
ושוקויםשכושיח

מבוא . 1

"רולטתבאטוןאמירבנהאתששכלהמלטמשפחתשלטיפורה

שולההאם,נרחב.לטיקורוזכההתקשורתבכליהתפרטםהרשת"

במטגרתהביטחון.ומשרדצה"לנגדכפולמאבקניהלהז"ל,מלט

בחילבכיריםמפקדיםלדיןלהעמידביקשההיאהראשוןהמאבק

למונעו,כדידברעשוולאהרשת""רולטתמנהגעלשידעוהאוויר

והחשובהשניהמאבקבנה.במותהישיריםלאשמיםבעיניההיוובכך

הביטחוןמשרדשלההנצחהועדותנגדהתנהלזו,רשימהשללעניינה

וברכה,הצבאיהקברותבביתבנהאתלהנציחממנהמנעואשר

לידידיהמעשיפטלוהוטפתהמצבהכריתעלהכיתובשינויקרי

התאבדהוהיאלהעמדולאז"למלטשלהנפשייםכוחותיההקבר.

 .בירייה

אטוןחללימשפחותשלבעניינןהדיןפטקניתן 7.5.2001ביום

העמותה,המטוקים).אטוןפרשת(להלן: 2ישובבשארהמטוקים

(להלן:החלליםמןושישהשישיםשלמשפחהבניבהשחברים

ולמועצההביטחוןלשרשיורהמנתעללבג"צעתרההעמותה),

עלהכיתובאתלשנותהמועצה)(להלן:החייללהנצחתהציבורית

לפעילותוברכו"נפלהלשון:לזוהחלליםשלהמצבותכריתגבי

מהכיתובבשונהזאתישוב",בשארהמטוקיםבאטוןבלבנוןמבצעית

התנגדלאהביטחוןשרהמועצה.הציעהאותוהמטוקים""תאונת

יופיעהכיתובכידרש,אךהמטוקים""אטוןהמיליםשללהופעתן

עלולאהמצבהבקדמתאישי"לביטויל"כיתובהמוקצהבמקום

לכתיבתנכוןמשקפת,בג"צשלהאחרונההחלטתוהמצבה.כרית

לשנותצה"לחללימשפחותשלזכותןובברההלכהאתאלה,שורות

זותקדימיתהחלטההאםיקיריהן.מצבותעלכיתובלהוטיףאו

השיחביןהמתנהלתהגבולותבמלחמתחדשתפר""קוהעבירה

האבלשלביטויולאופניבאשרהפרטיותהשיחטוגותלביןהציבורי

החללים?ולהנצחת

שעטקודיןפטקימטפרשלנרטיביתבקריאהאעטוקזוברשימה

הנושאאתמעמידהבוהאופןעםעיטוקםאופןאתואעמתבנושא

טביבהנטווהטפר , 3אבן"תחת"אבןבטפרהגורבתיההטופרת

ביןהשוררהמתחאתחושףזהעימותז"ל.מלטשולהשלטיפורה

בהנצחתהקשורבכלהמדינהלביןהשכולותמהמשפחותחלקלפחות

ברצוניינהל.למהמכללההאקדמי,מטלולהלמשפטים,הטפרביתבוגרתדין.עורכת •

מר.המאבכתיבתותמיכתהעזרתהעל-נפתליןבארנהלד"רלבקרבמודותלה

של"גבמלחמתנפלשז"ל,רונשטייןבברוןרט"ןיב,אשללזכרוזהמאמרדישהמקאני

 . O , .3 • , 982ביום
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בהשמעתתתמקדהטפרותיתהיצירהשנראה,כפייקיריהם.

כלשהו,כללהמטמלאחדפרטיטיפורלאודוק:הפרטיים,הטיפורים

"אבלעםלעמתניתןשאותומהותניפרטי"ל"אבלכטימןהעומד

חוויותאתהמתאריםשוניםטיפוריםאלאאחר,מהותניקולקטיבי"

המתחיםעלהחלל,משפחתמבניאחדכלעלהעוברותהשונותהאלב

המערכתובכללההציבורית,המערכתלביןבינםהמתחיםועלביניהם

הלאומי"השכול"משפחתאלכניטהעליהםהכופההמשפטית,

שישהגםככלל,המשפטמערכתכינראהשני,מצדעמה.המזוהה

בהנצחתוממשיכההנופל-הגיבור 4במיתוטשימושעושהחריגים,בה

לך"איןהציבורי,השיחלביןהפרטיהשיחטוגותשביןהדיכוטומיה

אומרהמודרנית",הלאומיותבתרבותיותרעוצמהרביטמלים

זיכרוןמצבות"מאשרמדומיינות,קהילותבטפרואנדרטוןבנדיקט

אנונימי,הואשהנופלשעהאכן, . 5האלמוני"החיילשלוקברים

אינוהפרטיהדוברשהריבפיודבריםשבהשמתהקושימתקהה

שאיןמיאתלנכטיותרקלכןעלואשרייחודי,אינווממילאידוע

המכיליםצבאייםקברותבתיגם .הקולקטיביהזיכרוןאלאישיזכרלו

רב-טמלכמובן,הם,אלמונים,שאינםלחייליםאישיותמצבות

חלקהפכוצה"ל,חיילימנפילתכתוצאהוהאבל,השכולעצמה:

וההנצחההזיכרוןותופעתהישראליתמההוויהנפרדבלתי

זאת,עםיחד . 6זומהוויהאינטגרליחלקמהוויםהקולקטיביים

בניאחריהםושהותירואלמוניםשאינםבחייליםומדוברהואיל

הפרטי,האישי,לשכולהןמקוםלתתצורךממילאנוצרמשפחה,

טמליםבאמצעותהמונצחהקולקטיבי,לשכולוהןהחללמשפחתשל

ומיתוטים.חברתיים

הוא-יהאאשרמושאםיהא-והזיכרוןהמיתוטשלתפקידם

חווייתאתבתודעתולקייםליחידהמאפשרתרבותיקונצנזוטלייצר

לזיכרוןהחודרהמיתוטיצירתתהליךחי.הואשבההחברה

והתאמה,עיבודבתהליכיבמודע,שלאאובמודענעשההקולקטיבי

עצמהשלהשתקפותיוצרתהיטטוריתתקופהכל .ךומחזורשחזור

השאוליםחלקיו,שלאוהעברשלחיהובמיתולוגיהובימויים

זהותה,אתהחברהבוחנתכךאחרות.מתרבויותאואחרותמתקופות

לנוכחלתטוגהלהפ,ךאולהישגים,להגיעיכולתהואתיציבותהאת

מיתוטיםיוצרתבנייהבתהליךחברהאוחדשהחברההעבר.

לקייםמנתעלדומיננטיים,ועמדותערכיםמעביריםאשרוטיפורים,

פטיפטהיאהישראליתהתרבות . 8וההווההעברשלמחבריםיטודות

ההווה,לביןהמיתוטביןדיאלקטייחטהמקיימתמיתוטיםשל

ומעניקלפיומתעצבוהואהמיתוטאתמשכתביםההווהצורכיכאשר

 • 9לגיטימציהלו



I -

האוץוכיוןאמתוך

השכול","משפחתשלתפקידההקולקטיבי,השכולשלתפקידו

כיהתפיסהאתלסמלגמהואהקולקטיביתוהזהותהזיכרוןבעיצוב

למודתהישראליתהחברה .להצדיקהוגמלשוואהייתהלאההקרבה

שלרה-אקטיביזציהמקיימתהקיומיתואי-הוודאותהמלחמות

וחוסרהפטליזמתחושתאתהמחזקתעודבהקודמימ,אדבנימ

הקרבןערךהגברתשליחות,שלותחושותגיסא,מחדהאונימ

פולחןהתפתחותאתהחישואלוטעמימגיסאסו.מאידךושייכות

אתהמגשימימכגיבורימהנתפסימווישראלבמדינתהנופלימ

הנופלימהמיתוס,"לפיהעמ.למעןהכוליקריבשהיחידהאידאל

המאדירהעודבה ,עצמית"והקרבההכרהמלאיגיבורימשלבץוקהמ

שלותו,יומיומי ,משכודווקאאולישני,מצדו. 2הנתינהגודלאת

העשויימהמתובע,שהואהקרבנותמספרוגידולהמלחמהמצב

שלהצדקתהדבברשאלהסימנילריבוילתרומ,למצעראורר,ולע

מחירלשלמההסכמהשלמאליה"ה"מובנותדבברהמלחמה;עצמ

והןבמיתוסהןסדקימלפרוץוממילאלאומיות,מטרותעבורחיימ

מןלאבתפקודו.לחבלהעלולימסדקיממ,וויזואלייהייצוגובאופני

הפוליטיתההצדקהלביןהסמלביןזה,פתלתלקשרדווקאכיהנמנע

מערכתובכללןהלאומיות,למערכותגורמלייצג,מבקששהוא

שללביטוייומקומלהקצותנדרשותשהןשעהאי-נוחותהמשפט,

אלהחיילמןהלבתשומתאתלהסיטהמבקשזההפרטי,האבל

הפרטית.הטרגדיהאלהקולקטיבמןאושאיריו

אתלהנציחלנכוןהמחוקקראהשבובאופןאתמקדהבאבפרק

 ~מצדלבקשותהמשפטביתהתייחסשבוובאופוהמלחמות,חללי

הביטחון.משודבהוצאתיוצאאשוובעוןשלשמוהואשכוליםשיח . 1

/6069בג"צ . 2 הביטחיןשרניישיבבשארהמסקריםאסיןחללילהנצחתהעמיתה 00

המסקרים).אסןופושת(להלן: 1051 ) 2 ( 2001עליוןתקדיןפווטם),(טרם

(תשנ"ח).אבןתחתאבןגווב' . 3

מההקהילה,לגבידופןיוצאתחשיבותבעלייוועיםאהמתאוטיפווהואמיתוט . 4

תיאוושלבמובןאמיתיבהכוחאינוהטיפור .מקודשמעמדלעתיםלושמקנה

הבויטיהאנתוופולוגלפימיתוט,היטטוויות.עודנותושלהמציאותשלובייקטיביא

ביטויהיאהלוחמיםהנצחתגדולים".שקויםבאמצעותגדולהאמתמטפו"לואיט

צעהמאיתחנינותידמהנ:פלוחניעזויהומ'הנופלים",פולחן"נוצווכךשלהםלהוואיזציה

(תשנ"ה).-1956 1948הנופליםוהנצחת

תובותיים"."שוושיםהפוקבפתח(תשנ"ט)דמומיינותקהיליותאנדוטוןב' . 5

הזיכוונותוהשתלבותחבותיתמקבוצהכחלקזוכוהאדםכימצאו,קיבוציכווןזיחוקוי . 6

מיתוס,תש"ח:דורטיוןע'הקיבוצי.הזיכווןאתהיוצותהיאבאלהאלההאישיים

(תשנ"א).חיכרוןידיקן

 . 20בע'שם, . 7

(תשנ"ג)הלאומיהמיתוסשלהכפילותהפניםיהנצחה:שכלוויצטוםוא'מלקינטוןו' . 8

231 • 250 . 

(תשנ"ו).הישראליתהתעדוהלשנלנוליהחיכרון:מיתוסיטטויךוו'ט'אוחנהד' . 9

 . 227-225(תשנ"ג)בישראלמלחמהשכוליהוידםלשזמןלאיררהסתנלותתמיוג' . 10

ישיובאופןוקשווהמדינהלקיוםהואשונותבשניםהתפתחבישואלהנופליםפולחן . 11

חלקמהווהזהמיתוטההוואית.ההקובהשלמיתוטהוהתפתחותהעצמאותלחמתלמ

התובותי-במכלוללמוות,טמליתמשמעותטפקמהואכןשהנופל,הנצחתמנפודלבתי

מדגישהואהמדינה.כפולחןבישואלהנופליםפולחןנתפטהדוךבתחילתכבוחבותי.

אשודבוהעצמאות,פולחןאתמדגישהואכןולמענו.העםשלהואהנופליםקובןכי

בביטוייםהשימושלעצם . 4העוהלעילעזויהו,ואוולהקובה,למוותלגיטימציהטיפק

האםווזנטלו'שלהעותוראומתים","ואמ"הווגים"בהדנל"חללים"אונופלים""

 . 51 ) 2001 (מתוהשכלו

 . 136בע'שם,זויהו,ע . 12
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הוויזואלי,אוהלשוניהאחי,דהטקסטמןלחרוגשכולותמשפחות

השלישיבפרקהדין.פסקימלשוןעולהשהואכפיזו,הנצחהשל

בפרקהאמור.העימותאתהספרותמציגהשבוהאופןאתאבחן

המשפטמערכתכיאלה,שוניםייצוגאופנילאוראטען,המסכם

זהזיכרוןשלמטרתוכיקולקטיבי";זיכרון"סוכןהיאאףמשמשת

מושגתזומטרהוכילאומי,וחיסוןךוחינהיאמטרתוזכירה;אינה

"שיחלביןציבורי""שיחביןמלאכותיתדיכוטומיהשימורךות

תרבותיתקונסטרוקציההראשוןשלהיותוהכחשתתוךוזאתפרטי",

הדחקתםובמחירביותר,מורכבתמציאותמשקפתבהכרחשאינה

והשכולהאבלאתולשמרלהמשיךכדיוזאתפרטיות,שיחגותוסשל

 .לאומיכנכסהציבוריהשיחבתחום

השכולמשפט . 2

אשרחוקיםבמספרמעוגנתשראלימערכותחלליקבורתדרך

לגביהחוק,בהצעתקריאה . 13המדינהשלהראשוניםבימיהנחקקו

לשוותשרצוהאופיעלמלמדתהצבאייםהקברותבתישלצביונם

הקברות"בתיהשכול:אתתפיסתםועלהראשוניםהמחוקקיםלהם

שנפלואלהשכלהרעיוןאתביטוילידילהביאצריכיםהצבאיים

מסוימת.אחידותמחייבוזהאחתלמשימהשותפיםהיובמלחמה

הייתההמצבותשדמותצבאייםקברותבתיראיתילאעודאני

האחי,דהרעיוןעלמושתתיםהצבאייםהקברותבתי .בהםמגוונת

צביון. 14משותפת"אחתלמטרהחייהםאתומסרוהקדישושכולם

ושוויוןאחידותעלהקפדהתוךהשניםלאורךבקפדנותנשמרזה

המצבות.ובגודלברישוםבצורה,

תביעותעםלהתמודדהשופטיםבחרושבההדרךאתאבחןבטרם

האופןעללהתעכבברצוניהחוק,מלשוןהחורגתלהנצחההמשפחות

בבתיוהקבורהההנצחהלסוגייתבישראלהמשפטבתינדרשושבו

שלתפקידהשוםעללישראלייחודיתזוסוגיהאזרחיים.קברות

נסובווככללבישראל,יהודיםשלאזרחיתבקבורהקדישאחברה

לאפשרקדישאחברהשלסירובהעללערכאותשהגיעוהסכסוכים

שםכיתובאתיקיריהם,מצבותעללהוסיףנפטריםלמשפחות

הלועזיהלוחלפיוהפטירההלידהשנתאתאו/ובלועזיתהנפטר

למדינה,דתביןביחסיםאינוזוברשימהענייני(הגרגוריאני).

זופסיקהאךהדת,מןהחופשאוהדתחופששלגבולותיוובהגדרת

הגבולבשאלתהמשפטביתהתחבטבהשגםמשוםלענייננוחשובה

בהקשרשקבעוהמבחנים ,הציבוריזהלביןהפרטיהאבלחללבין

שלהספציפיתבסוגיהעסקעתמסוימים,בשינוייםמשוהו,ישזה

/294בע"אצה"ל.חלליהנצחת "קהילתגחש"אקדישאחברה 91

חברהשלהוראתהכיברקהשופטקבע 15קסטננאוםני nירושלים

באותיותהמצבהגביעלהמנוחהשםאתלחרוטישולפיהקדישא

אנושותפוגעתבהיותההציבורתקנתאתנוגדתבלב,דעבריות

"הפגיעהכי ,קבעעוד .המתובכבודהחיבכבוד-האדםבכבוד

כפיהמצבהתוכןאתלעצבהחירותבשלילתמקורההאדםבכבוד
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כלומר, . 16לעצבה"מבקשיםמותו)(לאחרומשפחתו(בחייו)שהמנוח

אתו.המתנגשיםהערכיםשארעלעולההאדם""כבודהערך

האזרחיהקברותבביתמצבותעלבכיתובההתערבותסוגיית

/6024בע"אלדיוןשובעלתה א nגחשקדישאחברהנישביט 97

נקברהאשרגרייטלרוזההגב'שלמשפחתהביקשהשם , 17ראש"לצ

המצבהעלייחרטהמנוחהשלשמהכיראשון-לציוןמגוריהבעיר

בספרותייחרטוהפטירהויוםהלידהיוםוכיובלועזית,בעברית

להיעתרסירבהקדישאחברההגריגוריאני).(הלוחהכלליהלוחלפי

קדישאהחברהשלהראשיהרבובהיתרלימים,אךהבקשות,לשתי

ייחרטהמנוחהשלהפרטישמהכיוהסכימהנתרצתהבראשון-לציון,

התאריךכיתובאתלאפשרשלאבסירובהעמדהאולםבלועזית,גם

אתדחהוזההמחוזיהמשפטלביתפנתההמנוחהשלבתההלועזי.

העליון.המשפטלביתהמשפחהערערההדחייההחלטתעלבקשתה.

לרשותהיחידרשותשביןבפערכי ,השופטיםקבעוקולותברוב

השופטמותרת.אינהזהבהקשרכפייהוכיבמשורהלנהוגישהרבים

וקבע:והוסיףקסטנבאיםהלכתעלדינובפסקחזרחשין

וברשותהיחידברשותובכלל,ביחידאלה:זוגותבשניהוא"ענייננו

החיבוריםומביןאחדים,חיבוריםביניהםיוצריםהזוגותשניהרבים.

לחוק(בכפוףאלהלחיבוריםבאשרספקיעלהלאהאפשריים

לכפותהכלליותרולאאחריחידיותרלאהיחידברשותולחוקה):

לארצונולכפותאחדיחידיותרלאהרביםברשותהיחיד.עלרצונו

 • 18רבים"עלולאאחריחידעל

אוהיחידרשותהואקברוהאםאדם?שללקברובאשרומה

הקבר-אדםשל"קיברוחשין:השופטמשיבהרבים?רשות

נפטרכל .הרביםרשותגםהיחידרשותגםהם-שעליווהמצבה

עושיםומשפחתווהואשלו,הןהאמותדל"תשלו;היחידורשות

שפת-לוח-שפת-הכתב,על-פה,שפה-ושפתוהאדם ...בשלהם

הנפטראתהכירולאהקרובההמשפחהבנילאחדים.היו-השנה

גםכךהעת,כלביניהםשוחחוכך-ובלוח-לעזשפהבאותהאלא

 .שהיהכפיאותולזכורהםמבקשיםועתה-אל-רעהואישכתבו

הםמבקשיםבשפתו,להםהיקרעםולשוחחלהמשיךהםמבקשים

המצבהעללקרואהםמבקשיםשהיה,כפיעיניהםנגדאותולצייר

 .לכותבונהגעצמושהואכפילידתויוםאתשהורגלו,כפישמואת

אםוהפטירההלידהימיבעברית;אךייכתבכיהנפטרשלשמו

ביןנפשיתמחיצהותבגהתעלההעברי;הלוחלפירקייחרטו

אמייציאכליהיאדהברמקרייני.ירחקיהנפטרהנטפר,לינןהמשפחה

מעשההיאלקברעליהגםאןכן.אכןרציינאלי?בלתיאפשר-

אתלחבקבנהאתששלכהמאםנמנעלאיבכז-לאתאמיציונאלי.

גםהואעלמיןביתאךהיחי.דרשותזו ...יהקרההדיממתהמצבה

וגלויות,חשופותניצבותהמצבות-שעל-הקבריםשהריהרבים,רשות

עלמיןביתלרצונו.ביניהןיהלךוהמהלךאלו-בצד-אלו,שורות-שורות,

משותפת,לחצר-משותףלביתמסוימיםבמובניםעצמומדמה

ששכנותזה,חשובבהדבל-אלה-אל-אלההסמוכיםלבתי-מגורים

היאעלמיןבביתשכנותאשרבעודלקיצהתבואתמידהחייםבין



רץהארכיוןא

שינהגלוראוישכן,המתים),תחייתעדתרצו:(אםלעולםשכנות

 .. ,בשכנושיפגעומעשיםיעשהלאטובושכןטוב,לשכןכראוי

קיריליותבאותיותנפטרשלשמוכתיבתמדועממנינפלאואולם

אכן, ..בשכנו,תפגע-בהשחישפהאותהשידע,אותיותאותן-

ולאלה,לאלה-משפחתוולבנילשכןגםמשפחתוולבנילנפטרגם

כבודוביןשקילותשאיןאלאלגיטימי,אינטרט-לעצמהכתלכל

הנפטרהשכןכבודלביןקרוביושלוכבודםשלפנינוהנפטרשל

כבודו--שלפנינוהנפטרשלכבודוקרוביו,שלוכבודם(ההיפותטי)

שאטרההאיטורהכף,אתמכריעים-משפחתושלוכבודהשלו

המידתיותאת-ניכרובאורח-עוברהמערערת,עלקדישאחברה

 ,),ב,ג-שלי(ההדגשה 19בה"מותרתשהיא

שהואתוןחשיןהשופטשלדינולפטקהצטרףברק,הנשיא

ביתמתבקששבהןלטוגיותהקשורבכלהאיזון"ל"תורתמתייחט

זו,לתפיטהבהתאםנוגדים,ואינטרטיםערכיםביןלהכריעהמשפט

משקלאיןמהםהנגזריםולעקרונותלערכיםכיברקהשופטקובע

טיבולת'לירמתמעברפגיעה"רק :ובלשונויחטי,אלא"מוחלט",

להגנה",תזכהראויה,שאינה

בתימטיםאזרחית,בקבורהשמדוברשעהכילמדיםנמצאנו

לאבלקשבתאוזןהמשפט

מותוהכולככלותאחריהמשפחה;

לביןשבינוענייןהואאדםשל

"נטלמטיליםוהםהקרובה,טיבבתו

בחופשלפגועהמבקשזהעלכדב"

מתםאתלזכורהשאיריםשלהפרט

"פגיעהשלנטללהם,הנראיתדברן

שאינהטיבולתלרמתמעבר

שעהגםהואכןהאםראויה",

צבאית?בקבורהשמדובר

הראשונההמרכזיתהפרשה

בהקשרהמשפטלביתשהגיעה

שנעטוקחייליםמצבותעלהכיתוב

 / 83בג"צשבבטיטהפרשההיאבה

טגן , 20הביטחןןשרניבסט 556

שירותהבעתנפלהז"לבטטטיגלית

שלהביולוגייםהוריההצבאי,

יצחקועמרםבטטשריתטיגלית,

הייתהכאשרהתגרשואליאטוף

נישאההאםתינוקת,טיגלית

העותר(שהואבטטודודבשנית,

גידלהטיגלית,אתאימץהשני)

שםאתלשנותבחרהוהיאכבתו,

בחייהמשפחתו,לשםמשפחתה

בינההחיכוכיםרבוז"לטיגליתשל

אמהולטענתהביולוגי,אביהלבין

טרגיבאופןעמו,קשריהאתלנתקביקשהאףהיאהמאמץואביה

מותהלאחרבעניין,להתעמתטיגליתשלהביולוגייםהוריהנדרשו

 ~שלמצבתהעללהופיעצריןאשרהנוטחכיקבעההמועצהבצבא,

שנטפוחייליםמשפחותחוקהחוק);(להלן:ו-950תש"יצבאיים,קברותבתיוקח ,ו 3

950תש"יושיקום),(תגמוליםרכהבמע ישראל,מערכותלחלליהזיכרוןוםיחוקו;-

ו.-968תשכ"ג

 4ד"כהכנטת,בפניהחוקאתשהביאכמידאז,המשפטיםשררוזן,פנחטשלבריוד .ו 4

ו. 069תש"ט)(

294וע"א .ו 5 /  464 ) 2מו(פ"דקסטבנאים,ניירישלים"ק"הילתבחש"אקידשאחברה 9

/280וע"אהלכתעלהמשפטביתחזרבמטגרתוקסטבנאים),פרשת :(להלן ניבערין 7

 .ו 0ו)כז(פ"דבחש"א,קידשאחברה

 . 523יבעשם,קסטבנאים,רשתפ .ו 6

/6024ע"או. 7 פרשתהלן:(ל 600 ) 3נג(פ"דראש"לצ,בחש"אידקשאחברהנישיבט 97

שיבט).

 . 626בע'שם,ו. 8

 . 628- 627בע'שם, .ו 9

556בג"צ . 20 / בהרכבבסט).תפרש(להלן:ו 77לח(ו)פ"דהביטחין,שרניסבט 83

טירקל.וכהןשמגר, :שבויפטיםהשו
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המקומואתהביולוגיימהוריהשמותאתהמצייןכזההואסיגלית,

הביולוגיאביהשללהכללתוהתנגדוהחורגוהאבהאמגדלה.שבו

ושמותיושמטהביולוגיהאבשלמשפחתושמכיוהציעוהמצבהעל

המקומאתלצייןמבליבצוותא,יובאוהחורגוהאבהטבעיהאב

האנושיהסיפוראתלהביאמסרבהדיןפסקכיעקא,דאגדלה.שבו

ואליאסוף.בסטמשפחותשלוהמורכב

אחתלפסקהשמגרהשופטמתמצתהמשפחהשלסיפורהאת

שלפנינוהמחלוקתנפתרהלוהיה,"מוטבכימצייןהואבלב.ד

לערכאותזהענייןלהביאצורןשיהיהמבליהמשפחה,בניבהסכמת

החוק,שלבהכרח,היבשותהמידה,אמותפיעלולמדדולבחנוכדי

שיבקשוככלרגשיימ,ומהותהשבסיסהמחלוקת,בכלכמואן

בעליקופאימרציונלית.הכרעהאחרחיפוששלבלבושלעטפה

האופפותהטראגיות,הנסיבותאףועלהנוקשות,בעמדותיהמהדין

הטענה,לפיהיה,ואשרעודשאיננובאדמהקשורבנושאדיוןכל

רחוקההדדיותולהבנהלפשרההנכונותהצדדימ,לכלויקראהוב

 .).ב.ג-שלי(ההדגשה 2ן"ואיננה

מאחוריהעומדהמורכבהסיפוראתלספרשלאמעדיףהשופט

בידיאיןפשרה,הצעתכלכשלהבהן"בנסיבות,ומציין:העתירה

אמותלפיוהאסורהמותרתחומיאתלבחוןאלאזהמשפטבית

משומכלומר, . 22וכרוחן"כלשונןישמןילכדיקבעןשהחוקמידה

לעסוקאותויחייבאשרומורכב,סבוןאנושיבמקרהשמדובר

משפטית-שפהלנקוטמעדיףהואוברגששבנפשנימבעניי

לשרבפנייהמוצאהואהסבוכהלסוגיההפתרוןאת .פורמליסטית

עלהחייל,הנצחתבמחלקתלחקיקההמשנהולוועדתהביטחון

חיילימשלמצבתמעלשייחקקהנוסחלגביכללימשיקבעומנת

בנוסףחורגימאומאמצימאמאואבלהמהיוואשרשנפטרו,

הציבוריהשיחלביןהפרטיהשיחביןהדיכוטומיההביולוגי.רהולה

הטרגיסיפורהאתלספרשמבקשתהמשפחהעצמתה:בכלמומחשת

לההיהלאבחיימ,נותרהולובסטבביתגדלהאשרז"לסיגליתשל

עללה,קשובשאינוהמשפטיוהשיחהביולוגי,אביהעמקשרכל

אוהחוקשורותביןמלהימצארחוקהזהבמקרהשהפתרוןאף

 .התקנות

הבקשהאתדוחהלחבריו,טירקלהשופטמצטרףקצרדיןבפסק

בתמציתנוגעתהמחלוקתכימצייןהואאגב.הערותשתיומוסיף

מידהאמותפיעלבהלהכריעוקשההאנושיימ,והסבלהכאב

שכולימ,הורימיושבימשבוועדההעובדהכימוסיףהואאנושיות.

מייסרזהאדבןשלשכאבואנשימנמנימשעמה"הוועדהובלשונו:

פתרוןלהשאיןבמחלוקתפורתאנחמהמעיןמהווה , 23אותמ"גמ

למצואקשהניסיוןשלתוצאתו"הואהמוצעהנוסחלדבריוצודק.

שאפשרהיחי,דהנוסחהואשאיןודאיהשונימ.השיקולימביןדרן

מתקבלהואשאיןפנימ,בשומלומר,אי-אפשראןבו,לבחורהיה

דוחההייתי .הלבבותמןלבעלמתקבלאינוואפילוהדעת,על

בשיר:דבריואתמסיימהוא . 24זה"מטעמגמהעתירהאתאפוא

לאצודקימאנושבוהמקומ'מןהמשורר:דברילכאןיאימ"אולי
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רמוסהואצודקימאנושבוהמקומבאביב.פרחימלעולמיצמחו

 • 2Sסיגלית"שלקברהעלהפרחימנאיפרחוחצר'כמווקשה

חוזימהנושא,למורכבותרגישימודמ,בשראנשימהשופטימ,

למצואלצורןעריממולמ,משתחררותאשרובהדחקותבמצוקות

הגורלית,בשעהזאתובכללאינדיבידואליזציה,הלאמהביןאיזון

הנוחההלאומית-מנכסת,השפהאללחזורמעדיפימההכרעה,שעת

משירולצטטטירקלהשופטבוחרלחינמלאכיברי, .והמנוכרת

בוחרהואזאתובכללבו,אתקורעשלפניוהמקרהוכיעמיחי,של

שאותמהיא,לטעמיהמעניינתהנקודהלתביעה.להיענותשלא

בפרשותהשופטימאתשהנחורגישותואותהמהותיימשיקולימ

רצונמודוק:זו.בפרשההדיוןמןנעדרימאזרחית,לקבורהשנגעו

קברהעלמגדליה,הוריהשלהמ,שממבציוןהמאמץוהאבהאמשל

נפשית"מחיצה"תגבהשלאמנתעלנועדלאהאמסיגלית,של

היהלאזהלרצונמכיבריזהבמקרהועו,דזאתיקירתמ?לביןבינמ

 .מטרתועלערערולאהמוממילאהלאומיהשכולשיחאלקשרכל

וממילאמבוקשמ,אתלהממלתתהמשפטביתנמנעזאת,חרף

אמהמשותף","ביתהצבאיהקברותבביתרואהמשהואיותר

"אגורה",מעיןבורואההואחשין,השופטשלבאנלוגיהלהשתמש

האבל,הלאומאתאליוהמכנסמחיצות,נטולואחי,דאחדחלל

הפרטית.המשפחהשלניכורהבמחירגמהשכול","משפחתואת

 , 2העליוףהמשפטבביתדיונימלשנישזכתהיילסנבאןם,פרשתגמ

המלחמהשלבנחיצותהספקלהטילהשאירימשלמרצונמנבעהלא

שלהוריופנוזה,בענייןגובה.שהיאהאישיהמחירעללערעראו

עללהוסיףבבקשההביטחון,למשרדז"לויכסלבאומערןהחייל

בהתאמ . 27ועדי"לימור,לג'ק,"אחהלשון:בזותוספתבנמשלמצבתו

החליטהוזו , 28המועצהבפניהובאהבקשתמהמקובלת,לפרוצדורה

לשרשיורהמנתעללבג"צעתרוערןשלהוריולדחותה.אחדפה

 • 29האמורהכיתובאתלהוסיףלהמלהתירהביטחון

"הכרעההבאה:באמירהדבריואתמלץהשופטפותחבבג"צ,

עקרונותעלמושתתתלהיותברייתהמטבעהחייבתשיפוטית

קשההיארגשות,הרבהכןכלטעוןבנושאמ,רציונלימשפטיימ

אחת,משפחהשלסיפורהאתלספרהיהניתןזהבשלב . 30ביותר"

משפחותשללכאבןוהשוואהאומדןבראינובמהותו-כאבהאשר

השופט,אולמ,בנה.מצבתעלכיתובלהוסיףהמבקשתאחרות,

ושקלולמכאבימשקילתגמכיסוברהמאזניימ,מטפורתעלאמון

עלישהקלשמהובגלוימיד"אומרמבהיר:והואהאפשר,ממיןהמ

ניצבימהמחלוקתצדישמשניהעודבההיא ...בהכרעהמעטלא

הורימעומדימהמתרסצדימשניכיהעודבה . 3שכולימ"ןהורימ

לוהמאפשרתעודבהעבורו,מקלה""עודבהמעיןמהווהשכולימ,

במחירגמהלאומית"השכול"משפחתאחת,ל"משפחה"לשייכן

בהמשןז"ל.לערןויכסלבאוממשפחתבנישלהשייכותתחושת

לפיהמז"ל,ערןשלאחיוג'ק,שללדבריומלץהשופטמתייחס

 .שלהדברכהויגונהכאבהאתלבטאמשפחהלכליאפשרהכיתוב

והנסערהנרגש"טיעונואותמומכנההדברימתוכןאתבוחןאינוהוא



המשפטביתשלמתפקידוזהאיןלשיטתו, , 32המנוח"שלאחיושל

עםלהתמודדהראויההדרךולכןברגש,אושבלבדבריםלנתח

כללישלפורמליסטיניתוחבאמצעותהיאזה,ומורכברגישמקרה

המנהלי,המשפט

עליוןערךלטעמושמהווההאחידותעקרוןאתבוחןמלץהשופט

השכולות,המשפחותביןברורהאפליהתיצורבושפגיעהומכאן

לושתהיינהתקדימ,ליצורעלולהזולעתירה"הענותמציין:הוא

שלי(ההדגשה 33העבר"כלפיגםאלאהעתי,דלגבירקלאהשלכות

עתירותגללגרורעלולההמשפחהלבקשתהיענותלדבריו, ,),ב,ג-

באחיםייגמרלא"והדברובלשונו:המצבותעלהכיתובשינוישעניינו

חברואואותושגידלהדודהאווהילדים,הנשיםעלומהואחיות:

תפיסהמייצגהשופטכיבבירורעולההדבריםמן , 34לנשק?"ואחיו

עלוהאבל , 35היסטורי""אתרהואצבאיקברותביתלפיהחברתית

הצבאייםהקברותבבתיכלשונו,שהרי,לאומי,נכסהואצה"לחללי

יקיריגםאלאהמשפחותשליקיריהםרק"שאינםחלליםטמונים

בקשתאתמלץהשופטדוחהלפיכך , 36כולה"והמדינהכולוהעם

המשפחה,

הואהחששמשפטי;מתקדיםאינוהשופטשלחששולטעמי,

שללביטויהדלתאתיפתחאשרופוליטי,תרבותיחברתי,מתקדים

בתפיסהדברשלבסופויפגעואשריחידנייםופעולותמעשים

משפחתועלכופהזופסיקהגםהאבל,שלהמאחדתהקולקטיבית

נתבעת,היחידורשותהלאומיתהשכולבמשפחתלהיכללהחללשל

הרבים,לרשותעצמהאתלהקריבבשנית,

כלאהביטחוןשרהחלטתאתמצאמיעוט,דבעתברק,השופט

למצבהלהוסיףויכסלבאוםלמשפחתלאפשרישכיוקבע,סבירה

המבוקש,הכיתובאת

ערןהחיילנהרג 1993בנובמברבחמישהכילקוראמספרהוא

הוריושלבנםגםהיהערןבלדב,חיילהיהלאערןז"ל,ויכסלבאום

 ,במשפחהקרענקרעשנהרגוביוםועדי,לימורג'ק,שלואחיהם

אשרויכסלבאום,חוהשלממכתבהברקהשופטמצטטבהמשך

שיוכלמכשירעדייןנברא"לא :ההנצחהועדתאנשיבפניהוקרא

אוהבת, ,מאוחדתמלוכדת,משפחההיינו .. ,ליבירגשותאתלצלם

לינדמהההתפוררות,אתלעצורבידישאיןנראהכרגע ..מפנקת,

יודעתאניאבל ..להמשיך,מהבשבילבבוקר,לקוםמהבשבילשאין

אדע-ועדילימורגיק,ילדישמותאתהמצבהעלשאראהשברגע

ישלדאוג,למיעדייןישלחיות,להמשיךמהבשבילעדייןליישכי

נוראכךכלמה .. ,חסרהאחתחוליהאםאפילוהשרשרתאתלחבר

אחידותיותר,חשובמההאנושיות?אתלמשפחות?היחסאתלשפר

בישראל?שכולהמשפחהוחיותאיחודאוהצבאייםהקברותבבתי

לישתתנומקווהאני ,ערן-ביותרהטובאתלכםלתתהשתדלתי

 , 37תקווה"מעט

שללקולהמקוםהשופטנותןהאם,שלמכתבהאתבצטטו

לקבוצותלסווגןניסיוןשכלדמויותבושישלסיפור-המשפחה

זהמקוםנקלעו;שאליהולמציאותלהןיחטא ,לכותרותאויחס

מצטטזה,ציטוטלאחרמיד ,ההנצחהבאתרגםבפסיקתו,להיינתן

לבקשתלהיענותלסירובהבאשרהמועצהנימוקיאתברקהשופט

"לדעתשלישי:ובגוףפורמליתהנההמצוטטתהתגובההמשפחה,

משקפתאכןהכתיבהצורתהלאה;וכךדביעה""המועצההמועצה",

ועומדהמסורתבשמירתבאחידות,הצורךאתהמדגישתוכנהאת

הניגודהקוראאצלמתעצםנרטיביתמבחינההשוויון,עקרוןעל

המועצה,דברלביןהאםשלהדםשותתותמילותיהשבין

והשוויוןהאחווהבשםהאחידותעקרוןבין-אלהקצוותשניבין

הלאומיתההנצחהבין-המתכבודובכללוהאדם,כבודעקרוןובין

 ,האיזוןנקודתאתלמצואברקהשופטינסה-הפרטיהאבללבין

חוקרים,מדברייצטט ; 38החוקתכליתאחרהשופטיתההבתהליך

כךעלוהצביעוהקיבוצי,הזיכרוןבהבנייתשעסקוסיוון,כפרופ'

היחי,דברשותכללדברךאינטימית,אישית,תחושההנוש"האבל

קומהו ..כל,לעיניהנעשיתחברתית,פעולההיאההנצחהואילו

יערוך ; 39הרבים"לרשותהיחידרשותביןלהתנהגות,רגשביןהתפר

תוךאחרות,במדינותההנצחהלאופניבאשרהשוואתימחקר

ותוך 40שבירושליםהבריטיהצבאיהקברותבביתהתמקדות

עלאישיכיתובלתארכדי 41בנבנישתישלציטוטיועלהסתמכות

 ...בליבי,תמונתךהיקר,"בעלילמשל,כ,ךבריטים,חייליםמצבות

 .ו 80בעישם, . 2ו

שם.שם, . 22

ו. 84בע'שם, . 23

שם.שם, . 24

שם.שם, . 25

5688צ"בג . 26 /  ;ויכםלנאום)פרשת(להלן: 8ו t(2) 2מפ"דהיבטחון,שרנייילםכנאום 92

3299דנג"צ /  ;ייכסלנאום)דנג"צ(להלן:ו 95 ) 2מט(פ"דהיבטחון.נישרייכלסנאום 93

היהברקהשופטכאשרומלץ,גולדברגברק,השופטים:בהרכבישבוהראשוןדביון

ודורנר,מצא ,גולדברגלוין,ברק,השופטים:בהרכבישבוהנוסףדביוןמיעוט.דבעת

מיעוט.דבעתהיהגולדברגכאשר

 . 8ו 5 'בעשם.ייכלסבאום,פרשת . 27

הצבאיים.הדיןבתיתקנותמתוקףבתפקידההיושבתהחייללהנצתתהציבוריתהמועצה . 28

 . 8ו 5בעי , 26הערהלעילייכלסנאום,פרשת . 29

 . 8ו 6בע'שם, . 30

 . 8ו 7 'בעשם, . 3ו

 . 8ו 9בעישם, • 32

 . 820בע'שם, . 33

שם.שם, . 34

שם.שם, . 35

שם.שם, • 36

 . 82ו 'בעשם, . 37

כילמשפחהתחושהמתןוהןאחידותהן :כפולההחוקשלתכליתוכיימצאהשופט . 38

 . 823בע'שם,בקבר,טמוןוהמיוח,דהיחידשלה,בנה

 . 829בע'שם, . 39

 . 33(תשנ"א)המנוחותעירבנבנישתימ'שלספרומתוךלקוחהעלמיןבתיתיאור . 40

 . 35 'בעשם, . 4ו

 59המשפט
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וילאםשלאלמנתוכותבתשמך",סביבנאחזיםמתוקיםנותוזיכר

בנבי"נפלנכתבאחרתמצבהעל . 22בןבהיותושנפלבראוןג'סי

נישאים".והבוקרהמוותשבובמקוםאלה,גבהיםעלסמואיל,

הטרגדיהביןלמזגהצורךדבבר , 42נוספיםציטוטיםיבואובהמשך

התהליךכל .המשותףהלאומיהנושאלביןהאינדיבידואליהמוותשל

בתורםהמכירים-ומגווניםחיצונייםמקורותעלהנסמך ,ההז

לסייענועד-אמפטיהכלפיוומגליםהאישיהסיפורבנחיצות

ברקהשופט .ולהצדיקההמשפחה,לטובתהמאזנייםכףבהטיית

הגיעוהנושאמיעוט,דבעתנותראולםהמשפחה,עמדתאתקיבל

נוסף.לדיון

דעות,וברובקודמתהאתשהפכהבהחלטה , 43הנוסףבדיון

ערןשלמצבתועלהמבוקשהכיתובלהוספתהבקשההתקבלה

השןפטיםשלדבעותיהםנתמכהברקהשופטשלמסקנתו .ז"ל

עתה.להתעכבמבקשתאניטעמיהםועלרנר,וודמצא

סיפורואתמצאהשופטמספראח,דעמודבתקצרהבהחלטה

מיואיןדעיםתמימי"הכלהישראליתבהוויהוהאבלהשכולשל

בקיום ...לקיימהשישהכרחיתמידההיאהאחידותכישיחלוק,

נכוןמסדרשלכמראהוהצבאיהעלמיןביתשלמראהודושיובק

והחלקות,הגושיםשלהמתוחמיםשטחיהםהזיכרון,נררחבת :וערוך

ולשוןעםכלמבקרביותרבישראל, ...והשביליםהשורותיושר

היומיומית-הכואבתמהוויתנוחלקהשכולמהווה ,זולתנו

שלכקרבנםנתפסהיחידשלקרבנו .כולוהעםשל-והנמשכת

הנחת . 44הכלל"כנחלת-השכולההמשפחהשלואבלההרבים

ולאומיתציבוריתהסכמהישנהכיהיאמצאהשופטשלהיסוד

בחברהביטוילידילבואכיםיצרוהאבלהשכולשבההדרךבדבר

בפניולפרושהציבוריתבספרהשארילהמעדיףהואשראלית.יה

גוטמן:חנוךצילום

הדבק"מ"חומריוהאבלהשכולשלהיותםדבברמשנתואתהקורא

לסיפורהמפורשותלהתייחסמבליוזאתהישראליתהחברהשל

אישי,באופןלהתאבלשרוציםמישלללבםמביןהואהמשפחה.של

באבלוהפרטשללאינטרסהאחידותאינטרסביןלטעמוראויואיזון

סיכויהאתייטיב"ואףהאחידותשורתעלשישמורהואהואהאישי

לאפשרהחלטתו . 45קיומה"עללהקפידהרשותכוחואתלהישמר

אםנובעתאינההאמור,הכיתובאתלהוסיףויכסלבאוםלמשפחת

אתלהנציחשלהוהפרטיהאישיהצורךבעדיפותהכרהמתוךכ,ן

הדרךשללשימורהאמצעיהיותהמתוךדווקאאלאדברכה,בנה

בהוויהוהאבלהשכולשייתפסו,וראוינתפסים,לדעתו,שבה,

הציבורית.מהספרהכחלקאותםולשמרלהמשיךהיינו,הישראלית,

השופטתשלתפיסתהחריגותבולטתהללו,התפיסותרקעעל

שלספרהמתוךבקטעהחלטתהאתלפתוחבוחרתהיאדורנר.

מביאיםמהבית.דבריםמביאים"אנשים : 46הטרעיםהרהנדליהודית

 ...אפילוביתכלימיניכלשמהמביאיםראיתיכלים,מביאיםצנצנות,

כמהלפנירק ...למצבהבהחלטאישיצביוןשלאינטימימשהולתת

אמרוהוא ...אותומכירהלאשאניאלמוניאדםאבא,ליטלפןימים

יכוללאאני/כי ...הזיכרוןלעצרתהזיכרוןביוםילךלאשהואלי

דבר,פתח . 47שלי/"הבןזהבנינו.לאזהבנינו.שאומריםלשאת

מבהירהזהבטקסטבבחירתה : 48סופוועלהמשכועלמעיד ,כידוע

ניתנתשאינהפרטית,אישית,חוויההואהשכולכידורנרהשופטת

היאהישראלית,בפסיקהולראשונהולהכללה;להשוואהלכימות,

להצטרףזכאותםשלמרותמיישכיהנדל,דברידרךלהציע,מעיזה

מקבלתדורנרהשופטת .זובהשתייכותחפציםאינםהשכוללמשפחת

אתוממקמת ,האבללתחושתואינטימיאישיבביטויהצורךאת

שלהיסטוריתסקירהמציעההיאהיסטורי:בקונטקסטהזוההכרה

כיומוצאתהישראלית,בחברהוהשכולהאבל

ימיהאתשאפפהה"קולקטיביסטית"ברוח

לצדתמורות:חלוהמדינה,שלהראשונים

להתפתחהחלההקולקטיביסטיתהתרבות

הפרט.ערכיעלהמבוססתמקבילהתרבות

היהיכולבעבר,האבלהיחידכיהיאמסקנתה

לאאךלציבו,רמשתייךבהיותונחמהלמצוא

לספקכדיבואיןהרשמיהאבלודפוסעו,ד

בריזהנרטיבלאור . 49היוםהשכולהיחידאת

האינטרסיםביןבעיניההסבירהאיזוןכי

כבודשבוזההואזו,בפרשההמתנגשים

גוברת.היחי,דרשותהאדם,

המשפטביתנדרששבההאחרונההפרשה

המטרקים.אטרובפרשתעלתהבסוגיהלעסוק

מסוקישניהתנגשושבהטרגיתבתאונה

שבצפוןישובשארהמושבשמימעליסעור

שבעיםמותםאתמצאו , 4.2.97ביוםהארץ,

לפעילותבדרכםשהיולוחמיםושלושה
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"אסוןלכינויהאירועזכההציבוריתבתודעה .בלבנוןמבצעית

הצבאייםהקברותבבתילקבורההובאוהאסוןחללי .המסוקים"

מצבותיהםכריתעלכיהביטחון,שרהחליטהמועצההמלצתולפי

"בדרכואוהמסוקים"בתאונתתפקידומילויבעת"נפלייכתב

עתרההעמותההמשפחה.בחירתלפיבלבנון",מבצעיתלפעילות

עלהכיתובאתלשנותהביטחוןולשרלמועצהשיורהכדילבג"צ

"אסוןהמיליםתופענההמצבהכריתשעלמנתעלהחלליםמצבות

ההנצחהשאלתמשפטילדיוןעלתהכךמפורש.באופןהמסוקים"

הקודמותהפעמיםמןמובחןבאופןכיאםנוספת,פעםהפרטנית

שהביאהעמותהעמדההביטחוןשרלמולהאח,דהיבטים:בשני

והשני,שכולות;משפחותמספרשלמלוכדתעמדהביטוילידי

אישיביטוילמתןבקשהמשוםרקהייתהלאהמשפחותבתביעת

ששכלואחרותמשפחותעםולאהמערכתעםלאושיחשיגלושאין

המבקשקולקטיבשלכביטוילהבינההיהשניתןבקשהאלאבניהן,

אלהתייחסותומתוךהשכול""משפחתבתוךאסונואתלהבחין

המילההנהזו,רשימהלכתיבתנכוןבג"צ,הכרעתכולה.המערכת

בסוגיה.האחרונה

ולפניריכסלנארם,ופרשתבסטפרשתבעקבותכיונצייןנוסיף

בין"לאזןבמטרההחוקתוקןהמסרקים,אסרןבפרשתההכרעה

מצבותעלובכיתובצבאייםקברותבבתיוהשוויוןהאחידותעקרונות

מאידךאישילכאבביטוילאפשרהצורךלביןגיסא,מחדצבאיות

ואחידותשוויוןשלמתכונתתישמרכינקבעלחוק 5בסעיף . 50גיסא"

אישי",ליבטוי"כיתובלהוסיףאפשרותותינתןהאחי,דבנוסחבכיתוב

הביטחוןשרקבעהחוק,תיקוןלאור . 5ןהחיילשלקרובובקשתלפי

אתמפרטת 2תקנה . 52מצבותעללכיתובבכלליםהעוסקותתקנות

הכיתובשעניינה , 3בתקנהצבאית.מצבהעללכיתובהאחידהנוסח

נקבעואלאאישילביטויהכיתובשלנוסחיופורטולאאישי,לביטוי

לכלולשאיןתכניםגםכמוומיקומוצורתוהיקפו,לגביהגבלותבו

שלזיהויולפרטיאחידהמתכונתקובעתלפיכ,ך 2תקנהאםבו.

ב"רשותהחללאתלהגדירמנתעל , 53וכחיילכאדםהמנוח,החייל

ב"רשותהחיילשלמיקומוקיבעתהנה , 3תקנהשמטרתהריהרבים",

ולאהוביו.לחבריולמשפחתו,ביחסמיקומו ,דהיינוהיחיד"

משפחתביןשנוצרהמתחאתלפתורלחוקהתיקוןאמורלכאורה

דרישותמולאלמצבתועלאישיכיתובלהוסיףהמבקשתהחלל

בשלהראשון,טעמים:משנינפתרלאזהמתחלטעמי,הלאום.

כגוןועמומיםרחביםמושגיםפרשנותגםכמושהכיתובהעובדה

הנוהשני .חיצונידעתלשיקולנתוניםעדייןראוי"בלתי"תוכן

מכריתומהותיתפיזיתמורחק,עדייןהאישיהכיתובשלפיההעודבה

משפחהכלמבקשתשעליוהמרכזיהמקוםהיאשהיאהמצבה,

יקיריה.אתלהנציח

המסקרים,אסרןבפרשתהרובהכרעתאתשכתב , 54טירקלהשופט

הביטוייםפורמלית.מבחינההביטחוןשרשהציעהנוסחאתתוקף

אינםבלבנון",מבצעיתלפעילותדברכו"אוהמסוקים"בתאונת"נפל

שנקבעומוות""נסיבותשלהקבועיםהנוסחיםבמסגרתמופיעים

שמלכתחילהנוסחהשרמשהציעלפיכך, . 55לתקנות ) 6 ( 2בתקנה

לכלולמלסרבמנועשהואהרישבחוק,הסגורהברשימהמנויאינו

רשימהבאותהמופיעאינוהואגםשממילאאחרמיליםצמדכל

סגורה.

בכליםבוחןהואכאמור,המגבלהאתטירקלהשופטמש"עקף"

במידהסבירהבלתיכההיאהביטחוןשרשלהחלטתואםמנהליים

המשפט.ביתשלהתערבותואתהמצדיקה

כדיבהאיןהמשפחות,עתירתקבלתכימדגיש,טירקלהשופט

חלליםקרובישלאסונםלעומתבקרוביהםשפגעהאסוןאת"לייחד

במשאלתמדובר"לאומוסיף 56הנדון"האירועאתלייחדאלאאחרים,

ציבורשלבמשאלהאלאכאבם,אתלבטאהבאהיחי,דחללשללב

טירקל,השופטשלהבהרתולאור . 57לעצמו"לעמודהמבקששלם

החללשלמקומואתמשאירההמסוקים""אסוןהמיליםהכללתכי

מבקשותבהןעתירותלקבלאיןלפיהגישתוברורההרבים,ברשות

אףזולא .אחריםאסונותמולאלהפרטיאסונןאתלייחדמשפחות

המיליםצמדאתלכלולהביטחוןשרשלהצעתוקבלתלשיטתו,זו,

ההנצחהמטרתאתתחטיאהאישילביטויהכיתובבמסגרת

 ~האחיד.בכיתובלהכללתןתחליףלהוותיכולהואינההקולקטיבית

 . 37בע'שס, . 42

 . 26הערהלעיליוכלסבאוס,דננ"צ . 43

 . 206בע'שס, . 44

 . 207בע'שס, 45

(תשנ"ב).הטועיסהרהנדליי . 46

 . 207בע' , 26הערהלעיליוכלסבאוס,דננ"צ . 47

בן-א' ; 5(תשנ"ח)ופליליסהעצמיות"להננתעצמיתמהננהמוכות:נשים"בילטקילי . 48

בניליוןהמתפרטםהשם?"למען ...מעזאחדשכוכבהז"איךתירושוה'ברם 'אפתלי,נ

 • I 24נעזה,

 . 208בע' , 26הערהלעיליוכלסבאוס,דננ"צ . 49

 . 279ה"ח ,-1996תשנ"ו ,) 3מט'(תיקוןצבאייםקברותבתיחוקהצעת . 50

ניתן ...המצבהשעלהאחידבנוטחלכיתוב" :)ב( 5טעיףשללשונולחוק. 5טעיף . 51

לביטויכיתובנםהקרובים,שארדעתועלשנפטרחיילשלקרובולבקשתהוטיףל

לשונוזו .")נ(קטןטעיףלפילכלליםבהתאםהמוטמכתהרשותשתאשרבנוטחי,איש

קבעוי ...אישילביטוילכיתובובאשרהאחידכיתובלבאשר"כללים :)נ(קטןטעיףשל

 .בתקנות"הביטחוןרשבידי

 .-1997תשנ"זמצבות),עללכיתובכללים(צבאייםקברותבתיתקנות . 52

טירקל.השופטשלדינולפטק 3פטקה , 2רההעליעלהמטקויס,אטוופרשת . 53

ידיעלניתןהרובשלהדיןפטקריבלין.דורנר,רקל,טיישבו:השופטיםבהרכבשס. . 54

 .טירקלופטהש

טירקל.פטהשושלדינולפטק 3טקהפשס, . 55

טירקל.השופטשלדינולפטק 4טקהפשס, . 56

שם.שס, . 57
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הנדוןהאירועחללישלמקוממאתמגדירות ..."המילימובלשונו:

יארתהןכאילוהצבא,שלהרבימהחללימשלהרביםיירשרתבתוך

ולאהאחידבכיתובמקומןשכאלהבתורחייל.שלמדיועלמערכהי

שהעתירהאףהלכ,ך .).ב.ג-שלי(ההדגשות 58אישי"לביטויבכיתוב

ההנצחההעדפתעלהדיןפטקשלוהנרטיבהלוגיקהמורימהתקבלה,

הפרטי.הזיכרוןפניעלהלאומית-ציבורית,

 ."מהדבריב"שוליהכותרתתחתהערותבשתימטתיימהדיןפטק

האירועשלהמיוחדאופיובשלכיהשופטמצייןהראשונה,בהערה

ידרשונוטפותשכולותמשפחותכיחששאיןלחוקהתיקוןולאור

הטיכויימשקטנימומכאןהמצבהכריתעל"אטון"המילהאתלהוטיף

עלדעהלחוותובלימקומ,מכל"ובלשונו:בעתי,דכזולדרישה

 59מפניה"לחשרששישדרישההיאאיןכזאת,דרישהשלטיכוייה

נוגעתהעתירהכימציינתהשנייהההערה .).ג.ב-שלי(ההדגשה

לעשותהמשפטביתעלולפיכךהאנושיימ,והטבלהכאבבתמצית

 .המשפחותשלבצערןלהמעיטמנתעלשביכולתוכל

בפרשותכיטירקל,השופטוצודקבטבל.עוטקיממשפטבתי

תמציתאתנמצאהביטחון,מערכתעמשכולהמשפחההמעמתות

האמביטוי?להמנותןהמשפטביתהאמהאנושיימ.והכאבהטבל

לשאלותהתשובהואמתפקידו?הואזההאמזאת?לעשותיכולהוא

שלבהפיכתהשמטייעכמילראותוניתןלאהאמשלילית,היאואל

בראשונה, :הלאומיהצורךמזבחעלבשניתלקרבןשכולהמשפחה

עלובשנית,למדינה,חייואתשנתןלההיקראתשאידבהשומעל

שמקורהמניעההאדבן,עלכאבהאתלהביעממנהשנמנעשומ

קיומה?למעןבהקרבההצורךהמשךאתלהצדיקהמדינהשלבצורך

בפתרוןלטייעעשויזוטוגיהעממתמודדתהאמנותשבוהאופןהאמ

בתחומימטתייעשהואכפיבו,להטתייעיוכלהמשפטוביתוי,רא

קשות?להכרעותנדרששהואשעהאחרימ,ידע

ושכולאמנות . 3

עתבכלהעולמאתשרואהמיהואלהאמין,רוצימהיינואמן,

ברי . 60לאחרימגמכךלהראותוומטוגלהראשונה,כבפעממחדש,

מימיהחלהתגייטו,וכותבימטופרימהמצב.הואזהתמידשלא

כלעלהלאומילמאבק ,-80השנותלתחילתועדהשנייההעלייה

מכ,ךיתרה . 6ןהרואיתלאומיתטפרותויצרווהנרטיבימהמיתוטימ

שבההרטוריתוהדרךוהשכול,האבלאתניכטוהשונימהכותבימ

פיות,היולמתימכאילומ,והשאיריהמתימדיבובהייתההשתמשו

איןלהמכאילוקבוע,נרטיבידיעלמדובבימהחיימוהשאירימ

דורנרשהשופטתהאבלבעיבודשינויימאותמ . 62עצמאינרטיב

השכולטפרותעלגמעברו , 63ריכטלנארםדבנג"צעליהמעמדה

מצטרףאבן"תחת"אבןגורבתיהשלטפרהזו,מזוויתהישראלית.

והשכול,האבלאתאחרתדברךלהאירהמבקשותטפרות,ליצירות

אלמנטימנטולותפרטיות,בעיניימאישיימטיפורימחשיפתתוך

מ.ומאחדיהרואיימלאומיימ,

 62המשפט

הביטחון,משרדנגדאבנירחלהשלמאבקהאתמתארהטפר

רשת,רולטתב"משחק"נהרגרחלהשלבנהההנצחה.וועדתצה"ל

ובהמשךשנערכההצבאיתהחקירהתוצאותאתמקבלתאינהוהיא

חפימבנהשלמפקדיוכישקבעה,הצבאיהדיןביתהחלטתאת

במקצועה,ופטלתאמניתהאמ,מבקשתבמקבילמותו.בגיןמאחריות

בדמותו,פטלהקברלידולהציבבנהמצבתעלאישיכיתובלהוטיף

לידיתבואזואמתהאמת.כתובהתהאבנהקברשעלרוצההיא

בקשה , 64לטבח"כשההובלמפקדיו,ידיעל"נרצחבמילימ:ביטוי

 .ההנצחהועדתידיעלהנדחית

הטופרתשלדרכהזוהי .חיצוניתמבטמנקודתמטופרהרומן

אתלהמחישובכךהדמויותביןהשוניאתהקוראבפנילהציג

שולהשלטיפורה(ובאנלוגיהרחלהשלטיפורה . 65שלהןהדילמות

פותחהרומןאולמ,הדין.שבפטקימהטיפורימשונהאינו ,)ל"זמלט

אשרוהטבוךהמורכבהאנושי,לטיפורלהיחשףאפשרותבפנינו

משפחהשלטיפורהובענייננומשפטית,הכרעהכלשלבבטיטהעומד

שברונה.ואתעצמהאתזולתדברמייצגתשאינהאחת,שכולה

התקנותהחוקימ,דרךהאח,דאופנימ,בשנינחשפתהמשפטמערכת

הגיבורימבעינינתפטימשאלהכפיהמוטמכות,הוועדותוהחלטות

ובמיוחד , 66הצבאיהדיןבביתהדיונימדרךהואהשני,ובשפתמ.

למשפטימבפקולטהמרצהנויברג,רפאלהשופט,שלדמותודרך

מתוארנויברגבפרשה.הדןהדיןבביתבמילואימשופטהמשמש

הכלכליתהרווחהעלוויתרבאקדמיהבחראשרעקרונותכאיש

היומיומיהעיטוקשכןמ,מצליחידיןעורכישלהמבמשרדיכשותף

זמןלעצמולהשאירביקשהואאותו.משךלאפרוצדורהבענייני

 • 67העקרוני"במובן"המשפטמכנהשהואבמהלעטוקמנתעלפנוי

והדמעותהיזעהדמ,מןחףוטהור,נקיבעיניו,יפהזהעקרוניעיטוק

המשפט]מערכת[נראתההיאעצמו"לוהחיימ:פרקטיקתשל

 • 68מרגשנות"החףובהגיונהבתבונתהטהורהמזהירה,כמערכת

המאמינה , 69קלזניאניתפורמליטטית,גישהעולהנויברגשלמגישתו

השופטוביכולתחיצוניימלמקורותבאי-הזדקקותההשיטה,בשלמות

עצמו.המשפטבמטגרתוטוגיהטוגיהלכלמשפטיפתרוןלמצוא

מנתעלוזאתנויברג,שלמשמניובתיאורחוטכתאינהגמגור

 .הכעורהעולמלביןבינוליצורמבקששהואהפיזיהניתוקאתלחדד

לטיומועדשכןקלאטית,עגולה""דמותהיאנויברגשלדמותואולמ,

אתתפיטתושבירהכמהמגלההואבותהליךעוברהואהרומןשל

רגשותיהעצמתמולטהרתועללשמורקשהוכמההמשפט,עולמ

אחת.שכולהאמשל

הטדקתחילתאתמהוותוהתפרצויותיההדיונימלכלמגיעהרחלה

משומלאעבורו,קשהשנוכחותהמגלההוארפאל.שלבאמונתו

לבקעשהצליחהמשומאלאהמשפט,בביתהטדראתקוטעתשהיא

מגלההואלשפוטהחלמאזולראשונהשלו,הרגישותחומתאת

אתלקבלעליוהמקשהעודבההטיפור,מאחוריהעומדהאדמאת

אותוומפגישהנויברגעלמקשהגור . 70הדרוש""בשקטהחלטותיו

פתרונותומבקשתמהדיוןבצאתורכבואתחוטמתכשזורחלהעמ



לכלאישימכתבכותבתרחלהבהמשך ,למצוקתהמשפטיים""לא

למכתבהלהתייחטשלאמעדיףהיהנויברגההרכב,משופטיאחד

שבמרכזודיוןומנהליםבוקוראיםהםחבריובלחץאולםרחלה,של

הטיקורולאורהקריאהלאחרבמשפטלהמשיךיוכלואםהשאלה

להתמודדיכולשלא"מיבמילים:מטכםנויברגהמרוכז,התקשורתי

לענייניםבזיקהצלולהמחשבהעלולשמורהאלההדבריםעם

כיברי, , 71ממנו"להשתחררלבקשצריךמטוים,במשפטהקשורים

אךבמשפט,קשוריםאינםרחלהשלדבריהכיחושבאינונויברג

עמם,להתמודדכליםחטרהואלהבנתו

אתלכתובנדרששהואבשעהלשיאםמגיעיםנויברגשללבטיו

לטיומהתבואהמלאכהכיבציפייהבכתיבהמתחילהואהדין,פטק

שבחדרוהברזללארוןפונהכשהואטיום,לפניאולם ,מנוחותמיעל

שםשמור"שהיהבקבוקמתוךקוניאקבכוטעצמולפנקמנתעל

 , 72כוטית"לושמגיעהפורייה,עבודהאחריחש,שבהםלרגעים

לבינובינומודההואאז,אורחלה,שלמכתבהלידיונופלאזדווקא

יפערושלא"כדישניטהאףממחשבתו,משהלאמעולםרחלהכי

טובתשהואלושנראהבמהלהתרכזלויניחושלאתהומותבו

אתאולםפורמליטטי,דיןפטקכהרגלוכותבהואלבטוף,העניין",

אחרתשפהלואין"הוא,בהודאתו:למצואניתןבושחלהשינוי

אחדותשעותשלפניהמשפטית,היבשושית,זואלאבהלהתפייט

עדנויברג,השופטעוברארוךמטע , 73 "יופיבהשישהאמיןעדיין

שלטיפורהאתביטוילידילהביאיוכללאכיהאמיתיתלהכרה

והעדויותהמטמכיםשללמאחוריהמטתתרהאנושיהכאבואתרחלה

שגבה,

מורכבותאתשחושפותמגוונותדמויותעםרחלהאתמפגישהגור

בנםנהרגמאזמשפחתהבנישלטיפורםמורכבותואתאישיותה

יענקלה,-רחלהשלבעלהמרכזיות:דמויותבשתיאתמקדעופר,

לטעמי,הממחישות,דמויותהביטחון,משרדשלההנצחהועדתונציג

הפרטיהשיח)היעדר(ואוליהשיחלציבורי:הפרטיביןהמתחאת

בכניעההבןאדבןעםהמתמודדבנה,ואביבעלהעםרחלהשל

ועדתנציגועםאשתו,שלבכאבהלגעתמצליחואינוובהדחקה

הראייהמזוויתהאירוניה,למרבהאשר,הציבוריהשיחדוברההנצחה,

אתגורמפרקתהזההמהלךבעצםשכול,אבהנוהשכולה,האםשל

המוצאיםמהםשישרכיביו,לאלפיהשכול""משפחתמושג

לא,וישמזור,זולמשפחהבשייכותם

ומעמיקהולךכךבשלטונות,רחלהשלמאבקהשמחריףככל

אתמציבהדרכה,בצדקתהבטוחהרחלה,בעלה,וביןבינההקרע

לחבורמטוגלשאינויענקלה, ,מעייניהבראשברשויותהמלחמה

כמו,ךיפהלדבריודעלאאוליאני"לה:אומראשתושללמלחמתה

לאאניככהמתאים,לאזהליזה,לאזהאבלחקלאי,טתםאני

מכלהגרועאתכבר,דברלשוםמהםמצפהלאאני ..להתנהג,רוצה

אבודה,במלחמהמדובריענקלהשללשיטתו , 74לי"עשוכברהם

הנפשכוחותאתמוצאואינוהממטדנוהגשבההדרךאתקיבלהוא

הבין-משפחתייםהקשיםלשבריםהקוראנחשףכךלהילחם,

וכלשנויברגשבריםומהאבדן,מהשכולנפרדבלתיחלקהמהווים

להיחשףמעונייניםאינםואולינחשפיםאינםאחר"מציאותי"שופט

שלשבריריותהעלעדיםכאלףהמעידיםשבריםובוודאיאליהם,

הקולקטיבית,השכול""משפחת

דעותפערממחישהשכוליםההוריםלביןרחלהביןהמפגש

רחלהעצמן,לביןהשכולותהמשפחותשביןבשיחושוניותפיטות,

לצייתמתכוונתלאאני ..בג"ץ,הגשנו"אנחנוהשכול:בהורהמטיחה

עליעמודמהנחליטאנחנושלכם,לאשלי,הילדזהשלכם,לכללים

באנו"לא :שלה"ההיגיון"אללדברמנטההשכולהאב , 7Sקברו"

"זאתומוטיףהשכול",משפחתאחת,משפחהאנחנו ..בכם,להילחם

 ..רוצה,שהואמהיעשהאחדכלהזאת,המצבההכללים,מכלחריגה

לאזה ..טגנון, ..בזה,ישהאחידות,המצבותמאחוריהגיוןישהרי

מהאתלקוראמבהירהגור , 76החוק"שחר,חטרתהחלטהטתם

 ~שלהמצאההנההשכול""משפחתבפטיקה:ביטוילידיבאשלא

שמ,שם, , 58

טירקל.השופטשלדינולפטק 5פטקהשם, . 59

ו.-940ו 883גרמני,משוררשיקלה,ר'דבריעלפרפרזה . 60

 .)ה"(תשננחלומהשנירהגרץנ' . 6ו

"האומה"בובעידןחיימאנחנולאורלפי(תשנ"ה).מרלותאותךכויבתםאנולאור 'י . 62

ח'שלבמאמרהגממוזכרתזותפיטההמתימ.בשמלדברהזכותאתלעצמהלוקתת

 , 85(תשנ"ח)ו 6אלפייםהישראלית"בהוויההאבלועלהשכולעלהאודבן,"עלנוה

95 • 

 . 208בע' , 26הערהלעילירכלמנאום,דנג"צ . 63

גורלטענתמלט.שולמיתשלטיפורהאתתואמפוריהט . 27בע' , 3הערהליעל ,גור . 64

גורשלטפרהגיבוריביןהרבהדמיוןמןלהתעלמקשהזאת,עמדבוי.ברומןמדובר

הרשתרולטתבמשתקראתהז"למלטשולהגממלט.משפתתשלהטרגיטיפורהלבין

 . 27.3.98מעירנגור"בתיהגרטת-הרשת"רולטתקדושאי .רצחשלטוג

 .(תש"ן)הטפרותלשפואיטקהדינגוטנ'ראוטפרותילניתות . 65

גור, .עמודימשניוהאולמהמבנהלתיאורמייחדתוגורעליבותובכלמוצגהדיןיבת . 66

 . 8ו 79-בע' , 3הערהליעל

 . 90-89בע'שם, . 67

 . 90בע'שם, . 68

69 . ) 970 \ , Law (8erke\ey ןסH. Ke\sen Pure TheolY . 
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והאבשרחלההעובדההשלטת.והשפההתרבותהלאום,מדינת

בהכרחאומרתאינהיחט,קבוצתאותהעלנמניםהשכול

האדבן,אתחוויםהםשבושהאופןזהים,ורצונותיהםששאיפותיהם

הואהלאוםמדינתערךעצםאתאוכער,ךההקרבהמושגאתאו

אופן.אותו

שיחכמייצגתלרחלהכירחלה,שלדמותהדרךממחישהגור

הביאהאותהבשייכות,טבעיצורךישפרטי,שיחובענייננו,"נשי"

עדילדיהוטיפוחביתהקמתלמשפחתה,דאגהידיעלביטוילידי

להמשיךמבקשתהיאבנהאתאידבהשבוברגעהקשר,באותורו.גשב

חיצונייםמאלמנטיםבעיניההחשובהשלההפרטיותשימורדברך

 • 77לתוכהפולשנותניטיוןכלומתעבתולאומיות,ציבוריותשל

אתממחישהפמיניטטי,שיחמתוךלקוחהאשרלעיל,האנלוגיה

הביקורתלציבורי.הפרטיביןהמשפטביתשמבצעהדיכוטומיה

מובלעתלציבוריפרטיביןלעילההפרדהבתוךכיטוענתזהבהקשר

הפרטיהתחוםואילוגברי,הואהציבוריהתחוםלפיה,דיוןהנחת

עזרהומתןהתייחטותמונעכזוברטוריקהשימושנשי.הוא

שהדיכוטומיהמשוםהמשפטלביתשפונותלמשפחותאפקטיבית

החברתימההקשרמתעלמתהמשפטמערכתידיעלהמוטמעת ,והז

התייחטוווטטכגוןפמיניטטיות .והאבלהשכולנושאשלהרחב

מצומצםזיהויקרי ,) essentialism (ניותהמהותלבעייתזהבהקשר

השכולצמצוםובכךאחתמשותפתתכונהלפיהשכוליםקבוצתשל

אחת.משותפתלתכונההואגםהאינדיבידואלי

להדבילמנתעללאינטימיותהשאיפהאתמציגהרחלהלטעמי,

והקונפליקטמדומה,אומלאכותיהקולקטיב,לביןשלהה"אני"בין

באוטונומיות.הצורךלביןלהקרבההצורךביןמהטתירהנובעשלה

טכנהמהווהיתרקולקטיביותכיממחישהרחלהשלדמותה

שיטענויהיובפרט.עצמואתהאדםתפיטתולשלמותבכלללעצמיות

למשפחותמוגבלבלתיכמעטפעולהמרחבהתרתכיזה,בהקשר

בביתרואותאשרחלליםמשפחותבאותןלפגועעלולהשכולות,

השוויוןערךביטוילידימובאשבופעולהמתחםהצבאיהקברות

להביאלהןעוזראשרפרטימתחםיוצרותהןזודברךוכיהכללי

מהווהזוזכותןשלילתוכימטוימתשכול""תרבותביטוילידי

משוםהן :קלושהטענהזוהיזאתעםשלהן.באוטונומיהפגיעה

קבוצתשלפעולהכמתחםהצבאיהקברותביתמוגדרשמלכתחילה

אותןשלבאוטונומיהפגיעהשלאפשרותולפיכ,ךמטוימתשכול

לאפשרישכיאינהשהטענהמשוםוהןיותר,נמוכההנהמשפחות

אלאהצבאי,הקברותבביתמוגבלבלתיפעולהמרחבלמשפחות

יותר.גמישמרחב

שלהפנימיהעולםעלהוא"הטפרגור:אומרתעיתונאיבריאיון

אותיליווהמלטשולמיתשלהפרטיהטיפור ...הזהבמצבהאדם

נאצלים,אנשיםבו,שלקואנשיםשישלמשהוכמשלדוגמה,בתור

ממנהשאיןלדרךשיוצאיםהזדהות,מעורריולאמתקוממיםטרגיים,

ביןגורשלהשוואתהכילינדמה . 78אנטיגונה"כמואנשיםחזרה,

השוואההנהאנטיגונה,שלדמותהלבין-רחלהוביןז"ל,מלטשולה
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הטיפוראי-חשיפתכיהיא,הרומןבטיוםהקוראשלהמטקנהחשובה.

נמנע,בלתילטוףתביאבשלמותם,הפרטיםואי-הבאתהאמיתי

רחלהשלהמיוחדאופייההקלאטית.היווניתבטרגדיהכמוממש

בחוטרהמתבטאנדיר,לבאומץבעיקראדבנה,לקראתאותהיוביל

והמערכתהביטחוןמערכתקרוביה,משפחתה,בניעםלהתעמתפחד

הגיוניותפשרניות,בהיותןהדמויותשארשלתפקידןהמשפטית.

עללוותרמוכנהאינההיאהללו.התכונותבהבלטתהואושקולות,

בנהאתלהנציחובענייננו,שלה,האמתאתלאורלהוציאזכותה

במעיןבבחירתהוברשויות.במדינהחורמהמלחמתבמחירגםדברכה

הולכתשהיאיודעתהיאכינדמה,האמתוברדיפת"מוחלט"מוטר

ביקורתטמונהכאנטיגונהרחלהאתגורשלבהגדרה . 79מותהאל

הטרגדיהכלאםלשקולאנטיגונהעלהיהלאהאם,דו-ממדית:

בגיןלשלמוהראויהמחירהיאביתהבניועלעצמהעלשהביאה

עלהיהלאמאיד,ךהאם,פולינקט?שלהמתגופועלעפרקומץ

טותרהואאםגםדם,בקשרמקודשות,במטורותלהתחשבקריאון

אנטיגונה,לביןקריאוןביןהמתחהריבון?פקודתהוא,פקודתואת

כמוהוהטבעי,המשפטלביןהפוזיטיביהמשפטשביןכמתחכמוהו

שביןכמתחכמוהוהפרט,רשותלביןהציבוררשותשביןכמתח

הקיימיםמתחים-(והנשי)האמוציונלילבין(והגברי)הרציונלי

זו,תפיטהבינרי.באופןהמציאותאתהתופטותחשיבהבשיטות

האפשריתהיחידההעולםתפיטתאינהלדורותיה,הטפרותמציעה

כלום",לאאו"הכולהכרעתמחייבתהבינריותהרצויה:לאואף

חלופותהמשוואה.ממרכיביאחדשלדיכויוהיאתוצאתהוממילא

קיצונייםפתרונותלמנועועשויותאפשריות,הןאחרותפעולה

מראה 80רחלהשלבהתאדבותהלראותניתןזו,מזווית .וטרגיים

המוכנהחברהניבטתממנהמראההקוראים,בפניגורשמציבה

עליהןלהתאבלהמטרבותאימותיהןואתבקרב,בניהאתלהקריב

המקוםבעצםאךהבעיה,אתפותרתאינהגורלאחריו."כראוי",

הצורךמןהנובעתהטרגדיהובעצםהפרטי,לאבלנותןשטפרה

פתרון.שלבמציאתוהצורךאתמחדדתהיאלהשתיקו,המערכתי

אלמוגיםחייליםלגואיויכום: Oהערות . 4

שרוצהמיהאלמוני,החיילקברלנואיןאלמונים,חייליםלנו"אין

לעליםולחלקםפרחיםלהרבהזרואתלפזרצריךזרים,להניח

 • 81ולפזרם"

להכריענדרשתהמשפטשמערכתשעהזו,מרשימהכעולה

חלליה,אתלהנציחמבכרתהמדינהשבוהאופןביןהמתגלהבטכטוך

היאנטייתהלזכרם,מבקשותהחלליםמשפחותשבההדרךלבין

עלהציבורי,לשיחעדיףמשקלהנותניםאיזוןשלבמונחיםלדבר

משקלה,מבחינתההפוכהזו,נטייההפרטי.השיחטוגותחשבון

הנוגעתבפטיקההקיימתמזוהשיח,תבניתמבחינתלאגםאם

שלהראייהמזוויתביותרבעייתיתלהיותעלולהאזרחית,לקבורה

 .החלליםמשפחות



בעייתיותמחדדאבן",תחת"אבןגור,בתיהשלספרהשראינו,כפי

הלאוםשפתרחלה,שללסיפורהשהוצעההקריאהמןכעולהזו:

שיחעלבנויההמשפט,לשפתומוטמעתושכול,אבלהמייצגת

עקא,דעבתוכו,לפעולתקיניםובלתיתקיניםאופניםהקובעשלם

אותה,לאמץוחפצותזובשפהמדברותהשכולותהמשפחותכלשלא

התוצאההשכול","משפחתהמושגעצםאתמפרקהסיפורזוומזווית

היאמשפטיות,לערכאותמגיעשהנושאשעהנמנעתהבלתי

סוגותבין-משתמעתביןמפורשתבין-תחרותשלהיווצרותה

המשפט,ביתשלבשפתודוברהצדדיםאחדכאשרשונות,שיח

לבטאכליםחסרעצמומוצאצדאותובה,דובראינוהשניוהצד

בומצביוצרתבתורה,זו,שתיקה , 82יושתקוממילאעמדתו,את

פעמייםהוקרבולוהיקרוכלהואכילחושעלולהמושתקהצד

שהקריבושעהאחתפעםבהקרבתם:מכירשאינושליטשיחלטובת

שנמנעשעהשנייהופעםהצבאי;השירותבמהלךאהובםחייאת

שלספרה ,לנכוןמוצאיםהםאותובאופןכאבםאתלהביעמהם

כזה,מצבמתארגור

ציבורישכולשיחשלדיכוטומיתמתפיסהנובעתהבעייתיות

הציבורי,זהאלמנוכסהפרטיהשיחכאשרפרטי,שכולשיחמול

נחוצהאינהמתרסשלצדיומשניאלהשיחסוגישניהצבתלטעמי,

יחידשיחשאיןמשוםמציאותיתאינההיאמציאותית,אינהואף

שאין,כפיכולן,השכולותהמשפחותצורכיאתהןבתוכוהמאחד

מקוםמותירהשאינהמלאההסכמההמבטאציבורישיחכיום,

בכלהחייםהקרבתשלמאליההמובנותלגביולשאלותלספקות

-הבנהאופניעללחשובשניתןמשוםנחוצהאינההיאמצב,

שלהבינריתבמסגרתהמתאפשריםמאלהיותרגמישים-וייצוג

 , 83ציבורי/יפרט

האחידותערךבשםמדברותוהמשפטיתהציבוריתהמערכת

יששבהברגישותמכירהשהיאתוךאח,דמצדכרציונליהנתפס

אמוציותאבלים,משפחהבנישלחזקותלאמוציותלהתייחס

רציונלי,בלתיבאורהאחידותמןלחריגהתביעתןאתהמעמידות

להודותניתןלאהאםאחר?באורהמצבאתלהביןניתןלאהאםאך

מסוים,ערךמסמלתהיאערך;אינהכשלעצמההאחידותכיבכך

הצורךדבבררחבהחברתיתהסכמההואמסמלתהיאאותוהערך

לקידוםחייםלהקריבואףלמענהלהילחםהנכונותהלאום,במדינת

הואצבאיים,קברותבבתיזהערךשלהסימבוליייצוגומטרותיה,

והואהרחבה)הלאומיתלהסכמה(כביטויאחידותכמחייבהנתפס

גרידא;כרגשיותמוצגותהאחידותמןלחריגהבקשותבגינוהטעם

באפשרותלהודותלאאךהכאב,מפאתלהבינןשניתןכאלו

האומה,מןהסמליתהלבתשומתהסטתהאםאך ,שלהןהרציונליות

אלחייואתשהקריבהלוחםהחיילומןוההקרבההלחימהמרוח

אתמערערבהכרחהאישית,לטרגדיהמשקלוייחוסמשפחתו,בני

שלה?הלגיטימציהואתהלאוםמדינתשלקיומהאתמסכןהשיטה?

מדינתהיאישראלמדינתשלילית,היאהתשובהכיסבורהאני

אזרחיה,שלבאוטונומיההמכירהדמוקרטיתמדינהגםהיאאך ,לאום

עללהגןמוכניםרובםמושבעים:פציפיסטיםאינםמצדם,אזרחיה,

אינםבעתובההכוללת,דרכהבצדקתומאמיניםהלאוםמדינת

כלנכונות,פעולותיהכלכיאחת,מקשהמעשהכולם,סוברים

משגיאות,חסינההיאוכיכשרים,אמצעיהוכלצודקותמטרותיה

כיספקות,ונטולתלאומיתהסכמהאיןהיום,הישראליתבמציאות

חלקהואהשכולמצב,בכלהכרחימחירהיאחייליםחייהקרבת

תל-חישביןהסימבוליהמרחקהואזההפוליטיים,הדעותמחילוקי

היאבמורכבותהשההכרהמציאותזו,מורכבתבמציאותלבופור,

להיאחזאמיתיתסיבהאיןדמוקרטיה,שללחיותההאפשרותתנאי

הכרהיסודעלביניהם,ניכרפעולהבטווחלהכירוניתןבינרי,בשיח

גמישותיתרלגלותהמשפטמערכתיכולההזה,הטווחובתוךכזו,

גםלה,היקראתששכלהמשפחהשלמאווייהאתלשקולבבואה

הנצחה.שלסוגהואכזהמאוויי

77 . en: One Contrast" 39 Mel·cel· L. Rev. ןR. West "Econolnic Man and Literary Won 
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