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 ! דחוף

 שלום רב,

  (ודרוזים מוסלמים, נוצרים) הערבית בחברה מקורונה לנפטריםמתקני טהרה  עדריההנדון: 

 19.5.20; תשובתכם מיום 5.5.20סימוכין: מכתבנו מיום 

בדרישה להקמת מתקני טהרה ייעודיים לנפטרים חשודים או בשנית אליכם הרינו לפנות 

 כדלקמן:מאומתים לתחלואה בנגיף קורונה בחברה הערבית )נוצרים, מוסלמים ודרוזים(, 

כי הידע ביחס להתנהלות עם גופת נפטרים  ,הודגש שבסימוכין משרד הבריאות בתשובת .1

וכי על פי פרסומי ארגון הבריאות העולמי גופות  ,הוא דינאמי ומשתנה  -COVID-19מ

שקי כאשר נפתחת עטיפת מתקיים הסיכון הנפטרים אינן מהוות סיכון גבוה לבריאות האדם. 

 ה זו אין עוררין. על הנחלצרכי טהרה ועטיפתה מחדש. )אשר נעטף בביה"ח או בביתו( הנפטר 

קדישא פנתה בבקשה להקמת מרכזי טהרה,  הכי בחברה היהודית חבר ,עוד נמסר בתשובה .2

שבעקבותיה "הוחל תהליך של כאשר בחברה הערבית הייתה פנייה של ח"כ ד"ר מנסור עבאס 

מרכז אחד או שניים  ה ותפעולהקמאיתור גוף דתי או זרחי במגזר הערבי/מוסלמי לשם 

  שכאלה."

 לנפטריםטהרה  מרכזי ולפתוח מלאה אחריות בללק המדינהעל  בתקופת מגפת הקורונה .3

את הגופה של  כינוי הטהרה מרכזי. שיר או דרך עמותות, בין אם באופן יהערבית חברהמה

תוך )ככל שזה היה רצונו של הנפטר(  יותהדת מנהגים והמצוותלהנפטר לקבורה בהתאם 

והפצה של  הדבקה שימנעו כללים על והקפדה הבריאות משרד נהליו כבוד המת שמירה על

 . הווירוס

מרכזי טהרה ליהודים בלבד שפרוסים ברחבי הארץ. כמו כן,  4מאז פרוץ הקורונה הוקמו  .4

רכב ייעודיים להובלת הנפטרים ומתופעל מוקד פניות כלי הוקמו צוותים ייעודיים, הוקצו 

עה על כוונה להתקשר עם עמותת "פורום ההודעפ"י . בשפה העברית בלבדארצי שנותן מענה 

אשר מפורסם באתר המשרד לשירותי דת, ההתקשרות  חברות הקדישא בגדולות בישראל"

 .לארבעה חודשים₪  6,500,000עומדת על סך של שמנהלת אותם מרכזים עם עמותת קדישא 
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 הרפואי. מרכז אלנורשמנוהל על ידי אחד בלבד  טהרה לעומת זאת, בחברה הערבית ישנו מרכז .5

שאר  משרת אך ורק נפטרים בקרב תושבי אום אלפחם. מרכז זה כי להולפי בדיקתנו ע כמו כן,

נקברים בלי כל אפשרות לרחצת הגופה והכנתה לקבורה בצורה מכבדת הערבים הנפטרים 

  והולמת, דבר שגורם לכאב נוסף וגדול למשפחות הנפטרים.

 הן, ערביםבנפטרים  מהטיפוללגמרי  שונה הוא יהודים בנפטרים הטיפול, התוצאה במבחן .6

 לאום רקע על וקשהמהווה אפליה פסולה  דברה. נהלים מבחינת והן לקבורה ההכנות מבחינת

 לשוויון.  בזכותו הפולחן בחופשבכבוד המת,  פוגעודת, 

 לאור האמור לעיל נבקש: .7

סלמים ודרוזים, וזאת על מנת מו ,הארץ, לנוצריםלהקים מספר מתקני טהרה ברחבי  .א

על פי  מכל הדתות לקבורה בצורה ראויה ומכבדתמקורונה לאפשר הכנת נפטרים 

 .ההלכות הדתיות

בדיוק כפי שקיים  –בשפה הערבית ומרכז שירות ותמיכה להקים מוקד טלפוני  .ב

 ביחס לנפטרים ערבים. למשפחות אשר ייתן מענה  –בעברית 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

                                                                                         

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד         סנא אבן ברי, עו"ד   

 

 

 

 

 

 

 

 :יםעתקה

   Ori.Schwartz@moh.gov.il, משרד הבריאות באמצעות דוא"ל:יועץ משפטיעו"ד אורי שוורץ,     

 mishpatit@moin.gov.il :  באמצעות דוא"ל משרד הפנים יועץ משפטי,עו"ד יהודה זימרת,  
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