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העתירה:נימוקיואלה

העותרים

העותרחברון.שבנפתדאהריההעיירהותושב1932שנתילידהוא1העותר1.

להלן:(צביח----------------------וחהמנשלהשכולאביוהוא1
.המנוח")"

העיירהותושבת1944שנתילידתהיא1,העותרשלזוגובת2,העותרת2.

המנוח.שלאמוהיא2העותרתחברון.שבנפתדאהריה

המנוח.שלואחיו12-1העותריםשלבנסהוא3העותר3.

כפיומטרותיה,ירושליםבמזרחשמשרדיהרשומהעמותההיא4העותרת4.

בתקנונה:שנקבעו

קיפוחאוהתעמרותאלימות,למעשיקורבןשנפלולאנשיםסיועלספק"

לעזרההזקוקיםלאלהבמיוחדהמדינה,רשויותמצדבסיסיותזכויות

בכלהבסיסיותהזכויותעללהגןוכןאלה,לרשויותתלונותיהםבהעברת

המשפטלביתעתירה-זהובכלללערנאות,פנייהכוללנוספת,דרך
כיהטועןאדםשלבשמוביןלצדק,גבוהכבית-משפטבשבתוהעליון

עצמאי".ציבוריכעותרוביןנפגעהשלובסיסיתזכות

ותהעובד

פיגועביצעכאשרהמנוחנהרג21.8.95,בתאריךשנים,לארבעקרובלפני5.

בגופתו.המשיבמחזיקמאזבירושלים.26מס'אוטובוסבקוהתאבדות

זכולאהמנוחשלמשפחתובניהגופה.מוחזקתהיכןיודעיםאינםהעותרים

מצבה.עליוהציבוולאקברועלעלולאלקוברו,לאואףלוויהלולערוך

ואיזולמנוחנערךבכלל)אם(קבורהטקסאיזהיודעיםאינםאףהעותרים

קברו.עלהוקמהבכלל)אם(מציבה

אויב,חללישלגופותלאתר4העותרתשלקודמיםנסיונותיסודעל6.

אויבלחלליהקברותמבתיבאחדנקברהמנוחכיהעותרים,מניחים

המנוחכיסגור;צבאישטחהואהקברותביתשטחכיצה"ל;ע"יהמופעלים

וכיהמוסלמית;ההלכהעלאמוניםשאינםהצבאית,הרבנותאנשיע"ינקבר

סידורי.מספרועליומתכתבשלטמצויןקברו

במכוןנבדקו21.8.95בתאריךכיייאמר,המנוחגופתשלזיהויהלגבי7.

באותושהיההפיצוץמזירתשהובאוגופהתלקיבאבו-כבירמשפטיתלרפואה

שרידישלהגנטיהפרופילהושווה1.1.96בתאריךבירושלים.26בקויום

שלאמולהיותיכולה2העותרתכיונמצא2,העותרתשלזהעםהגופה

נבדקו.גופתושתלקיההרוג

ד"רשלמומחהדעתמחוותהעתקלעתירהמצורפיםהגנטיתההתאמהלענייו



ע-ו/2ע/1המסומניםפרוינד,מיהד"רשלמומחהדעתמחוותוהעתקהיס

.בהתאמה

ע"ידאהריה,בעיירהמוכתראלגזבארין,מחמודמרזומן28.8.95בתאריך

מנתעלאנשיםמספרעודעמולהביאונתבקשבדאהריההאזרחיהמנהלקצין

אולם,זו,להנחיהבהתאםפעלהמוכתרלקבורה.המנותגופתאתשיקבל

למוכתרנמסרודומותהודעותלידיו.הגופהנמסרהלאדבר,שלבסופו

לאפעם,בכלאך1995,וספטמבראוגוסטהחודשיםבמהלךנוספותפעמיים

לקבורה.הגופהאתהעותריםמשפחתבניקיבלו

יובאשהמנותהעותריםבקרבתקוותנתעוררושוב1996פברוארבחודש

מערכתכינאמר,בעיתונותשנתפרסמובידיעותבכפרו.עולםלמנוחת

המנוח.גופתוביניהןלמשפחות,גופותשמונהשלהחזרתןבוחנתהבטחון

המנוחגופתהיתהמועדאותועדכימהעיתונות,העותריםלמדועוד

נקברה.וטרםכביר,באבוהפתולוגיבמכוןמוחזקת

כנספחלעתירהמצורפתב-8.2.96,הארץ""בעיתוןשהתפרסמהבעניין,כתבה

ע/3.

דינופסקבעקבות1996מרץבחודשנהרסהעותריםשלביתםכי,יצויןעוד

בבג"צדורנר)השופטתכבישלהחולקתדעתהכנגד(זהנכבדמשפטביתשל

353.נ)1(פ"דבאיו"ש,צה"לכוחותמפקדנ'ואח'סביח1730/96

הליכיםמיצוי

שרלשכתמנהלישראלי,חייםלמר4העותרתפנתה14.2.96בתאריך

לקבורה.שתובאכדימשפחתו,לידיהמנוחגופתהעברתאתוביקשההבטחון,

ע/4.כנספחלעתירהמצורףמ-414.2.96העותרתממכתבהעתק

וכתב:4,העותרתלפנייתישראלימרהשיב19.3.96בתאריך

מתנגדיםהםכיהינהעמדתם(בצבאהמוסמכיםהגורמיםעםבדקתי..."

הנדון.גופתלהחזרת

6807/94".בג"צלהחלטתמופניתהמיוחדתלבךתשומת

ע/5כנספחלעתירהמצורףמ-19.3.96ישראלימרשלמכתבו

מרמפנהאליופורסם),לא(ישראלמדינתנ'עבאס6807/94בג"צ13.

שנהרגעבאס,---שלגופתושלהמשפחהלידיהעברהעניינוישראלי,

המשפחהלידיהגופההעברתאתהתנתההמדינהפיגוע.ביצועבעתבירושלים

הצהירדגןמאיראלוףסעדון.אילןהחיילשלקבורתומקוםבגילוי

גופתולאיתורנלאיםבלתימאמציםעושהישראלמדינתכילעתירה,בתשובה

עםשנמנומישלבגופותיהםבידיהמחזיקהאלוממאמציםוכחלקסעדון,של

החמאם.שלהצבאיתהזרוע



ע/6.כנספחזולעתירהמצורף6807/94לבג"צהמדינהתשובתהעתק

ע/7.כנספחזולעתירהמצורף6807/94בבג"צשניתןהדיןפסק

סעדון.אילןהחיילשלגופתונתגלתה1996באוגוסט14.
משפחותלידינוספתוגופהעבאסשלגופתוהועברו1997בינואר

ע)/5(,19.3.96מיוםישראלימרשלתשובתוולאורזאתבעקבותההרוגים.
שרלשכתמנהלישראלי,למר13.1.97בתאריך4העותרתופנתהשבה

משפחתו.לידיהמנוחגופתאתלהעבירבבקשההבטחון,

ע/8.כנספחלעתירהמצורף13.1.97מתאריך4העותרתמכתבהעתק

נענה.לאזהמכתב

בענייןמרדכי,יצחקמרהבטחון,לשר4העותרתפנתה13.10.97בתאריך15.

משפחתו.לידיהמנוחגופתהעברת

ע/9.כנספחלעתירהמצורף13.10.97מתאריך4העותרתמכתבהעתק

כי:הבטחוןשרמלשבתישראלימרהשיב18.11.97בתאריך16.

איןזהבשלבכיהיאהפרטלהגנתהמוקדפנייתבנושאצה"לעמדת..."
צבית".שלגופתואתלהחזיר

זו.לעמדההנמקההובאהלא

ע/10.ומסומןמצורףן79.11.8-מישראלימרשלמכתבו

אתולפקודבנהאתלקבורזכתהטרםוהמשפחהחלפה,נוספתלשנהקרוב17.
4העותרתהבטחון.לשרופנתה4העותרתשבה26.8.98בתאריךקברו.

אתהביעהוכןהמת,כבודלענייןזהנכבדמשפטביתשלגישתואתהדגישה
מיוםבמכתבביטוילידישבאהכפיצה"ל,לעמדתההנמקההעדרעלתמיהתה

ע)/10(.18.11.97

אתלהחזירהמוסמכותהרשויותאתלהנחותנבקשך"4העותרתכתבהלפיכך""
כלשהםטעמיםישאםהראוי.במקוםקבורתהלשםהמשפחהבנילידיהגופה

לקבלם".מבקשיםאנולבקשה,לסרב

לעתירה.ע/11כנספחמצורףמ-426.8.98העותרתמכתבהעתק

17.11.98:מתאריךהיאישראלימרשלתשובתו18.

החליטהשוניםהגורמיםעמדתאתשבחןלאחרהמרכזפיקודאלוף..."

הנופה".התורתזה,בשלבלאשר,שלא



המשיב.לעמדתהנמקהכלניתנהלאזובתשובהגם

ע/12.כנספחמצורףמ-17.11.98ישראלימרשלמכתבו

המשפטיהטיעון

הנורמטיביתהמסגרת

שעת(ההגנהלתקנות133)3(בתקנההיאזולעתירההמשפטיתהמסגרת19.

לשונה:שזוהתקנה")"להלן:(נ549,חרום),

גוויתוכילצוותצבאילמפקדמותריהיהחוק,בכלהכלולכללמרות"

רשאיהצבאיהמפקדיורה.הצבאישהמפקדמקוםבאותותיקבראדםכלשל

הצותיקבר.שעהובאיזוגוויהאותהיקבורמי-ומילהורותצובאותו

אדםוכלגוויה,אותהשללקבורתהומספקתמלאההרשאהיהיההאמור

האלה".התקנותעלבעבירהיאשםלומפריעאוצואותועלהעובר

סמכותהצבאילמפקדמעניקה1945,חרום),שעת(ההגנהלתקנות4)6(תקנה

התקנה.ע"פשניתנהמהוראהלשנות

לכבודהנוגעיםשיקוליםביןלאזןהמשיבעלהתקנה,ע"פסמכותובהפעלת20.

בטחון.שיקולילביךמשפחתו,בניוכבודהמתכבודלרבותהאדם,

1.ומ)5(פ"דהמרכז,פיקודאלוףנ'ברכאת3933/92בג"צ

החלטתווכיהמשיב,ע"ינעשהלאזהמעיןאיזוןכייטענו,העותרים

מידתי.ובלחיתכליתיבלתישהואבאורחבהםפוגעת

האדםד1נב

אתהאדם.לכבודהיסודזכותאתלכבדחייבתהשלטוןמרשויותרשותכל21.

כבודחוק-יסוד:לאורלפרשישהמנדטוריתבתקנההמשיבשעושההשימוש

המנוחגופתאתלמסורבסירובודעתו,שיקולהפעלתואתוחירותו;האדם

למעשהוראויהתכליתשלבקיומהבההחשבלבחוןישמשפחתו,בידילקבורה

הנדרש.עלעולהשאינההאדםבכבודופגיעה

והשוו:ראו

654-653;589,טמ)4(פ"דישראל,מדינתנ'גנימאת2316/95דנ"פ

1945:חרום)שעת(ההגנהתקנותולעניין

)3(מופ"רעזה,ברצועתצה"לכוחותמפקדנ'אלעמרין2722/92בג"צ

,693;706-704

491-490;485,נ)4(פ"דהעורף,פיקודאלוףנ'שריף216/96דנג"צ



לפסק8בסעיףפורסם]טרם[העורףפיקודאלוףנ'חלאווהאבו2/97בג"צ

.הדין

שהלךהאדםכבודאתכוללהיסוד,בחוקהמוגןהאדם,כבודשלהערך22.

הנפטר.משפחתכבודואתלעולמו

87.103-102,תמ)1(פ"דמ"י,נ'קטינה)(שפריעל506/88ע"א

מותו:לאחרהאדםלקבורתבזכותמתבטאהאדםכבודמכך,יתרה

אדםשלכבודוגםזהובחייו.אדםשלכבודורקאינוהאדםכבוד"

כבודבלבם.זכרואתהשומריםיקיריו,שלכבודםגםוזהומותו,לאתר

הקברותבביתבביקוריםהמצבה,שלהצבתהבעצםהשאר,ביןמתבטא,זה

לעתים-קשראותוזהוהקבר.ובטיפוחציבורובטקסיזיכרוןבימי

אשרהמתים,לביןהחייםבין-ראציונאליבלתיולעתיםראציונאלי

הנכספים.הנפשלמאווייביטויהנותןואשרשבתוכנוהאדםאתמגבש

אתהמשקףהחיצוניהביטויזהולמתים.מושיטיםשהחייםהיידיזוהי

הדורות".ביןהפנימייםהקשרים

גחש"אקדישאחברה294/91בע"אאז)כתוארו(ברקהשופטכב'דברי(

523(.464,)2(מות"דקסטנבאום,נ'ירושלים"קהילת"

להיקברהזכותאתבחובהכוללתהאדם,מכבודהנגזרתלקבורה,הזכות23.

ניהלביתו,אתקבעשביבמקום"-הנפטרשלמגוריובמקוםמכובדתבצורה

ת"אגחש"אקדישאחברה18/82בג"צ(אליו"ועתידועצמווקשרחייואת

718(.701,חל)1(פ"דואחית"א-יפוולבניהלתכנוןהמחוזיתהועדהנ'

שללזכותםהדוקקשרקשורהאדםשלמגוריובמקוםראויהלקבורההזכאות24.

המנוח:שלכרו?אתולכבדהקבראתלפקודואוהביוקרוביו

זכרםאתנאותהבדרךלכבדאדםכלשלשזכותופליגילאעלמאכולי"

שדברזמןכלולמסורתםחייהםלאורחבהתאםלעולמם,שהלכואהוביושל

גםוברורהזולת.שללגיטימייםבאינטרסיםאוברגשותפוגעאינוזה

האהבהלהבעתגםאלאהמתים,לקבורתרקלאמקוםהינוש'בית-קברות

."...למתים'החייםשרוחשיםוהכבוד

גחש"אקדישאחברהנ'גדעון280/71בע"אעציוניהשופטכבידברי(

704(.בעמ'הנ"ל18/82בג"צגםוראו23(;10,זכ)1(פ"דואח',

שלעקביתפסיקהביסודעומדתקברםלידהמתיםאתלכבדהחייםשלזכותם25.

המציבה:וצורתקבורהבדרכיהדנהזה,נכבדמשפטבית

נפסלמציבהגביעללועזיתאריךלצייןאיסור(הנ"ל280/71ע"א

אתיד);בחוזהמקפחתנאיבתור

גביעללועזיבכיתובלהשתמשהאיסורנפסל(הנ"ל294/91ע"א

;מציבה)



רצון(807המ)2(פ"דואח',הבטחוןשרנ'גנוסר1438/91בג"צ

צבאי,בשירותשנפלבנם,מצבתעללועזיתאריךלצייןהשכולההמשפחה

צבאי);קברותבביתהמציבותאחידותעקרוןעלגובר
195טמ)2(פ"דואח',הבטחוןשרנ'ואחיויכסלבאום3299/93דנג"צ

אופייןביןכראוייאזנואשרכללים,להתקיןחויבהביטחוןשר(

שלזכותןלביןצבאיקברותבביתהמציבותשלוהשוייוניהאחיד
המציבה);גביעללכיתובאישיביטוילהוסיףהשכולותהמשפחות

981192)3(תקדין-עלואח',הבטחוןשרנ'ברגור5843/97בג"צ

3מס'ותיקון3299/93דנג"צבעקבותהבטחון,שרשהתקיןהתקנות(
מתןביןהראויהאיזוןבמבחןעומדותהצבאיים,הקברותבתילחוק

המציבות).אחידותשמירתלביןאישיביטוי

הרשותחובתהינולענייננו,החשובהנ"ל,הדיןלפסקיהמשותףהמכנה26.

מוחשייםויגוןשכולביטויילהםולאפשרהנפטרלקרובירגישותלגלות

-ותרבותירגשי-בסיסיאנושיצורךעלעונהאדםשלקברוהמת.בקבורת

לעולמם:שהלכומישלזכרםעםלהתייחד

צרכיהעללענותכדיואבןאפרשלמוחשיאתרניתןהשכולהלמשפחה"

יקירה".עללהתאבל
208(.בעמודהנ"ל3299/93דנג"צ(

צרכיהםעללענותכדיואבןאפרשלמוחשיאתרניתןלאלעותריםוהנה,27.

רגשותיהםאתולבטאמציבהלולהקיםלהםניתןלאיקירם;עללהתאבל

לעלותאולוויהלמנוחלערוךאףלהםניתןלאגביה;עלשייחקקבכיתוב

מגוריו,מכפרהרחקנקבר)אם(נקברהמנוחהנכון:הואההיפךקברו.על

חודשיםמשךכבירבאבוהמתהושההלכןקודםידוע.לאיבטקסנסתרבמקום

שנקבעמספראלאעליהחקוקאיןקברועלמציבהמונחתאםוהיוםארוכים,
המשיב.שלמטעמומיע"י

אינטרסיםאיזון

ע"ישתוצדקלהראוימשפחתו,ובכבודהמתבכבודזומעיןקשהפגיעה28.

1945,חרום),שעת(ההגנהתקנותשלבהקשרמשקל.כבדינגדייםשיקולים
הציבורי.והסדרהמדינהבטחוןשלמהתחוםהםבחשבוןהבאיםהאינטרסים

בבג"צנבחןמשפחתווכבודהמתכבודכנגדאלומעיןאינטרסיםשלהאיזון29.

ענייןבאותו1(.ומ)5(פ"ד(מרכזפיקודאלוףנ'ואח'ברכאת3933/92

אז):כתוארו(ברקהשופטכבודשלמפיונפסק

פגיעהאוצמצוםלהצדיקבכוחוישוביטחוןסדרשלשיקולכללא..."

הקשוריםשיקוליםביןראויאייוןנדרשאכן,משפחתו.אוהמתבכבוד

והסדרהאזורבביטחוןהקשוריםשיקוליםלביןמזהומשפחתוהמתבכבוד

קובעהואאךהביטחוני,השיקילבעליונותמכירזהאיזוןמזה.בו



למעשה.הלכהמשתכללתזועליונותבהםאשרלמצבים,באשרמידהאמות
לפגיעהההסתברותמידת-האחתשאלות:בשתיבעיקרועוסקזהאיזון

בדברלשיקולההכרהמלואתינתןאםהציבורי,ובסדרבשלום,בביטחון

ובסדרבשלוםבביטחון,הנזקמידת-השניהומשפחתו;המתכבוד
המתכבודבדברהשיקולשלהגבלהאוצמצוםהמצדיקההציבורי,

."...ומשפחתו

מידעועלהעברנסיוןעלמבוססחשש,המשיבהציגענייןבאותו

תנועהציריחסימתאלימות,סדרבהפרותהיהשעניינומודיעיני,
ובבטחונםבשלומםלפגיעהגםלהביאשעלולותהצבא,כוחותעםוהתנגשויות

לבטחוןהצפויוהנזקקרובה,ודאותשלבדרגההיההתששהכפר.תושבישל

המתשלבכבודםהפגיעהמנגד,ומהותי.ניכרממשי,היההציבוריולסדר

המשפחהבנינוכחותנמנעה,לאהמתקבורתמוחלטת:היתהלאמשפחתוושל

המסורת.כלליכללפינעשווהקבורהוהלוויהנמנעה,לא

מקוםואיןסבירההנההמשיבהחלטתכיהמשפט,ביתהכריעאלובנסיבות

לצדק.הגבוההמשפטביתשללהתערבותו

מוחלטת,היאומשפתתוהמתבכבודהפגיעהכאןבענייננו:הדבריםשונים30.
והראייתיהעובדתיוהבסיספורטולאהמשיבשלהבטתוןשיקוליואילו

הוסבר.לאמושתתיםהםעליו

ישראלמדינתניעבאס6807/94בבג"צשנדוןמהענייןגםשונהענייננו31.

ראשבהחלטתמלהתערבנמנעהנכבדהמשפטביתהוזכר.שכברע)/7(ואחי

אשרעדההרוג,משפתתלידיהגופההעברתאתלהשהותהבטחוןושרהממשלה
בתצהירואזמסרדגןמאיראלוףסעדון.אילןהחיילשלגופתותימצא

בלתיבאמצעיםאפשריתדרךובכלעתבכלפועלתהמדינהכיהמשפט,לבית

ושנתייםאותרה,סעדוןשלגופתוואכן,סעדון.שלגופואתלאתרנלאים

לידי6807/94בבג"צהעותרשלאחיושלגופתונמסרהשנהרגלאחרורבע

.ומשפחת

תכליתואיןשניםלארבעקרובכברהמשיבע"ימוחזקתהמנוחשלגופתו

להחזקתו.מוגדרת

הזכותוביןבטחוןשיקוליביןהאיזוןלענייןללמודנכוןזהיהיה32.

טרור,מעשימבצעילזכרזיכרוןמציבותהקמתאיסורמחוקגםלקבורה
טרורפעולותמבצעילזכרזכרוןמציבותהקמתאוסרזהחוקח"נשתה-1998.

מניעתלפקודת4סעיףלפיעבירהמהווהשהקמתןמציבותהסרתעלומורה

ועלהקברעלחלותאינןהחוקשלאלוהוראותאולםח"שתה-1948.טרור,
לחוק).1סעיף(שעליוהמציבה

בדיוניםהכנסתחברישלמדבריהםללמודניתןזהלסייגהטעםעל

החוק.להצעתבנוגעשהתקיימו



המשפחתיה]זכרון[..."כיכהן,רןח"כההצעה,בעלהסבירלמשל,כך,

שלזכותהרוצח...שלמשפחתושלגםמשפחה,כלשלש]זכותה[הוא]...[

לעלותתוכלשהיאנקלה,רוצחהיההואאםגםגולדשטיין,ברוךמשפחת

לקיים".שצריךמבינהשהיאהמצוותאתשםולקייםלקבר

21-20(.ע'11.12.96,מתאריךהכנסתישיבתפרוטוקול(

כיטריף,מאלחח"כאמרושלישיתשנייהבקריאהההצבעהלקראתבדיון
לגעת"איןכמובןבהם-הקבראתהמכסההמונחתבאבןוהמצבהעצמוהקבר"

וכן:162(.ע'מ-2.6.98,הכנסתישיבתפרוטוקול(

אחד".כלזכאילקבר"

165(.עישם,(

החוקלפיגםלגעת,אסורהקברשעלבמצבה"כיהדגיש,אלוןבנימיןח"כ

ניסןח"כאמרלכך,בדומה171(.ע'שם,(לגעת"אסורבקברגםהזה,

בקבר,נוגעיםלא]...[נוגעיםלאעצמושבקברהסכמנוגם"סלומנסקי:

185(.ע'שם,(עצמו"בקברנמצאיםשכברבדבריםולאשלובכיתובלא

לעתירהמצורפיםבכנסתהדיוניםמפרוטוקוליהרלוונטייםהעמודים

נ3/ע.ומסומנים

להפקעהניתנתאינהולמציבהלקברהזכותכיהמחוקק,קבעכן,כיהנה33.
טרור.מעשההמתביצעאפילו

זכרו,עםלהתייחדהמשפחהולזכותהמתלכבודהמחוקקשהעניקהמשקלזהו

ליחןהמשיבצריךשהיההמשקלגםזהוטרור.מעשהבמבצעכשמדוברגם

התקנה.לפיסמכויותיואתמפעילכשהואהעותריםלזכויות

ומידתיותתכליתיות

משפחתו.לידיהמנוחגופתאתלהעבירלסרבהחלטתואתנימקלאהמשיב34.
עיניולנגדעמדהבכלל)אם(תכליתאיזויודעיםהעותריםאיןממילא,

כלשהי,תכליתלמעןהמשיבפעלאםאףאולםבזכויותיהם.כךבפוגעו

נחוץהחלטתו.אתלהצדיקכדיבכךאיןראויה,בתכליתהמדוברואפילו

אותהלביןהעותריםבזכויותהפגיעהביןרציונליקשריתקייםכיעוד,
מזו.קטנהבפגיעההתכליתלהשגתלהסתפקהיהניתןלאוכיתכלית,

כלומרהצר,במובנההמידתיותבמבחןלעמודהמשיבהחלטתצריכהבנוסף,
המנוחגופתמהשארתשתנבעהתועלתביןפרופורציונליותלהתקייםצריכה
העותריםהעותרים.שלהאדםבכבודהקשההפגיעהלביןהמשיבבידי

אלו.בדרישותשתעמודעובדתיתמסכתלדמותמתקשים



הנמקההעדר

המנוחגופתאתלמסורבסירובוהמשיבאתהמנחיםהבטחוןשיקוליהםמה35.

התשובותשיקוליו?אתהמשיבמבססעובדותאלועלהיום?גםמשפחתולידי

המשיב.עםנצורותאלולשאלות

החלטתו.אתמלנמקהמשיבנמנע4העותרתשלמפורשתבקשהלמרות

ט"ישת-1958,והנמקות),החלטות(המינהלסדרילתיקוןלחוקא)2(סעיף36.

קובע:

דין,פיעללושניתנהבסמכותלהשתמשבכתב,הציבור,עובדנתבקש"

."]...[בהקדםבכתבלמבקשוישיבבבקשהיחליט

קובע:חוקלאותוא2סעיף

למבקשיודיעלבקשה,וסירבא)2(בסעיףכאמורשנתבקשהציבורעובד"

סירובו".נימוקיאתבכתב

מסוימים,במקריםההנמקהמחובתהציבורעובדאתפוטרחוקלאותו3סעיף

נמנעפיושעלהטעםאתלמבקשלהודיעלחוק4שבסעיףהחובהקמהאזאולם

סירובו.נימוקימלפרט

אתלעותריםלהודיעאוסירובואתלנמקהחובהאחרהמשיבמילאמשלא

המשיבעלכיהחוק,לאותוא)6(סעיףקובעהרימהנמקה,להימנעותוהטעם

המשפט".ביתלפני...הליךבכל"וזאתכדין,ניתנההחלטתוכיהראיה

יוציאזהנכבדמשפטשביתכדימנומק,היהלאשהסירובבכךדי

המשיב:אלהמכווןצו-על-תנאי

מנומק,שאינוסירובנגדלצדקהגבוההמשפטלביתעתירהשמגישמי"

שידרושצו-על-תנאייקבלוהואבעתירה,דברלהוכיחצריךאינו

המינהלית,הסמכותזמירי.(כדין"נעשההסירובכילהוכיחמהרשות

716(.ע'ו"נשת-1996(נבו,(בכרך

סיוםמילות

לראווהוהציגוהוראשואתהפלשתיםכרתובגלבועהמלךשאולכשנהרג37.

גלעדיבשיושבישאן.ביתבחומתתקעוגוויתואתואילוהארץ,ברחבי

בניוגוויתואתשאולגוויתאתלקחוהלילה,בחשכתשאןלביתיצאו

לקבורה.והביאון

לגלותאלצהוהואולהורגו,לרדפודודעלשאולהמלךקםאחתפעםלא

אחר.לאדםשאולנתןדוד,אשתמיכל,ואתבמדבריותולהסתתרמארצו



שמואל:בספרקוראיםאנוכןפיעלאף

אתםברוכיםאליהם:ויאמרגלעד,יבשאנשיאלמלאכיםדודוישלח"
ועתהאותו.ותקברושאולעםאדוניכםעםהזההחסדעשיתםאשרלה'

אשרהזאת,הטובהאתכםאעשהאנוכיוגםואמת,חסדעמכםה'יעשה
הזה".הדברעשיתם

6-5(.בב'שמואל(

משפחתנקם.לוקחיםאיןהמתשלמגווייתואךעשה.-המנוחשעשהמה

זאת.ממנהלמנועלמשיבלואלאמת.שלחסדעמולעשותמבקשתהמנוח

צו-על-תנאיידיומתחתלהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשהללוהטעמיםמכל

למוחלט.הצואתלהפוךהמשיבשלתשובתוקבלתולאחרהעתירה,בראשכמבוקש

1999.מאי,לחודש30היוםירושלים,

ו/,
//לל,;יל/,)

עו"דאברם,אליהו

העותריםב"כ

22375(מ"מ8600,ת.ש.(




