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 5442/20בג"ץ  עליוןבבית המשפט ה

 המשפט הגבוה לצדקבשבתו כבית 

 

   580011567, ע"ר האגודה לזכויות האזרח בישראל העותרת:

ע"י ב"כ עוה"ד עביר ג'ובראן דכוור ו/או סנא אבן ברי ע"י ב"כ 
עוה"ד דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק ו/או עודד פלר ו/או שרון 

-מור ו/או גדיר ניקולא ו/או דבי גילד-ויס ו/או גיל גן-אברהם
חיו ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או אן סוצ'יו ו/או רוני 

 פלי 

 בישראלמהאגודה לזכויות האזרח 

 16072, נצרת 51070ת"ד 
   04-8526331, פקס: 04-8526333/4/5טל: 

 0502205526  0526660148נייד: 
  Sanaa@acri.org.il   Abir@acri.org.ilדוא"ל: 

 -דגנ- 

 משרד הפנים .1 המשיבים:

 משרד הבריאות .2

 המשרד לשירותי דת .3

 ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים

 , ירושלים29דין -רח' סלאח א

   02-6467011; פקס: 02-6466590ל: ט

 עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לקיום דיון דחוף

 :מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המורה למשיבים לבוא וליתן טעם

מקרב החברה הערבית משלוש מדוע לא יקימו לאלתר מרכזי טהרה ייעודיים עבור נפטרים  .א

על מנת או חשודים כנשאים, נגיף הקורונה  שהם נשאי ,והדרוזית הדתות: האיסלאם, הנוצרית

 יהודים חולילטהרה הלמרכזי בדומה לקבורה בצורה ראויה ומכבדת, וזאת  םלאפשר הכנת

 בחברה היהודית.שנפטרו קורונה 

אלו שנפטרו בזמן משפחות על הקשר עם  שאחראייקימו מוקד טלפוני בשפה הערבית, מדוע לא  .ב

בענייני הקבורה, פינוי הנפטרים מבתי החולים או הקהילה, שייתן מידע  ,ףשהם נשאי הנגי

 לבתי הקברות.משם העברתם למרכזי הטהרה שיוקמו, ו
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 בקשה לקיום דיון דחוף

הפגיעה הקשה הנגרמת ית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לקיים דיון דחוף בעתירה, וזאת לאור ב

לזכויות חוקתיות מרכזיות של בני ובנות החברה הערבית על כל עדותיה,  ,ומתרחשת בימים אלה

, למעט מרכז מבני החברה הערבית  , חשודים או מאומתים,הבשל העדר מרכזי טהרה לנפטרי קורונ

)העתירה מתייחסת גם למי שמת  את תושבי העיר אום אלפחם אך ורק אחד באום אלפחם שמשרת

שלא מקורונה בעודו נשא הנגיף, אך עיקר הנפטרים מתו כתוצאה ישירה מהנגיף או סיבוכיו ולכן 

 .נכנה אותם בעתירה זו "נפטרי הקורונה"(

, כתוצאה מהנגיף לאור העלייה במספר חולי הקורונה ובמספר הנפטרים בקרב האוכלוסייה הערבית

בדבר העדר מרכזי טהרה בחברה הערבית, שיאפשר לבני ובנות הדתות ליתן מענה מיידי  נדרש

יהם על זכויות, ושישמור ויגן ומנהגיהם םדתוציוויי מצוות  את םיקיהערבית ל של החברההשונות 

 חן, הזכות לשוויון והזכות לכבוד.הזכות לחופש הדת והפול ןובכלל הבסיסיות,

תה י שהקצלצד תקציב משמעות ,החברה היהודיתארבעה מרכזי טהרה הוקמו ופועלים כיום עבור 

הקמת . מרכזיםאותם את המנהלת הגדולות בישראל" ת קדישא וחברפורום עמותת "עבור  המדינה

 ,כי ניתןאך  ,הידבקות מגופת נפטר מידע על כך שישנה סכנתשהצטבר ה לאחר תנעשאותם מרכזים 

קורונה בצורה  ם נשאייהליך טהרה לנפטרלקיים באם פועלים לפי הנחיות משרד הבריאות בענין, 

 .עבור מבצעי ההליך בטוחה

בדתות אחרות מלבד היהדות, לא לגופת הנפטר הוא ציווי הקיים גם  טהרההאולם, למרות שהליך 

, המצב כיום הוא כי כתוצאה. מרכזים דומים שישרתו את האוכלוסיה הערביתהקימו המשיבים 

צות לעשות אחת משתיים, או לוותר כליל על הליך הטהרה משפחות ערביות של נפטרי קורונה נאל

את הליך בעצמן , או לקיים המתבכבודן ובכבוד  ותקש געושל הנפטר, דבר שגורם להן צער רב ופ

 הטהרה תוך סיכון משמעותי לבריאות העושים זאת ולבריאות הסובבים אותם.

המקיימות את הטהרה  המצורפים לעתירה עולה כי אכן יש משפחותוההצהרות מהתצהירים 

 בעצמן תוך סיכון של ממש להידבקות ולהדבקת אחרים.

הפגיעה הקשה בזכויות, ההפליה המובהקת על בסיס דת, והחשש מסיכון בריאותי  –מכל האמור 

 מתבקש בית המשפט לקבוע דיון דחוף בעתירה. –של ממש 

 התשתית העובדתית

 מבוא

טהרה בחברה הערבית עבור נפטרים מנגיף הקורנה, אשר ניינה של העתירה הוא בהעדר מרכזי ע .1

מהווה  ,כולל רחיצת הגופההמשפחותיהם מבקשות לחלוק להם כבוד אחרון. הליך הטהרה, 

מנהג  הליך הטהרה הוא ערביםהנוצרים האילו בקרב ו. דרוזיםהמוסלמים ומצווה דתית עבור ה

 .הברית החדשהלפי הפרשנות של  כיבוד המתל כביטוי רחיצת גופת הנפטרשמחייב  חברתי
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מרכזי טהרה ייעודיים לטיפול בנפטרי קורונה,  4הקימו המשיבים  חברה היהודיתעבור ה .2

. המרכזים מנוהלים על ידי וחולוןהפרוסים ברחבי הארץ, בערים: חיפה, ירושלים, באר שבע 

לח"מ קיים . לעומת זאת, ובהתאם לידוע המשרד לשירותי דתחברת קדישא ומתוקצבים על ידי 

זאת  .בלבדהמשרת את תושבי העיר  פחם-בעיר אום אל מרכז טהרה אחד בחברה הערבית

החברה הערבית נאלצים לקבור את יקירהם ללא אפשרות להעביר את בני בשעה ששאר 

ומקיים הנפטרים תהליך טהרה עפ"י מצוותיהם הדתיות או כאשר חלק מהם מסתכן בבריאותו 

 , מתוך אמונה שמדובר במצווה דתית שאין לוותרלנפטר, למרות הסכנה הליך טהרהבעצמו את 

  .עליה

הליך טהרה ולמלא את מצוות הדת,  המצב הקיים לפיו, רק נפטר יהודי במדינה יכול לעבור .3

לכבוד הזכות , פולחןדת ולחופש הזכות  :יסוד נעלות בחשיבותן תיוזכו לשמהווה הפרה בוטה 

 לשוויון.זכות הובכלל זה כבוד המת, ו

נציין כבר עכשיו כי בשונה מהחברה היהודית, אין לערבים בישראל מהדתות השונות חברה או  .4

ולרוב הליך  ,בלשון המעטה ,דרסעמותה אחת שמנהלת את הליך הקבורה, הנושא לא מו

הטהרה מבוצע בבית המנוח או בבית החולים. כך שאין לצפות מהעמותות והמרכזים המעטים 

שהינו תוצאה למחדלם רב השנים של המשיבים  ,פתרונות. במצב הקייםלמצוא  שקיימים

וד בעל המשיבים לקחת אחריות ולמצוא פתרונות לצורך שמירה על כ ,ולאור מגפת הקורונה

 המת וזכותו להיקבר בכבוד לפי פולחנו, ולשמור על הרגשות של המשפחות ולכבד את רצונם

 לביצוע מצוות דתיות או חברתיות.

 עתירההצדדים ל

היא  ,(האגודה לזכויות האזרחאו  האגודהאגודה לזכויות האזרח בישראל )להלן , ההעותרת .1

עמותה רשומה הפועלת למען קידום זכויות האדם, ובכלל זה זכותם של האזרחים הערבים 

בישראל לשוויון. העותרת משמשת לא אחת כעותרת ציבורית בנושאים שונים בעלי חשיבות 

 ציבורית כללית הנוגעות להגנה על זכויות אדם. 

 .1ע/מצורף ומוסמן  ,זרחמתמחה באגודה לזכויות הא עם גרינצייג,והעתק מתצהירו של נ
 .2ע/צהרתו של מוהנד ענאתי, תחקרין האגודה לזכויות האזרח, מצורף ומסומן העתק מה

 . 3ע/העתק מהצהרתו של ראיד דקה, ראש עיריית באקה אלגרבייה, מצורף ומסומן 
 .4ע/, מצורף ומסומן, ההצהרה לשפה העברית תרגוםו ,ו של ד"ר איימן ריאןתרהעתק מהצה

 .5ע/נאיל אבו רחמון, מצורף ומסומן הכומר ו של תרמהצההעתק 
 .6ע/, מצורף ומסומן ותרגום ההצהרה לשפה העברית ,]...[ה של תרהעתק מהצה

לטיפול בעדות הלא יהודיות בארץ, הוא האחראי , (משרד הפנים)להלן  , משרד הפנים1המשיב  .2

, באמצעות האגף לעדות דתיות השייך אמור להיות הואדרוזים. הנוצרים והמוסלמים, ה ובכללן

לא מוסדר  הנושאש, זאת על אף הגוף המאסדר בתחום מערך הקבורה לנפטרים לא יהודיםלו, 

 . (2020-א, מערך הקבורה בישראל, התש"ף70דוח שנתי מבקר המדינה,  או:ר)בחוק 

 (Covid-19) "טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונהבעניין  2של המשיב  הנוהללפי גם 

 הסדרת נושא קבורת נפטרי קורונההטיפול והאחראי על הגורם משרד הפנים הוא  ,"החדש

 סלמים, נוצרים ודרוזים מהחברה הערבית.מו
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 על ההנחיות והנהלים המקצועייםו, משרד הבריאות, אחראי על בריאות הציבור, 2המשיב  .3

נה בפרט. המשיב מוציא לכלל הגופים המקצועיים ורכלל, ובמגפת הקובתחום הבריאות ב

אשר עודכן לאחרונה  ,"הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורונה החדש"המטפלים 

טר חשוד או המאובחן בנגיף טיפול בנפהנחיות ל"נוהל  . כמו כן, המשיב הוציא1.4.2020ביום 

 12.4.2020ביום העדכון האחרון היה  ,אשר עודכן מספר פעמים ,"חדשה (Covid-19)  קורונה

בע הנחיות לטיפול בנפטר מאומת או חשוד בקורונה, כולל הטיפול וק . הנוהל(הנוהל )להלן

הכשרת צוותים יעודיים לביצוע טהרה , ביצוע טהרהכללי  ים או בבית,בגופתו בבית החול

 . והעברת הנפטר באמבולנס ייעודי והליך הקבורה בבית העלמין בנפטרים מקורונה

 ,"טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה החדשהנחיות למשרד הבריאות "העתק נוהל 

  .7ע/, מצורף ומסומן 12.4.2020יום ל המעודכן

על נושא הטיפול בנפטרים בקרב יהודים. הנוהל , המשרד לשירותי דת, אחראי לפי 3המשיב  .4

לבית  ,מהמוסד הרפואי או מהבית מכל הדתותלהובלת גופת הנפטר כמו כן, המשרד אחראי 

ידי צוות ייעודי אשר מופעל דרך מוקדי הקבורה של המשרד. -העלמין או לרשות המקומית, על

זה מופקד על קבלת , מוקד , בשפה העברית בלבדםמוקד טלפוני לפינוי נפטרי מפעיל המשיב

פניות לגבי נפטרים מבתי חולים ומהקהילה, הכוונה אל חברת האמבולנסים המעבירה את 

הנפטר, תיאום מול מרכז הטהרה הרלוונטי )כאשר הנפטר יהודי(, מתן פרטים לקרובי משפחת 

 . העוסקת בקבורההעברת הנפטר אל החברה והנפטר 

תי דת בעניין "פינוי נפטרים שנפטרו מקורונה נחיות המנהל הכללי של המשרד לשירוהעתק מה

 .8ע/ מצורף ומסומן ,22.3.2020מיום  או החשודים שנדבקו מקורונה",

 טהרה ה, כולל הליך או נפטר שחשוד בקורונה הסדרת הליך הטיפול בנפטרי קורונה

עם פרוץ נגיף הקורונה, ננקטו צעדים רבים על מנת להפחית את מקור ההדבקה ולרסן את  .5

נקבע ולכן לא היה ידע נרחב אודות הנגיף,  בתחילת המגיפההתפשטות הווירוס. בתוך כך, 

  טהרה.לעבור  יקבר בליי מי שנפטר מקורונה כי 12.3.2020מיום גירסא הראשונה של הנוהל ב

" מיום (Covid-19)העתק מ"נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף הקורונה החדש 

 .9ע/, מצורף ומסומן , משרד הבריאותשל ראש שירותי בריאות הציבור 12.3.2020

ת קדישא לאפשר הליך טהרה לנפטרים יהודים, ומאוחר יותר, בעקבות דרישה מצד חבר .6

שקבע כי אין עדות להדבקה של אדם בנגיף  ,העולמיארגון הבריאות של ובעקבות פרסום 

ביום  הנוהל תוקן אך לא ניתן לשלול שהעברה כזו עלולה להתרחש, קורונה דרך חשיפה לגופה

גופה של נפטר טהרת את אופן הטיפול בהסדיר משרד הבריאות , ובמסגרת התיקון 25.3.2020

 . הנוהלוזאת במסגרת  מקורונה או מאומת חשוד

אומת בנגיף הקורונה. יחד עם נקבע כי ניתן לבצע הליך טהרה לנפטר חשוד או מהמתוקן  נוהלב .7

מתקנים  4הליך הטהרה חייב להתבצע רק במתקן ייעודי לטיפול בנפטר. לצורך כך יוקמו  זאת,

ובאר שבע. לפי ההנחיות הליך  חולוןערים: חיפה, ירושלים,  בארבע לנפטרים יהודייםייעודיים 
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על ידי צוות ייעודי ועל פי סדר הטהרה היהודי, וכן ממשיכות ההנחיות ומפרטות  הטהרה יבוצע

 את פרטי ההליך לביצוע את הטהרה בצורה שתמנע הדבקה של הצוות המטפל.

כמו כן, ההנחיות מגדירות את הגופים המורשים לטיפול בנפטרים, את נהלי הבטיחות,  .8

החיטוי, אופן עטיפת הגופה וכן אופן הטיפול בנפטר הצוותים היעודיים, אמצעי המיגון, אמצעי 

 לרבות העברת הנפטר והליך טהרת הגופה לפני קבורה. ,על כל שלביו

הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש ה"נוהל העתק מ

(COVID-19 מעודכן ליום ,)מצורף " של ראש שירותי הבריאות, משרד הבריאות25.3.2020 ,

 .10ע/ומסומן 

ובמימון  הגדולות בישראל" קדישאהת וחברעמותת "פורום הוקמו ע"י  תיקון הנוהלבעקבות  .9

מרכזי טהרה ייעודיים ליהודים בלבד, שפרוסים ברחבי הארץ בערים: חיפה,  ארבעההמדינה, 

, 29.3.2020( מיום 3באר שבע, חולון וירושלים. עפ"י הודעת המשרד לשירותי דת )המשיב מס' 

קדישא אשר תנהל את פורום חברות השפורסם באתר המשרד, ההתקשרות היא עם עמותת 

וכי היקף עלות ההתקשרות עומד על סך  ,3-ו 2תחת פיקוח והנחיית המשיבים מערך הקבורה 

מרכזת את כלל הפעולות  העמותהלמשך ארבעה חודשים. במסגרת ההסכם, ₪  6,500,000של 

הקורונה ומספקת למשרד לשירותי דת את כלל השירותים שצוינו הנוגעות לטיפול בנפטרי 

 לעיל.

העתק הודעת המשרד לשירותי דת על כוונה להתקשר עם עמותת "פורום חברות הקדישא 

, מצורף ומסומן 29.3.2020הגדולות בישראל" לצורך הקמת מרכזי טהרה לנפטרי קורונה מיום 

  .11ע/

שכאמור אחראי על הטיפול בנפטר חשוד או מאומת משרד הפנים, האגף לעדות דתיות של  .10

טיפול בנפטר חשוד או מאומת הנחיות " 29.3.2020ביום מי שאינו יהודי, הוציא  בקורונה בקרב

 ואשר קובע באופן מפורש" במגזר הלא יהודי COVID-19לתחלואה בנגיף קורונה החדש 

 ".אי והן בקהילהתתבצע טהרה. )כלל העדות( הן במוסד הרפו לא":כי (א)2בסעיף 

 COVID-19הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש "העתק 

 ןומסוממצורף , 29.3.2020מיום , האגף לעדות דתיות, משרד הפנים של "במגזר הלא יהודי

 .12ע/

, ואליו צורף כנספח הנחיות 12.4.2020עודכן בפעם האחרונה ביום  משרד הבריאותשל  הנוהל .11

 .(7ע/ . )ראה29.3.2020משרד הפנים לעיל מיום 

וכך מרכזי הטהרה שהוקמו נועדו לשרת את האוכלוסיה היהודית בלבד. כאמור לעיל, ארבעת  .12

אגודה לזכויות ה נציגפנה  30.7.2020-ו 29.7.2020בימים  .בדיקה שעשתה העותרתעולה מגם 

ושאמור  ,משרד לשירותי דתשמפעיל המוקד הטלפוני נעם גרינצייג, אל ה מר ,בישראל אזרחה

טהרה ניתן הביקש לדעת האם שירות הוא  .למשפחות של נפטרי קורונהלספק בין היתר מידע 

כי מוסלמים אינם מבצעים כעת טקסי טהרה וקיבלו  ונמסר לולנפטר מקורונה שאינו יהודי, 

בד ממקום כך היתר מאנשי דת מוסלמים, ולכן השירות שניתן עבורם הוא העברה בל-על
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האם יש אפשרות בכל זאת לערוך טקס טהרה  הבתשובה לשאל הפטירה אל מקום הקבורה.

כי כרגע השירות ניתן עבור יהודים בלבד, וכי ו ללנפטר מוסלמי שמשפחתו מבקשת זאת, נמסר 

האם מתבצעות פעולות מיוחדות לתקופת  ושאלתל'אם הם )המוסלמים( רוצים אז הם עושים'. 

  (.1ע/,  כי מלבד לבישת מיגון, הקבורה נעשית כרגיל )תצהירו של גרינצייג והקורונה, נמסר ל

עולה כי בניגוד למה שמסרה  , מר מוהנד ענאתי,רן האגודה לזכויות האזרחימבדיקה של תחק .13

לפחם שמשרת אך ורק נפטרי שירותי דת, קיים מרכז טהרה אחד באום א לשהנציגה של המשרד 

מוקד הטלפוני ההיינו,  .של נפטר מקורונהוכי המרכז טרם קיבל מקרה  קורונה מאום אלפחם,

הצהרתו ) הרלוונטי עבור האוכלוסייה הערביתשל המשרד לשירותי דת אינו מוסר את המידע 

 . (2ע/, ענאתימר של 

 הפניה לרשויות

 ,הליך טהרה טרם קבורה לנפטרים שאינם יהודיםלנוכח העובדה שאין שירות דומה המאפשר  .14

ל משרד הבריאות, וביקשה ", אל שר הפנים, שר הבריאות ומנכ5.5.2020ביום  העותרתפנתה 

להקים מתקני טהרה ייעודיים לנפטרים חשודים או מאומתים לתחלואה בנגיף קורונה בחברה 

פות הנפטרים מקורונה לקבורה הערבית )מוסלמים, נוצרים ודרוזים(, זאת על מנת להכין את גו

הקמת  ביקשה העותרתת בחברה הערבית. כמו כן, בצורה ראויה ומכבדת לפי מנהגי כל ד

צוותים ייעודיים שיטפלו בנפטרים אלו בחברה הערבית אשר יישאו באחריות הטיפול בגופות 

ד הנפטרים והעברתן לקבורה כפי שנעשה עד כה ביחס לנפטרים יהודים. ביסוד הפניה עמ

הטיעון כי מדובר באפליה פסולה וקשה על רקע לאום ודת תוך פגיעה בכבוד המת, בחופש 

 הפולחן ובזכות לשוויון. 

 . 13ע/, מצורך ומסומן 5.5.2020מיום  העותרתהעתק ממכתב 

 מהרשימה המשותפתמנסור עבאס ד"ר ח"כ גם פנה  21.4.2020ביום  עותרת,הבמקביל לפניית  .15

מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטרים מוסלמים חשודים  אל שר הבריאות בבקשה להקמת שני

צוותים ייעודיים לטהרה מהטעם שלפי יף קורונה החדש ומינוי שני או מאומתים לחלואה בנג

 ההלכה האסלאמית טהרת גופת אדם נפטר הינה חובה ומצווה דתית, בדומה להלכה היהודית. 

 .14ע/ מסומן, מצורף ו21.4.2020מיום אל שר הבריאות נסור עבאס ח"כ מממכתבו של העתק 

 :העותרתלמכתב  הלשכה המשפטית של משרד הבריאות השיבה נציגת 19.5.2020ביום  .16

במגזר הערבי לא היה קיים גוף דוגמת פורום חברות הקדישא אשר פנה "
דומה של חה"כ ד"ר  הפניבבקשה להקים מרכז שכזה. לאחרונה, בעקבות 

 מנסור עבאס, הוחל תהליך של איתור גוף דתי או אזרחי במגזר
 הערבי/מוסלמי לשם הקמה של מרכז אחד או שניים שכאלה. ]...[

עמדת גורמי המקצוע במשרדנו הייתה כי הליך הטהרה טומן בחובו סיכון 
עם זאת, אושרה טהרה במגזר  .בריאות למטפלים בגופה, ולבריאות הציבור

נות להקמת ארבעה מרכזי טהרה בחסות פורום היהודי לנוכח התארג
לא היה קיים גוף דוגמת פורום י בהערחברות קדישא בישראל. במגזר 

 ]...[ ה להקים מרכז כזה.אשר פנה בבקש חברות קדישא
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אין התנגדות כי תתבצע טהרת נפטרים שאינם יהודים במידה ויוקם מרכז 
ת בנוהל בדומה ורטואשר יעמוד בדרישות התפעול הבטיחותיות אשר מפ

עד עתה ניתן אישור ע"י משרד הבריאות להפעלת מתקן  לטהרה יהודית.
טהרה לנפטרים מוסלמים במרכז הרפואי אלנור באום אל פחם לאחר 

עם זאת שהוגשה בקשה מטעמם ולאחר פניית חבר הכנסת מנסור עבאס. 
עמדת משרד הבריאות היא, כי המשרד אמון על ההנחיה המקצועית אך 

ת להקמת מתקני טהרה בפועל חלה על המשרדים שאסדרת האחריו
)משרד הפנים בקשר לעדות הלא  תחום הקבורה, הוא תחת סמכותם

  .)כל ההדגשות מכאן ואילך הוספו(" יהודיות(.

עוד נמסר במכתב כי הליך העברת הגופה מתבצע על ידי צוות ייעודי ה"מופעל דרך מוקדי  .17

 הקבורה של המשרד לשירותי דת גם עבור נפטרים מהמגזר הערבי". 

אל  ,2לשכה המשפטית של משרד הבריאות, המשיב השילה מוינר העתק מתשובת עו"ד 

 . 15ע/ , מצורף ומסומן19.5.2020מיום  העותרת

אשר הביאה איתה גם לעלייה משמעותית במספר התפרצות המחודשת של נגיף הקורונה לאור ה .18

אל שר הפנים,  5.7.2020ביום  העותרתפנתה  הנדבקים ובתוך כך גם במספר הנפטרים מהנגיף.

אחריות מלאה  לקחת הדגישה את חובת המדינהשר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות ו

הערבית, בין אם באופן ישיר או דרך התקשרות עם  לפתיחת מרכזי טהרה לנפטרים מהחברה

ד שקם בחברה הערבית, יהיחמרכז הטהרה  האגודה הוסיפה כיגופים אחרים כגון עמותות. 

משרת וממוקם בעיר אום אלפחם לעיל,  19.5.2020אליו התייחס משרד הבריאות במכתבו מיום 

 . אך ורק נפטרים תושבי העיר

הקים מתקני טהרה ברחבי הארץ עבור החברה הערבית לחזרה וביקשה במכתבה  העותרת .19

לנפטרים מוסלמים, דרוזים ונוצרים, וזאת על מנת לאפשר הכנת נפטרים מקורונה מכל הדתות 

להקים  העותרתעוד ביקשה  .לקבורה בצורה ראויה ומכבדת על פי המצוות והמנהגים הדתיים

, ה הקיים עבור דוברי העבריתבדומה לז מוקד טלפוני ומרכז שירות ותמיכה בשפה הערבית

 . נשלחה תזכורת 15.7.2020ביום אשר ייתן מענה למשפחות נפטרים מהחברה הערבית. 

 . 16ע/ומסומן  ףמצור 5.7.2020מיום  העותרתהעתק ממכתב 
  .17ע/ ןומסוממצורף  15.7.2020מיום תזכורת ממכתב ההעתק 

למכתב  משרד הבריאותשילה מהלשכה המשפטית של וינר  , השיבה עו"ד16.7.2020ביום  .20

 : העותרת

נושא טהרת הנפטר בחברה אשית, וכי שהבהרנו במכתבנו הקודם, ר
משרד הבריאות לא רואה  .הערבית מצוי בסמכותו של משרד הפנים

טהרה נוספים, כל עוד אלו עומדים בתנאי  מרכזימניעה בהפעלת 
לקבורת נפטרים מוסדרים . התנאים הנדרשים התברואה הנדרשים

בהנחיות לטיפול בנפטר חשוב או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש 
(COVID-19 .המפורסמות באתר משרד הבריאות ) כך גם בעניין הנגשה

  ."שפתית במוקד הטלפוני ניתן לפנות למשרד הפנים

, 16.7.2020יום מ ,לשכה המשפטית של משרד הבריאותהמ, שילהוינר העתק ממכתב עו"ד 

 . 18ע/ומסומן  מצורף
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 29.7.2020. וביום 5.7.2020תיזכרה העותרת את פנייתה אל שר הפנים מיום  23.7.2020ביום  .21

 : לפניההשיב מר מרדכי כהן, המנהל הכללי של משרד הפנים 

הגורם המוסמך להסדרת מתקני טהרה לנפטרים  איננו משרד הפנים"
זאת, לאור הצורך . עם ולא נקבע לו כל מעמד או סמכות בדין לעניין זה

שקם עם בהתמודדות עם נגיף הקורונה ]...[ אגף העדות משרד הפנים פנה 
לרשויות מקומיות ערביות לאיתור מקומות אפשריים למתקני טהרה, ואף 

שהביעו רצון להפעיל מתקן טהרה בתחומן נמצאו שלוש רשויות מקומיות 
 ".אום אלפחם, באקה אל גרביה וטמרה –

 .19ע/, מצורף ומסומן 23.7.2020העתק ממכתב התזכורת של העותרת למשרד הפנים מיום 

  .20ע/מצורף ומסומן  29.7.2020, מיום משרד הפנים להעתק ממכתב מר כהן, מנכ"

באשר  19.5.2020דומה במכתבו אל העותרת מיום  משרד הבריאות מסר מידע נציין כאן, כי  .22

לחברה הערבית, בנוסף לאחד שקיים באום אלפחם, )אשר  לאפשרות להוספת שני מתקני טהרה

ראיד בהתאם להצהרתו של מר . בנוסף לכך, (משרת אך ורק תושבי אום אלפחם כאמור לעיל

מנהל מגעים  מר דקה אפרילמחודש כבר  .2.8.2.2020דקה ראש עיירית באקה אלגרבייה, מיום 

עם האגף לעדות דתיות במשרד הפנים בעניין הקמת מרכז טהרה שישרת את תושבי באקה 

, לאור מספר חולי הקורונה בעיר אלגרבייה, והוא אף הציע לסייע ולמצוא מקום להקמת המרכז

דומה  מידע (.3ע/)ראו הצהרת מר דקה, ראש עיריית האקה אלגרבייה,  .העניין טרם הוסדראך 

  עיריית טמרה.מנמסר לח"מ 

ביחס להליך טהרת הגופה  והדרוזית על החברה הערבית ועמדת האיסלאם, הדת הנוצרית
 ווחשיבות

 9-מנתה האוכלוסיה בישראל כ 2019נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת  לפי .23

מהאוכלוסייה  74.2%-מיליון תושבים שמהווים כ 6.744היהודית מונה  לוסיהכנפש. האומליון 

מהאוכלוסיה  21%-כשהם מיליון תושבים  1.907-הכללית. האוכלוסיה הערבית מהווה כ

מכלל  17.9%ששיעורם  מליון תושב 1.636-כ המוסלמית בישראל מונהוכלוסייה האהכללית. 

מכלל האוכלוסיה  2% שהם איש 177,000-ת מונה כיהאוכלוסייה. האכלוסייה הנוצר

 מכלל האוכלוסייה.  1.6% -המהווים כאיש,  145,000 -והאוכלוסיה הדרוזית מונה כ

בקרב  לאחרונה חלה קפיצה מדאיגה במספר חולי הקורונה, וגם מספר המתים מהנגיף .24

ר החולים . משרד הבריאות אינו מפרסם נתונים לפי לאום אודות מספהאוכלוסיה הערבית

והמתים, יחד עם זאת ניתן ללמוד על העלייה במספר החולים בקרב ערבים לפי הנתונים 

כמו כן, ניתן ללמוד על העלייה פי יישובים ערבים. היומיים של משרד הבריאות לחולי קורונה ל

למרבה הצער, נראה שהמגיפה אינה  במספר הנפטרים הערבים מאמצעי התקשורת השונים.

 והיא תמשיך לגבות חיי אדם גם בשנה הקרובה ואולי בשנים הקרובות.עניין זמני 

כולל רחיצת הגופה ביצוע הליך טהרה למת העל מצווה  הדת האיסלאמית בדומה ליהדות, גם .25

, כאשר אישה בלבד ידי מוסלמיב, שחובה שתתבצע מצווה דתיתריכים. זוהי כועטיפתה בת

כך סלמי מבצע טהרה לנפטר שהוא גבר. מומוסלמית מבצעת טהרה לנפטרת שהיא אשה, וגבר 
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ד"ר איימן ריאן, מומחה לשריעה ודת האיסלאם, ומנהל את מכללת התורה  הצהרהמוסר ב

 והשריעה בכפר ברא, ומרצה במספר מכללות ואוניברסטאות בנושא דת האיסלאם והשריעה:

עומד כבוד האדם בחייו ובמותו, ביטוי  בבסיס השריעה האיסלאמית"
לכיבוד המת ניתן למצוא בהליך הטהרה ההכנה לקבורה: רחיצת הנפטר 
עטיפתו בתכריכים, טקס ההלוויה עד לקבורתו ותפילה על הנפטר, טהרת 

)הצהרת  "מת מוסלמי נעשית אך ורק על ידי מוסלמי והינה מצווה דתית.
 (.4ע/ד"ר ריאן, 

המחייבת ביצוע הליך טהרה לגופת המת, אך מדובר במנהג צווה דתית מדובר במאין  בנצרות .26

הכינה לקראת קבורה, וזאת כנגזרת לוהנפטר פיו יש לרחוץ את גופת ל ברתי, תרבותי ודתיח

. לפי הפרשנות של הברית החדשה, ישנה חובה לכבד את גופת מהחובה לכבד את הנפטר במותו

. לפי מנהגים של המדינה והחברה בה הוא חינוצרי מכבד את הנפטר בהתאם להנפטר וכל 

המשפחה של הנפטר רוחצת את גופתו,  המנהגים של הנוצרים הערבים מזה מאות שנים,

 נאיל אבו רחמון:  הכומרו של ילהלן דברומכינה אותו לקבורה.  מלבישה אותה

"ישנה חשיבות להכנת הנוצרי הנפטר לקבורה בצורה מכבדת וראויה, וזאת 
בהתאם למנהגים החברתיים, התרבותיים והדתיים של הנוצרים במדינה 
בה הם מתגוררים. החשיבות של הכנת המת לקבורה יש לה יסודות בברית 
החדשה ]..[ בהתאם למנהגים החברתיים, התרבותיים והדתיים של 

בארץ, תהליך הכנת הנפטר לקבורה, כולל רחיצת הגופה  הערבים הנוצרים
(. הליך טהרת הליך טהרת הנפטרשל הנפטר והלבשתה בביגוד הולם )להלן 

הנפטר אינו מצווה דתית בנצרות, אלא ערך אתי ומנהג חברתי, תרבותי 
ודתי בארץ לשמירה על כבוד המת מזה דורות, והדרך בה משפחות נוצריות 

 (.5ע/ )הצהרת הכומר אבו רחמון, האחרון ליקיריהם."חולקות את הכבוד 
 

לטהרת המת ורחיצתו לפני  לאיסלאם והיהדות, בדומה ,קיימת מצווה דתית ,בדת הדרוזית .27

  קבורה.

בקרב כאמור, הליך הטהרה נחשב למצווה דתית הן על פי המוסלמים והן על פי הדרוזים, בעוד ש .28

 .והיא הדרך לכיבוד המת בחברה הערבית בישראלהנצרות נחשב למנהג חברתי ותרבתי ודתי, 

, לא היה בישראל כמו בשאר העולם, מספיק מידע בתחילת התפשטות נגיף הקורונהכאמור,  .29

אסרו הנחיות משרד  ,בין היתר ,כךאודות הנגיף ואודות דרכי ההידבקות וההתגוננות מפניו. 

 החשוד או המאומת בנגיף הקורונה.  לגופת הנפטרטהרה  של הליך כל יצועב הבריאות

להוציא הנחיות ופסיקות המאפשרות קבורה ללא קיום  אנשי דת לשקול אומצב זה, הביא  .30

שהוציאו פסק הלכה מוסלמי אחרים  נהגה המעוצה האיסלאמית ואנשי דתכך  הציווי הדתי.

, ם על כךאם הרופאים מצווי )פתווה( המתיר קבורת נפטרים מנגיף הקורונה ללא קיום טהרה

 וזאת מחשש להידבקות ולהגנה על בריאות הציבור ומבצעי הטהרה. 

העתק מכתבתו של גיא עזרא, קבורה בשבת ובלי טהרה: הרבנות הראשית נערכת לטיפול 

  .21ע/מצורף ומסומן  ,11.3.2020מיום  ,מקורונה, סרוגים בתמותה
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לפסיקה בשפה הערבית המתירה קבורה  העתק מהפסיקה הקודמת של המועצה האיסלאמית

 . 22ע/, מצורף ומסומן 31.3.2020מיום של מוסלמים ללא טהרה, 

מ"נוהל טיפול בנפטר בקהילה, בן העדה הדרוזית, כתוצאה מנגיף קורונה או חשד העתק 

, מצורף ומסומן 25.3.2020לזיהום בנגיף" של המועצה הדתית הדרוזית העליונה בישראל, מיום 

 . 23ע/

אולם בהמשך, ועם הצטברות מידע רחב יותר אודות הנגיף ודרכי ההידבקות, השתנו ההנחיות  .31

והפסיקות, הן של משרד הבריאות והן של אנשי הדת, בצורה שמתירה קבורה תוך קיום מצוות 

 וציוויי הדת. 

 1.4.2020ביום פירסם בישראל,  , יו"ר מועצת פוסקי הדת המוסלמיםפואז המופתי ד"ר משהור .32

הודעה בשפה הערבית בעמוד הפייסבוק הרשמי שלו ובה הוא הודיע כי מועצת פוסקי הדת 

מי שנפטר מקורונה וזאת לאור המידע לסלמוהמוסלמים חוזרת בה מביטול מצוות הטהרה 

 יך טהרה בקרב יהודים. להלן דבריו: להחדש שקיבל ולפיו משרד הבריאות מאפשר ביצוע ה

ת לפסיקה מוסלמית הלכה כללית "בעבר פרסמה המועצה האסלאמי
בעניין רחיצת נפטרים מקורונה ]...[ אך התברר לאחר חיפוש ומחקר מול 
גורמים בעלי מומחיות שמשרד הבריאות אינו אוסר על טהרה כפי 

, משרד שהצטייר בפני גורמים רשמיים ביישובים הערבים. יחד עם זאת
 תנאים מסוימים לפעולת רחצת המת.הבריאות קובע 

לכך, אנו במועצה האיסלאמית לפסיקת הלכות דורשים מראשי אי 
לשם  מים הרלוונטייםרהמועצות המקומיות בארץ לפנות וללחוץ על הגו

 צוות מקצועי לביצוע הרחצה וזאת בדומה לחברה היהודית.הקצאת 
אין אפשרות לומר עוד כי מצוות הרחצה ]או הטהרה[ מתבטלת, וזאת כל 

. כמו כן, אנו מת ללא סיכון או גרימת נזקעוד ישנה אפשרות לרחיצת ה
פרט במסגרת תפקידו ויכולתו להשפיע לקחת חלק לשם  מכלמבקשים 

  קידום הנושא."

 1.4.2020כפי שפורסמה בעמוד הפייסבוק מיום  אלשאפעי מהודעת ד"ר משהור פואז העתק

 .24ע/בשפה הערבית והתרגום שלה לשפה העברית מצורף ומסומן 

כי במקרה ונמצאה הדרך להבטחת שלום מבצע הליך  צייןו והצהרתבעמד על הנושא  ד"ר ריאן .33

 הטהרה והמקום המתאים, אז יש חובה לקיים את המצווה של הטהרה ורחצת המת:

( אפשר COVID-19"במידה וסיבת הפטירה היתה מווירוס הקורונה )
לקיים טהרת המת רק אם אין בכך סיכון הדבקה של הוירוס למבצע 

 הליך ואמצעים המגינים המתאימים והוקצה ונמצאובמקרה רה. הטה
מקום מתאים לרחיצת נפטרים, אז קמה החובה לפי השריעה לרחוץ את 

 (.4ע/ריאן ד"ר  תרצהה) .. פירסמתי הלכה דתית בנושא זהולכבודו המת

 . 25ע/ מצורף ומסומן ,ריאן איימן של ד"ר מהפסיקההעתק 

 עמד על כך בהצהרתו: כך גם הכומר אבו רחמון .34

לאור קיום האפשרות להליך טהרה, שכולל את רחיצת הגופה, לנפטר 
או נפטר החשוד בנגיף קורונה באופן בטיחותי  הקורונהמאומת מנגיף 
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חשוב לעשות ששומר על שלומם ובריאותם של מבצעי הליך הטהרה, אז 
וזאת הליך טהרה גם לנפטר נוצרי ולהקצות מרכזי טהרה ייעודיים לכך, 

על מנת לשמור על כבודו של המת ושל בני משפחתו ולשמור על מנהגי 
 (.5ע/ ,הכומר אבו רחמוןהצהרת . )ומסורת הקבורה אצל נוצרים

היינו כיום ובשל הימצאות אפשרות לקיום הליך רחצה ליהודים במדינה, תוך שמירה על  .35

ישנה חובה דתית, חברתית ומוסרית לקיום הליך הטהרה בקרב מתים  ,בריאות הצוות המטפל

 בחברה הערבית. 

 גוף שמסדיר קבורה בחברה הערבית העדר קיומו של

מאפיינת את המדיניות הממשלתית בתחום מערך , 1 התנהלות המשיבים, ובפרט המשיב .36

 הקבורה של העדות הלא יהודיות, גם בימים רגילים ועוד בטרם התפרצות נגיף הרקורונה.

, 2013ידי המשרד לענייני דתות. בשנת -ענייני דת לכל העדות במדינה טופלו על 2003עד לשנת  .37

די הממשלה השונים, החליטה הממשלה דאז על ביטול המשרד והעברת סמכויותיו למשר

משיך לפעול במסגרת היהודיות למשרד הפנים. אגף זה -עבר האגף לעדות הלאמכך וכתוצאה 

הוקם מחדש המשרד לשירותי דת. האגף לעדות  2008שנת שבגם לאחר , עתהעד  משרד הפנים

יהודיים -המאסדר ובעל הסמכות בתחום קבורתם של האזרחים הלאלמעשה הלא יהודיות הוא 

 ישראל. במדינת

דוח מבקר המדינה בנושא מערך הקבורה בישראל אשר פורסם בחודש מרץ האחרון, התייחס  .38

לנושא אי הסדרת תחום שירותי הקבורה של מי שאינו יהודי ואת החובה של משרדי הממשלה 

, להסדיר את סמכויותיהם ושירותיהם לקבורת בני העדות הלא משרד הפניםבראשם ו ,השונים

המדינה פירט כי בעוד אחריות משרד הדתות על קבורה יהודית מוסדרת בחוק היהודיות. מבקר 

ובתקנות שהותקנו מכוחו, למען הבטחת  1971-שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, התשל"א

, הרי שקבורת מי המת שירות נאות לציבור, קבורה באתרי קבורה מתוחזקים ושמירה על כבוד

  , בין היתר הדוח מציין את הדברים הבאים :שאינו יהודי אינה מוסדרת בחקיקה

"תמונת המצב שתוארה לעיל מלמדת כי בניגוד לקבורת יהודים, שלגביה 
הוגדרו סמכויות ברורות של המשרד לשירותי דת כמאסדר, קבורת בני 

יהודיות לא הוסדרה; לא הוגדרו סמכויותיו של האגף לעדות -העדות הלא
וגם לא אחריותו של גורם חלופי אחר  יהודיות במשרד הפנים כמאסדר,-לא

מחייב בעניין זה, לרבות הרשויות המקומיות. מכאן יוצא שהיבטים שונים 
כגון החובה לקבור  -וחשובים בתהליך הקבורה המוסדרים במגזר היהודי

רק באמצעות גופי קבורה בעלי רישיון; קביעת דרכי המימון של פיתוחם, 
דרת מקומם של הקברים, הקמתם ותחזוקתם של בתי קברות; הס

אינם  - השבילים ושאר תשתיות בתי הקברות; והטיפול בהליכי הקבורה
מוסדרים בעדות הלא יהודיות. אף שהכללים והתקנות הללו אוניברסליים 
במהותם, הסדרתם של כמה נושאים מהותיים הנוגעים לקבורה חלה אך 

 .ורק על אזרחי ישראל היהודים
יפעלו  ,כי משרד הפנים והמשרד לשירותי דתמשרד מבקר המדינה ממליץ 

יהודיות; מוצע גם -להסדיר את נושא קבורת הנפטרים מהעדות הלא
לקבוע את סמכויותיו של האגף לעדות במשרד הפנים בכל הנוגע להסדרת 

 ".יהודיות-קבורתם של בני העדות הלא
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 א,70דוח שנתי  מבקר המדינה,התשיעי "שירותי הקבורה לעדות הלא יהודיות" מהפרק  העתק

 .26ע/, מצורף ומסומן 2020-מערך הקבורה בישראל, התש"ף

כאמור, לאי הסדרת נושא הקבורה בחוק ישנן מספר משמעויות המשליכות על היבטים שונים  .39

בתהליך הקבורה, בין היתר אי הסדרת עבודתם של גופי הקבורה לעדות הלא יהודיות. כך בעוד 

כי אזרח יהודי יכול להיקבר רק על ידי גוף קבורה בעל  חוק שירותי הדת ותקנותיו קובעים

ידי גופים -רישיון קבורה מהמשרד לשירותי דת, לא נאסרה קבורת בני דתות לא יהודיות על

ללא רישיון, ולמעשה כל גוף החפץ יכול לעסוק בקבורה של מי שאינו יהודי תוך קבלת דמי 

, הוא הגורם משרד הפניםהלא יהודיות בהקבורה. על פי נוהל עבודה פנימי של האגף לעדות 

גופי קבורה -הלא יהודיות )להלן-הנותן לגופי הקבורה אישור לטפל בקבורת בני העדות

מאושרים(. בהתבסס על האישור שנותן האגף, גופי הקבורה המאושרים חותמים על הסכם 

אחריות אשר מאפשר להם לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי קבורה ומנגד מטיל עליהם את ה

 בתחום זה. 

ניתן ללמוד כי נכון לחודש ספטמבר  מבקר המדינה בפועל לפי הנתונים המובאים במסגרת דוח .40

גופי קבורה פועלים  13גופי קבורה מאושרים העוסקים בקבורת לא יהודים:  26, ישנם 2018

 בקרב האוכלוסיה הנוצרית ואחד בקרב האכלוסיה 12בקרב האוכלוסייה המוסלמית, 

 16,000-, בהם נקברו בישראל כ2015-2017השומרונית. עוד מוסיף הדוח נתונים ביחס לשנים 

המוסד  באמצעות גופי קבורה שאושרו בהסכם עם 2,600-אזרחים לא יהודים; מהם רק כ

 מהם, נקברו על ידי המשפחה או הקהילה.  84%-כ ,שהם רוב הנפטרים ,כל היתר .לביטוח לאומי

ת למצב הקיים בו לא מתקיימת כל הסדרה, היא שמשפחת הנפטר היא המשמעות האופרטיבי .41

ים הדתיים, בשנועו ובכריית הנושאת בנטל הקבורה, בטיפול בנפטר על פי המנהגים והציוו

הקבר. כך מתאר ד"ר ריאן את הנושא של הסדרת הקבורה והכנת הנפטר בקרב המוסלמים 

 בחברה הערבית בישראל:

הערבית רחצת גופת הנפטר מתבצעת בביתו של  "חשוב לי לציין, כי בחברה
הנפטר או בבית החולים וזאת לאור היעדר מקומות רחצה שהוקצו לצורך 

 (.4ע/של ד"ר ריאן, הצהרתו ) זה."

 רמלה. -את הליך הטהרה והקבורה בקרב האוכלוסייה המוסלמית בלוד ]...[כך גם מתארת גב'  .42

ובשל מחסור בהקצאת מקומות לביצוע  הערבית"נהוג בקרב החברה 
הליך הטהרה והכנת הנפטרת לקבורה בבית  טהרה, אנו מבצעות את

[ היה רק מקרה בודד בו ביצעתי 1989המשפחה. בכל שנות עבודתי ]מאז 
 גב'ה של תצהרהאת הליך הטרה בנפטרת בחדר הצמוד לבית הקברות." )

 (. 6ע/, ]...[

את הליך הכנת הנפטר וטהרתו בקרב הנוצרים בחברה הערבית,  וכך מתאר הכומר אבו רחמון .43

 שהוא באחריות המשפחה ומתבצע בבית החולים.

אור העדר מרכזי טהרה לנוצרים בארץ, והעדר קיומו של גוף המסדיר ל"
הערבית. המשפחות הנוצריות לרוב  בחברהאת הליך הכנת המת לקבורה 

נאלצות לבצע את הליך הטהרה, שכולל רחצת הגופה, בעצמן. הליך הטהרה 
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מתבצע בדרך כלל בבתי החולים השונים בארץ, בין אם מקרה הפטירה היה 
  (.5ע/)הצהרתו של הכומר אבו רחמון,  "בבית החולים או בבית.

משום סיכון המתואר לעיל, ב הדברים לצד הנטל הכבד שמוטל על כתפי המשפחה, יש במצ .44

משמעותי לבריאותם של העוסקים בטיהור הגופה, שכן הם עושים זאת ללא כללים מנחים וללא 

היהודית, שתנאי העסקתם  באוכלוסיה העוסקים בכךפיקוח, וזאת להבדל מפעילותם של 

ובכלל זה בתחום הבריאות מוסדרת באמצעות חוזרי מנכ"ל והנחיות שמפרסמים משרד הדתות 

 ומשרד הבריאות. 

ההתנערות מאחריות והשלכת האחריות על המשפחה, באו לידי ביטוי גם עכשיו ביחס לנפטרי  .45

ונה החדש האחריות לשינוע נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורה ל פיקורונה, כך ע

הנפטר מוטלת על הצוות המקצועי, אולם, אחריות זו מסתיימת עם ההגעה לבית העלמין 

"הנהג המלווה ימסור לנציג בית העלמין, כי  3.5.6ומסירת הנפטר לנציגיו כפי שנקבע בסעיף 

 , המחייבת אמצעי זהירות מחמירים." COVID-19טר ממחלת פמדובר במנוח שנ

ו מדגימים את הפערים שמתקיימים בטיפול בין נפטר יהודי ונפטר שאינו יהודי גם דברים אל .46

בתקופה מיוחדת זו, שכן בהיעדר גוף מוסמך לטיפול בקבורת נפטרי הקורונה הלא יהודים, 

 האחריות נופלת על כתפי המשפחה תוך העמדתם בסיכון בריאותי מוחשי. 

רה של מי שאינו יהודי, האגף לעדות לא כמו כן, הגם שאין הסדרה חוקית לסוגיית הקבו .47

יהודיות כן פועל בתחום זה, בין היתר על ידי מתן סיוע תקציבי ומתן רשיון לגופי קבורה, וגם 

הדוח גורס כי "אמנם לא הוגדרה לאגף לעדות הסמכות והאחריות לטיפול בנושא קבורת בני 

לעדות אלה, עליו לפעול  יהודיות, אך בפועל מתוקף אחריות כמאסדר שירותי דת-עדות לא

  .(218שם, בעמ' להסדרת תחום הקבורה." )

מכל האמור לעיל, להסדרת נושא קבורת נפטרי קורונה, עתה, בתקופת מגפת הקורונה,  .48

על המשיבים לקבל אחריות מלאה לפתיחת מרכזי טהרה לנפטרים מהחברה ו משמעות מוגברת,

המורשים הקיימים בדומה להסדר שנעשה הערבית, בין אם באופן ישיר או באמצעות הגופים 

 ואשר עוסק בקבורת יהודים.  ,במשרד לשירותי דת הגוף המקביל לאגף

העדר מרכזי טהרה בחברה  בשלהסבל והכאב איתו מתמודדות משפחות של נפטרי קורונה 

 הנובעת מהעדר מרכזי טהרה הבריאותית והסכנה ,הערבית

וכאב בקרב משפחות הנפטרים רב בלבול  וקורונה יצרהעדר מידע והעדר מרכזי טהרה לנפטרי  .49

שקיבלו את הבשורה על מותם של יקירם, ובאותו זמן היו צריכים להתמודד עם ההודעה שלא 

לא יוכלו לחלוק באמצעות הליך רחיצת הגופה כי ניתן לבצע תהליך טהרה עבור יקירם, ו

להתמודד עם התחושה  ותלצד האבל, נדרשו המשפח .והכנתה קבורה את הכבוד האחרון לו

 .מוהנד ענאתי( חשובה )על התחושות הקשות ראו הצהרתו של שהם הפרו מצווה דתית

חלק מהמשפחות אף החליטו לקיים את המצווה הדתית ולבצע הליך טהרה של היקר ללבם  .50

ראש עיריית באקה אל גרבייה שנפטרו בעירו מר ראיד דקה, , כך מתאר שנפטר מנגיף הקורונה

 בים כתוצאה מנגיף הקורונה בהצהרתו את המצב:עה תוששב
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לפי הנחיות אין לבצע הליך טהרה של נפטר חשוד או מאומת בקורונה אלא 
במרכז טהרה ייעודי. לאור זה שאין לנו מרכז טהרה ואין גוף בחברה 
הערבית שאמון על נושא הקבורה, אנו עומדים במצב קשה ומביך מול 
משפחות הנפטרים מקורונה, שמעוניינות לקיים את מצוות האיסלאם 

 רה ליקיריהם.ולעשות הליך טה
על אף האיסור וההסברים שלנו כעירייה בנושא, ישנם משפחות 

. חלקם ביצע את הטהרה שהתעקשו לבצע הליך הטהרה לנפטרי קורונה
 ידי חולה קורונה מוסלמי מהכפר בבית. על

העדר מרכז טהרה ייעודי לנפטרים מהקורונה והתעקשות התושבים למלא  
ליך טהרה כן אפשרי בקרב החברה את מצוות דתם, במיוחד לאור זה שה

דקה,  ו של מר. )הצהרתמעמיד את התושבים בסכנת הידבקותהיהודית, 
 (.3ע/ראש עיריית באקה אלגרבייה, 

בהצהרתו ראש עיריית באקה אלגרבייה הדגיש כי הקמת מרכזי טהרה בחברה הערבית בכלל  .51

 ות בקורונה. ולתושבי באקה בפרט, הנו צעד חיוני לצורך עצירת את שרשרת ההדבק

קיבלה מספר פניות לקיום  ,במסגרת תפקידה עוסקת בטהרת נשים מוסלמיות , אשר]...[הגב'  .52

כיצד משפחותיהם של  הצהרתהמפרטת בהיא  .טהרה בנפטרות קורונה בחודשים האחרונים

הנפטרות העמידו את חייהן בסיכון ונאלצו לקיים את הליך הטהרה באופן עצמאי וזאת בהיעדר 

את ]...[ מתארת הגב'  הצהרתהגוף מוסמך שיעשה זאת בכדי לכבד את הנפטרות גם במותן, ב

 הדברים הבאים: 

בתקופת הקורונה התבקשתי על ידי שתי משפחות לעשות טהרה ולהכין 
בורה לשתי נשים שנפטרו מקורונה אולם לא הסכמתי בשל היעדר לק

מרמלה,  ]...[ התנאים לשמירה על הבריאות: המקרה הראשון נגע לגברת 
אשר נפטרה בבית החולים קפלן. בית החולים סירב לאפשרות לרחוץ את 
גופת הנפטרת. בשל כך המשפחה נאלצה לרחוץ אותה בעצמם בחדר צמוד 

]....[ מכן נכנסו לבידוד. המקרה השני נוגע למשפחת  לבית הקברות ולאחר
ברמלה אשר הביאו את גופת הנפטרת מבית החולים לבית ואני סירבתי 
להגיע והנחיתי את המשפחה לעטיפתה ולקבורתה באופן מיידי בשל 

, ]...[הצהרתה של גב' הסיכון להדבקה, והם נענו להנחיות באופן מיידי )
 (.6ע/

ים ולכבוד ת הנפטרואודות הפגיעה הקשה שמסב המצב הקיים למשפח במיליםאין צורך להכביר 

, לא הצליחו מזו ובשל תנאי הבידוד בהם שוהים החולים בבתי החולים המתים. משפחות אלו ברובן

 לתמוך בהם, תקופה להיות לצד יקיריהם בשעתם הקשה, לחלוק איתם את הרגעים הקשים

המעט שמשפחות אלו יכולות לעשות ליקיריהם זה לקיים עבורם את הציווי  .כראוימהם להיפרד ו

 הדתי ולהכינם לקבורה כפי שמחייבת הדת והמנהגים. 
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 טיעון המשפטיה

פוגעים המשיבים להקים מרכזי טהרה לבני העדות הדתיות של האוכלוסיה הערבית במחדלם  .53

 המת לכבודלחופש הדת והפולחן,  :בצורה קשה בזכויות יסוד של בני ובנות החברה הערבית

  .לשוויוןו

  חופש הדת והפולחן

לדבר  83הזכות לחופש המצפון והפולחן הוכרה עוד מימי המחוקק המנדטורי ועוגנה בסימן  .54

המצפון המוחלט ומהשימוש -: "כל האנשים בישראל ייהנו מחופש1922-1947המלך במועצה, 

הסדר הציבורי והמוסר. כל עדה דתית תיהנה החופשי של צורות פולחנם, בכפוף בלבד לקיום 

 מעצמאות בעניינים הפנימיים של העדה, בכפוף, לכל פקודה או צו שיצא מאת הממשלה."

גם פסיקת בית משפט נכבד זה הכירה מאז ומתמיד בזכות לחופש דת ופולחן כזכות יסוד  .55

מחירויות היסוד  במשפט הישראל. ביהמ"ש העליון קבע בפסיקתו כי: "חופש הדת והפולחן הוא

התנועה ליהדות מתקדמת  650/88 נו המשפטית ומהוות חלק ממנה" )בג"ץהמוכרות לפי שיטת

 . ((1989) 381, 377( 3, פ"ד מב )נ' השר לענייני דתות ואח'

כב' עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קיבלו זכויות אלו מעמד חוקתי, וכדברי  .56

 :השופטת )בדימוס( א' פרוקצ'יה

"חופש הדת והפולחן נגזר מכבוד האדם, המכיר בזכות האדם לעצב את  
אישיותו ואת האוטונומיה של רצונו הפרטי. עם חקיקתו של חוק יסוד: 
כבוד האדם וחירותו, הפך חופש הדת והפולחן לזכות יסוד, חקוקה עלי 

האגודה לסיוע ולהגנה על  7311/02בג"ץ ) ספר, כחלק מכבוד האדם"
 ,)פורסם בנבו 8פסקה  שבע-ים בישראל נ' עיריית בארזכויות הבדוא

22.6.2011.) 

משכך, ובשל מעמדן הרם של הזכויות לחופש דת ולפולחן, חובה על המשיבים לפעול במשנה  .57

זהירות לבל תיפגענה זכויות אלו אם זה במעשה ואם זה במחדל, וכי לא ינהיגו יחס של איפה 

 650/88ואיפה תוך הטיה כנגד אמנוה דתית אחת על השניה. עמד על כך בית המשפט בבג"ץ 

 :381(, בעמ' 1988) 377( 3, פ"ד מב)מת בישראל נ' השר לענייני דתותהתנועה ליהדות מתקד

"חופש הדת והפולחן הוא מחירויות היסוד המוכרות לפי שיטתנו 
המשפטית ומהוות חלק ממנה. ביטוייה של החרות האמורה הם, כמובן, 
בעיקרם, בחופש ההבעה והמעשה הדתיים, אולם בכך לא סגי. בין היתר, 

החירות האמורה, שינהגו במאמינים במידה של שוויון, נובע מקיומה של 
וכי רשויות השלטון ירחיקו עצמן מכל מעשה או מחדל כלפי המאמינים על 
זרמיהם, לרבות ארגוניהם ומוסדותיהם, שטעם של הפליה פסולה מתלווה 
אליו. מכאן, כי פעולה כללית של רשות שלטונית בתוקף תפקידה הממלכתי 

והוגנת, שאינה מותנית דווקא בהזדהות עם השקפתו מחייבת גישה פתוחה 
וויון, אשר לו זכאים כל של זרם זה או אחר אלא מבטאת יחס של ש

 הזרמים".
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 כבוד האדם, כבוד המת וכבוד בני משפחתו

לחוק יסוד: כבוד האדם  4-ו 2הזכות לכבוד האדם הוכרה זה מכבר כזכות יסוד לפי סעיפים  .58

 :כה העליון נכתבעל הזכות לכבוד וערוחירותו. 

נדייק ונאמר:  –"תהיינה אשר תהיינה חירויות שחוק וחוקה יעניקו לאדם 
תוקף במשפט -חירויות בנות משפט הטבע שחוק וחוקה יכירו בהן כבנות

כבוד האדם הוא בשורשיהן. אדם וכבודו יבקעו יחדיו מרחם אם,  –הנוהג 
הוא האדם." והשניים היו לאחדים: האדם הוא כבודו וכבודו של האדם 

 ((.1995) 592, 578( 2, מט)פלונית נ' פלוני 3077/90)ע"א 

לא רק את  הבתוכ מתהיסוד של כבוד האדם מגל זכותבית המשפט העליון קבע בפסיקותיו כי  .59

 ,כבודו של אדם בחייו אלא גם את כבודו של אדם לאחר מותו ואת כבודם של משפחת הנפטר

הנראית להם ראויה. כך נקבע בדרך אשר עומדת להם הזכות להביע את רגשותיהם כלפיו 

במסגרת דיון בשאלת הזכות להוספת כיתוב באותיות לועזיות ומספרים גריגוריאניים על מצבה 

, 464( 2, פ"ד מו)חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום 294/91בבג"ץ ע"א 

525 (1992:) 

דם אינו רק כבודו של אדם בחייו. זהו גם כבודו של אדם לאחר "כבוד הא
מותו, וזהו גם כבודם של יקיריו, השומרים את זכרו בלבם. כבוד זה 
מתבטא, בין השאר, בעצם הצבתה של המצבה, בביקורים בבית הקברות 

לעתים  -בימי זיכרון ובטקסי ציבור ובטיפוח הקבר. זהו אותו קשר
בין החיים לבין המתים, אשר מגבש את  -רציונאלירציונאלי ולעתים בלתי 

האדם שבתוכנו והנותן ביטוי למאווי הנפש הנכספים. זוהי היד שהחיים 
מושיטים למתים. זהו הביטוי החיצוני המשקף את הקשרים הפנימיים בין 

 הדורות".

 לדברי השופט ברק:  6ועוד נאמר באותה הפרשה, פסקה 

ת והחירות, כי זכרו של יקירם יכובד "לבני משפחת הנפטר עומדות הזכו
בדרך הנראית להם כראויה, וכי תינתן להם האפשרות להביע את רגשויהם 

 כלפיו באופן הנראה להם כמתאים". 
 

 801-802,  793(, 2, פ"ד מז)הגר נ' ' הגר  1482/92על אותו רעיון חזר ביהמ"ש גם בעניין ע"א  .60

שמעו, בראש וראשונה, כבוד המת, היינו רצונו בקובעו כי: "כבוד האדם בענייננו מ (1993)

המפורש או המשוער של הנפטר, וכבוד החיים, היינו רצון משפחת הנפטר, אוהביו ואהוביו, 

 המבקשים לכבד את זכר הנפטר."

 החובה לפעול בשוויון 

הפליה יוצרת קבוצה הרוב של האזרחים מצב בו הרשויות מנגישות שירותים דתיים רק עבור  .61

מרכזי הטהרה הפעלת האחריות על על רקע דתי, לאומי, אתני ועומדת בסתירה לזכות לשוויון. 

הבטיחו קיום הציווי הדתי כלפי החברה היהודית ופעלו כפי שבמשותף.  על המשיביםמוטלת 

 .טהרת נפטרי קורונהבדבר 

באופן הלכה פסוקה היא, כי על כל רשות ציבורית, המקצה משאבים ציבוריים, לעשות כן  .62

שוויוני וללא כל הפליה, בין היתר מטעמים של השתייכות לאומית. הזכות לשוויון הינה זכות 
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ביהמ"ש עמד על הזכות לשוויון, וקבע כי השוויון הוא זכות יסוד מרכזית בשיטתנו המשפטית. 

התנועה לאיכות  6427/02יסוד חוקתית, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )בג"ץ 

((. בית המשפט עמד על משמעותה 2006) 688-689, 619( 1, פ"ד סא)בישראל נ' הכנסת השלטון

האגודה לזכויות האזרח  6924/98הקשה של פגיעה בשוויון, ככל שמדובר במיעוט הערבי. בבג"ץ 

 :וקבע כי(, 2001) 27-28, 15( 5, פ"ד נה)בישראל נ' ממשלת ישראל

חמורה ביותר... כזאת היא  "הפרה של עקרון השוויון במובן הצר נחשבת
הפליה של ערבי באשר הוא ערבי, ואחת היא אם ההפליה מתבססת על הדת 

הצר. לכן יש עמה חומרה  או על הלאום זוהי הפרה של עקרון השוויון במובן
 "מיוחדת.

  
בית המשפט חזר והדגיש פעמים רבות את על חשיבות שבהקצאה שוויונית של שירות ציבורי  .63

לנהוג בחלוקת תקציבים באופן שוויוני והוגן, כמתבקש מהחובה הבסיסית, חובת הרשויות 

המרכז  -עדאלה  1113/99כך, למשל, בבג"ץ המוטלת על הרשויות לפעול כנאמן הציבור. 

 170-171, 164( 2, פ"ד נד)המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות

ברתית מרחיקת הלכת והפסולה של הפליה (, הדגיש בית המשפט את ההשפעה הח2000)

 בחלוקת משאבי הציבור:

"עקרון השוויון מחייב כל גוף ציבורי במדינה. הוא מחייב, קודם כול, את 
המדינה עצמה. עקרון השוויון חל על כל התחומים שבהם פועלת המדינה. 
הוא חל, בראש ובראשונה, על הקצאת משאבים של המדינה. המשאבים 

ם קרקע ואם כסף, וכן גם משאבים אחרים, שייכים לכל של המדינה, א
פי עקרון השוויון, ללא -האזרחים, וכל האזרחים זכאים ליהנות מהם על

הפליה מחמת דת, גזע, מין או שיקול פסול אחר... מבחינה מעשית, בביצוע 
חוק התקציב קיימת אפשרות קלה באופן יחסי, לעתים עד כדי פיתוי, 

ידי רשויות המדינה, בין היתר מחמת דת -ם עללהפלות בהקצאת משאבי
או לאום. הפליה כזאת, במיוחד אם היא שיטתית, עלולה לפגוע באופן קשה 
ביותר לא רק באדם מסוים או בגוף מסוים, אלא גם במרקם החברתי 
ובתחושת השותפות שהיא תנאי לחיים ראויים בצוותא. מכל מקום, הפליה 

 רית ומבחינה משפטית גם יחד." כזאת פסולה מיסודה, מבחינה מוס
 

 727/00(; בג"ץ 1989) 706, 705( 4, פ"ד מב )ח"כ יאיר צבן נ' שר האוצר 59/88בג"ץ  גם:  ראו
 88-89, 79( 2, פ"ד נו )ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נ' שר הבינוי והשיכון

(2001.) 
 

האזרח הערבי באשר הוא ערבי. בבג"ץ  בית המשפט אף הדגיש את משמעותה הקשה של אפלית .64

 (, וקבע שאפליה כזו משדרת2000) 279, 258( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל 6698/95

"עלבון כלפי קבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה לבין 
 האחרים, ומקבעת תחושות של נחיתות חברתית." 

 לפסק הדין, גם כי:  279-280' באותה פרשה ציין הנשיא ברק, בעמ

פי האפקט של ההחלטה או של -"קיומה של הפליה נקבע, בין השאר, על
 המדיניות ואפקט זה, בענייננו, הוא מפלה." 

 
עגומה של הפליה ברורה בין נפטרים יהודים ונפטרים  אם כך, במבחן התוצאה עולה תמונה .65

הלאומית והדתית, ופגיעה קשה בזכותם של  םעל בסיס שייכות מדתות אחרות, שאינם יהודים
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הפלייה זו  זרחים במדינה.הנפטרים הערבים לשוויון בקבלת השירותים להם הם זכאים כא

משדרת מסר של דחייה והדרה כלפי מי שאינו יהודי וכלפי האוכלוסייה הערבית בפרט, שכן הם 

 קבוצת הרוב.  תי, ממנו נהנימוצאים מן הכלל, מקבלים יחס שונה ונמנע מהם שירות ציבורי חיונ

 בזכויות לפגיעה הסבר או הנמקה כל היעדר

מול הפגיעה הברורה בזכויות הנ"ל, לא ניתן עד עתה כל הסבר למחדל המתמשך ובמיוחד  .66

הרשויות כבר בתחילת מאי. נראה כי הרשויות בעיקר מתמקדות  לשהנושא הובא לפתחן ש

 לשניה. בהתנערות מאחריות והעברת האחריות מאחת 

לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש בראשית העתירה ולאחר קבלת 

 להפכו למוחלט.   יםתשובת המשיב

 .2020 אוגוסט 4 היום,

   

___________________ __________________ 

 סנא אבן ברי, עו"ד ביר ג'ובראן דכוור, עו"דע

 ת"כ העותרב


