
להיקברהזכאותהרחבתבהליךומציאותחוק

*צבאייםקברותבבתי

**כץיוסי

,צבאייםקברותבתיחוקפיעללקבורההזכאות.ב;הקדמה.א
פרשנייםבאמצעיםצבאיקברותבביתלקבורההזכאותהרחבת.ג

עקבנכותמחמתשנפטרל"צהנכהאזרח.1:מינהלייםובהסדרים
ןתפקידמבמילוישנפלול"צהעובדיואזרחיםלי"צהשירות

;אלופיםורביאלופים-ל"צהגמלאי.3ןושוחריםעים"גדנ.2

ונופלימחתרותלוחמי.5,ומוסדכ"שבואנשיסוהרים,שוטרים.4
לתיקוןניסיונות.דןהומניטרייםמקרים.6,היהודיתהבריגדה

לביןהחוקיההסדרביןשנפערהפער.1:צבאייםקברותבתיחוק
;החוקלתיקוןניסיונות.2החוקישלטוןעקרון-המציאות

סיכום.ה

הקדמה.א

קברותבבתילקבורההזכאותשלסיפורהאתלספרמבקששלפנינוהמאמר
מלחמתבתוםבישראלהצבאייםהקברותבתישלהקמתםשמאזבתקופהצבאיים

בבתילקבורהבזכאותהדיון.האלפייםשנותראשית,אנוימינוועדהעצמאות
הישראלייםהצבאייםהקברותבתישלמסיפורםמרכזיחלקהינוצבאייםקברות
אתולהסבירלתאר,האחת:מטרותארבעלעצמוהציבהמאמר.השניםבמשך
החוק:להלן)1950-י"התש,צבאייםקברותבתיחוקביןהפערהיווצרותתהליך

;הצבאייםהקברותבבתיפקסו-דההמציאותלבין(צבאייםקברותבתיחוקאו

הפערסגירתלשםהמבצעתהרשותנקטהשאותןהפעולהדרכיאתלבחון,השנייה
בפעולותיההמבצעתהרשותצלחהלאהיוםעדמרועלהבין,השלישית;האמור
בעיצובזהפערהשלכותאתולבחוןהשניםבמשךלצמצמואוהפעראתלסגור

כישראלהצבאיתהמצבהשלסיפורה:ואבןלבספרימתוךפרקשלעיבודהינוזהמאמר* 1948-2006(2007).

.אילןברבאוניברסיטתומפעליהקיימתקרןתולדותללימודיהקתדרהוראשהמנייןמן'פרופ**
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בטיפולהמתבקשיםהצעדיםעללהמליץ,והרביעית;עתידפניהצופההמציאות
.הישראליתבחברהביותרוהרגישיםהערכייםהנושאיםבאחד

בעיקר-אורראהלאשמעולם-ארכיוניחומרעלכולומבוססהמאמר
בתישירות,הצבא,המשטרה,הביטחוןמשרדלרבות)המבצעתברשותגופיםשל

הינההמאמרכתיבתמיתודת.ההנצחהגופיושלהמחוקקיםביתשל,(ועוד,הסוהר
העכשוויתבהיסטוריהידועלאפרקעלאורשופךוהואהתפתחותית-היסטורית

.בפרטשלההמשפטיתובהיסטוריה,בכללישראלמדינתשל
הזכאותאתבחוקשקבעהמחוקקיםביתשלעמדתובהצגתהמאמראתנפתח
הייתההמחוקקשלהעקרוניתעמדתו,שנראהכפי.צבאייםקברותבבתילקבורה

.בלבדלהםוליעדוקברותביתלחייליםלייחדישכי
,בפועלהמציאותלביןהיבשותהחוקהוראותביןפערנוצראםכי,ספקאין
ספקומטילהשונותהרשויותאתבמבוכהמעמידהוא-ככזה.תקיןאינוהדבר

זהפערבסגירתהפשוטהפתרון,לכאורה.החוקנוצרשלמענוהמשפטיבהסדר
,ברגיל,אכן.בחברהולשינוייםלמציאותשיתאיםבאופןהחוקשלתיקונוהוא
החוקביןהפעראתלסגורבניסיוןקשורה,בחוקתיקוניםליוזמותהסיבותאחת

הסכמהגיבושרקלאטעוןחקיקהתיקון,לכולשכידועאלא.החדשהלמציאות
הרשותהסכמתאתבעיקראלא,המבצעתהרשותשלהשונותזרועותיהבין

זרועותיהביןהסכמהלהשיגמצליחההמבצעתהרשותאםגם,לכן.המחוקקת
הסכמתטעון,יוםשלבסופו,החוקתיקון,חוקהצעתתזכירומנסחתהשונות
.המחוקקתהרשות

הרשותושלהמבצעתהרשותשלתמיכתןבהשגתזומורכבות,בענייננו
הרשותבחרהארוכותשניםשבמשךלכךהובילההחקיקהבשינויהמחוקקת
וגם,צבאייםקברותבתיחוקמתיקוןונמנעהפרשנייםבפתרונותהמבצעת
,כך.צלחולאניסיונותיה-למציאותולהתאימוהחוקאתלתקןכשבחרה
קברותבבתילקבורההזכאיםמעגלבהרחבתהביטחוןמערכתהמשיכה,למעשה
.החוקשלטוןבעקרוןחמורהפגיעה,לדעתנו,ופגעה,החוקפיעלשלאצבאיים

החוקפיעללנהוגהמדינהרשויותכלשעל,היתרבין,משמעותוהחוקשלטון
הרשותעלבתחולתוהואהחוקשלטוןעקרוןשלחשיבותועיקר.החוקובמסגרת
שאלהככלאלא,כוחותשלוחותיהכלעלהמבצעתלרשותאיןשכן,המבצעת
.'השלטוןברשויותהציבורבאמוןפוגעתידיהעלוהפרתו,בחוקלההוענקו

המבצעתהרשותשלמפעולתהנפרדבלתימחלקלהתעלםניתןלאזהבהקשר
,בחוקלההמסורותסמכויותלהפעלתכלליותמידהאמותבאימוץשביטויו

.ל"מטכפקודותדוגמת,מינהליותהוראותבאמצעותוביןתקנותבאמצעותבין
הסמכויותשלהרהבהמגווןבהפעלתהכרוךהכרחבבחינתהיאזומשנהחקיקת

עקרונות:אכרךישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטמדינהוברקרובינשטייןאמנון1
.(2005,שישיתמהדורה)265-311יסוד
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לשמורהמבצעתהרשותעל,זאתעם.השלטוןלרשויותהמסורותהשלטוניות

שההסדריםלהבטיחעליהכךלשם.המחוקקתהרשותשלמעמדהעלמשמרמכל
.ממנויחרגוולאהמחוקקלרצוןביטוייתנוהמשנהבחקיקתהמעוגניםהמשניים
:ברקהנשיאזהעיקרוןלבטאהיטיב

אקטיםאומשנהחקיקתכי,קובעהראשונייםההסדריםבדברהבסיסיהכלל"
לקבועצריכים,ראשיחקיקהבדברהמעוגנים,המינהלשלאינדיווידואליים

המידה-ואמותהכלליתהמדיניותואילו,(משנייםהסדרים)ביצועהסדרי
הטעמים.ראשיחקיקהבדברלהיקבעצריכות(ראשונייםהסדרים)העקרוניות
אתקובעים,למשנייםראשונייםהסדריםשביןזוהבחנהביסודהמונחים

שלטון,רשויותהפרדתשלשיקולים.מהםאחדכלשלהפריסההיקף
למסקנהמובילים(יחדגםוהמהותיהייצוגיבמובנה)ודמוקרטיההחוק

המבצעתהרשותאתהמסמיך-הראשיהחקיקהשדברהראוימןכי
,הכלליתהתכניתאתיקבע-מינהלהוראותאומשנהחקיקתלקבוע

עקרוניבאופןשהוסדראתיגשימוהביצועוהוראותהמשנהשחקיקתכך
שללפתרונןמידה-אמותלקבועשאמורזההואהחוק.הראשיתבחקיקה
קייםראשוניהסדר,אכן.הפרטלחייומהותיותעקרוניות,גורליותהכרעות
המקובלותהפרשנותבדרכיפרשנותופי-על-עצמוהחוקשמתוךמקום
,הכיווןואת,המבצעתהרשותפועלתשבגדריוהמיתחםאתלהסיקניתן-

.בפעולתההמבצעתהרשותאתלהנחותשאמוריםהתכליתאוהעיקרים
כדיבהןשיש,עקרוניותהכרעותמחייבתמסויםתחוםשהסדרתכמהעד

בדברייעשושההכרעותראוי,חברהאואדםלחיימהותייםדפוסיםלקבוע

קובעעצמושהחוקמקום,קחםראשוניהסדר,אכן.עצמוהראשיהחקיקה
אותםלהגשיםשצריךגבוההברמה(סטנדרטים)מידה-אמותאועקרונות
מענייןמשתנההראשוניההסדרשלההפשטהרמת.יותרנמוכהכרמה
להסתפקאיןכן,יותרגדולההפרטשלבחירותושהפגיעהככל.לעניין
רקולו,הקובעהראשיתבחקיקההסדרונדרש,מדיגבוהההפשטהברמת
ההדגשה]2"בחירותהפגיעההיקףאתאוהפגיעהמהותאת,כלליבאופן

.['כ'י-שלי
חדאינומשנייםהסדריםלביןראשונייםהסדריםביןהמבחיןהקו,שלעתיםאלא
-הדמוקרטיבמשטר.זהבענייןפשרה,לזמןמומן,מחייביםהמציאותחיי.וברור

גם,זאתעם.היקפהבמלואהראשונייםההסדריםתורתאתלקייםקשהמודרני
מסויםתמרוןמרחבלהעניקיש,ככלל.מוגבלתבלתילהיותיכולהאינההפשרה
הפשטהברמתלהסתפקניתןפעםלא.המידהעליתרעימולהקפידואין,למחוקק
.זוהבחנהעללוותראין,זאתעם.מדיניותוקווימידהאמותשללמדיגבוהה

.(2000)481(5)נבד"פ,הביטחוןשר'נרוכינשטיין97/3267ץ"בג2
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צבאייםקברותבתיחוקפיעלצבאיתלקבורההזכאות.ב

לכלצבאיקברותבביתלקבורההזכותאתעיגןצבאייםקברותבתילחוק4סעיף
האפשרותאתהשכולהמהמשפחהשוללאינוזהסעיף,זאתעם.שנפטרחייל

אתלאפשרהמדינהעלחובהמטילאלא,אזרחיקברותבביתיקירםאתלקבור

.צבאיקברותבביתהחיילשלקבורתו
שירות"."צבאיבשירותאדם"כחיילמגדירצבאייםקברותבתילחוק1סעיף

שביןבתקופהשירות,לישראלהגנהבצבאכשירותזהבסעיףמוגדר"צבאי

עליוהכריזהביטחוןששראחרשירותוכל1947.11.30-1948.12.31התאריכים
לחיילימענהליחןביקשהזוחלופה.זהלצורךכשירותברשומותשפורסמהבאכרזה

.העצמאותבמלחמתחייהםאתשהקריבוולאלההמדינההקמתערבהמחתרות
בתנאיםהמזכהביותרהמוקדםהתאריךהינו1947.11.30שלפיה,ההחלטה

בראשיתהגיעוהביטחוןשלמערכתלכךהסיבההייתה,צבאיתבקבורהמסוימים
והגנהביטחוןבאירועישנפלונופליםמשפחותמצדמעטותלאתלונות50-השנות

הבריטיהצבאבשירותשנפלוהבריגדהלוחמישלעניינםגם.3זהתאריךלפני
סדרעלעלה,אירופהבגולתשוניםבמקומותושנקברוהשנייההעולםבמלחמת

צבאיתלקבורהגופותיהםאתלהעבירביקשוקרוביהם.1948בשלהיכברהיום
משרדצמרתדעתאך,נדחתהלאאמנםתביעתם.בארץהצבאייםהקברותבבתי

היההדבר.בכךלטפלהשעההגיעהשטרםהייתה,גוריון-בןדודובכללה,הביטחון
.היום4עדוקיימתהשרירההתנגדות.אנגליהמצדהתנגדותלנוכחאפשריבלתיגם

המחוקקאשרשונותשאלותהיומיומיתהמציאותעוררה,50-השנותבתחילת

לעריקיםהתייחסה,לדוגמה,אחתסוגיה.החקיקהבזמןהדעתאתעליהןנתןלא
לקבורההבאתםאתפסלההצבאעמדת.היעדרותםבזמןשנפטרוולנפקדים
לאונפקדשעריקבאופןל"מטכפקודותאתלעדכןהיהנדרשולפיכך,צבאית
.5חיילבהגדרתייכללו

ביתלחייליםלייחדישכיאפואהייתההמחוקקיםביתשלהעקרוניתעמדתו

,39/72/90תיקוכן;ל"צהארכיון,(1949.1.4)אביגדור'לשדקל'מימכתב,59/56/580תיק3
.ל"צהארכיון,(1954.5.30)הביטחוןשר,לבון'לפאריאב'מממכתב

תיק;ל"צהארכיון,(1948.10.11)לובינסקיר"לדיזרעאלי'מימכתב,374/56/580תיק4
פריינדר"דשלמכתבובצירוף,(1949.11.6)אביגור'לשרוזנטל'מבמכתב,375/56/580

הצבאבשירותשנפל,כנואתלהעבירבאפשרותמתענייןהואובוהביטחוןלמשרד
רוזנטל'לכאביגור'משמכתב;ל"צהארכיון,בישראללקבורה,בסיציליהונקברהבריטי

המועצהישיבתפרוטוקול,587תיק;הביטחוןמשרדארכיון,6634תיק,(1949.11.8)
כמה"כי,השרצייןשם,23'בעמ,הביטחוןשר,רבין'יבהשתתפות(1989.9.24)הציבורית
אומריםהם.שליליתתשובהוקיבלנוהבריגדהחיילישלעצמותיהםהעברתעלדוברפעמים

כלשל,השניםכלשלהמלחמותמכל,העולםבכלעצמותשלטרנספריתחילאחרת-
."המלחמות

משרדארכיון,(1954.6.27)ל"הרמטכלשכתלראשקין'מנמכתב,150/73/849תיק5
.הביטחוןמשרדארכיון,(1954.5.21)הביטחוןשרלשכתלמנהלגזית'משמכתב;הביטחון
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המדינהשלהמיוחדליחסהביטוימביעזהייעוד.בלבדלהםולייעדוקברות
החייליםפעילותשלהמיוחדהאופיאתמסמלאףזהייעוד.לחלליה-לחייליה

עם.אחרשירותמכלבתכליתשונהשהואהצבאיהשירותשלהמיוחדאופיוואת

,וידידיהםהנפטריםמשפחותמצדלחציםבשלנפרצהזועקרוניתתפישה,זאת

בביתקבורהלמתיהםולאפשריקיריהםעלגםהחוקאתלהחילביקשואשר

הובילואינטרסנטיותקבוצותמצדתביעותכיצדנבחןהבאבפרק.צבאיקברות
,צבאיקברותבביתלקבורההזכאותולהרחבתשוניםחסמיםלהתרתפקסו-דה

.החוקהוראותפיעלשלא

פרשנייםבאמצעיםצבאיקברותבביתלקבורההזכאותהרחבת.ג
מינהלייםובהסדרים

שעמדההעיקריתהסיבההיוהצבאיהקברותביתשלהמיוחדומעמדויוקרתו
מוגדריםשאינםמיעלגםהחוקאתלהחילשונותקבוצותשלהתביעהביסוד

וכך,ממלכתיביטחוניעיסוקאו,צבאית"זיקה"להםאך,החוקפיעלכחיילים
כיוקרהלזכאותבתביעהעסקינן,היינו.צבאיקברותבביתקבורהלמתיהםלאפשר
.הצבאילשירותהדומיםרכיביםבושישהמיוחדהביטחוניהשירותבגיןובמעמד
עניין.השירותבגיןייחודיתלהטבהכתביעהלהגדרהגםניתנתתביעהאותה

שלתביעתןביסודעמדאףהצבאייםהקברותבתישלהמיוחדוהמעמדהיוקרה
,ישראלתקומתעלהנופליםשלקבורתםלאפשרואידיאולוגיותפוליטיותתנועות
תורגמואלהתביעות.י"ולחל"אצהמחתרותלוחמידוגמת,תנועתםעםהמזוהים
ולהרחבתשוניםחסמיםלהתרתבמציאותשהובילוענייןבעלימצדשוניםללחצים
נפטרואשרנוספיםאנשיםסוגיעלפקטו-דה,צבאיקברותבביתלקבורההזכאות

:הבאותהקטגוריותפיעלאלותביעותלסווגניתן.צבאיבשירותשלא

ל"צהעובדיואזרחיםלי"צהשירותעקבנכותמחמתשנפטרל"צהנכהאזרח(1)
.תפקידםבמילוישנפלו

.לימודיובזמןשנפטרשוחראותפקידובמילוישנפלע"גדנחניך(2)
.שנפטרל"צהגמלאי(3)
.ומוסדכ"שבואנשיסוהרים,שוטרים(4)
.שבדרךהמדינהעלבהגנהשנפלומחתרותלוחמי(5)
.הומניטרייםמקרים(6)

צבאייםקברותבבתילקבורההזכאותלהרחבתהניסיונותאחרלעקובעתהננסה

להרחיבהביטחוןמערכתצמרתאתשהובילו,שונותאינטרסנטיותקבוצותמצד
המערכת.החוקלתיקוןלהידרשבלאצבאייםקברותכבתילקבורההזכאותאת

משפטיתלאקונהבחוקקיימתשלפיה,תפישהאימצההביטחוןבמשרדהמשפטית
:חיילאינופטירתושבעתלמיגםלקבורההזכאותאתלהרחיבניתןומכוחה
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קברותבביתלקבורהיובאלאכי[צבאייםקברותבתי]בחוקנקבעלא"
יובאוצבאיקברותשבביתלכךחוקיתמניעהשאיןמכאן.חיילאלאצבאי

בביתלקבורהמובאיםואמנם.אחריםסוגיםגםלחייליםבנוסףלקבורה
ועקבבזמןשנפטרושוטריםגם,מינהלתיתהוראהמכוח,צבאיקברות
...נוספיםסוגיםוכןדומותבנסיבותשנפטרוושוחריםעים"גדנ,שירותם
שאיננוומעלהאלוףבדרגתקציןשללקבורההבאהענייןכיכןעללינראה
6"מינהלתיתהוראהשלבדרךהסדרואתלמצואיוכלפעילבשירותיותר

.['כ'י-שליההדגשה]

בניצולהתבטאאלהנופליםלקבורהלחציםעםלהתמודדשנבחרהפתרון,היינו
חייליםשאינםאלהשלקבורתםאתמפורשותמנעהלאאשרזומשפטיתלאקונה
.צבאייםקברותבבתי

ל"צהעובדיואזרחיםלי"צהשירותעקבנכותמחמתשנפטרל"צהנכהאזרח.1
תפקידםבמילוישנפלו
הצבאהתכוון,הביטחוןמשרדצמרתבהסכמת,50-השנותבתחילתכבר,למעשה
להביאםזהובכלל,דברלכלכבנופליםנכותםמחמתשמתול"צהבנכילנהוג

להנצחתהמחלקהלמנהלא"אכראשהבהירגםכך.צבאיקברותבביתלקבורה
:החייל

הואילכיוסיכמנוהביטחוןמשרדשלהכלליהמנהלעםבנדוןשוחחתי"
במערכהשנספהחיילביןמפלהאינובמערכהשנספוהחייליםמשפחותוחוק
,מהצבאשחרורולאחרהשירותערבשמתמשוחררחייללביןהשירותבזמן
כיהיאדעתנו.אלונספיםסוגישנישלההנצחהלגבילהפלותטעםכלאין
כמואופןבאותול"בצהשירותםעקבנגרמהשהמיתהל"צהנכילהנציחיש

7".בצבאשירותםועקבשירותםבזמןשמתוחייליםהנצחת

במלחמתונפלובתעלההביטחוןכוחותעבורשעבדולאזרחיםבאשרהוחלטגםכך
עבורבתעלהשעבדואזרחיםשאותםהיהאלהלנופליםשנמצאהפתרון.ההתשה
לשירותנחשבהבתעלהעבודתםותקופת,נפילתםלאחרגויסוהביטחוןמערכת
.פעילמילואים

ושוחריםעים"גדנ.2
ל"צהוצמרתהביטחוןמשרדצמרתאישרו50-השנותשלהראשונהבמחציתעוד
לעמדתבניגוד,זאת.צבאייםקברותבבתילקבורהעים"הגדנשלזכאותםאת

.ל"צהארכיון,(1968.6.4)הביטחוןשרלעוזרשמגר'מממכתב,13/77/192תיק6
ארכיון,(1953.8.4)החייללהנצחתהמחלקהלמנהלעמיר'מימכתב,1956/72/90תיק7

.ל"צה
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לפניהועלהשהענייןוללא,שמגרמאיר,דאזהביטחוןמשרדשלהמשפטיהיועץ

,מינהליתהוראהבאמצעותנעשתהזוהרחבה.החייללהנצחתהציבוריתהמועצה
הוחלה,לימים.צבאיקברותבביתלקבורהתפקידםבמילוישנפלועים"גדנזכווכך

כדוגמת,לימודיהםבזמןשנפגעוהצבאיותהפנימיותשוחריעלגםזוהוראה
שלבפנימייהאוהחימושחילשלבפנימייה,בחיפההריאליהספרבביתלימודים

.האווירחילשלהטכניהספרבית

אלופיםורביאלופים-ל"צהגמלאי.3
(ל"בצההקבעשירותגמלאיאגודת)"צוותאגודת"מצדפנייהנשלחה60-הבשנות
הזכאיםלקבוצתהקבעצבאגמלאימקרבהנפטריםאתלצרףבבקשהל"לרמטכ

ל"לרמטכהאגודהשלבפנייתהההקדמהדברי.צבאייםקברותבבתילהיקבר
:זובסוגיהכרוכיםשהיוהלחציםעלמעידים

,אוהדיםביןמקרית'התרוצצות'ישמחברינואחדשלמוותמקרהבכל"
לטקסהנוגעבכלוידידיםקרובים,הנפטרהשתייךאליומהחילחברים
8".הקבורה

להקים,אשכוללוי,דאזהביטחוןמשרלבקשל"הרמטכאתהניעהזופנייה
לקבורההזכאיםמעגלשלהרחבתולבחינתוגםהבקשהלבחינתציבוריתועדה
,הציבוריתהוועדההמלצתבעקבות.9ל"מטכפקודותפיעלצבאייםקברותבבתי
אתלהתקיןהוחלט,באירופהנוספותובמדינותבאנגליההנהוגעלהתבססהאשר

צבאיקברותבביתלקבורההזכאיםמעגלאתהרחיבהאשר33.0902ל"מטכפקודת
:צבאיםקברותבביתלהיקבראזרחיםשלנוספותקבוצותלשלושוהתירה

.(במילואים)אלוףרב.1
.(במילואים)אלוף.2
א"אכשראשובתנאיפעילמילואיםשירותבזמןשלאשנפטרמילואיםחייל.3

.כךעלהורה
אלופיםקבורתעליושםזומינהליתבהוראהשנעשההשימושעיקר,בפועל

.הצבאימשירותםשהשתחררואלופיםורבי

.צבאיתלוויהבעניין,ל"צהארכיון,(תאריךללא)ניצן"ממכתב,13/77/192תיק8
'ושרימלט'א,חזן'י,הכהן'לד,הביטחוןשר,אשכול'מלמכתב,1301תיק,1614מכל9

ארכיון,(1966.7.1)הוועדהמינויעלהחלטה;הביטחוןמשרדארכיון,(1966.1.11)אייל
ארכיון,(1965.3.8)הממשלהראששלהצבאילמזכיראפרת'מרמכתב;הביטחוןמשרד
;הביטחוןמשרדארכיון,(1965.4.28)ל"רמטכ,רבין'ליינאי'משמכתב;הביטחוןמשרד

;הביטחוןמשרדארכיון,(1965.5.10)הממשלהראששלהצבאילמזכיראפרת'מרמכתת

,13/77/192תיק;הביטחוןמשרדארכיון,(1965.4.28)ל"רמטכ,רבין'ליינאי'משמכתב
.ל"צהארכיון,ומעלהאלוףבדרגותלקציניםלוויהלטקסינוהללקביעתהוועדהתכתובת

לניצביםגםהזמןבאותוהותאמהאלופים-ולרבילאלופיםבאשרההחלטה,הנראהככל10
.ישראלמשטרתשלבדימוסניצבים-ולרבי
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ומוסדכ"שבואנשיסוהרים,שוטרים.4
שוטרים(א)

משורותיההנופליםאתלכלולהביטחוןמשרישראלמשטרתתבעה50-הבשנות

בקיץלראשונהעלתהזותביעה.הצבאייםהקברותבבתילקבורההזכאיםבין
בלחץ.מסתנניםנגדבפעילותנהרגהגבולבמשמרמחלקהשמפקדלאחר,1952
.לבוןפנחס,דאזהביטחוןלשרהמשטרהל"מפכפנההשכולההמשפחהשל

שנהרגוהמשטרהחללישלפיה,מינהליתהוראה1954בשנתהתקיןהאחרון
קברותבבתינפרדותבחלקותלקבורהיובאובמשטרהתפקידםמילויועקבבעת

הןאלהנפרדותחלקותאולם",נפרדותחלקותעלדובראמנםכי,יודגש.צבאיים
.11"צבאיקברותכביתהביטחוןשרידיעלשהוכרזהכוללמהשטחחלק

,כאמור,צבאייםקברותבבתינפרדותבחלקותשוטריםקבורתעלההחלטה
והצבאהביטחוןמשרדצמרת.החייללהנצחתהציבוריתבמועצהנדונהלאכלל

לפיה,מקודםעמדנועליה,המשפטיתבלאקונהשימושעשו,ללחציםנתוניםשהיו

אף,צבאיקברותבביתחיילשאינומיאתלקבורמפורשאיסורקובעאינוהחוק
.המחוקקתכוונתאתסתרהזוהרחבהכיחולקשאין

הביטחוןשרעלכבדיםלחציםשהופעלולאחר,יותרמאוחרעשוריםכשני
שוטריםשגםכך,ישראלמשטרתאנשישלזכאותםהורחבה,וייצמןעזר,דאז

המשטרהבחלקותלקבורהלזכאיםהיוכלשהימסיבהשירותםבמהלךשנפטרו
שוטריםשלמעמדםהושווה1977מאז,פקסו-דה.הצבאייםהקברותבבתיאשר
הקברותבתיבארבעתהמשטרהבחלקותשוטריםנקבריםכיום.חייליםשללזה

לשוטריםמיוחדותחלקותאיןהצבאייםהקברותבתיוביתר,המרכזייםהצבאיים
.1'חייליםלביןבינםהבחנהללאלקבורהמובאיםואלה

סוהרים(ב)
קברותבבתילהיקברזכותםאתלהשוותוביקשומלחצםהרפולאהסוהריםגם

הביטחוןמשרדצמרת,ואולם.המשטרה14לאנשיבדומה,חייליםשללזוצבאיים
עללהגןיתקשושהםהביטחוןלמערכתשהתבררלאחר,זאתעם.לכךהתנגדה

אשרהסוהרבתישירותאנשירקכי1979שגתבסוףנקבע,ץ"בבגזועמדה
להבדילוזאת,צבאייםקברותבבתילקבורהזכאיםיהיותפקידםבמילוינפלו

ביקשבכך.ל"צהארכיון,(1968.6.4)הביטחוןשרלעוזרשמגר'מממכתב,13/77/192תיק11
קבוריםהמשטרהשאנשילכךמשמעותכלאין,מהחוקהחריגהשמבחינתלטעוןשמגר

.נפרדותבחלקות
בצירוף,(1964.4.21)נכס'למהחייללהנצחתהיחידהעלמהממונהמכתב,2תיק,4711מכל12

.הביטחוןמשרדארכיון,נספחים
.החייללהנצחתהיחידהארכיון,24'בעמ,(2001.7.25)הציבוריתהמועצהישיבתפרוטוקול13
מכתב;ל"צהארכיון,(1979.2.6)השיקוםאגףלראששחף'מימכתב,251/79/2849תיק14

הכללילמנהלפינק'מאמכתב;ל"צהארכיון,(1979.11.13)השיקוםאגףלראששחף'מי
.ל"צהארכיון,(1979.11.20)הביטחוןמשרדשל
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תפקידםבמילוישלאשנפטרוסוהרים,משוטריםלהבדיל,זאתעם.משוטרים15

.צבאיקברותבביתלהיקברזכאיםאינם

ומוסד(כ"שב)הכלליהביטחוןשירותאנשי(ג)

בשנותהציבוריהיוםלסדרעלתההביטחוןכוחותאנשישלקבורתםסוגיית

הכלליהביטחוןשירותאיששלקבורתואתלאפשרשהוחלטלאחר,70-ה

החששבשל.צבאיקברותבביתבעזה16לעברושנזרק,מרימוןשנהרג(כ"השב)
בחלקתייקברכ"השבלוחםכי,דברשלבסופו,הוחלטמשפטיתקדיםמיצירת

.הצבאיתהרבנותידיעלשתנוהלאזרחיתבלוויההצבאיהקברותבביתהמשטרה
,המוסדאנשימצדלכןקודםאחדותשניםשנעשתה,דומהפנייהכיזהבהקשריצוין

.בשלילהנענתה
במשרדהמשפטיותהמחלקותאנשיכי,עולהמשפטיתתכתובתמקריאת
אנשישללקבורההזכאותהרחבתעלההחלטותכיבבירורידעול"ובצההביטחון
בבתיכיהתכווןאשר,המחוקקמכוונתסוטהצבאייםקברותבבתיהביטחוןכוחות
ל"וצההביטחוןמערכתסטו,בפועל,ואולם.בלבדחייליםייקברואלוקברות
לאוכלוסיותגםצבאייםקברותבבתיקבורהואפשרוהחוקמהוראותשניםבמשך
לקבורההזכאיםוהרחבתהאמוריםהקשייםמכלולעקב.אליהןהתכווןלאשהחוק

עללהגןיתקשוכיהביטחוןמערכתראשיחשו,לשוטריםצבאייםקברותבבתי
מוסריתמבחינה,צבאייםקברותבבתיקבורהומוסדכ"שבמאנשילשלולהחלטה

כ"השבאנשיזכאותאפואאושררה,1973בקיץ,לפיכך.ץ17"לבגעתירהמפניאו
.תפקידםבמילוישנפלובתנאי,צבאייםקברותבבתילקבורהוהמוסד

הארגוניםראשימצדונשנותחוזרותבקשותבעקבות,2003שנתבמהלך
הקבורהזכאותאתלהרחיבהחייללהנצחתהציבוריתהמועצההחליטה,החשאיים

.ל"צהארכיון,(1979.12.1)הסוהרבתיבשירותאדםכוחמחלקתלראששחף'מימכתב15
,211/85/277תיק;ל"צהארכיון,(1968.5.30)א"אכלראשגת'משמכתב,13/77/192תיק16

.ל"צהארכיון,(1973.1)"צבאקברותבביתוקבורהצבאיבטקסלוויות"תזכיר
'משמכתם;ל"צהארכיון,(1968.6.6)פרט-א"אכלראששמגר'מממכתב,13/77/192תיק17

למערכתהמשפטימהיועץמכתב;ל"צהארכיון,(1968.6.7)ל"הרמטכלשכתלראשאייל
כוס'מדמכתב,211/85/277תיק;ל"צהארכיון,(1968.6.10)הביטחוןשרלעוזרהביטחון
ענףלראשוורם'מאמכתב;ל"צהארכיון,(1968.1.18)הביטחוןלמערכתהמשפטיליועץ
וחקיקהייעוץענףלראשגרינברג'מבמכתב;ל"צהארכיון,(1968.1.16)וחקיקהייעוץ

מכתב;ל"צהארכיון,(1968.2.6)א"אכלראשכוס'מדמכתב;ל"צהארכיון,(1968.1.23)
למשרדהמשפטיליועץכוס'מדמכתכ;ל"צהארכיון,(1968.3.5)א"אכלראששמגר'ממ

ארכיון,(1968.6.4)א"אכלראשעינב'מחמכתב;ל"צהארכיון,(1968.3.5)הביטחון
משרדארכיון,(1968.6.10)הביטחקשרלעוזרשמגר'מממכתב,2תיק,4711מכל;ל"צה

'מדמכתב;הביטחוןמשרדארכיון,(1968.6.4)א"אכלראשעינב'מחמכתב;הביטחון
הביטחוןשרלעוזרשמגר'מממכתב;הביטחוןמשרדארכיון,(1968.3.5)גרינברג'לבכוס

הביטחוןלמערכתהמשפטיליועץיוסף-כן'מאמכתב;הביטחוןמשרדארכיון,(1968.6.4)
.הביטחוןמשרדארכיון,(1968.7.2)
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להרחבהבדומה,תפקידםמילויבעתשלאשנפטרו,והמוסדכ"השבלנפטריגם

מקוםהיהשלאבהכרהנעויןהיהזולהחלטההטעם.לשוטריםבנוגעשהתקבלה

שוניםשאינםאלמוניםחייליםוהמוסדכ"השבבאנשילראותשישמאחרלקפחם

בישראלהצבאיהקברותביתאת,למעשה,הפכהזוהחלטה.ומחייליםמשוטרים
.לחוקבניגודואףחוקיתגושפנקהכלללאהביטחוןלכוחותקברותלבית

היהודיתהבריגדהונופלימחתרותלוחמי.5
הציבורומצדהביטחוןמערכתמצדרבותדרישותהופנו60-וה50-הבשנות
מדינתתקומתעלונפלושלחמואלהאתצבאיקברותבביתלקבורהלהביאהרחב
.משפטיתקדיםשייווצרמחששנדחואלופניות.829ן.1947.11לפניעודישראל
בקבורהלקבור,בגיןמנחם,דאזהממשלהראשהחליט,1978בשנת,זאתעם
.קברועלצבאיתמצבהולהציב,י"נילמפעילי,ל"זלישנסקייוסףאתצבאית
מערכתשלבעמדתהלשינויהביאהלאלישנסקייוסףשלקבורתוכי,יודגש

לקבורההיוםעדזכולאהקובעהתאריךלפנישנפלוהלוחמיםויתר,הביטחון
.צבאית

הומניטרייםמקרים.6
הומניטרייםבמקרים,לדורותיהםהביטחוןשריבחרו,לעילהחריגיםלקבוצותנוסף

קברותבבתיאזרחיםקבורתוהתירובסמכותםשימושלעשות,ביותרחריגים
החיילשלאביושלקבורתואתלהתירהוחלט1956בשנת,למשל,כך.צבאיים

בקשתהובשל,בנונפילתעלההודעהקבלתעםמידשנפטר,ל"זדרויאןצבי
רקעעל.בנו19לצדהאבקבורתאתלאשרהוחלטהמשפחהשלללבהנוגעת

רביםהוריםמצדבקשות60-השנותשלהראשונהבמחציתנשלחו,זוהחלטה
.נדחואלוובקשות-יקירםלידמותםלאחרלהיטמן
אךצבאיקברותבביתלקבורההזכאיםבקביעתהביטחוןמערכתמונחיתכיום

,השארבין,המאפשר,1968משנת,0116.38ל"מטכלפקודת2סעיףידיעלורק
מכוח.צבאיקברותבביתאזרחיםקבורתעלמיוחדתהחלטהלקבלהביטחוןלשר

להצמדתכשפעלו,1946ביוניהגשריםבלילנפלואשרזיו-אבגשרהנופליםר"י:לדוגמהכך18
השרידיםמעטואת,לחלוטיןמרוסקותנמצאומהנופלים13שלגופותיהם.לגשרהנפץחומר

לקבורההשרידיםהועברו,1969בשנת,לימים.בחיפהאחיםבקברלקבורההביאושנמצאו
עת,1946מארסבסוףהבריטיםידיעלשנהרגהל"זפולדברכה,למשל,או;הגשרלידבאתר

שביקשו,הבריטיםבפניאביב-תלמבואותאתלחסוםבניסיוןח"בפלמחבריהעםהשתתפה
לקבורההובאהפולדברכה."וינגייט"ספינתמעפילישלהגעתםאתולמנועלחוףלהגיע
המחלקהשלטיפולהאתאלונישולמיתכ"חדרשה1966ביולי.יצחקבנחלתהקברותבבית

,ראוכךעל.ודרדריםקוציםומעוטרמוזנחהיהשלדבריה,פולדשלבקברההחייללהנצחת
הביטחוןשר,אשכוללויאלהמופניתאלונישולמיתכ"חשלשאילתה,742תיק,2881מכל

.הביטחוןמשרדארכיון,(1966.7.19)
.12ש"הלעיל19
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ל"זהחיילבעלהלצדמנוחהקבורתלאחרונהלאשרהביטחוןשרבחר,זוסמכות
.חבלניבפיגוענרצחשהזוגלאחר
אתמבטאצבאייםקברותבבתילקבורההזכאותהרחבתתהליךכי,ספקאין
שלפעילותםביןכשההבדל,האחרונותבשניםבמיוחד,בישראלהמצבשלייחודו

,להניחאפשר.ומיטשטשהולךהאחריםהביטחוןכוחותשללפעילותםהחיילים

מחודשלדיוןיעלהרחוקהלאבעתידמסויםבזמןכי,סבירותשלרבהבמידה

.הסוהריםשלועניינםביישוביםהכוננותכיתותשלעניינן

צבאייםקברותבתיחוקלתיקוןניסיונות.ד

החוקשלטוןעקרון-המציאותלביןהחוקיההסדרביןשנפערהפער.1

ביןעמוקפערונפערהלךשנים50-מלמעלהבמשך,קודמיםבפרקיםשראינוכפי
לכךהביאהזכאיםהרחבתתהליך.המציאותלביןצבאייםקברותבתיחוקהוראות
.הביטחוןלכוחותקברותכבתיפקסו-דההצבאייםהקברותבתימשמשיםשכיום
?למציאותהחוקהוראותהותאמולאמדוע?זהפערנפערמדוע

המעמדהבנתללאהפעריצירתתהליךאתלהביןניתןלאכי,סבוריםאנו
הרביםהשינוייםאףעל.הישראליתבחברההצבאיהקברותביתשתופסהמיוחד
כיספקאין,היוםועדהמדינההקמתמאזערכיהובמדרגהישראליתבחברהשחלו

.הצבאיהקברותלביתהישראליתהחברהשלביחסהאלהימינועדקונצנזוסקיים
הערכתםאתמביעההצבאיהקברותביתבשעריהבאיםאתהאופפתהקודשחרדת

הקברותבית.וכרםעםלהתייחדהאומהשלהצורךואת,לשוכניוליבםממעמקי
הנופלשלהשתייכותואתלפרטהמסמלהיחידיםמהמקומותכאחדנתפשהצבאי

,ממלכתימקום,מורשתאתרמהווההצבאיהקברותבית.הגאהלאומה,לקולקטיב
הקברותבית.בשנהפעם-לפחות,רביםשלהתקבצותומקוםעליוןחינוכיערך

הרושםעוצמתכמואין.והזדהותזהות,ערכים,הדרהמקריןמקוםהינוהצבאי
לביתכללתשווהשלאליוקרתומקורמהוויםאלהכל.בוהמבקראצלהנותרת
הנופליםהחייליםממשפחותמקצתשרק,לכן,מפתיעזהאין.האזרחיהקברות
קברותבתיחוקלהןשמתירכפיאזרחייםקברותבבתייקיריהןאתלקבורמבקשות
העלמיןביתקרבתשלטכנייםמטעמים,כללבדרך,בכךבוחרותהן.צבאיים
אתמבקשותהשכולותהמשפחותשלככולןרובן.המשפחהשלמגוריהלמקום
היה,הישראליתמהחברהשכחלקלהניחגםניתן.הצבאיהקברותבביתהקבורה
.בחייולהעדפותיונשאלהיהאילוהצבאיהקברותבביתלהיקברבוחרעצמוהנופל

חלליהםקבורתאתלאפשר,בנושאהשוניםהביטחונייםהארגוניםשלמאבקם

.זוטענהמוכיח,בהרחבהשתוארכפי,הצבאייםהקברותבבתי
בעתנפלואשר,הביטחוןכוחותלאנשירקהזכאותהורחבהבתחילהאם

,שוטרים,קרי)הביטחוןכוחותנפטריזוכיםשכיוםהרי,ביטחוניתפקידשמילאו
לקבורהזכאותם.לחייליםשווהלמעמד(סוהריםלהוציא-ומוסדכ"שבאנשי
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נפלואוטבעיבאופןנפטרואםהשאלהבבחינתמותניתאינהצבאיקברותבבית

כלשונוהחוקשומרי,נרצהאםאו,"הסףשומרי=.הביטחוניתפקידםבמילוי
שר,החייללהנצחתהיחידה,החייללהנצחתהציבוריתהמועצה,קרי-וכרוחו

הלחציםאך,בפרץלעמודשיכלוככלניסו-הצבאמסוימתובמידההביטחון
כלעלהאחרונותבשניםלחזיתהעורףהפיכת,התקופהאווירתגםכמוהחזקים

.הגדרותלפריצתיחדכולםחברו,מכךהמשתמע
הרלוונטייםהמבצעתהרשותגופיריבויבעיקראלאבירוקרטייםחסמיםרקלא

מוסכםתיקוןגיבושעלשניםעשרותבמשךהקשו,ביניהםהאינטרסיםוניגורי
מינהליותוהוראותצבאפקודות,וכך.עתידפניוהצופההעבראת"המכשיר"בחוק
רבהבמידהשעיוותהמשפטיתפרשנותגםכמו,לחוקבסתירההעומדותשונות

אזרחיםלקבורתהזכאותלהרחבת"ההכשר"אתשנתנוהן,המחוקקרצוןאת
,למציאותהחוקאתלהתאיםהמדינהמבקרשלדרישותיו.צבאייםקברותבבתי
השונותזרועותיהביןהסכמהלגבשהצליחההמבצעתכשהרשותוגם,קוימולא

.לתיקוןהמחוקקתהרשותהתנגדה,חוקהצעתתזכירוגובש
,פקסו-דהלמציאותצבאייםקברותבתיחוקהוראותביןהפערשלסיבותיו

הרשותעלאינטרסנטייםגורמיםשלבלחציםקשורותהל.ומגוונותמרובות
שלבהיווצרותם,אחרותבמילים,או-מציביםשהחייםבדינמיקה;המבצעת

שלאוביקשאותםשצפהאולצפותםהיהיכוללאשהמחוקקחדשיםמשתנים
.ועוד,הנדונהבחברההחוקעלהשמירהתרבותברמת;החוקבמסגרתלהכלילם
ההסדרביןשנוצרהפעראתולסגורהחוקאתלתקןאחדיםניסיונותנעשו,כאמור

.פרינשאולא,מידשנראהכפי,אלה.למציאותהחוקי

החוקלתיקוןניסיונות.2
223ח"ה,1980-ם"התש,(2'מסתיקון)צבאייםקברותבתיחוקהצעת(א)

להתאימוכדיהחוקלתיקוןלפעולהביטחוןמערכתהחלה70-השנותבמהלך
ישכיהביטחוןמערכתעמדתהייתהרבותששניםאףעלוזאת,הקיימתלמציאות
התווסף,אלהבשנים.שבחוקהמשפטיתהלאקונהאתולנצלהחוקמתיקוןלהימנע
שלוידידיהםמשפחותובהם,שוניםגורמיםמצדשבאוהחוקלתיקוןללחצים
ללחציםהביאזה.1977שנתשלהפוליטימהמהפךשנבעחדשלחץגורם,הנופלים
.1947.11.29לפנישנפלו,י"והלחל"האצחללישלהצבאיתקבורתםלהסדרת
שניםלאחר,צבאייםקברותבתילחוק2'מסתיקלהוגש,1980בשנת,ואכן
הצעת.זו20חוקהצעתשלתזכירהכנתעלהמבצעתהרשותעמלהבהןארוכות

גםתחולשזוכך,צבאיקברותבביתלקבורההזכאותאתלהרחיבביקשההחוק

פרטיתחוקהצעתהכנסתשולחןעל,רוןאמרי,דאוכ"חהניח,אלהחקיקהלניסיונותבמקביל20
שתתבטלבאופן,1947.11.30-מהחללמשרתיםההגבלהתימחק"חייל"בהגדרתולפיה

.ואילךהראשונההעלייהימימאזהמדינהתקומתעלשנפלוהחלליםשללרעההפלייתם
.הושלםלאזוהצעהשלהחקיקההליך
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,ושוחריםעים"גדנעל,שוטריםעל,סדירמשירותששוחררובכיריםקציניםעל
לוחמיעלואףמהשירותששוחררולאחרונפטרושירותםבעתשנפגעוחייליםעל

.המדינהקוםלפניבנכרשנפלומחתרות
"חייל"הגדרתאתלהחליףביקשההחוקהצעתשלהראשונותהטיוטותאחת

הביטחוןשרידיעלשאושרמיאוצבאיבשירותאדם"ל"צבאיבשירותאדם"מ
הגדירהנוספתטיוטה.י2"צבאיבקברלקבורהידועללכךשהוסמךמיידיעלאו

ידיעלאוהביטחוןשרידיעלשאושרכנאדםצבאיתלקבורההזכאי"חייל"
,"...בתקנותשייקבעכפי,צבאיובקברצבאיתבלוויהלקבורהלכךשהוסמךמי

פקסו-דהונקברוההרחבותבמסגרתשנכללוהאזרחיםקבוצותאתפירטווהתקנות
.22צבאייםקברותבבתיימיםבאותם

הגדרתכללה,צבאייםקברותבתיחוקהצעתתזכירשלהכנתומשנשלמה

[מחתרותהיינו]ישראלמדינתתקומתלמעןבנכראובישראלשנפלאדם":"חייל"

כוונתהאתשיקףזהנוסח.23"צבאיתלקבורההבאתואתאישרהביטחוןוששר

שנפלוי"והלחל"האצחללישלהצבאיתקבורתםאתלאפשרהליכודצמרתשל

.1947.11.2429לפני
ביקשהזו.25הקיקהלענייניהשריםבוועדתנדונההממשלתיתהחוקהצעת
שירות"לשונתה"צבאישירות"שהגדרתכך,הביטחוןשרשלסמכותואתלהגביל

הביטחוןששראחרשירותכלל"צהלהקמתשקדמהלתקופהובאשר,ל"בצה
ברשומותשפורסמהבאכרזההכנסתשלוהביטחוןהחוץועדתבאישורעליוהכריז
להרחבתסמכות"שכותרתו,המקורילחוקואסעיףנוסףכןכמו."זהחוקלצורך
ועדתבאישורבתקנותלקבוערשאיהביטחוןשר"כי,קבעאשר,"החוקתחולת
בשינוייםיחולו,מקצתןאוכולן,זהחוקהוראותכי,הכנסתשלוהביטחוןהחוץ

ביטחוןלמעןפעלואם,חייליםהיוכשלאשנפטרואדםבניסוגיעלהמחויבים
אושרהזוחוקהצעת.26"צבאיתבמסגרתפטירתםבעתהיואםאוישראלמדינת

.הביטחוןמשרדארכיון,(1978.4.7)וחקיקהייעדןענףלראשתלרז'מיתזכיר,שם21
,(תיקון)צבאייםקברותבתיחוקלתיקוןהצעה-תזכירהצעת,251/97/2849תיק22

,צבאייםקברותבתילתקנותהצעהטיוטת,3תיק,4939מכל;ל"צהארכיון,1979-ט"התשל
.הביטחוןמשרדארכיון,1979-ט"התשל

משרדארכיון,1979-ם"התש,(תיקון)צבאייםקברותבתיחוקהצעת-תזכירהצעת23
ידיועל(1979.11.4)הביטחוןלמערכתהמשפטיהיועץידיעלהופצהזוהצעה,הביטחון

.(1979.4.25)הביטחוןלמערכתהמשפטיהיועץסגן,שפידב
;הביטחוןמשרדארכיון,(1968.7.14)עמיר'ליקשתי'מסמכתב,761תיק,1571מכלוראו24

;הביטחוןמשרדארכיון,(1968.7.16)הביטחוןמשרדשלהכללילמנהלעמיר'מימכתב

אודותזובתכתובתוראו,הביטחוןמשרדארכיון,(1968.9.2)עמיר'ליירושלמי'משמכתב
,"המחתרתללוחמיהזיתיםבהרמצבותלהקמת"1968ביוליבגיןמנחםכ"חשלדרישתו
.עמיר'ישלרוחולמורתשמולאהדרישה

,(1980.1.8)חקיקהלענייניהשריםבוועדתהדיוןפרוטוקול,1,13208כרך,א/2002תיק25
.ישראלמדינתארכיון,1979-ם"התש,(תיקון)צבאייםקברותבתיחוקהצעתכתזכיר

בצירוף,(1980.5.13)הכנסתר"יו,ברמן'למניר'מממכתב,1,13208כרך,א/2002תיק26
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והביטחוןהחוץלוועדתוהועברהבכנסתראשונהקריאהעברה,הממשלהידיעל
.ושלישית27שנייהלקריאותלהכנה

להצעתהתייחסההכנסתשלוהביטחוןהחוץועדתשללחקיקההמשנהועדת
ביתשלמסגרותיואתניכרתבמידההמרחיב,עתידפניהצופהחוקכאלהחוק

הכנסתחברי.העברמעשיאתבעיקרהמכשירחוקכאלולא,הצבאיהקברות
נשלחוולפיכך,המידהעליתרהחוקפיעלהזכאותהיקףמהרחבתחששו
לצמצוםשיביאמהותיבאופןהחוקאתלשפץהמשפטיםומשרדהביטחוןמשרד

.ספציפייםקריטריוניםולהכללתהקטגוריות
,רביןיצחק,דאזהביטחוןשרתבע1985בשנת.הושלםלאהחקיקההליך
התקשתההביטחוןבמשרדהמשפטיתהמערכתאולם,28החקיקההליךאתלחדש
מן.30שניםכמהלמשךהציבוריהיוםמסדרירדהוהסוגיה,29התהליךאתלקדם
למרבה,היההחקיקהאתלקדםהקושי,הביטחוןמערכתמבחינתכי,לצייןהראוי

הוא.חוקיוכלתיתקיןבלתימצבזהשהיהאף-ביותרהנוחהמצב,האבסורד
דרגתלשרלהותיר,בעברמקובלשהיהכפיהחריגיםכלפיולנהוגלהמשיךאפשר
,צבאיקברותבביתייקברואזרחיםאלובעצמולקבועמוגבלתבלתיכמעטחופש
ושלניצביםשלמשפחותועםהמשטרהעםלהתעמתהצויךאתממנוולמנוע

שלפיוהקייםהמצבהמשך,דהיינו,זוברוחשהסדר,נראה.שנפטרובדימוסניצבים
בעתשלאשמתושוטריםצבאייםקברותבבתילהיקבריוסיפוהחוקתיקוןללא

משרדביןשהושגההסדראתהמשקף-ניצבים-ורביניצביםוכןתפקידםמילוי
.31לכולםנוחהיה-הממשלהידיעלושאושרפניםלביטחוןלמשרדהביטחון

,1999-ס"התש,(החוקתחולתהרחבת)(4'מסתיקון)צבאייםקברותבתיחוקהצעת(ב)

144ח"ה

כסוגיהצבאייםקברותבתיחוקשלתחולתוהרחבתעלתה90-השנותבתחילת
,כדורמפליטתעית"גדנשלמותהלאחר-זאת,הציבוריהיוםסדרעל

צבאיתללוויהזכאותהבשאלתהצבאיתבפרקליטותקדחתניותהתלבטויותולאחר

ועדתידיעלשאושרהלאחר,1980-ם"התש,(2'מסתיקון)צבאייםקברותבתיחוקהצעת
שר,וייסמן'מעמכתבראווכן.ישראלמדינתארכיון,(1980.3.25)חקיקהלעניינישרים

ועדתהמלצתברוחשהוכנהזוחוקהצעתנוסחכצירוף,(1980.3.12)לישנסקי'לא,הביטחון
.ישראלמדינתארכיון,(1980.1.8)חקיקהלענייניהשרים

.1414-1415'בעמ,(1980.6.17)הכנסתדברי27
הביטחוןלמערכתהמשפטיליועץהביטחוןשרעוור,ישראלי'מחמכתב,4תיק,4939מכל28

.הביטחוןמשרדארכיון,(1985.5.14)
.הביטחוןמשרדארכיון,(1989.11.20)הביטחוןשרעוזר,ישראלילחייםבר'מרמכתב29
מכתב;הביטחוןמשרדארכיון,(1990.11.29)תלרז'ליצברי'מלמכתב,3תיק,50721מכל30

.הביטחוןמשרדארכית,1990.12.6מיוםהביטחוןלמערכתהמשפטיליועץתלרז'מי
השיקוםאגףלראש'ן"יודקב'מימכתב,47373מבתיקלראותניתןלכךברוריםרמזים31

.הביטחוןמשרדארכיון,(1999.11.3)
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במצבלהמשיךניתןאםשספקהייתההצבאיתהפרקליטותעמדת.צבאיתולקבורה
קיבלהשזואףעל,פקסו-דההמציאותלביןהחוקהוראותביןפערקייםבוהקיים

.32ל"מטכבפקודותביטוי
מבקרשלנוקבח"שבדואלא,החוקהצעתאתלעכבניסתההביטחוןמערכת
:וקבע,צבאייםקברותבתיחוקמהוראותהחריגהעלהאחרוןהעירהמדינה

כהתאםשלאלעיתיםנעשיתצבאייםקברותבבתילקבורההזכאותקביעת"
שהתקבלופנימייםסיכומיםסמךעלאלא...צבאייםקברותבתילחוק

נפטריםשלזכאותםעלמחלוקותהתעוררוהשניםבמהלך.הביטחוןבמשרד
ל"צהנכי,תפקידםמילויבעתסוהרים:כגוןצבאייםקברותבבתילהיקבר

שנפגעוחיילים,הצבאישירותםבעתשלאשנפטרוגבוהנכותשיעורבעלי
מאושפזיםבהיותםביטחוןמשירותפוטרואוושוחררושירותםכדיתוך

הביטחוןשירותועובדי,אשפוזאותוכדיתוךהשירותלאחרושנפטרו
.33"תפקידםמילויבמסגרתשלאנפטרואשרוהמוסד

בענייןהחוקלתיקוןלפעולהביטחוןמשרדנאלץהמדינהמבקרתביעתלנוכח
יוגדרוצבאייםקברותככתילהיקברהזכאיםשלהאוכלוסייהשקבוצותבאופן,זה

.חייל34היהלאפטירתושבמועדמיאתגםככוללותמפורשות
לדיוןשהועברוולאחר,1999בשנתפורסמוהתקנותוטיוטתהחוקהצעת
כ"ח,דאזהוועדהר"יומצדלביקורתזכוהכנסתשלוהביטחוןהחוץבוועדת

כלשהםקריטריוניםקובעתאינההחוקשהצעתמכךהסתייגהאחרון.מרידורדן
לקביעהחששיוצרתוכך,צבאייםקברותבבתילהיקברהזכאיםקבוצותלקביעת

.זכאיםקבוצותשלשרירותית
הביטחוןממשרדהכנסתשלוהביטחוןהחונןועדתדרשהאלההסתייגויותבשל
שתפורסםהחריגיםרשימתתיגזרומכוחם,בחוקייקבצואשרקריטריוניםלהשיוצגו
והתקנותהחדשהחוקשבמסגרתייתכןכי,הביטחוןלמשרדהובהרעוד.בתקנות
קברותבבתיהיוםהנקבריםאנשיםקבוצותשלזכאותןתישלל,מכוחושיותקנו
מוקניתזכותזושאיןומאחרשונותקבוצותביןהפליהלמנועכדי,זאת.צבאיים
.35צבאיקברותבביתלהיקבר

,והביטחוןהחוץבוועדת"הרוחנושבתלאן"היטבהובןהביטחוןכמשרד
,תפקידםמילויבעתשלאשנפטרוהשוטריםאתהחריגיםמרשימתלגרועוהוחלט

ארכיון,(1990.12.6)הביטחוןלמערכתהמשפטיליועץתלרז'מימכתב,3תיק,50721מכל32
.הביטחוןמשרד

.829'כעמ,1995לשנתהמדינהמבקרדיה33
.831'כעמ,שם34
;הביטחוןמשרדארכיון,(2000.2.29)השיקוםאגףלראש'יודקכיץ'מימכתב,147373תיק35

מיוםהכנסתשלוהביטחוןהחכןועדתשללחקיקההמשנהועדתישיבתפרוטוקול,ראוכן
2000.2.28.
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צומצמהכך.הנכיםהשוטריםואתבדימוסהניצביםרביואתהניצביםאתוכן
עםהנמניםהחריגיםשארלכלהשוטריםשלמעמדםהושווה,הזכאיםרשימת
זכאיםשלאחידהקטגוריהלהגדירהיהוניתןחייליםשאינםהביטחוןכוחות
היהזהצמצום.המולדת36עלבהגנהמשמרתםעלנפלואשרחייליםשאינם
האלפייםשנותשבתחילתלכךהובילזהדבר.ישראלמשטרתשלרוחהלמורת
.זהמאמרפרסוםלמועדעדחודשלאוהוא,החוקתיקוןהליךשובנעצר

אךצבאיקברותבביתלקבורההזכאיםבקביעתהביטחוןמערכתמונחיתכיום
משנתתיקוןהכוללת)1968משנת,0116.38ל"מטכלפקודות2סעיףידיעלורק

דברעלמיוחדתבהחלטהלהחליטהביטחוןלשר,השארבין,המאפשר,(2000
.צבאיקברותבביתאורחיםקבורת

סיכום.ה

שלמהותועללשמורוביקשהרבותשניםהמשמרעלעמדההמחוקקתהרשות
השניםשחלפושככלאלא.לחייליםהמיוחרקברותכביתהצבאיהקברותבית
שהחלטתהתברר,למשל,כך.החוקמהוראותהסחףאתלעצורעודהיהניתןלא

ועקבבזמןשנפלולאלההשוטריםשלזכאותםהגבלתבענייןהציבוריתהמועצה

.קוימהלאמעולם,תפקידםמילוי
,מרכיביהכלעלהישראליתבחברההצבאייםהקברותבתישלהמיוחדמעמדם
אתתואמיםאינם,ישראלמדינתשלקיומהשנותכלבמשךזוכיםהםלהוהיוקרה
,החוקהוראותבץעמוקכךכלפערקייםשלפיוראויוהבלתיסבירהכלתיהמצב
כלליפיעל.בפועלהמתקייםלבין,צבאייםקברותבבתילקבורהלזכאותבאשר
כשחוקקהמחוקקהתכווןאליהםורקלחיילים,ההיסטוריהדיסציפלינריהמחקר

שהותירבפרצהבכללועד70-השנותעדהמסויםהשימוש.1950בשנתהחוקאת

,צבאיקברותבביתלהיקבריכוליםאינםשאזרחיםבמפורשקבעמשלא,החוק
ביתעמדתאתהןמשקפתזותפישה.מכובדלא-המעטהבלשון-לנונראה

קברותבביתלקבורההזכאותלהרחבתחקיקהניסיונותדחהאשר,המחוקקים
הציבוריתהמועצה)הסטטוטוריההנצחהגוףעמדתאתוהן,אזרחיםשלצבאי

יד"דוגמתנוספיםהנצחהוארגוני,לחוק12סעיףמכוחשהוקם,(החייללהנצחת
."לבנים
ששלחמכתבבאמצעותהשכוליםההוריםזעקתעלללמודניתן,למשל,כך

:הביטחוןלשרלבניםידארגוןר"יו

עובריםבפועל.צבאיתלקבורהזכאימיקובע...צבאייםקברותבתיחוק"
ומשוניםשוניםלחציםמפאתצבאיתלקבורההזכאותהורחבהכיהחוקעל

בצירוף,הביטחוןמשרדארכיון,(2000.5.14)פרידנר'לב'ן"יודקב'סימכתב,[47373תיק36
.1999-ס"התש,(החוקתחולתהרחבת-4'מסתיקון)צבאייםקברותבתיחוקהצעת
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לזכאותבאשרמעמיקדיוןבוצעלאמעולם.החוקמהותאתשנוגדים
אוכלוסיותעללהמליץהשוניםהגורמיםלאחרונהוהגדילוצבאיתלקבורה
מבחיניםאנובסיכוםמעיון...הצבאבשירותכנופליםבחוקמוגדרותשאינם

שנפלוסוהרים,ישראלמשטרתשוטריכמואוכלוסיותהוכרולאחרונהכי
שוטרים,אזרחימשמרמתנדבי,('וכויומנאים)תפקידםמילויועקבכדיתוך

בינםאיןאלולאוכלוסיות.עים"גדנ,שירותםבעתבמחלהלקואושנפגעו
אנו.ומוסדכ"שבהביטחוןמשירותילהבדילכלוםולאצבאישירותלבין

חלליבנינושלובזכרםבמעמדםפיחותלקבורההזכאותבהרחבתרואים
מבקשיםאנו.ברורהינוהשירותוסוגאופיביןהשוני.ישראלמערכות
ההרחבהלאשרולאזוורגישהקשהבסוגיהשחלהסחףאתלעצורמכבודו
37".צבאיםקברותבבתיאזרחיםאףנקבריםשנוצרשבסחףנציין.המוצעת

.['כ'י-שליההדגשות]
רגישותו,שבחוקלהגדרותמעברהזכאותלהרחבתתהיינהאשרההצדקותתהיינה
לביןהחוקהוראותביןהקייםהפעראתלהותירמאפשרתאינההנושאשלהרבה

להתאיםניתןלא,מכךיתירה.הפיכהאינהשנוצרהשהמציאותאלא.המציאות
מקובלתאינההיוםעדששלטהשהגישהלהבהיר,קרי,לחוקהמציאותאתמעתה
מצדבלחצים-לפחותאו,ץ"בבגתעמודלאכזושהכרזהלהניחניתןשכן,עוד

עדיפותיעניקוהשלטוןשרשויותההכרחמן,כךמשום.השונות38האוכלוסיות
יעשהטוב.למציאותשיתאיםבאופן,צבאייםקברותבתיחוקלתיקוןעליונה

המועצהעםיחדאשר,שניתןככל,רחבהציבוריתועדהימנהאםהביטחוןשר
החוקלתיקוןוהניסיונותהנושאהיסטורייתלימודותוך,החייללהנצחתהציבורית

ועדה.העבראתתכשיר,קרי,למציאותהחוקאתשתתאיםתיקוןהצעתיכינו,בעבר
וכיתותסוהריםקבורתכמו,פתוחותלסוגיותהדעתאתלתתתצטרךכזוציבורית
כי,בדעהאנו.כיוםלצפותםניתןשלאלמקריםקריטריוניםולגבש,ביישוביםכוננות
הראשיתבחקיקהמפורטעצמולמצואצריךהוועדהמסקנותשלהחקיקתיתרגומם

.הביטחוןשרשללהחלטותיועמומיםהסדריםלהשאירואין,בתקנותולא

ראווכן.הכיטהוןמשרדארכיון,(2003.1.19)הביטחוןשר,מופז'לששם-בו'מאמכתב37
משרדארכיון,(2003.2.24)דובב'לגפרלמן'מנמכתבוכן;(2003.1.21)בר'מרמכתב

.הביטחון
בבתילהיקברשוטריםשלזכאותםלשלילתשנעשולניסיונותהמשטרהבתגובתנוכחנוכבר38

.31ש"הלעיל,צבאייםקברות
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