
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  2204/16

בג"ץ  2882/16

כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין לפני:
כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט י' עמית

1. מוחמד עליאן העותרים בבג"ץ 2204/16:
2. יאסר סקאפי
3. סאהר חסונה

4. דאוד אבו ג'מל
5. חאלד מהאני

6. עבד אבו גזאלה
7. עבד עלי נימר

8. גמאל קאלותי
9. סאלח אבו חרווב

אחמד עוויסאת העותר בבג"ץ 2882/16:

נ  ג  ד
     

1. משטרת ישראל המשיבים:
2. פרקליטות המדינה

עתירה למתן צו על תנאי

כ"ז בניסן התשע"ו (5.5.16) תאריך הישיבה:

עו"ד מוחמד מחמוד; עו"ד מדחת דיבה בשם העותרים: 

עו"ד נדים שחאדה; עו"ד סוהאד בשארה  בשם העותר בבג"ץ 2882/16:

עו"ד אבי מיליקובסקי  בשם המשיבים: 

ן פסק-די

רשמנו לפנינו את הודעת המדינה מיום 5.5.16, המסומנת "א" בתיק בית 

המשפט, ששורתה התחתונה היא השבת הגופות לקבורה בלוח זמנים מדורג, וזאת על 

דעת הדרג המדיני ומשטרת ישראל. הודעה מטעם המשפחות לגבי בקשתן באשר לאופן 



הספציפי של ההחזרה (בעקבות התקופה שחלפה בה היו הגופות בידי הרשויות) תינתן 

עד 48 שעות לפני הקבורה.  

רשמנו לפנינו מפי בא כוח המדינה, כי מו"מ מתקדם מתנהל לעניין סדרי 

ההשבה (של 9 גופות), והדברים מותנים בהגעה להסכמה לגבי דרך עריכת ההלויות 

(נזכיר כי בחלק מן המקרים כבר היו הסכמות בעבר) ועמידה בתנאים אלה, הערכת מצב 

עדכנית והיעדר שינוי בהנחיית הדרג המדיני. הדברים ייעשו בהקדם האפשרי, בנתון 

לאמור בעמדת המדינה אשר מובנת גם לעותרים, וברצף שייקבע גם תוך תשומת לב 

למועד הרמדאן הקרב (7-6 ביוני 2016), להתיחסות מקדימה להסכמות שהיו, ולאורך 

התקופה בה מצויות הגופות בידי הרשויות. יש לקוות שאנשי הציבור העוסקים בכך 

יתנו ידם לסדרי הלויות נאותים לפי התנאים שייקבעו. אנו מקוים כי הנושא יטופל 

כדבעי בהקדם כאמור. בכך נמחקות העתירות ללא צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ז בניסן התשע"ו (5.5.2016).

   

ש ו פ ט ש ו פ ט המשנה לנשיאה
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