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 להגשת הודעת עדכון 1-3 המשיביםמטעם בקשה 

 
, נקבע דיון המשך בעתירה ליום 23.12.20בהתאם להחלטת כבוד השופט נ' הנדל מיום  .1

11.2.21. 

 
, 21.10.20הוגשה ביום  (המשיבים)להלן:  3-1הודעת העדכון האחרונה מטעם המשיבים  .2

במסגרתה התייחסו המשיבים להתפתחויות ביחס למרכזי הטהרה הייעודיים למוסלמים, 

לנוצרים ולדרוזים, למרכז הטהרה בירושלים )סוגיה שהעלתה העותרת לראשונה במהלך 

 .הדיון(, ולמענה בשפה הערבית במוקד הטלפוני

 
הודעת העדכון האחרונה, ועל מנת שתעמוד בפני בית בשים לב לחלוף הזמן ממועד הגשת  .3

המלאה בעניין הסוגיות שבמוקד העתירה, המשיבים  העובדתית המשפט הנכבד התמונה

ת פמטעמם. ההודעה מצוריבקשו מבית המשפט הנכבד להגיש הודעה מעדכנת קצרה 

 .לבקשה זו

 
 םאת הסכמת ועוה"ד עספור, מסר ,4וב"כ המשיבה , ג'ובראן דכוורב"כ העותרת, עוה"ד  .4

 לבקשה.

 

 "ה בשבט תשפ"אכ היום,

 2021בפברואר  7 
 

 
 סיון דגן, עו"ד

 במחלקת הבג"צים ראשית עוזרת
 בפרקליטות המדינה

 , עו"דשויקהעי רו
 בג"צים על ענייניונה ממ

 בפרקליטות המדינה
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 1-3 המשיביםמטעם  הודעת עדכון

 

 3-1מטעם המשיבים  מוגשת בזאת הודעת עדכון לקראת דיון ההמשך הקבוע בעתירה, .1

 .(המשיבים)להלן: 

 

מושא  בסוגיותכפי שיפורט מייד, נוכח ההתפתחויות שאירעו בחודשים האחרונים  .2

 העתירה, המשיבים יטענו כי העתירה במתכונתה הנוכחית התייתרה, ודינה להימחק.

 

לצרף  יטענו המשיבים כי על העותרתוככל שהעתירה תיוותר תלויה ועומדת, לצד זאת, 

עמותת פורום חברות קדישא את עמותת פורום חברות קדישא בישראל כמשיבה לעתירה. 

לת המוקד הטלפוני, סוגיה אשר לעמדת העותרת בהודעתה זכתה במכרז להפעבישראל 

)ומייד נפרט( היא אחת משתי הסוגיות אשר נותרו להכרעה, באותה  2020מחודש נובמבר 

 .העת

 

כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבים לבוא  תבבקשת העותרעניינה של העתירה כזכור,  .3

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

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

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

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

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

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

 ".מבתי החולים או הקהילה, העברתן למרכזי הטהרה שיוקמו, ומשם לבתי הקברות
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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  4.8.20השופט מזוז מיום  וד". בהחלטת כב...עדותיה כל עלהערבית 

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

 . לפני מועד הדיון שייקבע

  

האגף לעדות  כי גורמיעדכנו לעתירה, במסגרתה הגישו המשיבים את תגובתם  10.9.20ביום  .4

משרד הפנים מצויים בקשר עם נציגי העדות הדתיות השונות בישראל על מנת ב לא יהודיות

אשר יאפשרו קיומם של מנהגי הרחיצה את פתרונות מעשיים רך במצילעמוד על הצו

 ., ככל שהדבר יידרשבנפטרים חשודים או מאובחנים כחולים בנגיף הקורונה והטהרה

 

על מנת  פועלים האגף לעדות לא יהודיות גורמי , נמסר כילנפטרים מוסלמיםכך, בנוגע 

בתוך כך,  .ייעודייםלסייע במתן שירותי טהרה לנפטרים מנגיף הקורונה במרכזים 

אשר ייתן מענה לטהרת  משרד הפנים נערך לפרסום מכרז ייעודי כי עדכנוהמשיבים 

ומהצורך  ,לאור הצפי להתמשכות ההליך המכרזי מעצם טיבו , אךמוסלמיםם נפטרי

על רד משה, עמל הפנים בתחום שעד כה לא היה מוכר למשרד המצויבאיפיון השירות 

משרד הפנים התקשר באותה עת,  נמסר כי ,התאם לכךבניים. מציאת פתרונות ביניים זמ

 ,בפטור ממכרז )בטמרה, טייבה, באקה אל גרביה ורהט( גופים בפריסה ארצית ארבעה עם

אשר יבצעו את הליך הטהרה עד לסיום ההליך  ופועל לקידום התקשרות עם גוף נוסף,

 .המכרזי

 

 עם לעדות לא יהודיות שערך האגףמבירור כי  מסרו המשיבים, נוצריםאשר לנפטרים 

 שלבאותו כי ב עלה ארכיה היוונית ומזכיר מועצת ראשי הכנסיות בירושלים,מזכ"ל הפטרי

, מראשי העדות הנוצריות בישראל אגףגורמי הכפי שנמסר ל ,, שכןסוגיהב לא נדרש סיוע

כן  .בעת הזו הפרקטיקה הנטענת בדבר טהרת נפטרים נוצרים אינה דין מחייב ואינה נוהגת

לקידום פתרון הנוצריות לא הועלתה בקשה מצד ראשי העדות נכון לאותה העת, צוין כי 

ווכח משרד יכי ככל שיהובהר  ,עם זאתיחד . נפטרים בני הדת הנוצריתלסוגיית טהרת 

 גםהפנים כי קיים צורך כאמור, הרי שהמתווה המוצג ביחס לנפטרים מוסלמים יהא תקף 

 ם.יעבור נפטרים נוצר

 

נמסר כי מבירור שערך האגף לעדות לא יהודיות עם המועצה הדתית  ,דרוזיםלנפטרים  אשר

המועצה, לה מסורות הסמכויות כי הדרוזית )אשר לא צורפה כמשיבה להליך שלפנינו( עלה 

נכון הנוגעות למתן שירותי דת, ובכלל זה הליך הטהרה עבור בני העדה הדרוזית, סברה כי 

ככל שיעלה צוין כי  .מתקן טהרה עבור נפטרי העדה הדרוזית בהקמתצורך עת אין אותה ל

וממילא  ,מועצה הדתית הדרוזיתהאו דומה לו, הרי שהדבר מסור לסמכות  כאמורצורך 

  יטופל על ידה במישרין.
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להפעלת מרכזי טהרה  המשרד לשירותי דת יצא במכרז המשיבים עדכנו כי ,ךנוסף על כ

מתן שירותי העברת נפטרי קורונה מהקהילה או להחברה היהודית, קורונה מקרב  לנפטרי

להפעלת מוקד וכן  ,למקום הקבורה אוהאמורים ממוסדות רפואיים למרכזי הטהרה 

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

להיערך באופן שיאפשר חויב הזוכה  המכרז במסגרת .ישראל אזרחי כלל עבור, בקורונה

 ,לצד זאת נמסר בתוך כשעה. לשיחה שפה הערביתדובר הנציג שירות או מתורגמן  העלאת

ת עובד דובר ערבית אשר אמשרד הפנים הביע הסכמתו, ככל שיהיה בכך צורך, להקצ כי

 יהיה זמין לפניות של דוברי השפה הערבית למוקד טלפוני זה.  

 

וכח השינוי המשמעותי שחל בתשתית העובדתית העומדת ביסוד בנסיבות אלה, ולנ

העתירה, טענו המשיבים כי אין הצדקה כי בית המשפט הנכבד יידרש, באותה העת, 

 לסעדים המבוקשים במסגרתה של העתירה, ולפיכך דינה להימחק. 

 

לצירוף המבקשת בקשה דחופה " מועצת העדה האורתודוכסית נצרתהגישה  14.9.20ביום  .5

ארכיה היוונית מזכ"ל הפטרי". לבקשה צורף, בין היתר, מכתב מטעם כמשיבה לעתירה

, )אשר הומצא לגורמי משרד הפנים במקביל( ומזכיר מועצת ראשי הכנסיות בירושלים

, הפטריארכים לנפטרים ע טהרהה לבצחובשלפי המסורת הנוצרית אין  למרותעלה כי  ממנו

וכלו על מנת שי ,נפטרים נוצריםללים מבקשים שיוקמו מרכזי טהרה וראשי הכנסיות בירוש

מועצת העדה  צורפה , בהחלטת בית המשפט הנכבד,15.9.20בכבוד. ביום  םהבלנהוג 

 להליך. 4משיבה כ האורתודוכסית נצרת

 

הגישה העותרת תגובה לתגובת המשיבים, בה טענה כי הסוגיות העומדות  15.9.20ביום  .6

 מוקד העתירה טרם נפתרו, וביקשה מבית המשפט הנכבד להידרש אליהן.ב

 

הרוחני של העדה  מנהיגהח' מופק טריף, יהשי ודכב הגישה העותרת את עמדת 16.9.20ביום  .7

, ממנה עולה כי לנוכח הימשכות משבר הקורונה הדרוזיתהדתית ויו"ר המועצה  הדרוזית

נפטרים כי יש להקים מרכזי טהרה ייעודיים לח' יהשי ודסבור כבולאחר קיום דיון מחודש, 

הרה שיהיו מעוניינים בכך, לקיים הליך של ט לבני העדה הדרוזית ו, אשר יאפשרהדרוזים

 או רחצה טרם הקבורה.

 

 עובדתיות התפתחויותבדבר  המשיבים עדכנובפתחו התקיים דיון בעתירה,  17.9.20ביום  .8

 נשמעו כל הצדדים,ש ולאחר, בתום הדיון. שחלו בימים שקדמו למועד הדיוןרלוונטיות 

 ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, כדלקמן:

 

עתירה זו מעלה סוגיה רגישה וחשובה, הנוגעת לטיפול בנפטרים מקרב החברה "
שנשאו את נגיף  –מוסלמים, נוצרים ודרוזים  –הערבית, משלוש הדתות 

שמענו את טענות הצדדים בהרחבה. דעתנו היא כי על הקורונה. קיימנו דיון ו
משיבי המדינה להמשיך לעשות מאמצים כדי להגיע לפתרונות בתקופה ייחודית 
זו. מטענות בא כוח המשיבים עולה כי קיימת התקדמות, ויש להמשיך בכיוון 
זה מהר ככל שניתן. יפה לעניין זה שיח בין הצדדים, על מנת להגיע להסכמות 

 אפשר.במידת ה
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נדגיש את הצורך להתקדם בהקמת מרכזי טהרה ייעודיים, ובהפעלת מוקד 
טלפוני בשפה הערבית, שיהיה אחראי על הקשר עם משפחות הנפטרים. כמו 
כן, יש להתקדם בפתרונות ביחס לנפטרים הנוצרים. אין בהדגשות האמורות 

 לעיל.כדי לגרוע מן הצורך להתקדם גם במישורים האחרים שעלו, כאמור 
  

. 12:00בשעה  15.10.2020משיבי המדינה יגישו הודעת עדכון עד לתאריך 
. 29.10.2020העותרת והמשיבה הנוספת תתייחסנה להודעה עד לתאריך 

 ".יאסף כל החומר תינתן החלטה נוספתבה

  

 התייחסו הגישו המשיבים הודעת עדכון מטעמם, ובה 21.10.21בהמשך לכך, ביום  .9

 מרכזליים למוסלמים, לנוצרים ולדרוזים, הטהרה הייעוד מרכזיהתפתחויות ביחס לל

(, ולמענה בשפה סוגיה שהעלתה העותרת לראשונה במהלך הדיון)טהרה בירושלים ה

 .הערבית במוקד הטלפוני

 

הגישה העותרת תגובה להודעת העדכון מטעם המשיבים, וטענה כי עדיין  3.11.20ביום  .10

קיימות שתי סוגיות שטרם קיבלו מענה מטעם המשיבים: האחת, היעדרו של מרכז טהרה 

שפה בהניתן במוקד הטלפוני רות הנגשת השי-עבור הנפטרים הנוצרים; והשנייה, אי

, התייחסה העותרת, בין היתר, לתקציבים המוקצים על ידי הערבית באופן הולם. בנוסף

 הקצהביחס לתקציב שוזאת , עבור מרכזי הטהרההאגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים 

 ., וכן לנושא הסדרת קבורת נפטרים לא יהודיים בכללותוהמשרד לשירותי דת לכך

 

 אחראי משרד הפנים תגובה מטעמה, במסגרתה טענה כי 4הגישה המשיבה  18.11.21ביום  .11

 גובתה.מתווה שהוצע בתבהתאם לוהציעה לפעול ב מרכזי טהרה לנפטרים הנוצרים, ולתקצ

 

העתירה תיקבע להמשך דיון לפני ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, לפיה " 23.12.20ביום  .12

 .11.2.21נקבעה לדיון ליום  ", וזוהרכב, תוך מתן עדיפות לשמיעתה

   

הוגשה הודעת  מאז שחלפו למעלה משלושה חודשים בשים לב לכךלקראת הדיון בעתירה, ו .13

מצאו המשיבים לנכון לעדכן את בית המשפט הנכבד  מטעם המשיבים,העדכון האחרונה 

 שעל הפרק. סוגיותבהתפתחויות שחלו ב

 

בהמשך למידע שנמסר בהודעת העדכון הקודמת מטעם המשיבים,  – מוסלמים נפטרים .14

עד לסיום  לבני הדת המוסלמית המבצעים את הליך הטהרה מרכזי טהרה שבעה ישנם

במסגרת התקשרויות בפטור ממכרז אותן ביצע משרד הפנים. על פי  וזאת ההליך המכרזי,

 שירותי כללהנמסר ממשרד הפנים, מרכזים אלה פועלים באופן שוטף, ומספקים את 

טמרה, אום ב מצויים המרכזים .ארצית בפריסה, המוסלמית הדת לבניהטהרה הנדרשים 

כי האגף זה יצוין,  בהקשר .באקה אל גרביה, טייבה, טירה, רהט וירושלים אל פאחם,

 50,000 סך על עמדה)אשר  הראשונית היקף ההתקשרות להגדלתלעדות לא יהודיות פעל 

ל מנת שניתן יהיה וע ,את סך ההתקשרות ימצומול חלק מהמרכזים, על מנת שלא ( ₪

לכתיבת שורות אלה  נכון כי יוער. במכרז הזוכים לזכיית עד להמשיך ולהפעיל את המרכזים

להרחיב את היקף  כדי, והאגף פועל מוצה סך ההתקשרות מולםש מרכזים שניקיימים 
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 גופי טהרה נוספים. בנוסף, עם חדשה בהתקשרות התקשראו לחלופין ל מולם ההתקשרות

 נפתח מרכז טהרה בנצרת, וזאת לאחר שהאגף לעדות לא יהודיות עמד על 2.2.21ביום 

 . פון המדינהבצ לבני הדת המוסלמית צורך בשירותי טהרהה

 

, נגיף הקורונה שאינם יהודים הנוגע להפעלת מרכזי טהרה לנפטרי המכרזי להליך אשר

 1/2021מכרז מס' "פרסם משרד הפנים את  28.1.21יבקשו לעדכן כי ביום  המשיבים

המוסלמית והנוצרית להפעלת חדרי טהרה לנפטרים מנגיף הקורונה עבור האוכלוסייה 

. לתקופת התקשרות בת שנה )הניתנת להארכה( המקבלת שירותי דת ממשרד הפנים"

ייעודים שייתנו  טהרה חדרי בהפעלת, המדובר בעיתונות גםבהתאם להודעה שפורסמה 

מענה ארצי לכלל הנפטרים החשודים או המאובחנים בנגיף הקורונה, באופן הבא: עד 

וכלוסייה המוסלמית לרבות צ'רקסים, בדואים ואחמדים מרכזי טהרה עבור הא שבעה

צפוני, באיזורים שונים בפריסה ארצית )גליל עליון, גליל תחתון, נצרת והעמקים, משולש 

מרכזי טהרה עבור האוכלוסיה הנוצרית ; ועד שלושה ירושלים( רחמזו משולש דרומי, נגב

האחרון להגשת  המועדרז, שנקבע במכ כפי .(ונצרת חיפה, ירושלים)באיזורים שונים 

 .15:00 בשעה 7.3.21הצעות הוא ביום 

 

 :ניתן למצוא בכתובת לעיתונות שפורסמו ולהודעות המכרז למסמכי קישור

2021-1-https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender  

 

זאת,  .חיפה בעיר נוצרים לנפטרים טהרה מרכז פועל 16.12.20 מיום החל – נוצרים נפטרים .15

בהמשך לשיג ושיח שהתקיים בין מנהל המחלקה הנוצרית ומנהל תחום תמיכות באגף 

נציגי  כי, יצוין. בעיר הקתולית היווניתלבין מועצת העדה  במשרד הפנים ותלעדות לא יהודי

. זה טהרהתיחת מרכז ודעו בנוגע לפי (4 המשיבה"כ בהעדה האורתודוכסית בנצרת )ובהם 

ים, שני בתי חולים בירושל עםבקשר  מצוייםכמו כן, נציגי האגף לעדות לא יהודיות 

 אפשרות להפעלת מרכז טהרה נוסף.ה לבחינתהשייכים לעדה הקתולית, 

 

עם ראשי  רציףצרית באגף לעדות לא יהודיות מצוי בקשר מנהל המחלקה הנו, כי ודגשי

לאתר מרכזים נוספים שיוכלו לשמש את העדה  מטרההעדות הנוצריות השונות, ופועל ב

מנהל המחלקה הנוצרית באגף  עמד 2020דצמבר -, במהלך החודשים נובמברכךהנוצרית. 

ובהם הבישוף חוסם  ,בקשר עם גורמים בכירים מקרב העדה הנוצריתדות לא יהודיות לע

 אשר נוספים מקומות לאתר במטרה כאמור, וזאת נעום וכן ראש הקהילה היוונית בנצרת

יגי העדה נצ עם. שיחות בעניין זה התקיימו גם נוצרים נפטרים לטהרת ישמשו

האגף לעדות על פי הנמסר מכי יצוין,  מעשי.ניסיון לקדם פתרון ב האורתודוכסית בנצרת,

וקידום  ,עניין זהבנציגי העדות הנוצריות פניות מטעם התבצעו אל האגף , לא יותלא יהוד

 .עצמו יהודיות לא לעדותמטעם האגף הפתרונות מתבצע 

 

בהתאם לשיח מטעם המשיבים,  יםהקודמהדין -בי בכתבי שנמסר כפי – דרוזים נפטרים .16

כי ככל שיעלה  פק טריף, הוסכםח' מויהמועצה הדתית הדרוזית, השי ראש עםשהתקיים 

צורך בביצוע פעולות טהרה לנפטרים מקורונה, הטיפול יעשה על ידי המועצה הדתית, אשר 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender-1-2021
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ינתן במתקני טהרה קיימים קיבלה על עצמה טיפול בנושא הטהרה ככל שיידרש. הטיפול י

 למועצה שיפוי משרד הפנים יעביר כאשרים לשאר העדות הדתיות, למתווה הקי ובהתאם

זו, לא התקבלה  הודעה הגשת מועדל נכון כי יצויןעבור כל נפטר.  הטהרה ביצוע עלות על

 במשרד הפנים כל בקשה לשיפוי כאמור. 

 

חלופות שונות בוחנת  המועצה הדתית הדרוזית על פי הנמסר ממשרד הפנים, , כייצוין עוד

 המועצה הדתית ל ידימול מרכז כלשהו עשירותי טהרה. ככל שייחתם הסכם  לקיום

עצה ו, יעמוד הסיכום בין משרד הפנים והמבהתאם להוראות משרד הבריאות ,הדרוזית

 נפטר מנגיף הקורונה.  לכל נוטהרה שיינת יתושירהדתית בעינו, והשיפוי יועבר בגין 

 

 בחרה ועדת המכרזים של המשרד לשירותי דת 21.10.20נעדכן כי ביום  – המוקד הטלפוני .17

אשר  – (פורום קדישאעמותת )להלן:  בישראל הגדולות פורום חברות קדישאעמותת את 

להפעלת  1/20מכרז פומבי ב כזוכה – וכה במכרזזהטלפוני עד לבחירת ה את המוקד הפעילה

 חויב ,12.8.20ר פורסם עוד ביום אש התאם לתנאי המכרז,בכפי שכבר נמסר,  .מוקדה

העלאת נציג שירות או מתורגמן דובר השפה הערבית לשיחה  היערך באופן שיאפשרהזוכה ל

 במכרז. (10.9.20לתגובה מטעם המשיבים מיום  14)ראו סעיף  בתוך כשעה

 

לאור טענות העותרת בדבר זמני המענים הניתנים לפונים המבקשים שירות בשפה 

 רף לעתירה אתיש לצ ככל שהעתירה תיוותר תלויה ועומדת, המשיבים כיהערבית, יטענו 

עמותת פורום קדישא להליך דנן, שכן היא זו המפעילה את המוקד ולה הנתונים 

מספר שאלות,  קדישא ן כי נציגי המשיבים הפנו לעמותת פורוםנציי .הרלוונטיים בעניין זה

ן שהמדינה אינה עם זאת, ובהינת בעניין זה, וקיבלו הבהרות. תביחס לטענות העותר

, והעמותה אינה צד להליך, לא נפרט בעניין זה במסגרת קדישא פורוםמייצגת את עמותת 

 הודעה זו.

 

, ביחס 3.11.20טענות העותרת בתגובתה מיום ל להתייחסבטרם סיום, יבקשו המשיבים  .18

הפעלת ביחס לקדישא  מותת פורוםעלהסכם ההתקשרות של המשרד לשירותי דת עם 

המשולמת מתכונת התשלומים  2020החל מחודש מאי יצוין, כי  אשית. רהטהרהמרכזי 

 1.6.20זאת ועוד, החל מיום . יומית ולא חודשית עבור הטיפול בטהרת נפטרי קורונה היא

 לא משלם עבור כך. לשירותי דת המשרדובוטל התשלום עבור אבטחת מרכזי הטהרה, 

 

אספקת שירותי )אשר עסק גם ב 1/20פומבי  מכרזהתאם לתנאי בו ,מכל מקום, כיום

 1,200הוא עבור נפטר בודד התשלום היומי , (העברת נפטרים והפעלת חדרי טהרה לנפטרים

על פי הנמסר מהמשרד  .(למכרז 26-25עמ' )ראו  נפטר שני ומעלהמה החל₪  750-ו₪, 

. טהרה על פי המכרז שפורסם חדרי הפעלתרק מציע אחד זכה בלשירותי דת, נכון לעת הזו 

פרסם המשרד לשירותי דת מכרז פומבי  10.12.20ביום  עוד נמסר מהמשרד לשירותי דת, כי

( להפעלת חדרי טהרה לנפטרי קורונה מקרב העדה היהודית. למכרז זה לא הוגשה כל 2/20)

תי לקבלת שירו "קול קורא"פרסם המשרד לשירותי דת  10.12.20הצעה. בנוסף, ביום 

 עבור כל נפטר₪  550תמורת תשלום של מקרב העדה היהודית טהרה לנפטרי קורונה 
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בעקבות פרסום ₪(.  1,700)בהקשר זה יצוין, כי עבור טהרת נפטר לא יהודי מועבר סך של 

הקול קורא האמור, הוגשו מספר הצעות, שבשלב זה הן נמצאות בהליכי בדיקה על ידי 

 .המשרד

 

כי  ,עולה הדין שהוגשו מטעם המשיבים והמידע שנמסר בדיון-בכתבי בימן האמור  .19

 בסוגיית הטהרה לנפטרים מנגיף הקורונה לסייע כדי וממשיכים לפעול פעלו המשיבים

יודגש, כי . לצרכיהן בהתאם ולמציאת פתרונות מעשיים ,במדינת ישראל לעדות הדתיות

האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים פועל באופן אקטיבי למציאת פתרונות לעדות 

השונות, ומתקשר עם מרכזים שונים ברחבי הארץ לאחר שערך בדיקה ובחינה של הצרכים 

נציגי העדות השונות, על מנת  עםבקשר רציף  עומד משרד הפניםהנדרשים לכל אוכלוסיה. 

מאמצים לסייע ולתת מענה לסוגיות  , ויעשהיים כבר עתהלהמשיך את הסיוע המתק

 .העולות בנסיבות הייחודיות של התקופה הנוכחית

 

נוכח כל האמור, יטענו המשיבים כי העתירה במתכונתה הנוכחית התייתרה, ודינה  .20

 להימחק.

 

מר  , נתמכות בתצהירו שליםבכל הנוגע למשרד הפנ ,בהודעת עדכון זוהעובדות המפורטות  .21

 לעדות במשרד הפנים.מנהל אגף בכיר מ "מיפרח, חיים 

 

נתמכות בתצהירו  ,בכל הנוגע למשרד לשירותי דת ,העובדות המפורטות בהודעת עדכון זו 

מר אלי לבנון, מנהל המנהלה לזהות יהודית ואחראי קבורה בחירום במשרד לשירותי  של

 דת.

 

 

 "ה בשבט תשפ"אכ היום,

 2021בפברואר  7 

 

 

 

 סיון דגן, עו"ד

 במחלקת הבג"צים ראשית עוזרת

 בפרקליטות המדינה

 

 , עו"דרועי שויקה

 בג"ציםממונה על ענייני 

 בפרקליטות המדינה
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