגיף נבלמה, ובהתאמה ירד אף מספר המתים  .3

 מקורונה, העתירה השיגה את יעדיה לעת הזו. 

קמת בנסיבות אלה, העותרת תבקש למחוק את עתירתה תוך שמירת טענותיה העקרוניות בנושא ה .4

ופתיחת מרכזי טהרה לנפטרי קורונה והקמת מוקד טלפוני ייעודי בשפה הערבית, ושמירה על 

 זכותה לשוב ולפנות לבית המשפט הנכבד ככל שיהיו, חלילה, שינויים שיחייבו זאת.

בהוצאות עתירה זו. לא למותר לשוב  1-3עוד יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים  .5

כי העתירה היא שהביאה לקידום הטיפול בנושא. בתום הדיון שהתקיים ביום ולהזכיר בעניין זה, 

עתירה זו מעלה סוגיה רגישה  "נתן בית המשפט הנכבד ביטוי לדברים בקובעו, בין היתר:  17.9.20

מוסלמים, נוצרים  –וחשובה, הנוגעת לטיפול בנפטרים מקרב החברה הערבית, משלוש הדתות 

הקורונה. קיימנו דיון ושמענו את טענות הצדדים בהרחבה. דעתנו היא שנשאו את נגיף  –ודרוזים 

כי על משיבי המדינה להמשיך לעשות מאמצים כדי להגיע לפתרונות בתקופה ייחודית זו. מטענות 

 ן."בא כוח המשיבים עולה כי קיימת התקדמות, ויש להמשיך בכיוון זה מהר ככל שנית

 29.6.21היום, 

 
__________________ 

 ביר ג'ובראן דכוור, עו"דע
 תב"כ העותר


