
 70134-07-17 עת"ם המחוזי בירושליםבבית המשפט 

 לעניינים מינהלייםבשבתו כבית משפט 

 

 580011567, ע"ר האגודה לזכויות האזרח בישראל העותרת:

-ו/או דן יקיר ו/או אבנר פינצ'וק ו/או שרון אברהםעודד פלר ע"י ב"כ עוה"ד 
ו/או משכית בנדל ו/או טל חסין ו/או ושאו נסרין עליאן מור -ויס ו/או גיל גן

רוני שרונה אליהו חי ו/או אן סוצ'יו ו/או רגד ג'ראיסי ו/או סנא אבן ברי ו/או 
 שדא עאמר ו/או אורי סבחפלי ו/או 

 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל 

 6515417, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 
 oded@acri.org.il :מייל ;5608165-03; פקס: 5608185-03טל': 

 
 -נ ג ד   -

 

 המשרד לשירותי דת המשיב:

 מחוז ירושלים )אזרחי(באמצעות פרקליטות 
 ירושלים משרד המשפטים,

 

 עתירה מינהלית

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב למסור לעותרת את המידע שביקשה לפי חוק חופש המידע,  .1

 .11.7.2017 ובתזכורת ששלחה ביום 25.5.2017( בפנייתה אליו מיום החוק)להלן:  1998-התשנ"ח

 . 1ע/העתקי הפנייה ומכתב התזכורת מצ"ב ומסומנים 

ימים מיום קבלת  30-לחוק על המשיב ליתן החלטתו בבקשה ללא שיהוי, ולא יאוחר מ 7על פי הוראות סעיף  .2

גם ניסיונות לפנות בטלפון לממונה על חופש המידע אצל המשיב  חלוף הזמן הבקשה לא נענתה.חרף הבקשה. 

 לא הועילו.

 לתוספת הראשונה לחוק"חופש המידע"( ) 2לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בעתירה על פי פרט  .3

של הממונה על  הוסמכות מקומית לדון בה שכן מקום מושב 2000-בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס

 יישום הוראות החוק בירושלים.

 

 

 ____________________ 2017ביולי  31

 , עו"דעודד פלר

 ב"כ העותרת  
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 רשימת נספחים

 

 

 שם הנספח מס'

 העתקי הפנייה ומכתב התזכורת 1ע/
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 1נספח ע/

 

 העתקי הפנייה ומכתב התזכורת

 

 

 



 

 

ת    , ת   75  :'  , : 03-5608185ת   03-5608165, פ

 : : www.acri.org.ilת  ,i.org.ilmail@acr 

 

 2017במאי  25

 

 לכבוד 

 גב' קרן שירוני

 הממונה על חופש המידע

 המשרד לענייני דתות 

  02-5311339בפקס: 

 kerens@dat.gov.il ,keren@dat.gov.ilבדוא"ל: ו

 

 שלום רב,

 

 –מידע אודות מדיניות המשרד בנושא קבורת אנשים ונשים טרנסג'נדרים הנדון: 

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"ח

 

 .1998-מוגשת בזאת בקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"ח

 נושא קבורת אנשים ונשים טרנסג'נדרים, כדלקמן: נבקש לקבל מידע על מדיניות משרדכם ב

 נבקש לקבל את הנהלים וההנחיות בעניין קבורת אנשים ונשים טרנסג'נדרים. .1

 נבקש מענה על השאלות הבאות:  .2

האם  נקביים?שלו מין האברי ש( כגברנולד כנקבה וחי אדם שקבר גבר טרנסג'נדר )י. כיצד יא

שלבי כל אנא התייחסו ל? שבו הוא חי מגדרהו על פי א תובליד ושיוחס ל יןעל פי המייקבר 

 כולל התייחסות לשונית בטקס, ציון שם הנפטר, טהרה וכו'. ,הקבורה

שלה מין האברי שזכר וחיה כאישה( כנולדה אישה ש. כיצד תקבר אישה טרנסג'נדרית )ב

 שלבי הקבורה כנ"ל.כל ל זכריים? אנא התייחסו

קברו גבר או אישה טרנסג'נדרים שעברו ניתוח להתאמת אברי המין לזהותם יי כיצד. ג

או  , חי בזהות גברית ועבר ניתוח לבניית אבר מין גברישנולד כנקבה, המגדרית )גבר טרנסג'נדר 

אנא חיה בזהות נשית ועברה ניתוח לבניית אבר מין נקבי(? שנולדה כזכר, אישה טרנסג'נדרית 

 רה כנ"ל.שלבי הקבוכל ל התייחסו

בה שבה אדם חי )גבר או אישה( לבין הזהות ש. במידה ויש סתירה בין הזהות המגדרית ד

אישה טרנסג'נדרית שחיה משל במקרה של ל ?תתנהל הקבורהמה על פי  ,המשפחה רוצה שיקבר

  (?זכר לה בלידתה )קרי, יוחסש יןעל פי המה תתנהל רתובכאישה ומשפחתה מבקשת שק
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 ?סעיף ד'תשובתכם לד בבסיס העומ. מה הרציונל ה

 . האם לרצונו של הנפטר/ת יש משקל בהכרעה איך יתייחסו אליה/אליו בעת הקבורה?ו

שבה הם מבקשים השאירו צוואה טרנסג'נדרים ספציפית, במקרה שבו נפטר או נפטרת 

האם בקשתם תכובד? האם בקשתם במפורש להיקבר בהתאם לזהות המגדרית שבה חיו, 

 בלידתם?  יוחס להםש יןשפחה מתנגדת ומבקשת שייקברו לפי המתכובד גם אם המ

 

, האגודה לזכויות האזרח פטורה 1999-)ב( לתקנות חופש המידע תשנ"ט6להזכירכם, לפי תקנה 

 מאגרת בקשת חופש מידע. מצורף אישור ניהול תקין. 

 

 בברכה, 

 

 טל דהן

 מנהלת מרכז המידע

 האגודה לזכויות האזרח 

 taldahan@acri.org.il 

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
mailto:taldahan@acri.org.il


 

 

ת    , ת   75  :'  , : 03-5608185ת   03-5608165, פ

 : : www.acri.org.ilת  ,i.org.ilmail@acr 

 

2017ביולי  11  

 

 לכבוד 

 גב' קרן שירוני

 הממונה על חופש המידע

 המשרד לענייני דתות 

  02-5311339בפקס: 

 kerens@dat.gov.il ,keren@dat.gov.ilובדוא"ל: 

 

 שלום רב, 

 

 תזכורת – 1998-המידע התשנ"ח בקשה לפי חוק חופשהנדון: 

 

 טרם נענתה חרף חלוף הזמן.  בנושא קבורה של אנשים ונשים טרנסג'נדרים 25.5.2017 פנייתנו מיום

 נודה על תשובתכם הדחופה על מנת שנוכל לשקול המשך צעדינו.

 .ואישור ניהול תקין העתק הפנייהבשנית מצ"ב וחותכם לנ

 

 

 בברכה, 

 

 טל דהן

 דעמנהלת מרכז המי

 האגודה לזכויות האזרח 

 taldahan@acri.org.il 
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