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 1-3 המשיביםתגובה מטעם 
 

לקראת מועד הדיון הקבוע בעתירה,  ,4.8.20יום מ מזוז בהתאם להחלטת כב' השופט .1

( המשיבים)להלן:  3-1בכפוף להחלטת בית המשפט הנכבד בבקשה מטעם המשיבים ו

 לעתירה שבכותרת, כדלקמן.המשיבים מוגשת בזאת תגובה מטעם  ארכה,מתן ל

 

כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבים לבוא וליתן  תבבקשת העותרעניינה של העתירה  .2

נפטרים מקרב החברה הערבית  מדוע לא יקימו לאלתר מרכזי טהרה יעודיים עבור"טעם 

משלוש הדתות: האיסלאם, הנוצרית והדרוזית, שהם נשאי נגיף הקורונה או חשודים 

הכנתם לקבורה בצורה ראויה ומכבדת, וזאת בדומה למרכזי כנשאים, על מנת לאפשר 

מתבקש בית המשפט הנכבד  כן ."הטהרה ליהודים חולי קורונה שנפטרו בחברה היהודית

מוקד טלפוני בשפה הערבית, שאחראי על הקשר עם משפחות "להורות למשיבים להקים 

פינוי הנפטרים מבתי  אלו שנפטרו בזמן שהם נשאי הנגיף, שייתן מענה בענייני הקבורה,

 ".החולים או הקהילה, העברתן למרכזי הטהרה שיוקמו, ומשם לבתי הקברות

 

לאור הפגיעה  וזאתדיון דחוף, "בה התבקש בית המשפט הנכבד לקיים העתירה במסגרת 

הקשה הנגרמת ומתרחשת בימים אלה, לזכויות חוקתיות מרכזיות של בני ובנות החברה 

העתירה תובא נקבע כי  4.8.20". בהחלטת כב' השופט מזוז מיום ...עדותיה כל עלהערבית 

ימים  14-תגובת המשיבים לעתירה תוגש לא יאוחר מ, וכי לדיון בפני מותב תלתא בהקדם

 .לפני מועד הדיון שייקבע

  

משרד ב האגף לעדות לא יהודיות בימים אלה פועלים גורמילהלן, בקצרה  פורטיכפי ש .3

ים בחנמאו חשודים או מנת לאפשר הקמתם של מרכזים ייעודים לנפטרים עלהפנים 

. בהם תתאפשר עריכת טהרה עבור נפטרים בני הדת המוסלמית ,הקורונהבנגיף  כחולים
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השונות בישראל על מנת  הדתיות בקשר עם נציגי העדות ים גורמי משרד הפניםכן מצוי

לעמוד על הצורך במציאת פתרונות מעשיים נוספים אשר יאפשרו קיומם של מנהגי 

. בתוך ישראלבהשונות  הדתיות , עבור בני העדותהרחיצה והטהרה, ככל שהדבר יידרש

ו נפטרלמי ש הטהרלהקמת מרכזי משרד הפנים נערך לפרסום מכרז כך, בימים אלה 

  .תהמוסלמית בני הדהקורונה  מנגיף

 

להפעלת מרכזי טהרה  המשרד לשירותי דת יצא במכרזכפי שיפורט להלן, , ךנוסף על כ

מתן שירותי העברת נפטרי קורונה לנפטרי קורונה מקרב החברה היהודית, וכן ל

וכן  למקום הקבורה אוהאמורים מהקהילה או ממוסדות רפואיים למרכזי הטהרה 

אשר יהיה ערוך לכל פניה בנושא טיפול בנפטרים חשודים או  להפעלת מוקד טלפוני

חויב הזוכה  המכרז במסגרת .ישראל אזרחי כלל עבור, מאובחנים כחולים בקורונה

 לשיחה שפה הערביתדובר הנציג שירות או מתורגמן  להיערך באופן שיאפשר העלאת

ת עובד אך, להקצכמו כן, משרד הפנים הביע הסכמתו, ככל שיהיה בכך צור בתוך כשעה.

 דובר ערבית אשר יהיה זמין לפניות של דוברי השפה הערבית למוקד טלפוני זה.  

  

בנסיבות אלה, ולנוכח השינוי המשמעותי שחל בתשתית העובדתית העומדת ביסוד 

העתירה, סבורים המשיבים כי אין הצדקה כי בית המשפט הנכבד יידרש, בעת הזו, 

 העתירה, ולפיכך דינה להימחק. לסעדים המבוקשים במסגרתה של 

 

בוצע שהשונות כפי הדתיות עדות אצל ה הליך הטהרהלהלן יוצג הרקע הכללי הנוגע ל .4

הנחיות משרד הבריאות , לאחריו יוצגו בהרחבה התפרצות נגיף הקורונהטרם 

תוך התייחסות  ,נגיףהבחודשים האחרונים נוכח פרוץ  פורסמו המתייחסות לטהרה אשר

לבסוף  .בסוגיה לטיפול הרלוונטיים הממשלה ומשרדי ,לנפטרים יהודים ושאינם יהודים

 .העותרתתוצג עמדת המשיבים, תוך התייחסות לטענות 

 

הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או  דמי קבורה וחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בדבר – כללי רקע

 (COVID-19) חדשהמאומת לתחלואה בנגיף קורונה 

 

דתות חלק מהתהליך של רחיצה וניקיון אותו נוהגים לבצע לגופת המת ב אטהרת המת הי .5

 . קבורהכנת הנפטר לכחלק משלבי ההשונות 

 

המופקד בין היתר על ים מצויה בסמכותו של המשרד לשירותי דת )יטהרת נפטרים יהוד .6

 במצב שבשגרה, טרם התפרצות נגיף הקורונה,ו ,(בלבד קבורה יהודית וקבורה אזרחית

או על ידי  בית העלמיןהסמוך לבבית הלוויות הטהרה על ידי חברות הקדישא מתבצעת 

 .קבלני משנה מטעם חברות הקדישא הנותנים שירותי טהרה

 

במצב שבשגרה הפנים,  רדבמש לעדות לא יהודיות למיטב הידיעה של האגףלעומת זאת,  

או הקהילות  ת באופן פרטי על ידי משפחות הנפטריםינעש יהודים ינםשא נפטרים טהרת
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וזאת ללא מעורבות גורמים ממשלתיים. לצד זאת קיימים שני מתקני טהרה  ,שלהם

 טמרה. בפחם ו-באום אל –מוסלמים הפועלים בשדה המונציפאלי 

 
הדת עבורה מעמדה של העדה הדרוזית וקיום צרכי יצוין כי  ,באשר לבני העדה הדרוזית 

)להלן:  1995-הוסדרו במסגרת תקנות העדות הדתיות )ארגונן( )העדה הדרוזית(, תשנ"ו

. במסגרת זו הוקמה המועצה הדתית הדרוזית, אשר לה הסמכות, (הדתיות העדות תקנות

האגף לעדות בתוך כך נציין כי  .רת נפטרים()ובתוך כך טה בין היתר לטיפול בכל נושא דתי

, 8.10.03מיום  900החלטת ממשלה מס' במשרד הפנים הוקם ופועל מכוח לא יהודיות 

סמכויות , עם זאת ו של משרד הדתות וחלוקת הסמכויות שהיו בידיו.קוריפשעניינה 

האגף לא הוגדרו בהחלטת הממשלה וממילא לא הוגדרה ולא הוסדרה בהחלטת הממשלה 

רים ובפרוצדורות הנלוות או בדין סמכות שר הפנים והאגף לטפל בשגרה בקבורת נפט

 לכך, לרבות טהרה.

 
, ובכלל זה עלויות בקשר לקבורה הוצאות הקבורה והשירותים המקובליםבימי שגרה,  .7

על ידי  המשולמים, מגולמים ב"דמי קבורה" עבור כל אדם שנפטר בישראל ,הטהרה

]נוסח משולב[,  הלאומילחוק הביטוח  266, בהתאם להוראות סעיף טוח לאומיהמוסד לבי

)להלן:  1976-לתקנות הביטוח הלאומי )דמי קבורה(, תשל"ו , וכן בהתאם1995-תשנ"ה

 . "(התקנות"

 
ת הקבורה שטיפלה בהבאת הנפטר התשלומים מועברים לחברבאשר לנפטרים יהודים,  

עם  על הסכם מהלעסוק בקבורה וחת שקיבלה רישיון מהמשרד לשירותי דתלקבורה 

הלא הדתיות  לעדותבאשר  .לתקנות 2, כאמור בתקנה ביטוח לאומי לעניין זההמוסד ל

 לא פועלתביישוב שבו על פי שנמסר מגורמי המקצוע במוסד לביטוח לאומי, ת, ויהודי

בכפוף להגשת תביעה  דמי הקבורה משולמים ישירות לבני משפחת הנפטר ,חברת קבורה

 . ולתנאים הנדרשים אישית

 
נוכח התפרצות נגיף הקורונה, תהליך קבורת נפטרים החשודים או המאובחנים כחולים  .8

בקורונה, ובכלל זאת שלב הטהרה, נדרש למספר הגבלות שנועדו למנוע הדבקה של 

פרסם משרד , זאתעל רקע  .הטיפול במת והבאתו לקבורההגורמים העוסקים במלאכת 

בין היתר לאופן ביצוע הטהרה המתייחסות  הבריאות שורה של הנחיות מחייבות

 בנפטרים אלו, אליהן נתייחס להלן.
 
נגיף ל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בפירסם משרד הבריאות "נוה 12.3.20ביום כך,  .9

בתחילה, כי ביצוע תהליכי לעתירה( בו נקבע  9(" )ר' נספח COVID-19הקורונה החדש )

מטעמים  אסורטהרה בגופות של מי שנפטרו מנגיף הקורונה או בחשד שנפטרו עם קורונה 

  :כדלקמן ,רפואיים

 
 טהרת הגופה/ טיפול בגופה טרם קבורה 2.5"

 .או לבצע תהליכי טהרה כללאין להוציא את הגופה משקי הפוליאתילן  2.5.1
בתכריכים רק מחוץ לשכבת הפוליאתילן ניתן יהיה לעטוף את הנפטר  2.5.2

 .)ההדגשות כאן ובכל מקום בו לא צוין אחרת הוספו, הח"מ( "החיצונית
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 ומשרד הבריאות המשרד לשירותי דת וואולם, לנוכח פניות שהתקבלו, במסגרתן התבקש .10

היהודים יתנו מענה לנפטרים אשר  לאפשר הקמתם של מרכזים יעודיים לביצוע טהרה

פרסם משרד הבריאות "הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או  23.3.20יום ב, מנגיף הקורונה

 10" )ר' נספח 25.3.20מעודכן ליום  –( COVID-19חדש )המאומת לתחלואה בנגיף קורונה 

ביצוע טהרת נפטר מנגיף הקורונה, אך  יתאפשרנקבע לראשונה כי במסגרתן , לעתירה(

 בפרק ההגדרות צוין כדלקמן:כך, . זאת במתקן ייעודי בלבד

 
חברות הקדישא, גופי וצוותי הקבורה  -בנפטרים לטיפול מורשה גוף 1.1"

המיוחדים שיעסקו בפינוי וקבורת נפטרים באירוע ביולוגי, כפי שיוגדר על ידי 
המשרד לשירותי דת )אחראי על גופים העוסקים בטיפול בנפטרים יהודים 

 עלובכאלה שביקשו להיקבר בקבורה אזרחית(, ועל ידי משרד הפנים )אחראי 
 ".(יהודים לא פטריםבנ בטיפול שיעסקו גופים

 

 :כי לעניין הטהרה צויןובהמשך לכך, 

 

 טהרת הגופה/טיפול בגופה טרם הקבורה 2.6"
. אין לבצע טהרה במתקן ייעודי טיפול בנפטרטהרת גופה תתבצע רק  2.6.1

 בכל מקום אחר.
חיפה, בערים  מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר היהודי 4יוקמו עד  2.6.2

 ".ובאר שבעירושלים, תל אביב 
 

בנוסף, מסדירות ההנחיות, בין היתר, את אופן הטיפול בנפטר, העברת הנפטר מבית 

 החולים, ונהלי הבטיחות עבור חברה קדישא והצוות המטפל בגופה.

 

, הודעה בדבר כוונתו להתקשרפרסם המשרד לשירותי דת , 29.3.20ביום במקביל,  .11

מותת "פורום חברות הקדישא הגדולות בישראל" עם ע חודשים,ארבעה לתקופה בת 

במסגרת  לעתירה(. 11לצורך הקמת מרכזי טהרה לנפטרי קורונה יהודיים )ר' נספח 

מרכזי  4הקמה והפעלה של "הסכם ההתקשרות נקבע כי העמותה תהא אחראית על 

הכשרה "וכן על  "טהרה בהתאם להנחיות נציג המשרד ובכפוף להנחיות משרד הבריאות

והפעלה של צוותים ייעודיים שיבצעו את הטהרה באופן ממוגן בהתאם להנחיות משרד 

מענה  אשר יתןבנוסף, העמותה תהא אחראית על הפעלת מוקד פניות ארצי  ".הבריאות

וירכז את הטיפול  נפטרים חשודים או מאובחנים כחולים בקורונה, לכלל הפניות בנושא

ארבעה כלמשך , 5.4.2020 ה לתוקף ביוםבנפטרים על כל שלביו. ההתקשרות נכנס

 .₪מיליון  6.5לצורך התקשרות זו, הקצה משרד האוצר  .31.7.2020, עד ליום חודשים

 

עמותת "פורום חברות קדישא הגדולות בישראל" ארבעה מתקני  הסבהבהמשך לכך,  .12

ובאר  חולוןנפטרים בשגרה בערים חיפה, ירושלים, שימשו לטהרת , אשר קיימיםטהרה 

 .משרד הבריאות לטיפול בנפטרי קורונה בהתאם להנחיות שיותאמושבע, כך 

 

לאספקת שירותי  1/20 מס' פרסם המשרד לשירותי דת "מכרז פומבי 12.8.20ביום  .13

ף הקורונה עבור העברת נפטרים, הפעלת מוקד טלפוני והפעלת חדרי טהרה לנפטרים מנגי

כחלק  )הניתנת להארכה(, חודשים 12תקופת התקשרות בת " להמשרד לשירותי דת
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כחולים ים בחנמתהליך של הקמת מערך ייעודי לטיפול בנפטרים החשודים או מאו

 שיופעלו וסטריליים מבודדים טהרה אתרי יכלול המערך"צוין במכרז, מקורונה. כפי שב

, יכלול המערך גם מנגנון להעברת הנפטרים באופן מוגן בנוסף. ממוגנים צוותים ידי על

ממקום הפטירה אל אתר הטהרה ובמידת הצורך גם מאתר הטהרה אל מקום הקבורה. 

 כלל את יקבל אשר ארציבכדי לאפשר שליטה ותיאום במערך כולו, יופעל מוקד שליטה 

 את ויבקר ינהל יפעיל, השונים הרפואה ומגורמי מהציבור זה בתחום הרלוונטיות הפניות

פי שנקבע בהוראות המרכז, כ". הקבורה שלב ועד הפטירה מרגע בנפטר הטיפול תהליך

החלה ועדת  1.9.20יום התאם לכך, ב. ב31.8.20 חל ביוםהמועד האחרון להגשת הצעות 

על פי שנמסר מהמשרד בבדיקת ההצעות שהוגשו ובמשרד לשירותי דת המכרזים 

 .סופית הסתיים טרם הבדיקה הליך לשירותי דת,

 

 ניתן למצוא באתר המשרד לשירותי דת בכתובת:מכרז קישור ל

%D7https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B

-A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201%

20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2

D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%

A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%

%D7%A0%D7%94.pdfA3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95% 

  

ומענה לשאלות  ותפרסם המשרד לשירותי דת מסמך הבהר 25.8.20כי ביום  ,יצוין .14

, נשאל המשרד מוקד הפניות הטלפונימציעים. במסגרת השאלות הנוגעות להפעלת 

נוספות על השפה העברית? באילו שעות?  תהאם נדרש לתת מענה בשפולשירותי דת "

". על כך השיב המשרד ערבית/ רוסית / אמהרית / אנגלית? -הנדרשות השפות מהן

יש להיערך באופן שמאפשר להעלות על הקו בהתראה של שעה, נציג כי " ,לשירותי דת

  (.89" )שאלה מס' שירות או מתורגמן בשפות אנגלית וערבית ככל שיהיה צורך בכך

 

 .1מש/מצורף ומסומן  2025.8.ומענה לשאלות מציעים מיום  ותבהרהצילום מסמך ה 

 

משרד הפנים ב יהודיותלא האגף לעדות  פרסם ,29.3.20 ביום –אשר לנפטרים לא יהודים  .15

 החדש קורונה בנגיף לתחלואה מאומת או חשוד בנפטר טיפול הנחיותשכותרתו "נוהל 

19-COVID במסגרת הנוהל נקבע כדלקמן:לעתירה( 12נספח ראו ) "יהודי הלא במגזר . 

 

 . כללי1"
במקרה של טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש  .א
19-COVID יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות  במגזר הלא יהודי

המעודכנות. )הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה 
 (.COVID-19החדש 

הנחיות ועדכונים אלו באים לידיעתם ואישורם של מנהיגי וראשי הדתות  .ב
 במגזר הלא יהודי.

להלן ההנחיות/עדכונים כתוספת להנחיות משרד הבריאות למגזר הלא  .1
 יהודי.

 טהרה: .א
 ".לא תתבצע טהרה )כלל העדות( הן במוסד רפואי והן בקהילה

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201-20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201-20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201-20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201-20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201-20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/public_tender_01_20/he/Tenders_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%201-20%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
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"הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או עדכון נוסף למשרד הבריאות  פרסם 12.4.20ביום  .16

 7נספח  'ר" )12.4.20מעודכן ליום  –( COVID-19מאומת לתחלואה בנגיף הקורונה החדש )

 הדתיות ידי משרד הפנים באשר לעדות-, תוך הכללת הפניה לנוהל שפורסם עללעתירה(

ול בגופה טרם קבורה" וקובע טיפ /לנוהל עוסק ב"טהרת הגופה  3.6פרק . הלא יהודיות

 כדלקמן:
 

 היהודיתהטהרה  3.6.1"
. אין לבצע רק במתקן ייעודי לטיפול בנפטר. טהרת הגופה תתבצע 3.6.1.1 

 טהרה בכל מקום אחר.
מתקנים ייעודיים לטיפול בנפטר היהודי, בערים חיפה,  4יוקמו עד  3.6.1.2

 ".ירושלים, תל אביב ובאר שבע
 

 קבע הנוהל כדלקמן: אחרות,הלעדות  אשרב
 

 הנחיות הפנים משרד נוהל פי על יבוצע אחרות בעדות בגופה הטיפול 3.6.2"
  COVID-19 דשהח הקורונה בנגיף לתחלואה מאומת וא חשוד בנפטר טיפול

  ".29.3.2020במגזר הלא יהודי מעודכן לתאריך 
 

טהרת גופה קובעות כי  של משרד הבריאות עדכניותה ההנחיותכי , מן האמור עולה .17

 יהודים נפטריםטהרת בהתאם להנחיות, תתבצע רק במתקן ייעודי לטיפול בנפטר. 

מותרת רק במסגרת ארבעת מתקני הטהרה  ,החשודים או המאובחנים כחולים בקורונה

בין עמותת למכוח ההתקשרות בין המשרד לשירותי דת  כיום אשר פועלים)הייעודים לכך 

  (.הגדולות בישראל קדישאהחברות פורום 

 

העדכניות של משרד ההנחיות  – נפטרים שאינם בני העדה היהודית אשר לטהרת 

)וכאמור תהליך הטהרה  טהרה במוסד רפואי או בקהילה הבריאות אינן מאפשרות ביצוע

שני ם מי, קיינכון להיוםבעת שגרה מבוצע לרוב על ידי בני המשפחה בבית הנפטר(. 

טמרה, אשר ו חםפ-אל אום יםבער, העדה המוסלמית בני נפטריםל יםייעודי טהרה ניקמת

זאת, כפי שיפורט  לצד .בסביבתןלמית בני העדה המוסלנפטרים ערוכים כיום ליתן מענה 

 בני העדותטרים נפלרחב יותר ליתן מענה להלן, גורמי משרד הפנים פועלים על מנת 

 הלא יהודיות. הדתיות

 

כפי שצוין בפתח הדברים, בימים אלה פועלים גורמי משרד הפנים על מנת לאפשר  .18

 הקמתם של מרכזים ייעודים לנפטרים חשודים או מאובחנים כחולים בנגיף הקורונה,

בהם תתאפשר עריכת טהרה עבור נפטרים בני הדת המוסלמית. כן מצויים גורמי משרד 

השונות בישראל על מנת לעמוד על הצורך במציאת  הדתיות הפנים בקשר עם נציגי העדות

פתרונות מעשיים נוספים אשר יאפשרו קיומם של מנהגי הרחיצה והטהרה, ככל שהדבר 

משרד הפנים השונות בישראל. בתוך כך, בימים אלה  הדתיות יידרש, עבור בני העדות

ת בני הדהקורונה  ו מנגיףנפטרלמי ש הטהרנערך לפרסום מכרז להקמת מרכזי 

 ת. המוסלמי

 

מוקד טלפוני הפעלת ב שעניינו, בין היתר, נוסף על כך, המשרד לשירותי דת יצא במכרז

אשר יהיה ערוך לכל פניה בנושא טיפול בנפטרים חשודים או מאובחנים כחולים בקורונה. 
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במסגרת המכרז חויב הזוכה להיערך באופן שיאפשר העלאת נציג שירות או מתורגמן 

כמו כן, משרד הפנים הביע הסכמתו, ככל  ת לשיחה בתוך כשעה.שפה הערבידובר ה

ת עובד דובר ערבית אשר יהיה זמין לפניות של דוברי השפה אשיהיה בכך צורך, להקצ

 הערבית למוקד טלפוני זה.  

 
 קורונה כחולי מאובחנים או החשודים יהודיות-לאה עדותהטהרה לנפטרים בני  מתקני

 
במשרד הפנים,  לעדות לא יהודיות האגף ידיעתכפי שצוין לעיל, במצב שבשגרה, למיטב  .19

נעשית באופן פרטי על ידי משפחות הנפטרים, וזאת ללא טהרת נפטרים שאינם יהודים 

 מעורבות גורמים ממשלתיים.

 
היהודיות -הדתיות הלא בני העדותבקבורת נפטרים ועל אף שהסמכות לטיפול עם זאת,  .20

לאור בימים שבשגרה לא הוסדרה בדין, הרי ש ובפרוצדורות הנלוות לכך, לרבות טהרה

והנחיות  ,בישראלבעולם ו הקורונההתפרצות נגיף  שנוצר עקבירום הייחודי מצב הח

 בו, נערך חוליםאו החשודים כ מהנגיףמשרד הבריאות באשר לאופן הטיפול בנפטרים 

הפנים למציאת פתרונות מעשיים אשר יאפשרו קיום  האגף לעדות לא יהודיות במשרד

 יהודיות בישראל.-הדתיות הלאהליך טהרת נפטרים מנגיף הקורונה גם בקרב העדות 

)כעולה אף ממכתב  2020יולי החלה כבר בחודש  פעילות משרד הפנים בעניין כי יודגש,

ת עוד בטרם וזא לעתירה(, 20אשר צורף כנספח ע/ ,29.7.20מנכ"ל משרד הפנים מיום 

 .הוגשה העתירה דנן

 
 .2מש/מצורף ומסומן  8.10.03מיום  900צילום החלטת ממשלה מס' 

 
 לעדות לא יהודיות במשרד הפנים האגףיצוין, כי הן בזמן שגרה הן בעת הנוכחית עומד  .21

ההגבלות שהוטלו על  נוכחל .יהודיות בישראל-הלא הדתיות ם ראשי העדותבקשר רציף ע

את  האגף בחן ,טהרת נפטרים בהנחיות משרד הבריאות בשל התפשטות נגיף הקורונה

 והעברתם הנפטרים טהרת ביצועב יהודיות-הלאהדתיות בקרב העדות  הצורך הקיים

  לקבורה, ואת הדרך למתן מענה מיטבי לצורך האמור.

 
משרד לשירותי דת כי לסוכם בין משרד הפנים  ,הנפטריםהעברת כך, ביחס לסוגיית  

תתבצע באמצעות ספקי המשרד לשירותי דת בהתאם למכרז  שאינו יהודיהעברת נפטר 

 שנערך על ידי האחרון, כאשר משרד הפנים יישא בעלויות שירות זה.

 

משרד הפנים נערך לפרסום  המשיבים יבקשו לעדכן כי ,נפטרים מוסלמים טהרתאשר ל 

עם זאת, לאור הצפי יחד . מוסלמים םאשר ייתן מענה לטהרת נפטרי מכרז ייעודי

בתחום שעד  המצויומהצורך באיפיון השירות  ,להתמשכות ההליך המכרזי מעצם טיבו

כך,  .פתרונות ביניים זמנייםמציאת על רד משה, עמל הפנים כה לא היה מוכר למשרד

)בטמרה, טייבה, באקה אל  גופים בפריסה ארצית ארבעה עם התקשר  משרד הפנים

אשר יבצעו את הליך הטהרה עד  ף,ופועל לקידום התקשרות עם גוף נוס ,גרביה ורהט(

הביניים האמורה הופנו הנפטרים  עד לעריכת התקשרות יצוין כי. לסיום ההליך המכרזי
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נים לשם המוסלמים למתקני הטהרה באום אל פחם ובטמרה, והם ממשיכים להיות מופ

 בהתאם לצורך.

 

יצוין כי משרד הפנים נושא במימון העברת הנפטר וטהרתו, בהתאם לתמחור שערך  .22

  המשרד לשירותי דת עבור השירותים המקבילים שבתחומו.

 

מזכ"ל הפטריכארכיה  עם לעדות לא יהודיות מבירור שערך האגף, נוצריםאשר לנפטרים  .23

בעניין  לא נדרש סיוע בשלב זה כי עלה ,הכנסיות בירושלים ומזכיר מועצת ראשינית היוו

הפרקטיקה , מראשי העדות הנוצריות בישראל אגףגורמי הכפי שנמסר ל ,זה, שכן

ממילא,  .בעת הזו ם אינה דין מחייב ואינה נוהגתיהנטענת בדבר טהרת נפטרים נוצרי

לסוגיית לקידום פתרון הנוצריות לא הועלתה בקשה מצד ראשי העדות נכון לעת הזו, 

כי ככל שיווכח משרד הפנים כי  יצוין,עם זאת יחד . בני הדת הנוצרית טהרת הנפטרים

עבור  גםקיים צורך כאמור, הרי שהמתווה המוצג ביחס לנפטרים מוסלמים יהא תקף 

 נפטרים נוצריים.

 

מבירור שערך האגף לעדות לא יהודיות עם המועצה  ,העדה הדרוזיתבני לנפטרים  אשר .24

 )ויוער, כי המועצה הדתית הדרוזית לא צורפה כמשיבה להליך שלפנינו( הדתית הדרוזית

המועצה הדתית הדרוזית, לה כאמור מסורות הסמכויות הנוגעות למתן שירותי כי  עלה

צורך אין  נכון לעת הזוסבורה כי דת, ובכלל זה הליך הטהרה עבור בני העדה הדרוזית, 

או דומה לו,  כאמורככל שיעלה צורך  .מתקן טהרה עבור נפטרי העדה הדרוזית בהקמת

 ,בהתאם לתקנות העדות הדתיות מועצה הדתית הדרוזיתההרי שהדבר מסור לסמכות 

  וממילא יטופל על ידה במישרין.

 

מוסלמים החשודים או המאובחנים כחולי הנה כי כן, סוגיית טהרת גופות נפטרים  .25

ום מכרז ייעודי בעניין, סקורונה מטופלת בימים אלה על ידי משרד הפנים, אשר נערך לפר

תוך שנעשה מאמץ למציאת פתרונות ביניים. אשר לנפטרים הנוצרים והדרוזים, מבירור 

ים כי ראשי העדה הנוצרית והמועצה הדתית הדרוזית סבורשערך משרד הפנים עלה כי 

)ובכל הנוגע לעדה הדרוזית, ממילא  בעת הזו הקמת מתקן טהרה ייעודי עבורםב אין צורך

 במסגרת הקשר כי ,מכל מקום יצוין הסמכות בעניין נתונה למועצה הדתית הדרוזית(.

-הלא הדתיות לבין ראשי העדות לעדות לא יהודיות במשרד הפנים בין האגףהרציף 

עושה מאמצים לסייע ולתת פניות מצד ראשי העדות, ויהודיות בישראל, האגף זמין ל

 .מענה לסוגיות העולות בנסיבות הייחודיות של התקופה הנוכחית

 

  טלפוניה הפניות מוקד

 

טלפוני, יחויב פניות , שעניינו בין היתר בהקמת מוקד 1/20במסגרת מכרז כפי שצוין לעיל,  .26

הקו נציג שירות או מתורגמן בשפה הערבית הזוכה להיערך כך שיוכל להעלות על 

ת אכמו כן, משרד הפנים הביע הסכמתו, ככל שיהיה בכך צורך, להקצ בהתראה של שעה.

 עובד דובר ערבית אשר יהיה זמין לפניות של דוברי השפה הערבית למוקד טלפוני זה.  
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 דבר וףס

 

ם ילאפשר הקמתם של מרכזים ייעודיבימים אלה פועלים גורמי משרד הפנים על מנת  .27

בהם תתאפשר עריכת טהרה או  לנפטרים חשודים או מאובחנים כחולים בנגיף הקורונה,

רחיצת גופת הנפטר עבור נפטרים בני הדת המוסלמית. כן מצויים גורמי משרד הפנים 

השונות בישראל על מנת לעמוד על הצורך במציאת  הדתיות בקשר עם נציגי העדות

מעשיים נוספים אשר יאפשרו קיומם של מנהגי הרחיצה והטהרה, ככל שהדבר  פתרונות

משרד הפנים השונות בישראל. בתוך כך, בימים אלה הדתיות יידרש, עבור בני העדות 

בני הדת הקורונה  ו מנגיףנפטרלמי ש הטהרנערך לפרסום מכרז להקמת מרכזי 

 ת. המוסלמי

 

 טלפוני מוקד הפעלתבין היתר,  ,שעניינו במכרז יצא דת לשירותי המשרד, כך על נוסף

. בקורונה כחולים מאובחנים או חשודים בנפטרים טיפול בנושא פניה לכל ערוך יהיה אשר

 מתורגמן או שירות נציג העלאת שיאפשר באופן להיערך הזוכה חויב המכרז במסגרת

ו, ככל כמו כן, משרד הפנים הביע הסכמת. כשעה בתוך לשיחה הערבית שפהדובר ה

שיהיה בכך צורך, להקצאת עובד דובר ערבית אשר יהיה זמין לפניות של דוברי השפה 

 הערבית למוקד טלפוני זה.  

 

השינוי המשמעותי שחל בתשתית העובדתית העומדת  אורול, נוכח כלל האמור לעיל .28

ביסוד העתירה, סבורים המשיבים כי אין הצדקה כי בית המשפט הנכבד יידרש, בעת הזו, 

 . לסעדים המבוקשים במסגרתה של העתירה, ולפיכך דינה להימחק

 

ירו של ד"ר בתצההעובדות המפורטות בתגובה זו, בכל הנוגע למשרד הבריאות, נתמכות  .29

 ;איל נדיר, יועץ באגף לאפידמיולוגיה בשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

לשירותי דת, נתמכות בתצהירו של מר העובדות המפורטות בתגובה זו, בכל הנוגע למשרד  

 ;עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת

העובדות המפורטות בתגובה זו, בכל הנוגע לאגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים, 

, אולם בועז יוסף, מ"מ מנהל האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפניםמר אושרו על ידי 

בשל קשיים טכניים בהחתמתו על תצהיר עובר להגשת התגובה, יוגש תצהירו לבית 

 המשפט הנכבד בימים הקרובים. 

 

 "א באלול תש"פכ היום,

 2020בספטמבר  10         

 , עו"דסיון דגן

 במחלקת הבג"ציםעוזרת 

 בפרקליטות המדינה

 לירון הופפלד, עו"ד
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