1.12.2017
לכבוד
עו"ד אסנת מנדל
מנהלת מחלקת הבג"צים
בפקס02-6467011 :
שלום רב,
הנדון :קדם בג"ץ :החזרת גופתו של מחמוד אחמד זעל עודה ,ת.ז 970455572 .מכפר קסרא
בשם מרשנו מר מוחמד אחמד זעל עודה ,אחיו של המנוח מחמוד אחמד זעל עודה ת.ז) 970455572 .להלן:
"המנוח"( ,הרינו לפנות אליכם בנושא שבנדון כדלקמן:
 .1עניינה של פנייה דחופה זו הוא החזרת גופתו של המנוח באופן מיידי וזאת על מנת לאפשר עריכת טקס קבורה
לפי מסורתם ואמנותם של בני משפחתו של המנוח.
 .2בבוקר יום  ,30.11.2017יצא המנוח לעבוד באדמתו החקלאית שליד כפר קסרא באזור שכם ,כאשר הגיע תושב
התנחלות וירה בו למוות .מיד הגיעו כוחות הצבא ולקחו את גופתו של המנוח לבסיס הצבאי חווארה .בני
המשפחה חיכו ליד הבסיס הצבאי על מנת לקבל את גופתו של המנוח בכדי שיוכלו לקבור אותה בצורה מידית
כמצוות הדת .אולם ,לאחר  4שעות של המתנה ,נמסר להם על ידי אחד החיילים כי גופתו של המנוח הועברה
למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך נתיחתה.
 .3יודגש ,כי הגופה הועברה לאבו כביר ,אם בכלל ,ללא ידיעת בני המשפחה וללא שהתקבלה הסכמתם מראש
לכך.
 .4נכון לכתיבת שורות אלה ,גופתו של המנוח טרם נמסרה לבני משפחתו ולא ידוע להם דבר אודות סיבת
החזקתה של הגופה וההשתהות במסירתה לבני המשפחה.
 .5נציין ,כי אתמול בערב פנינו לפרקליט הצבאי הראשי בכדי לדעת פשר ההשתהות בהחזרת הגופה ,אך פנייתנו זו
– כמו גם פניותינו הטלפוניות לגורמים השונים בצבא – העלו חרס.
רצ"ב הפנייתו אל הפצ"ר מיום .30.11.2017
 .6השתהות במסירת הגופה מהווה הפרה בוטה לזכויותיהם של המנוח ובני משפחתו לכבוד והפרה לזכות של כל
אדם לקבורה מהירה ,מכובדת ונאותה .כמו כן ,החזקת הגופה במקרה זה מהווה הפרה בוטה למשפט
הבינלאומי ההומניטארי וכן לעקרונות המשפט הבינלאומי בדבר זכויות אדם שחל על שטחי הגדה המערבית.
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על יסוד האמור לעיל ,ונוכח הפגיעה המתמשכת בזכויות משפחתו של המנוח ,ולאור דחיפות העניין ,נודה
להתערבותכם וקבלת תגובתכם עוד היום ,וזאת בטרם פנייתנו לערכאות המשפטיות.

בכבוד רב,
מונא חדאד ,עו"ד
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