
י-,.:יששונ.....ם?ן4
רשומהעמותה-ולצברזרלוטהד-רשלמיס,דהע.ר.),בשטחיםהאדםלזכויותהישראלידעהםמרכז

מבלוחש,by,כ,IzberEer3"Lotte-או)ס!!,,הם,ם%םB'TSELEM-Tne01עןגוזייששיט%%יימ'.

ומורותגומות

1999מארסירושלים,



ם,_,...בו?ם
נס(טע1נע7*_גן)4*41היעג:

ישוסהעמ,תזי-ולצנרורי,טז,ד.ךל,מיחוך,,ר_1ע,שטחים[ויארחיול,י,תהישראליהמ'זטמרלן
הולס,,"ל(זליןהל)ק"[')ל,'"ן-ףי11וי(,(לל!!,)הליזי"B'TSEli-,.!ן,111,ו!,(וז,,,ו,:!"וךוו,!,,:,1,יו.ים::ן,'ן"זו-ן']].ו,1 ני444*-4נגנןע-;/-4עע4ג.מ4ונ'נ,,'1;יגג)וינעלי"כ,]'ויץנ,נני,(ח4_בל'

1],1[!-2",י(כ":ו)"41ו4,,]וווו,לי.נ(2:!י,,,י,ם,4נ,ייה",["יי,י[":ין,",".[,!י.,ינייון,.,"י"1,.יי'(1,"שוי.,,י,,"",י,י!"'ןו",י",1
4ן,,ן("',1"![ן,.",ו1,ן,(,)1.1['י(ו,,)]]".,,14!][1.:![]!7]"1,,:צקן,,ieio1?')!,,'1:י,,"לין,,ן1ן.!חו?"יז,1~::,:117!,יוו,~":ן,י71"1

יו,יייז_,ינ",ןי1ןן,1.4_זרזן.,.,,,,44,זיי.ע,/,ן.יחי"),"ןן_לג.,י.,_,י,ןי.',ן,',','נע,י11,,ם..ח"ן.ה",,וי,נ",!,=
ןן"ח,-םביזןקמ.ה",סחון,ש,"."ק),ל,,.';,4,לנוץס,,ח.ס,י.11,וונוד-סנוהיל11"1ה(ח.0,י(1קן,וע',עריל1נםןסדו.ה,4,,



וכתיבה:מחקר

לייןיחזקאל

:חטשתד1בע

רקייהאבונג'יב

גראפית:עריכה

שרדינה

:רעשם1ליצ

האויבלחלליהקברותבית-קמינסקיירון

הגולן)רמת(יעקבבנותגשרליד

בצלם:שלאינטרנטואתראלקטרונידואר

mail@btselem_ore-סmail:

http://www.btselem.org

המיעדשלאינטרנטואתראלקטרונידואר

תפרט:להגנת

mail@hamoked.org.il:1ם-וחהו

_'%org.~Imoked.haihttp://ww.ו'

07924003ISSN



ושיניבוסראכלואבותעודיאמרולאההםנימים"

אדםכלימותבעוונואישאםכיתקהינה,בנים
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תבוא

שלידועיםהפחותההיבטיםבאחדעוסקזהדו"ח

האוכלוסייהכלפיישראלשמיישמתהמדיניות

שלגופותלהחזירסירובבשטחים:הפלסטינית
עםבהיתקלויותאובפיגועיםשנהרגופלסטינים

ההרוגיםשלממשפחותיהםישראלמונעתבכךל"הצ.1

גופותמגוריהם.במקוםקברולהקיםהלוויהלערוך

שמכוניםבמהנקברותישראל,בידיהמוחזקותאלו,

בשנילפחותהנמצאיםאויב,"לחלליקברותבתי"

לידוהאחרהירדן,בבקעתאדםגשרלידאחדאתרים,

הרבנותמופקדתעליהםהגולן,ברמתיעקבבנותגשר

ומבישהמבזהבצורהנקברותובהםהצבאית,

פלסטינים.אותםשלגופותיהם

ישלפיההתפיסהעלמבוססזהשדו"חלהבהירראוי

החמוריםהמעשיםביןמשמעיתחדהפרדהלהפריד

המוקדמגניםאותםההרוגים,לרובהמיוחסים

שלזכותןלביןבחריפות,ובצלםהפרטלהגנת

קברD'pn>tהלוויהלקייםהשכולותהמשפחות

שנוקטתאחריםלצעדיםבדומהזו,מדיניותליקיריהן.

אובתיהןהריסתכגוןמפגעים,משפחותכלפיישראל

חפיםכלפיקולקטיוויתענישהמהווהאטימתם,

למשפטומנוגדתמוסריתבלתיוהיאמפשע,
שנותנתהטיפולכן,כמיהביגלאימי.ההומניטרי

הסטנדרטיםאתנוגדבידיה,המוחזקותלגופותישראל

אויב.בחללילטיפולמלחמהבדיניהקבועים

שלמדיניותהאתהמאפייניםוהזלזולהאטימות

המיוחדהיחסרקעעלבמיוחדצורמיםישראל

והדאגההמת,לכבודהישראליתהחברהשרוחשת
ומשפחותשכולותמשפחותכלפיהמדינהשמפגינה

אזרחיה.מקרבנעדרים

לנושא.הקשורותסוגיותכמהיידונוהדו"חבמהלך

ישראלמדיניותשלהראיתמונתאתפורשא'חלק

החברהשליחסהאתדהיינו,כאן,הנדוןבעניין

שכולמוות,כלפישונים,בהקשריםבישראל,והמדינה

בהקשרהמדיניותעיקרייוצגוב'בחלקואבל.
ג'חלקהיום.ועדהכיבושתחילתמאזהפלסטיני

משפטיתמבחינהוהןעובדתיתמבחינההןיבחן,

ד'בחלקלמדיניות.השוניםהמניעיםאתומוסרית,

שמתנתהטיפולעלהמלמדיםמקריםשנייוצגו

לסידוריהנוגעבכלבידיההמוחזקותלגופותישראל

המדיניותהשפעתאתבוחןה'חלקוהזיהוי.הקבורה

עדויות.כמהומביאהפלסטיניםההרוגיםמשפחותעל

והמלצות.סיכוםיובאולבסוף

הםזהדו"חמבוססעליהםהעיקרייםהמידעמקורות

הנפגעות.המשפחותשלעדויותא.

הרשויות.עםותכתובתלבג"צעתירותב.

התקשורת.בכליוכתבותידיעותג.

צה"ל,לדוברונשנותחוזרותפניותכילצייןיש

בבקשההביטחון,ומשרדהראשיתהצבאיתהרבנות

להתייחסותזכולאולהבהרות,בנושאעדכנילמידע

כלשהי.

היתקלות:אופיגועבמהלךנהרגושלאדהיינו,זה,מכללהיוצאיםשלושהישנםזהבדו"חהמובאיםהמקריםמתוך1.

עוודאללהועימאדעאדלהאחיםשלוהמקרהבביתו,מטעןהכנתבזמןהנראה,ככלשנהרג,אבו-עצבהבדראןהמקרהשל

צה"ל.על-ידייזומהמהתנקשותכתוצאהשנהרגו



הששראל~תבחברהולקבורהלשכולהתי'חפותא.

ועםהמוותעםהאדםבנישלההתמודדותדרכי
בכלאחרת,אוזובמידהמרכזי,מוטיבהםהמתים

בחברהזהמוטיבשלנונחותוהאנושיות.התרבויות
בשלהןבמיוחד,בולטהשוניםזרמיהעלהישראלית
בשלוהןהציבוריים,בחייםהיהודיתהדתמרכזיות

הגובהישראל,נמצאתבוהמתמשךהמלחמהמצב
בעיסוקמתבטאתזונוכחותאדם.בחייכבדמחיר

מכך,והמתחייבהמתכבודכגוןבסוגיותאינטנסיווי
חלליהבאתקבורה,אתרישלוקדושתםהנצחהדרכי

חייליםכלפיוהיחסישראללקבראויבשבידיצה"ל

היוםסדרעללעתמעתעולותכאלהסוגיותנעדרים.

גישותביןמחלוקותמתגלעותכאשרלרובהלאומי,

שנראה,כפיודתיים.לאומייםבחגיםגםאךשונות,
במספרמתקייםאלוטעונותבסוגיותהעיסוק
נבדליםקהליםומערבמזה,זהשוניםהקשרים

הישראלית.בציבוריות

האויבבידיחייליםגופות1.

הנוגעבכלומכובדתארוכהמסורתישראללמדינת

לקבורהצה"לחללילהבאתמאמציםלהשקעת
בשטח,"פצועיםמשאיריםלא"העיקרוןבישראל.

גםהורחבהישראלית,בחברהכמעטמקודששהפך
עסקותבמסגרתלדוגמה:בשטח."גופות"לגבי

ישראלהעבירה1967,מלחמתלאחרשבוייםלחילופי

גופותושלושאחדשבויתמורתשבויים572לסוריה

לירדןישראלהעבירה1968באפרילצה"ל,חיילישל

ישראליחיילשלגופתותמורתירדניםשבויים12

צה"לחללישלגופות39ישראלקיבלהב-1975אחד;

אגזירינ)92שלשחרורכ)תמורתכיפוריוםממלחמת

1998מאיבחודשבארץ,כלואיםשהיוביטחוניים

במסגרתההחיזבאללה,עםחליפיןעסקתהושלמה

איליהאיתמרהימיהקומנדולוחםשלגופתוהוחזרה

אסיריםו-60חיזבאללהלוחמישלגופות40תמורת
כיהואאלומעסקאותשעולההברורהמסרםינונבל.2

איננהמכובדתלקבורהצה"לחלליהכאתחשיבות

חיים.שבוייםהחזרתשלמחשיבותהנופלת

הייליםהנגיהת2.

ומשקיעהרבהחשיבותמעניקהישראלמדינת

במסגרתשנפלוישראליםבהנצחתניכריםמשאבים
צבאייםקברותבתיהביטחון.במערכתתפקידם

הםכבאלה,ראשונה.ממדרגהממלכתיאתרמהווים
דברהינוהמדינהבשירותמוותלפיומסרמשדרים

צבאיים,קברותבתימלבדמשמעות.ורבנעלה

ואנדרטאותהנצחהאתריעשרותבארץפזורים
בצבא.שוניםומיחידותמחילותלחיילים

שכולותמשפחותשלהתופעהגברההאחרונותבשנים

בבתישנקברויקיריהןמצבותאתלעצבהמבקשות

המקובל,האחידהנוסחלפישלאצבאייםקברות

הביטחוןמשרדנגדמאבקיםכךלשםומנהלות

ביןלמתחביטויהםאלומאבקיםלכך.שמתנגד

אינדיווידואליסטיותלמגמותקולקטיוויטטיותמגמות

כיתוקיספה.3באחתקבעבג"צהישראלית.בחברה

אחידכיתובשלהערךעלגוברהאבלביטוישלהערך

קברותבבתיחייליםמצבותעללחלוטיןושוויוני
כלעליטנוולרה.4החוקלשינוישהביאדברצבאיים,

והןהמצבותעלאחידבכיתובהמצדדיםהןפויס,
מעשהשלהמרכזיותאתמחזקיםלו,המתנגדים

והקבורה.ההנצחה

באינטרנט.צה"לשלמהאוגרלקוחיםרינונונים2,

195.)2(,מטפ"דהביטחון,שרנ'ויכסלבאוםק5688/3בג"צ3.

האחידלנוסחלהוסיףהנפטרהחייללקרוביזכותמקנההחוקו"נשתה-3.1996[,מס,תיקון(צבאייםקברותנתיחוק4.

אישילביטויכיתוב



גופותחלקיופינויאיסוף3.

ידיעלהוקםב-405,1989בקוהפיגועלקחיבעקבות

בשםחרדימתנדביםארגוןחברה-קדישאמראשיאחד
מטרהלעצמםשמוהארגוןחבריאמת,"שלחסד"
פיגועים,במקריישראל,לקברגופותחלקילהביא

עליעילהבצורהאזעדנעשהלאלדעתםאשרדבר
הצבאיתהרבנותידי

ומשטרתצה.'לעםפעולהשיתוףתוךפועלזהארנון
פועלו.'עלהרחבהציבורשללהערכתווזוכהישראל,

החרדיםמאבק4.

עיקשפוליטימאבקמנהלתבישראלהחרדיתהקהילה

ביטוילידיתבואהמתכבודבדברשתפישתהמנתעל

התנגדותהעלמדוברהמדינה.שלהציבורייומהבסדר
היכןארכיאולוגיותלחפירותאוכבישיםלסלילת

אתרהמקוםהיותעלהמעידותעצמותשנמצאו
הוכתרמאבקםמקריםבהרבהיהודי.קבורה

כיהיא,כאןלדיוןהמשמעותיתהנקודהבהצלחה.

אלפימלפנימתיםאפילוהיהודי.המתשכבודטענתם
שיבוששלכבדבמחיר.גםלהישמרראוישנים,
לגיטימי.כטיעוןהתקבלהבהווה,החיים

גולדשטייןברוךשרקברו5.

29גולדשטייןברודרצח1994לפברוארב-25
שבחברון.המכפלהבמערתמוסלמיםמתפללים
ועלארבע,בקריתמרכזיתבכיכרטמן(גולדשטיין

דמותו.אתומשבחתהמהללתאנדרטההוצבהקברו
שלהבנייהבמהלךהתערבלאהאזרחיהמינהל

רשיוןקבלתללאנעשתהזושבנייהאףעלהאנדרטה,
כזהרשיוןהעניקהאזרחיהמינהלמתאים_בנייה

ארבעקרייתולדשטיין.(ברוךשלקברו
ליבקןאלכסצילום:(

מהציבורבחלקוזעםמחאהעוררהאתרבדיעבד.
ידיעלחוקלחקיקת1998,ליוניב-2והביאהישראלי,

מעשילמבצעיזיכרוןמצבותהקמתהאוסרהכנסת
התייחסותתוךמפורשותחוקקאשרזה.חוקטרור."

העברתעלמורהאינוגולדשטיין,שללזכרולאנדרטה
שעליו,במצבהאובוכלשהיפגיעהאוממקומוהקבר

ריצוף,כגון(מסביבוהאנדרטהסימניהסרתעלאלא

לאתרהקבראתההופכיםונרות),ספריםארונות
המחוקקשלההתייחסותמןלהסיקניתןזיכרון.;
ביצעואשרבאנשיםכשמדובראפילוכיזה,למקרה
למנועהדעתעליעלהשלאהריחמורים,טרורמעשי
בכאלה<yllDאומצבהוהקמתהמשפחהבידיקבורה
וכיבודהמתכבודשמירתמתוךקיימים,שכבר

ההרוגיםמשפחותשלרגשותיהן

"2S_lO-g_העיר,כלר,5.

ח,'נשתה-1998..טרורמעשימבצעילזכרזיכרוןמצבותהקמתאיסורחוק6.

התקבלהטרםהאתר.מןהללוהסימניםאתלהסירהמדינהכוונתכנגדלבג"צב-5.11.95עתרוגולדשטייןשלהוריו7.
בנידון.החלטה



קברותבתיחילול6.

בתישלהחילולשמעשיכישראלרחבההסכמהישנה

הוראותהוקעה.לכלהראיייםנבלהמעשיהנםקברות

בתיחילולעלאוסרותהעונשיןבחוקמיוחדות

יהודייםקברותשבתיפעםבכלכן,כמוקברות."

גורםהדבראנטישמיים,ממניעיםמחולליםבחי"ל

בישראל.ציבוראישכלכמעטשלנזעמותלמחאות

המשפטביתי()[!"ז!ה711.

פעמים,מספרנדרשבישראלהעליוןהמשפטבית

כבוד"סוגייתעלהדעתאתלתתשונים,כהקשרים

הנוגעבכלהמתיםמשפחותשלוזכויותיהןהמת"

הבולטותהמסקסתאחתוההנצחה.הקבורהלהסדרי

שלהיסודעדךכיהיא,הדיןמפסקילהסיקשניתן

השופטלפיהפנת.כבודאתבתוכומכילהאדםכבוד

אלון:מנחם

האדםשלחייולימיענייןאינוהאדםכבוד

זהיסודערךלעולמו...שהלךלאחרגסאלאבלבד.

משפחתכבודאתהמת,כבודאתגםהואכולל

רוביצה.9כבודאתואףהנפטר

אותואתבדרכו,ביטא,ברקאז)כתוארו(השופט

רעיון:

זהובחייו.אדםשלכבודורקאינוהאדםכבוד

כבודםגסוזהומותו,לאחראדםשלכבודוגם

זהכבודבליבם.זכרואתהשומריםיקיריושל

המצבה,שלהצבתהבעצםהשאר,ביןמתבטא,

ובטקסיזיכרוןבימיהקברותבבתיבביקיריס

לעיתים-קשראותוזהוהקבר.ובטיפוחציבור

לביןהחייםכין-רציינליבלתיועיתיםרציונלי

והנותןשבתוכנו,האדםאתמגבשאשרהמתים,

ה"יד"זוהיהנכספים.הנפשלמאוויביטוי

החיצוניהביטויזהולמתים.מושיטיםשהחיים

נ0.תורודהביןהפנימייםהקשריםאתהמשקף

בעתירת<IDD~ברקהשופטכבודנדרשאחר,במקרה

כוחותעםבהיתקלותשנהרגפלסטינישלמשפחתו
ביטחוניים,משיקוליםהורה,האזורמפקדצה"ל_

המשפחהואילוהלילה,בשעותהלוויהאתלערוך

היום.בשעותכנהוגזאתלעשותוכיקשהלכךהתנגדה

ישכיהדגישהשופטנדחתה,שהעתירהאףעל

ובכבודהמתככבודמפגיעההאפשר,ככללהימנע,

שלילתהדעתעלהעלהלאמקרה,ובכלהמשפחה,

הקבורה:עצם

עלשמירהלשםומשפחתוהמתבכבודפגיעה...

אמצעילהיותצריכיםאינסDI>Wnועלהביטחון

לכבודזה,דבריםבמצבאחרון...אלאראשון

אתלקייםכדימה.נסיגתלסגתומשפחתוהמת

הענייןבנסיבותהציבורי.והסדרהביטחון

איןמוחלטת.אינההנדרשתהנסיגה""שלפנינו,

נוכחותאתמונעיםאיןהמת.קבורתאתמונעים

והקבורהההלוויהאיש).ממאהלמעלה(המשפחה

תרוסמה.11כלליכללמיייעשו

המסורתשלהמבטנקודתאתפורשאנגלרדהשופט

היהודית:

מצבההקמתכידומהיהא,אשראבלותדיןיהא

נמצא]...[החייםלכבודבעיקרההיאהמתלזנר

בהקמתאיןהיהודית,המסורתגישתלפיכי

כינראהלכןלמת,כבודמתןמשוסזכרוןמצבת

מניעהאיןפשע,ביצועבשלאדםנהרוגאםגם

וקרוביוהוריולנבגדיונצחשמוכיעקרונית

נ.םתמחנלו1

לעילשהובאווההקשריםהסוגיותמןהעולההמסקנה

החברהכגישות,והפוגריםהמחלוקותאףשעלהיא,

המתים,אלבהתייחסותרואהבכללותההישראלית

ורגישה.מרכזיתסוגיהקבורתם,דרכיואלכבודםאל

שמיישמתמהמדיניותהעולההמסרזאת,לעומת

כיהואפלסטיניםשללגופותכנוגעישראלמדינת

באשראדםבנישלנחלתםאיננומיוחדיחסאותו

בלבד.יילישראליםשמוראלאהם,

מגדיר174סעיףואילוהמת.ללווייתולהפרעהקבורהלמקוםרשותללאלכניסהמתייחסהעונשיןבחוק172סעיף8_

במצבות.פגיעהכעבירה
7,102103".)1(מחD?'7ישראל,מדינתנ.שפריעל8"/506ע"א9,

.464.513.ן2)מזפידקסטננא(ם,'(קדישאחברת294/91ע"א10.

1.;5(מופ-דהמרכז.פיקודאלוףנ'ברכאת3933/92בג'.צ11.

315.עמ')1(.98כרךתקדין-עליון.בתיה,מזכרתמקומיתמועצהנ'חכים,4,63,9בג"צ12.

מצדובאטימותבזלזולנתקלובשירותה,שנהרגולא-יהודים,צה"לחיילישלמשפחותבהםמקריסמספרלנוכח13,

בלבד.ליהודיםאלאהםבאשרלישראליםלאהואהמכובדהיחסמסוימת.במידהכי,לטעוןניתןהרשויות,



המדיניותב_

כלפיישראלמדיניותשלאחריםלהיבטיםבניגוד
ביחסמדיניותהבשטחים.הפלסטיניתהאוכלוסייה

בנסיבותשנהרגופלסטיניםשלבגופותלטיפול

למדי,מעורפלתעוינת.':חבלניתכ,'פעילותהמוגדרות

למניעיה.באשרוהןהמדיניותלדפוסיבאשרהן
צה"לדוברמצדזהבנושאהמעטותההתבטאויות

כלל,בדרךהנן,השניםלאורךהביטחוןומשרד
כלשהם.הסבראוהנמקהוללאלנדוניות

להגנתוהמוקדבצלםשבידיהמקריםכללמתוך
ביןהבחנהזה.לנושאהנוגעבכלמצטיירת,הפרט
הפיגועמתברר,כךהיא,המפנהנקודתתקופות.שתי

בשנתשהחלההתאבדותפיגועיגלמתוךהרביעי
.1994

ועדב-1967הכיבושתחילתשביןהתקופהלאורך
כיחסעקבידפוסעללהצביעקשהנקודה,לאותה

ההרוגיםגופותאתלהחזירהאםלשאלה
בכללנהוגכיצדההחלטהלאו.אםלמשפחותיהם

אוחייליםעםבהיתקלותשנהרגפלסטיניגופת
מקרהכללגביאד-הוקהנראה.ככלהתקבלה,בפיגוע
לחלוטין.שרירותיבאופןלעיתיםבנפרד.

גורלהאתלהכריעהיייכוליםומשוניםשוניםגורמים
דיחסיה,המשפחהשלההתעקשותמידתגופה:של

מידתהאזרחיןהמינהלעםהכפר,שלאושלה

כנסת,חברדין,עורךכגוןשלישיגורםשלהמעורבות
לביתפנייההאדום;הצלבאואדםלזכויותארגון

החלטתההרוג;מעורבהיהבוהאירועחומרתמשפט;
בהתאםשרירים"עשיית"אומחווהעלממשלה
האזור.מפקדשלליבושרירותהמדיני,למצב

ההרוגיםמספראתמדויקבאופןלהעריךקשה

שלטונותבידימוחזקותגופותיהםאשרזומתקופה
הרשויותמצדפעולהשיתוףחוסרבשלהןישראל.

הדוגמאותבעיתונות.שיטתיתיעודהיעדרבשלוהן

שהסתיימולמקריסדווקאמתייחסותלהלןהמובאות

שבעניין:השרירותיותאתוממחישותהגופה.בהחזרת

יטא,תושבהאמד-עוואד,סאלםחסןאסמעיל1.

ב-צה"לחייליעםהיתקלותבמהלךונהרגנורה

המשפחהחברון.בנפתחלחולבאזור13.8.77
האדום,לצלבהגופהבהחזרתסיועלקבלתפנתה
נתונהוההחלטהישראלבידיהגופהכיטעןאשר
עםשבוייםלהחלפתמגעיםבמהלךלה.רק

ידיעלהובטח1985,בשנתשהתקיימואש"ף.
הדבראךתוחזר,ההרוגשגופתהאזרחיהמינהל

בתהמנוח,שלאימו1993,שנתבסוףקרה.לא
בבקשהצמללאהלעו"דפנתהמ-90.למעלה
מותה.לפנילקבורהבנהאתלהביאלהלסייע
בבית-אלהמשפטיהיועץלמשרדפנתהצמלעו"ד

שלחהמענה,קיבלהשלאמכיווןב-10.12.93.
שגםהראשון.למכתבתזכורותחמש1994במהלך

ב-שלחהמכךכתוצאהלתשובה.ובולאהן

המדינה'נלפרקליטותקדם-בג"צ15.1.95
לואיןכיהמרכזפיקודאלוףהודיעשבעקבותיו

למשפחה.הגופהלהחזרתהתנגדות

וידאןומוחמדטמיזימוחמרה'לילאיבראהים2.

חברון,שבנפתאידנאתושבישניהםטמיזי,סלמן
חברון,שבנפתנובאהכפרתושבכפאפיומוסבאח

עםבהיתקלותונהרגומזוינת,חוליהחבריהיו
נטמנוהגופותהאינתיפאדה.בתחילתצה"לחיילי
בחודשהירדן.בבקעתאויבלחלליהקברותבבית
האשםח"כשלהתערבותובעקבות1994,יוני

מהבמסגרתלמשפחותיהםהגופותהוחזרומחמיד,
השלוס.'"ןתהליךלרגלכ"מחווהשהוגדר

דוראהכפרילידפלסטיניא-זיר,פ(וסאחמדג'ב(אל3.
ב-צה"להייליידיעלנהרגחברון,שבנפת

לבצעמנתעלסוריהמגבולהמתנןכאשרק24.4.1,

קדם15,1.95.המשהטיס,במשרדח11כתוארה(הבגציםמחלקתמנהלתארד.ילי(לעו"דus<לאהמעודמכתב14.
עוואד.44/23

לדיוןוהביאכנסת.חברירמהשלזעמםאתעוררהדברהראשון.בערוץיומזיי-בתכניתושודרצולנ]מבצעההחזרה15,
22.6.94(.ה,13,הכנסתשלה-213הישיבה(בכנסתסוער



למשפחתוהוחזרהלאגופתודן.בקיבוץפיגוע
ידועההיתהושזהותהבשטחיםשמתגוררת

לח"כהמשפחהפנתה1996שנתבתחילתלצה"ל.

קשריואתיפעילשזהבכרימחמידהאשם

שנה,אותהבמאיג'מאל.שלגופתולהחזרת
וזההפלסטיני.למתיקהגופהאתישראלהעבירה

ארודב.,1לקבורהלמשפחהאותהמסר

שכרצועתקבטיההפליטיםממחנהזכארנה,ראיד
באפרילבעפולהההתאבדותבפיגוענהרגעזה,

בפיגוענהרגיעבד.מהכפרעמארנהעימאד1994.

משפחותחודש.באותובחדרהההתאבדות
אשרהאזרחי,המינהלעםמגעיםניהלוהשניים
הפיגוע.לאחרימיםכמהשרידיהםאתהעביר

ביןתיערךשההלוויהבכךמותניתהיתהההחזרה

ההרוגשם

ראדינ'ומעהכאמלימן"

שאקרהמידאלעבדזלאח

סוכרמחמודנואך,

ח'טיבאלמוחמדק'אלד

אמונהאבוסוכימאןמחמודכמאד

עתםפריךאנוארביב,

צביהרבועבדסאלםופירזן)

האשםאבוחסןאל-רחיםעבדמותמד
כחלותמחמודאחמדבחי-

ורדהאבומוחמדמגידי

א-סראחנהחסןאחמדיבראהים"

שרניביאל-כריםעבדאיד-

עבירמוחמדאל-קאדרעבדאמז-

ר'נימאתקאדראלעבדמחמודמוסא

יאסיןמוחמדעלינאופיק

ג'רארעהאחמדמוחמדמועאויה

מגוריומקום

ענהרצועתיונס,תאןהפליטיםמחנה

עיהרצועתרפיה,

עזהסג'עיה,שכונת

עזהרצועתנוסיראת,הפליטיםמהנה

עזהרצועתשאטי,הפליטיםמחנה

שכםנפתקריות,

חברוןנפתדהריה.

עזהרצועתרפית,הפליטיםמחנה

עזהרצועתג'באליה.הפליטיםמחנה

הברוןנפתאל-פואר,הפליטיםמחנה

חברוןנפתאל-פואר,הפליטיםמחנה

שכםנפתברקה,

עזהרצועתיונס,חאןהפליטיםמחנה

חברוןנפתסוריף.

שכםנפתא-שמאליה,עסיסה

שכםנפתא-שמאליה.עמירה

הפיגוע

בירוי"ליםהאומהנייני:

לידביתנומת

לידביתנומת

דרוםפר:

דרוםפר.
גןמת.

בירושליםן6קו

קטיףוש(

עוזברצועתדרוג)לכפרמוך)

נירישלינ)18קו

אשקלוןנומת

בירושלים1,18

אביבבתלסנטריונגוף-

אביבבתלאפרופוקפה

כירושליםיהודהמחנהוק~

בירושליםיהודהמחנהרוק

תאריך

25.12_94

22.1,95

22.1.95

9.4.95

9,4.95

9524.7

21.8.95

2.11.95

ן.59.11

ק25.2,6

25.2.96

3.3.96

4,3.96

21.3.9,

30.7,97

30.7.97

מ-15יותרלאבהוישתתפובלילה,ל-12השעות
איש.ין

שברצועתנצריםבהתנחלותההתאבדותכיגונילאחר
לפיויותר,עקבידפוסלהתגבשהחלב-11.11.94,עזה

למשפחותיהם,פלסטיניםשלגופותמהניריםלא

אתנבחןבטרםביותר.בודדיםמקריםלמעט
זהמפנהכילצייןישלמדיניות,השוניםהמניעים

פיגועישיצרוהחדשהמהמציאותרבה.במידהכבע,

אלהאתלהענישהיהיתן(לאבהאשרההתאבדות,
מנותנילהבדיל(הטרורמעשיאתפיזיבאופןשביצעו

עצםועד1994בנובמברפיגועאותומאזההוראות,
הפרטלהגנתהמוקדשלממצאיםלפיהזה,היום

לפחותשלגופותיהםישראלבידימוחזקותובצלם,
הם:,יהללופלסטינים.24

בדורגל.העדבבית2.2.99ביוםרקייהארוננ'יבעל-ידישנגבתהההרוג.אחיושלעדותעלמבוססהמידע14_
כ.99.1-ב3.העד.בביתרקייה.אבונג'יבעל-ידישנגבתהזכארנהראידשלאביושלעדותמתוךמידען1.
השמותמלבדכילהדגישישבצלם.תחקירנישלעצמאיתשטחערודתעלומבוססתזה.דו"חלצורכיהוכנההרשימה18.

עליהן.מידעברשותנוקייםולאהוחזרושלאזה.תאריךלפנימאירועיםנוסרותרבותגופותישנןכאן.המיובאים



ההרוגשם

א-שזלייוסף

סו,אלחהבשאר

שריףאלתופיקאיבראהיםח'ליל

עוודאללהעאדל

עוודאללהעימאד

תימראזאל-רחיםעבדאל-רחמאןעבדטוהייב

זע'יירעלימוחמדיוסף

טחאיינהסולימאן

מגוריומקום

שכםנפתא-שמאליה,עסיוה

שכםנפתא-שמאליה,עמירה

שכם

רמאללהrDlבירה,אל

רמאללהנפתבירה,אל

עזהרצועתבאליה.'(הפליטיםמהנה

רמאללהנפתענאתא,

נין'(נפתחרת'ייה,אלסילת

הפיגוע

ביר,שליטמדרחוב

בירושליםמדרחוב

בירושליםמדרחוב

קטיףגושצומת

בירושליםיהודהמחנהשוק

בירושליםיהודהמחנהשוק

זאריך

4.9_9;

4.9.9;

4,9.9;

ט.9.9י1

10,9.9,

ט.9י29.1

י6.11.9

י6,11.9

יזוםהתנקשותבמבצעצה-לכוחותידיעלנהרנוז



וחציסעדון,שלקבורתומקוםהתגלה1996ביולי

להגנתהמוקדשלפניותלאחריותר.מאוחרשנה
בעזה.ננלקבורהעבאסשלגופתוהועברההפרס,

המוקדפנהסעדון,שלגופתושנתגלתהלפנימהזמן
שלגופתואתלהחזירבבקשההביטחון,למשרד
התאבדותפיגועבמהלךנהרגאשרצביתסופיאן
1995.באוגוסטבירושלים26באוטובוסשביצע
בתשובתוהביטחוןמשרדכרךהקודם,למקרהבדומה

ןודעס.24שלגופתובמציאתצביחגופתהחזותאת

יותר,מאוחרנמצאהסעדוןשגופתאףעלאולם
בעקבותבסירובו.לדבוקהביטחוןמשרדהמשיך
באמצעותלבג"צלעתורהמשפחהעומדתזה,סירוב

להעבירהמדינהאתיחייבשזהבדרישההמוקד,
המנוח.גופתאתלידיה

להגיעהשאיפהכיההשערהאתלקבלניתןגיסא,מחד
יוחלפובמסגרתהעוינים,גורמיםעםלעסקהבעתיד

שלגופותיהםתמורתישראליםנעדריםשלגופות
מאידךלמדיניות.המניעהיאישראל,שבידיפלסטינים

היעדרצביח,במקרהשהתגלההעקביותחוסרגיסא,
החמאסכמןטרורארגוניעםכזאתלעסקהתקדימים
מעליםבידיהם.ישראליםשלגופותוהיעדרוהג'יהאד,

למדיניות.הראשיהנזריעאמוםזהוכיספק

קשרוללאהמרכזי,המניעזהושאכןבהנחהגם
מוסריתמבחינהפסולכשלעצמוהמעשהלסבירותו,

כי34בסעיףהקובעתהרביעית,ענווהלאמנתומנוגד
האמנהפרשנותערובה."בנילקיחתעלאיסורחל"

לאאמנם(Pictet)פיקטטהמשפטןשלהמוסמכת
כבנותבגופותשימוששלמקרההדעתעלהעלתה
המלהאתלהביןיש"כיקובעתהיאאולםערובה,

ביותר.':!יהרחבהאפשריבמובנהערובהכני

יוסיח"כדומה,למקרהביחסבעניין.להתבטאהיטיב
ב-1985:שריד

המוסריהמדרגהשפלאליורדיםהגופותסוחרי

אתמכבדיםשאיןבמקוםהאנושי.המיןשל
החיים.אתיכבדולאלעולםהמכיס

עסקתלאהתניה,לאהממשלה:ראשאדוני
אתצדכליעשהגומות.תמורתגופותלאחליפין,
ולש.26האנושיתהחובהפיעלעליוהמוטל

קולקטיוויתענישה3.

לאחרישראלשלהתגובהדפוסיאחרמהתחקות
החזרתלאיהראשיהמניעכילהסיקניתןפיגועים,

בענישתכאןמדובראיןענישה.הואמפגעיםגופות
קולקטיוויתבענישהאלאחשודים,אפילואואשמים

השכולים.המשפחהבנימפשע,חפיםשל

שבואופיגוע,אירעבוכפרעלסגראועוצרהטלת
הפרקטיקותאחתהינהמפגע,שלמשפחתומתגוררת
תפישתאתהמיישמתהישראלי,הכיבוששלהידועות
בדרגתביאםדומה,עיקרוןהקולקטיווית.הענישה
אטימתאוהריסהבעתמופעלבהרבה,גבוההחומרה
מפגעים.משפחותשלבתיהן

שללמשפחותיהםגופותהעברתאישלהמדיניות
תפישתאותהידיעלהנראה,ככלמונחית,ההרוגים
ענישה.

היותההיאהקולקטיוויתלענישההרשמיתהעילה
זאת,עםפוטנציאליים.:'למחבליםהרתעהגורס"
מניעתלביןזוענישהשלשוניםסוגיםביןהקשר

החזירהובתמורה.הפלסטינית,הרשותעל-ידישנמטרמידעבעקבותנמצאהסעדוןשלופתו(עיתונאיים,פרסומיםלפי23.
,הארץר'(הרשותעםכלשהיעסקהשלקיומהאתהנחישצה-לדוברנוסף.פלסטינישלגופתוואתעבאסאתישראל

י79.1.03.
המוסמכיםהגורמיםעםבדקתי"ב-19.3.96:המוקדלפנייתבתשובההביטחון,שרבשםישראליהייםמרכתבכך24.

דהיינו[6807/94"כ("צלהחלטתמופניתמיוחדתלבתשומתהנדון.גופתלהחזרתמתנגדיםהםכיהינהועמדתםבצבא
עבאסן.בענייןלהיפלטה

ן..~Commenta"Picle-עPersonsCivilianofProtectlonthe10RelativeConventionGeneva1ח251_
WarofTlmeעסח"כיו",ה1,1חהו,סחה11וזוהך,11_"ש;((,the0השאcrossl,1955ק.130
אש"ף1yD<קוואסמה,פאהדשלגופתואתלהחזירישראלממשלתשלסירובהעלדיוןבמסגרתאמרו(הדברים26.

הישיבההכנסת,דבריישראלים.נעדריםאודותמידעימסורלאשאש"ףעדפלסטינים,בידיהנראהככלמהברון,שנרצח
2.1.85.ה-11,הכנסתשלה-40



ענישהכיההנחהמזאת,יתרההוכח.לאמעולםטרור

הטרור,ואתהאלימותאתהשנאה,אתמנציחהזו
ההרתעה."מ"תיא(דייתסבירהפחותאינה

מוכחתהיתהקולקטיוויתענישהאםגםלכך,מעבר
שכןתנאי,בשוםלהצדיקהאיןכלשהו,במובןכיעילה

המשפטשלוהפרההאדםבזכויותפגיעהמהווההיא
קובעתהרביעיתגינווהאמנתהבינלאומי.ההומניטרי

כי:33בסעיףמשמעיתחדבצורה

עלייענשלאכבוש]בשטחתושב[מוגןאדםשום

קיבוצייםעבשיםבעצמו;אותהעברשלאעבירה

אסורים.אימתנותאוהפחדהאמצעיוכל

אשרהאגבתקנות50בסעיףגםמופיעהדומההוראה

היאדהיינו,המנהגי,ההומניטרימהמשפטחלקמהווה

חוק.במסגרתמפורשותאומצהלאאםגםתקפה
עלרקלהיענש,ועלולאחראי,אדםלפיוהעיקרון
כלשלהתווךמעמודיהואבעצמו,שעברעבירה

המת"ענישת"4.

עומדהמדיניותשמאחורימהתחושהלהשתחררקשה

לאחרהמפגעאתלהענישהבחיטת,מכלפסולרצון,

נוחותעל-ידישנהרגא(שהתאבד,מיאתמותו.
הרצוןזאת,עםלדין.להעמידעודניתןלאהביטחון,

שלרגשותגסכמובעינו,נותרמעשיועללולגמול

בתורהגופה,כלפימופניםאלושרגשותדומהנקם.
הצורךאתלהביןשניתןככלהאדם.שלהפיזיייצוגו

נוטליםאיןתרבותיתבחברהכן,לעשותהפסיכולוגי

המשפטביתבידיאלאעונשיןואיןהמת,מגופתנקם

קייםאינוקבורהמניעתשלהעונשהוגן.הליךולאחר

בכדי.ולא-ישראלשלהעונשיןבדיני

המשפטשיחזה



ישראלבידיהמוחזקותבגופותהטיפולד.

הממחישותדוגמאותכמההוצגוזהדו"חשלא'בחלק

הישראליתההברהשמייחסתהרבההחשיבותאת
שלולכאבןלאבלגםכמוהמת,כבודלסוגיית

מהדברמכךלהסיקיתן(האסהשכולות_המשפחות
כאשראלולענייניםישראלמדינתשליחסהעל

עלהאםובמשפחותיהם!פלסטיניםבהרוגיםמדובר
לעיל,שתוארההקולקטיוויתהענישהמדיניותאף

בידיהמחזיקהשהיאבגופותישראלמדינתמטפלת

הדרישותואתהמתכבודאתההולםמכובד,באופן

הבינלאומי,במשפטהקבועות

היאהתשובהכימעידיםלהלןשיוצגוהמקריסשני

ונעדריםחלליםכלפילנהוגבניגודמוחלט:לאו
בכלורשלנותזלזולישראלמדינתמפגינהישראלים,

פלסטיניםגופותשלולקבורהלזיהויהקשור

כלפיבאטימותונוהגתברשותה,המוחזקות
איננויהיחסכן.כמוהחללים.שלמשפחותיהם

המשפטלפיהמחייביםהסטנדרטיםאתתואם
הצבאיותההוראותאתולאהבינלאומי,ההומניטרי

אויב.חללישלולקבורהלזיהויביחס

זוואהרהמסלםעבדכיסא1.

פלסטיניתאביריג'יה,עליהזוואהרה,עיסאשלאימו

המוקדאל1992בשנתפנתהירדן,תושבת74,בת
בגורלעלהמהלבררלהלסייעבבקשההפרטלהגנת
עקבללבנון,16כגילשכירדןמכיתוברחעיסאבנה.
ארגוןידיעלהאםהתבשרהב-5.2.90משפחתי.ריב

עםהיתקלותבמהלךהרג(שבנהמלבנון,פלסטיני
שלדיווחיםלפיאולתכן,לפנייומייםצה"לחיילי

מכןלאחרונכלאנפצערקהואהירדניתהטלוויזיה
כלואיםשהיופלסטיניםאסיריםשניגםבישראל.
מאושפזזוואהרהעיסאאתראוכיטענובישראל

רמלה.כלאשלהחוליטבבית

בירוריםבסדרתהמוקדהחלהאםפנייתבעקבות
1992בנובמברדבר.העלולאאשרובשביסבצה"ל
רוזנטלאנדרהעו"דבאמצעותלבג"צ,האםעתרה
עלהמהלהשיבמהמדינהבדרישההמוקד,מטעם
כילבג"צבתשובתהאישרההפרקליטותהנב.;2בגורל

לבנון,בדרום3.2.90ביוםהיתקלותאירעהאכן
ידועה.אינהזהותםאךמחבלים,שנינהרגובמהלכה

יוכיrly~"באמצעותהמדינהטענהלזוואהרה,באשר
ישראלית,רשותאףבידימוחזקאינסהואכיגנסין,

הפרקליטות,טענהכן,כמובישראל.נשפטולא
לאכיהעלתההצבאיתהרבנותעםשנעשתהבדיקה"
כלצה"לידיעלנקברהולאצה"לברשותנמצאת

הנעדר."וישםאתהנושאתגופה

הודיעהבחיפושים,להמשיךבג"צהוראתבעקבות
הראשונה:בתשובתהשנפלהטעותעללפתעהמדינה
היתקלותמאותההחלליםאחדאכןהואזוואהרה

שלידאויבלחלליהקברותבביתקבורוהואבלבנון,

גםשישנהמתבררמזאת,יתרהיעקב.בנותגשר
לפנישצולמהלזוואהרה,לכאורההשייכתתמונה

הדבראךהתמונה,אתלזהותהתבקשההאםקבורתו.
לנקותטרחולאהרבנותשאנשימשוםהתאפשרלא
זאתבעקבותהצילום.לפניבדםהמגואלותפניואת

ד.נ.א.בדיקתלערוךהפרטלהגנתהמוקדביקש
מנתעלזוואהרה,שלהיאהמדינהלטענתאשרבגופה,
בודאות.וזוההמתשבנהלאםולהודיעזאתלאמת
אתלפתוחהמדינההסכימהממושכת,התדיינותלאחר
לשםזוואהרה,קבורלטענתהבו245,שמספרוהקבר
הגופה.הוצאת

הקברפתיחתבעתהעותריםמטעםשנכחרוזנטלעו"ד
לבנ"צ:בתצהירמעיד8.8.94.כיוס

בהבשורהשנמצא246,מספרקברפתחדחפור
בעומקקבורההיתההגופה245.מספרקברנמצא

זוגופהלסתהאדמה.לפנימתחתס"מכ-50של-
היתהבההפלסטיקלשקיתמחוץהתגלגלה

לזהותהיהיכוללאבמקוםשנכחהרבהגופה...

לבאיבדרוםצה"לימפקדהפגיםשרנ'אביריג'יה92/;526,בג"צ27.

ן.31.39.המדינה.פרקליטותמטעםהודעהשם,28.



פלסטיקהשקיתעלנרשםהגופהמספרהגופה;את

דסקיתכלהיתהלאהזמן.עםנמחקאשרבטוש

אחר.חיצוניזיהויסימןאו

היאהרב,לפיממתכת,דסקיתלהיעדרהסיבה

הדחפורדבר.כללאכולשיכולותבאזורחיותשיש

הרב,לדבריסומנו,החלקות245.לחלקהפנה
ניתןלאהפתיחה.מועדלפניכשנה1993,בשנת

עלהרשוםפיעלהגופהמספראתלזהותהיה
הדחפורגופות.שתיהתגלוקברבאותוהשקית.

ואכןריק,אכןהואאםלבדוקכדי244לקברפנה
קיר.29היה

לפנייהבתשובההצבאית,הפרקליטותכילצייןיש

מתיאורו,פרטאףהכחישהלארוזנטל,עו"דשל

אויבלחלליהקבורהנוהליכיטענהמפורשובאופן

רצון."ננמשביעי"הנם

שנערכהד.נ.א.להשוואתהבדיקהתוצאותלפי

איננה245מקברשהוצאההגופהבארה"ב,במעבדה

נ.הרהאווז3עיסאשלזו

העתירה,הגשתלאחרשניםכ-19953,בדצמבר
המחבליםשניכימפתיע,באופןהפרקליטותהודיעה

מזהות,תעודותנשאובלבנוןהיתקלותבאותהשנהרגו

בודאות,זוהוהגופותולכןצה"ל,בידיהנמצאות

עו"דלפיזוואהרה.עיסאשלגופתוהיאמהןואחת

שניזה,בתיקהמדינהאתהמייצגתגנסין,יוכי

ו-245246בקבריטנקברותקריתמאותהההרוגים

טוענתשהוצאה,הגופהאויב.לחלליהקברותביתשל
קשוראיננואשר244לקברשייכתהפרקליטות,

יתזוזת'ונסין,עו"דלפיזזו.הגופותהסיבה,למקרה.

כלבמשךהאדמהמתנועתהנראהככלנבעההגופות
עודאין"כיהסיקהגנסיןעו"דשחלפו."שניםאותן
לערוךמנתעלהקבריםשלושתכלאתלפתוחטעם

נ2".תשלושמד.נ.א.בדיקת

אףעלכיהואןהנ"למהמסמךהעולהנוסףמענייןפרט
11הקבורההתבצעהב-3.2.90,אירעהשההיתקלות

הזההזמןפעראתב-14.2.דהיינומכן,לאחריום

לפי1997.משנתלבג"צבהודעההפרקליטותהסבירה

מחבליםאותםנקברוואחרותכאלומסיבות"ההודעה

..."33יותרמאוחר

המצויותהגופותמשלושדגימותנלקחו1998ביולי
השוואתבדיקתביצועלשםו-244245,246,בקברים

לפימהם.אחדהואזוואהרההאםלבררבכדיד.נ.א.

כביר,באבומשפטיתלרפואההמכוןשלהממצאים

שלזואיננהמקברןשהוצאוהגופותמשלושאחתאף
לעו,ידצה"לשלממכתבמזאת.יתרההרהא11ז.34עיסא

הללוהגופותמשלושאחתאףכילהסיקניתןרוזנטל
גופהדהיינו,הנושארה.35בפעםשנבדקהזואיננה

הבירורים.במהלךלאיבוד"הלכה"נוספת

האטימות,אתרבהבעוצמהמדגיםזוואהרהמקרה

שלטיפולהאתמאפייניםאשרוהרשלנותהזלזול
הפלסטינים.והנעדריםהחלליםבנושאישראלמדינת

באשרהפרקליטותשלהמשתנותהגרסאותראשית,

שנחשפותהמידעופיסותזוואהרה,שללגורלו
במקרהחמורהלרשלנותחששמעלותבעצלתיים,

החמור.במקרההעובדותאתלטייחולניסיוןהטוב,

הגופות,"תזוזת"אודותהפרקליטותטענתשנית,

למעשה,אלא,זזורקלאו-244245גופותכימניחה

יהודההנעדרהחיילשלאביובאומני,יונה

יכולאני"הירדנית:האםשללליבהמביןבאומל,
תספקהזו.המסכנההאישהעלעוברמהלהבין
אימאשלהבכיאחר.דברמכליותרהרסני
ישראלית.אימאשלמזהכואבפחותלאירדנית

שביקשולפלסטיניםבעברעזרתיאישיתאני

גופותיהםאתלהביאאונעדריםמחבליםלאתר

צה"ל.שלבטיפולבעיותשישיודעאנילקבורה.

תיקיםהחזיקולאהקפידו,שלאתקופההיתה

השתפר.המצבשהיוםחושבאנישצריך.כש

סדרחוסרשהיהתודההמערכתאםאופן,בכל
נ6".םלוכלקליותרהרבהיהיה

.29,bW14.2.97.העותרתמטעםהודעה

13.8.94.רוזנטל,לעו"דבינלאומי.לדיןפצ"רע'בשםיעוץקציןסגןבלכר,מרועימכתב30.

אתלערוךטכניים,באמצעיםמחסורבשלמסוגלים,היולאכביראבובמכוןפלילילזיהויהמעבדהשמומחימאחר31.
or~Physicians~חפחוטחRightsמטעםשיקנו,מאוניברסיטתקירשנרד"רעל-ידינעשההדברהרקמות,השוואת

20.12.95.רוזנטלאנדרהלעו"דהמדינהלפרקליטבכירסגןגנסין,יוכימעויידמכתב32.

31.3.97.המדינהפרקליטותמטעםהודעהלבנון,בדרוםצה"לומפקדהפניםשרנ'אביריג'יה5267/92,בג"צ33.

ק26.2.9.וכן14.8.98,העירבלגם,ר'זובפרשה34
28.10.98.בינ"ל,לדיןהפצ"רע'בשםשמיר,ערןמסגןמכתב35.
8.98_14.העירכל36.



הנראה,ככלמהווה,זוטענהזו.עםזומקוםהחליפו
כולו.י(ההליךבוצעבההרשלנותאת<WD~Dניסיון

ננקטיםלאקבעבדרךכיללמודניתןשלישית.
צילומיכמוהחללים,לזיהויהמינימלייםהאמצעים

בעתידאיתורםאתלהבטיחאמצעיםלאוגםשיניים,

התקנתהקבורה,משקיותנמחקשאינורישוםכמו
בזמןקברכלעלשלטיםוהצבתממתכת,דסקיות

אמת.

קובעתישראל,,(חתומהעליההראשונה,ג'נווהאמנת
לפיהט:אויב,בחללילטיפולמוסכמיםסטנדרטים

הקבורהשלפנילהבטיחלקונפליקטהצדדיםעל
באופןשיתבצעוהמת,שלהשריפהאו

זאת,מאפשרותשהנסיבותככלאינדיווידואלי
אפשראםהגופות,שלקפדניתבדיקהתיערך
לזהותהמוות,אתלאשרבמטרהרפואית,בדיקה

מדסקיתחצידו"ח.חיבורולאפשרהמת,את
כן,כמוהגופה.עללהישארחייבתהזיהוי...
נקבריםשהמתיםלהבטיחהצדדיםחייבים

הטקסכללילפיהאפשרבמידתמכובדת,בצורה

מתוחזקיםשקבריהםהשתייכו,אליההדתשל
נ9.םאצמלניתןשתמידבאופןומסומניםכראוי

פקודתלתוךקפדניתבצורההוכנסואלוהוראות
1.9.76.מיום38.0109מטכייל

לתאריךהמוותתאריךביןיום11שלהפעררביעית,

לשאלותפתחפותחואחרות,"כאלומסיבות"הקבורה
זמן,תקופתבאותההגופההתגלגלההיכןוהשערות.

האםההרוגים!שנימביןזוואהרהמיהונקבעמתי
יצאזוואהרהכיהיאהזמןלפערהסיבהכיייתכן

הישראליבשבימכןלאחרומתבחייםמההיתקלות
כילהניחסבירמקרה,בכלואחרות"?כאלומסיבות"

מהחיפזוןנבעולאהקבורהבהליךהרשלנותגילויי

מותו.לאחרמידהמתאתלקבור

להמשךטעםשאיןהפרקליטותקביעתחמישית,
אתמעלההתעודות,ש"התגלו"לאחרהבדיקות

היוישראלינעדרשללהוריםגםהאםהתהייה
מקוםשלאוהגופהשלודאיזיהויעללוותרמציעים

בנם.קבורת

סובחסבחעבדאללהבאסם2.

מאזנעדראשרירדןאזרחפלסטיניהנוסובחבאטם

מהצלבמידעמשפחתוקיבלהשנהבאותה1984.
חייליעםהיתקלותכמהלךכאסםנהרגלפיוהאדום
חוקיתבלתיבדרךלהיכנסבניסיוןב-14.9.84.צה"ל

הגיעהב-1994,יותר,מאוחרשניםעשרלישראל.
בכלאבחייםנראהבאסםכישמועההמשפחהלאוזני
שלאחיולבנון.שבדרוםאל-חיאםובכלאעתלית

לסייעבבקשההפרטלהגנתלמוקדפנהבאסם
גורלו.בבירור

אכןסובחבאסםכיהמוקדלפנייתענהצה"לדובר
לחלליהקברותבביתוקבורצה"לכוחותידיעלנהרג
לידילהעבירהסכיםצה"לאדם.גשרשלידאויב

אשרא',5028בקברהטמונההגופהאתהמשפחה
לקבלביקשההמשפחהבאסם.שלזוהיאלכאורה
אתתקבלבטרםהמנוחשלזיהויודרךאודותפרטים

נךעלבנם.בגופתמדוברשאכןלוודאמנתעלהגופה,
הצבאית:הפרקליטותהשיבה

כיעולה,השוניםהצבאלגורמיפנייהלאחר]._.[

איןכן,כמומזהה.תיעודכלבידיהםאין

קבורתלאחרשנים13כיוס,לשחזרבאפשרותנו

שהוביל,ההליךהיהמההמחבל.שלגופתו

חבוס.0'כבאסםהגופהלזיהויבשעתו,

בבקשהלצה"להמשפחהמצדפניותמספרלאחר
גופהאותההאםבוודאותשתקבעד_נ.א.בדיקתלערוד
למענה,זכולאואשרסובח,באסםשלזואכןהיא

להגנתהמוקדבאמצעותלבג"צ,המשפחהעתרה
בעקבותהקידבה.]4ביצועעלשיורהבכדיהפרט

ל-244,246קברביןמונחתשהיתההראשונה,בפעםשהוצאההגופהלמעשה.כיהפרקליטותמטענתלהסיקניתןזאת37.

זה.למקרהשייךאיננואשר244לקבראלאבתחילה,שסברוכפי245.לקברשייכתאיננה
נאותההתנהרתמהיהקובעתנורמטיביתמסגרתבגדרהםהללוהכלליםכאן,הנדוןהספציפיבמקרהכילהבהיריש38.

אויב.צבאשלחללבזו[אהרהלראותקשהשכןגרידא,משפטיתמחויבותבהכרחלאאךדומה,בסיטואציה

דומותהוראות17.סעיףהקרב,בשדההמזויניםהכוחותאנשימביןוחוליםפצועיםשלמצבםלהטבתג,נווהאמנת39.
שלמוותבמקרילנהוגישכיצדהקובעיםהשלישית,ג'נווהבאמנת120ובסעיףהרביעית,ג'נווהבאמנת130בסעיףמופיעות
מלחמה.ושכוייעצירים

6,4.97.מיוםהמשפחה,אתשייצגרוזנטלאנדרהלעו"דצה"ל,שלבינלאומילדיןפצ"רע'רייזנר,דניאלשלמכתב40.
הביטחין.שרנ.ואח'סובחנאסם4583/97בג"צ41.



תוצאותהבדיקה.לעריכתצה"להסכיםהעתירה
כביר,אבוהפתולוגיבמכוןהמתבצעתהנ"ל,הבדיקה

הבדיקהשלהממצאיםלפיאולםהתקבלו,טרם
שהוצאהשהגופהברורכבירבאבוהאנתרופולוגית

שלהיתהמובחןבאסםשלכקברושצויןמהקבר,
28בןהיהסובחשבאסםבעודבמותו,50כבןאדם

במותו.נ,

צה"לרישומיהאםסופיתהובררלאעודאסגם

סממניעללהצביעכברניתןזה,במקרהנכונים

כיצדראשית,הקודם.למקרההדומיםוזלזולרשלנות
הרוגשלזהותוקביעתדרךעלרישוםאףשאיןייתכן
שוםיישאלאלפעולהשיוצאשאדםייתכןהאם

אתהמסדירההמטכ"לפקודתלפיחפץ,אותעודה
החללים,מסמכילרכזישאויב,בחלליהטיפול
נפרדות,במעטפותשלהםהזיהויומסמכיחפציהם
חיבורעלאחראיהקברותביתחולייתמפקדכאשר
ל"הצב.43אכ"אשלהנפגעיהלמחלקתהמועברדו"ח

פשוטזיהויאמצעיברבנותשאיןייתכןכיצדשנית,

צורךישמדועשלישית,הגופה,שלתמונהכגון
לבצעיסכיםשצה"לבכדיהמשפטלביתבעתירה
בןאםבוודאותלדעתהרצוןהאס,ד.נ.אבדיקת
סבירזאומובןאיננונהרגאכןמשפחה

רמזיםכמההללו,המקריםשניבתיאורלמצואניתן
דופןיוצאימקריםעלמדוברשלאכךעלהמצביעים

רחבה.יותרתופעההמייצגיםמקריםעלדווקאאלא
בביתרוזנטללעו"דשהתלווהרבניםהודולמשל,כך

זמןלפניהוצבוהקבריםעלהשלטיםכלכיהקברות,
לאהצבאיתהפרקליטותאמת;בזמןולאקצר

לממצאיובאשררוזנטלעו"דשלטענותיואתהכחישה
בודד:מחדלזהוכילטעוןניסתהולאהקברותמבית
אלאהמשפחותלבקשתלהיענותשלאהמדינהגישת

המודכו.44לבג"צעתירהבעקבות

עושהישראלאיןהבינלאומילמשפטבניגודלסיכום,
סימוןואתההרוגיםזיהויאתלהבטיחהמינימוםאת

לפיקבורהלהבטיחוחומרקלוגופותיהם,קבריהם
השתייכו.לההדתשלהטקסכללי

הבדיקהאנתרופולוגית.כדיקהפיעלרקאדםשלוהותולשלולמשפטבבתימקובלשלאמכיווןכילהבהיריש42.
נמשכת.יותר.למדעיתהנחשבתהד.נ.א.,להשוואת

1.9.76.מיום38.0109מטכיילפקודת43.

שללמאבקהאלאפלסטיניםכלפיליחסדווקאקשוראיננוהגופות,שלבזיהויןלמחדליםהסיבותאחתכיהטועניםיש44.
הכשרהשוםללאוזאתצה"ל),חלליגס(חלליםשלזיתיים(בדיקתםעלהמונופולאתבידהלשמורהצבאיתהרכנות

4.12.98_הארץ.ברגמן.רוןשלכתבתור'כךעלמקצועית.



האבלותהמשפחותה.

שמיישמתזוענישהמדיניותשלהעיקרייםהקורבנות
הנפשיתהפגיעההחללים.משפחותכאמור,הן,ישראל

מיקיריהןלהיפרדהאפשרותחוסרעקבלהןשנגרמת

ספריבמרביתהיטבומעוגנתמתוארתאותם,ולקבור
היגולוכיספה.45

יקראדםשלגופתואלאמצעיתהבלתיהקרבה

המוותלהפיכתהמרכזייםהתנאיםאחדמהווהשנפטר
ההתאבלותתהליךולהתחלתמוחשית,לעובדה

תופעההיאקרובאדםשלהמוותהכחשתוההשלמה.
ניצחתהוכחתבהיעדרהמתעצמתנפוצה,פסיכולוגית
הבניםאתשהרגומאמיןלאאני"ההפך:עלהמצביעה

עוודאללהועימאדעאדלהאחיםשלאביואמרשלי,"
והוסיף:התנקשות,מבצעבמהלךצה"לידיעלשנהרגו

לאאנישלהםהגופותאתלימראיםשלאזמןכל"
מחפשתהיאשניםמהם,מפחדתישראלמאמין...
אותםשהרגההסיפוראתממציאההיאועכשיואותם,

םכלש."44העםלבאתלשמחכדי

חשובתפקידהםגםממלאיםהקבורהטקסי
עםהשכולותהמשפחותשלהכואבתבהתמודדות

החייםפרידתאחד,מצדהוא,הקבורהטקסהאובדן.

והזדהותתמיכהלקבלתהזדמנותשני,ומצדמהמת,
הזמן,חלוףעסבטקס.המשתוגףהאנשיםממעגל

שנפטרהמשפחהבןשלהקבראתלפקודהאפשרות
העיבודבתהליךנוספתחשובהחוליההיאולטפחו,

אתרכמעיןמשמשהקברעמו.וההשלמההמוותשל
משפחהבניביןולהתייחדותהקשרלשמירתסמלי
לעולמם.שהלכויקיריהםלבין

היאיקראדסשלמותועםשההתמודדותמאחר

נבחרההיאבכלל,האנושיתבהוויהרגישהנקודה
כלפיהישראליתהענישהמדיניותשלכיעד

היכןלהכותאחרות:במליםבשטחים.הפלסטינים

שכואב.

כן,אסלהתמודד,צריכותהמפגעיםמשפחותמרבית
הנלוויתוהחומריתהמוראליתהמצוקהעםרקלא

להתאבלהאפשרותחוסרעםגםאלאבתיהן,להריסת
מבניהן.אחדשלהמוותאתולעבד

עללכאורההשמחההבעותכילהבהירהראוימן
האבליםבסוכותלעיתיםהנשמעותהקדושים"מות"

אלאואובדןכאבהיעדרמבטאותאינןפלסטינים,של
וטעםמשמעותלמצואצורךכלומר,ההפך,אתדווקא
משפחותשלהניסיוןהכאב.עללהקלמנתעללמוות

אחדלאובדןמשמעותולהעניקלהצדיקשכולות
בחברהגםמוכרמלחמתיות,בנסיבותבמיוחדהבניס,

תילסרבינוא.47כמעטתופעהוהואהישראלית

המשפחותהתמודדותשלאנושיהכלללהיבטבנוסף
גםישראלשלהמדיניותפוגעתקרוביהן,מותעם

למוותהקשוריםהדתיותובמסורותבמנהגים
החשיבותהללו.המשפחותנוהגותלפיהןולקבורה,
איננההמת,לכבודהפלסטיניתהתרבותשמייחסת

מסדירהאיסלאםהישראלית.החברהשלמזונופלת

כן.כמווההתאבלות.הקבורההלכותאתקפדניבאופן
במהלךהמשפחהקרובישלקברםאללרגלהעלייה
הפלסטינית.בחברהמאודנפוללמנהגהפךהחגים
מהעדויותמצטיירתזהמנהגלקייםהאפשרותמניעת

משפחותבחיימשמעותיתכפגיעהזהלדו"חשנאספו
להחזירשלאהישראליתהמדיניותלכן,ההרוגים.

שלבוטההפרהמהווהההרוגיםלמשפחותגופות
הקובע:הרביעית,ג'נווהאמנתשל27סעיף

אתשיכבדוהנסיבות,בכלזכאים,מוגניםאנשים
המשפחתיות,זכויותיהםכבודם,גופם,

מנהגיהם.ואתהדתיחייהםואורחאמונותיהם

ונפגעותזה,בסעיףהמוזכרותהזכויותכילהדגישראוי
ההרוגיםמשפחותשלזכויותיהןהינןישראל,ידיעל

עצמם.ההרוגיםשלולא

.45andGrief1((הChigiec~.13896ןooksBasicYo~k,(NflVEkereavement.ofAnatomyTheRaphael.
BereavementחSociety.Contempotary1ןו,סח"0ןו,ח~)ן,"מ"קlishingה(,ט5ט.א198.1

18.9.98.הארץ.46.

16,אלפיים,הישראלית,"בהוויההאבלועלהשכולעלהאובדן,על"נוה,חנהר'הישראליבהקשרזובתופעהלדיון47.
120-85.ע"ע1998,אביב
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פלסטיניםשלמשפחהמבניעדויותמספרלהלן

ישראל:ידיעלמוחזקתשגופתם

אברהיםאללהעבדמריםשלעדורנה1.

ואםאלמנה1932,ילידתמוחמז,שאקר
וחיפר4הפליטיםממחנהלחמישה,

הלכתיליד.בביתבפיגוע25בגילנהרגסלאחבני

נפטר,שבניאחריכשנהברפיתשנמצאהאדוםלצלב
מילאואבללי,לעזוריכוליסלאשהםליאמרווהם

למשרדהלכתיזהאחריאצלם.שנשארבקשהטופס
רפיחשללסניףאותיהפנושם,בעזההאדוםהצלב

אנשיםמיניכלבאומזה,חוץבו.הייתישכבר
והלכו.רשמואדם,זכויותמארגוני

אבלהנברסקה,בנישלהגופהשאולילזהמודעתאני
אותה,לישיתנואחת,ידרקממנונשארהאםאפילו

כראוי,קברלולבנותרוצהאניממנו.משהורוצהאני
שללקברעוליםלפיהאל-פיטרעידמצוותאתולקיים
כשאנינמחץלביהחג.יוםבבוקריקריםאנשים

שלזכרםעםלהתייחדהולכיםהאנשיםכלאתרואה
בכדיבנישלקבראיןוליהקברותבביתיקיריהם
איתו.להתייחד

יאשיןמוחמדחסןאמנהשלעדותה2.

לעשרהואםנשואה1942,ילידתכחלות,
הזע49רצועתמג'באליה,ילדים,

ממולכדרכבעםהתנגשכאשרבפיגוענהרגרבתיבני
יונסלחאןאל-בלחדירביןבכבישישראליבאוטובוס

2.11.95.ביום

אתוזיהיתיבטלוויזיהצפיתיכאשרהזדעזעתיאני
וביקשתיבעזההפלסטינילמתיקפניתיגופו.חלקי

הביתהאלינוהתקשרושנהאחריגופתו.החזרתאת
שהישראליםלנוואמרוהפלסטיני,המתייקאנשי

ציפיותשפיתחנואחריגופתו.אתלנולמסורמוכנים

המת"קאנשילנואמרוזו,הודעהבעקבותגבוהות

חזרושהישראליםאליהםשנקראנוביוםהפלסטיני
מהבטחתם.בהם

אליהבאוהואעליו,חולמתתמידאימאלאחותו

אותו,ולהזכירעליולדברשנפסיקלהואומרבחלום
עליו.דיבוריטמרובלנוחיכוללאהואכי

בניגופתאתלהחזירשיכולמיכלבפנימתחננתאני

ידעתישלאחבללי!יקרכךכלהואכך,לשםלפעול

יודעתהייתיאילושעשה.מהאתלעשותתכניותיועל

עללביבתוךאותונועלתהייתילעשותהולךהואמה
וכואבתבוכהתמידאניחי!אותולשמורמנת

מרגוע.ליתביאקבורתואוליועצובה.

אחמדמוסבאחמעזוזהשלעדותה3.
ילדים,לתשעהואסנשיאה40,בתיוכר,

נהזע5סג'אעייה,משכונתבית,עקרת

לשרתפניתימותו,אחריליד.בביתבפיגוענהרגבני
איתהודיברתיאל-וזיראינתיסארהפלסטיניתהרווחה
היאבני.גופתהחזרתלמעןשתפעלבכדיאישית

שיחזירולהתאבד,אותוששלחולאלהתלכילי:אמרה

גופתו.את

האובדן.עםלהתמודדמנתעללבנילקברזקוקהאני
מהקוראן.פסוקלידוולקרואבולנגועקברצריכהאני

בחגעוליםהאנשיםכלאל-פיטר.עידמתקרבעכשיו
דרךליואיןאליולעלותקבראיןולייקיריהסלקבר

בני.זיכרוןעםלהתייחד

הועילו.ולאאדםזכויותמארגוניאנשיםאלינובאו

בעניין.שיטפללעו"דפנינולא

ילידהאדי,ג'ומעהכאסלשלעדותן4.

תושבילדים,לעשרהואבנשוי1937,
עזהמרצועתיונס/ח"ןהפליתיםמחנה

1994.לדצמברב-25האומהבניינילידנהרגאימןבני
יונסבחאןהאדוםבצלבפעמייםנרשמתימאן

גופתו.להחזרתיפעלוהארוסהצלבשאנשיוביקשתי
רקלפנות,למייודעלאאניהאדוםהצלבמלבד

תמידתשובה.מהםקיבלתילאועדייןפניתיאליהם

בטיפול.שהנושאליאומריםהם

המשפחה.בביתנ.14.99,ביוםרקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות48.
המשפחה.בבית15.1.99,ביוםרקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות49
המשפחה.כביתג.14.99,ביוםרקייהאכונג'יבעל-ידינגבתההעדות50.
המשפחה.בבית14,1.99,ביוםרקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות51.



הייתיקבר!לנושהיההלוואי"בוכה:תמידאשתי

האחרים.השהידיםכלכמוקברואתלבקרהולכת
מילכלפונהאניבני.יישלהגופהאתרוצהאני

לרגיעהלהביאלישיעזורבוקייםאדםשלשמצפון
המשפחתי.בנילכלנפשית

עבאס,חמןעיסאמחמודשלעדותו5.
תושבילדים,לתשעהואבנשוי1935,יליד
רי'חאופלא51הפליטיםמחנהעזה,

עםיריותחילופיבמהלךנהרג12.7.75ילידחסןבני
אני9.10.94.ביוםבירושליםיפוברח'הישראלים

שבנישיערתיולאבחדשותהזאתהתקריתעלשמעתי
במשךכהרגלו,שלאמהבית,נעדרבניבה.מעורבהיה

לינודעמותודברעלהאירוע.לפניימיםכשלושה

הטלוויזיהמולישבתיאניהישראלית.מהתקשורת
שלוהגופהאתראיתוכאשרהמנוחהאשתיעםיחד

שזהברורלנוהיהובחדשות,התקשורתבצילומי
הוא.

nwl>w-אתלדרושהתחלתיהאירועאחריםייעובשכ
שיעזורבבקשהערפאת,ליאסרבמכתבפניתיהגופה.

נפשיתמבחינהחשובליהיהבני.גופתאתלקבללי

תסירקבורתולקבורה.ולהביאההגופהאתלקבל
נפשי.אתותרגיעהמועקהאתמלבי

סוראנילראג'יפניתילי.עזרהלאלרשותפנייתי

וגםוכעזרתו,האדם,לזכויותהפלסטינימהארגון
זהאסיודעלא-בג"צשהגישישראליגורםבעזרת
29.1.97ביום-אדםזכויותארגוןאובודדעו"ד

בלוויהברצועהקברותבביתונקברההגופההתקבלה
מסודרת.גנ

בעזההאדםלזכויותהפלסטיניהנתרכזידיעתילמיטב
שפעלכפיג'אדאללהhN>Dשלגופתולהחזרתגםפעל

שאשתי,כךעלמצטעררקאניחסן.בניגופתלהחזרת

אתשקיבלנולפניכשנהצעראכולתנפטרהקאוקבה,
זכוכהבלילהמתעוררתהיתההיאחסן.שלהגופה

בנה,אתלראותזכתהשלאוחבלהזמןכלומתייפחת
לקברוועולהמכובדתבלוויהנקברמכול,לההיקר
יודע,מיהיום,חיההיתההיאאולישנהוג.כמו

שלאחאסמעאילאחמדשלעדותו6.
לשניואבנשוי1932,ילידעוודאללה,

הריב-לא4'תושבילדים,

1969,ילידועימאד1967,ילידעאדלr1>Wהבניםשני
שלטונותושלהפלסטיניתהרשותשלמבוקשיםהיו

במשךמבוקשיםהיוהםאחת.ובעונהבעתישראל
10.9.98ביוםהישראלים,בידיחיסולםלפניכשנתיים

לחברון.מערביתטייבהכפרבאזור

אישיבאופןערפאתיאסרעםושוחחתיפניתיאני
בניי.שלהגופותהחזרתלמעןלפעולממנווביקשתי

זכויותלארגוניברמאללה,האדוםלצלבגםפניתי

גםפנינוהתערבותם.אתוביקשתיהקהל,ולדעתאדם
בדרךהישראליםאצלשיפעלבולוסג'וואדלעו"ד

לפעול.התחיללאעדייןהואאךמשפטית,

קברים.שניהכנושלי,הבניםשנישלהריגתםמיום
שלגופותיהםאתלקבלאפשריתדרךבכלפועלאני
הספקעםחיאנינאותה.לקבורהולהביאםבניישני

על-ידיבשבינלקחואלאנהרגולאבניישמאהמתמיד

הישראלים.

צילמוהישראליםואםבתקשורת,תמונותראינולא

לנושיתנואותמונותיהםאתלנושיראוההרוגיםאת
מדועאשתי,ואתאותימענישיםמדועהגופות.את

ילדיושלושתעאדל,שלהאלמנההודא,אתמענישים

עימאד,שלאלמנתושיפאא,אתמענישיםמדועובתו,

בנותיו!ושתיבניושני

גופותיהםהחזרתלמעןלפעולשיכולמילכלקוראאני

אתלסתוטרוצהאנינהרגו.אכןהסאסבנישנישל
אתמלביולהסירומותםחייהםסיפורעלהגולל

חי.אניעימםהספקות

המשפחהבבית14.1.99,ביוםרקייה,אבוטייבעל-ידינגבתההעדות52.

20.שולייםהערתר'53.

המשפחה.בבית27.1.99,ביוםרקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות54.



עביד,מוחמדאל-קאדרעבדשלעדותו7.
יונס,מח'אןלתשעה,ואבנשיי1939,יליד

עזהיירצועתהמערבי,הפליטיםמחנה
אחריסנטר.בדיזנגוףבפיגוע4.3.96ביוםנהרגבני

בראשותובעזהאדםזכויותלארגוןפניתינהרגשבני
אניתוחזר.בנישלשהגופהבתקווהסוראני,ראלישל
ליואמרוהפלסטיניתברשותלמוסדותפניתיגם

לי.לעזורמאמץכלשיעשו

אותישאלבניהאםהישראלים,מענישיםמיאת
תוכניותיועלידעתיאניהאםלהתאבד?שהלךלפני
באשתובי,מתעלליםלמהאותן!מנעתיולאבנישל

משפחתו?ובבני

היתהזובאוניברסיטה,בןלישישגאההייתיאני
הוא,שלי.הילדיםביןהשישיהיההואנפשי.משאת

הואבאוניברסיטה.ללימודיםלהגיעהצליחהוא,ורק
ילדיי.ביןשליהגאווהומקורלי,יקרהיה

למשששאוכלכךאליי,קרובוקבורתהגופתוהחזרת
נפשית,הקלהלהרגישליתגרוםשלו,בקברולנגוע

כיוסבתוכי.המוותאתולהפניםמותו,עםלהשלים
אתלהביאשאזכהייתןמיבבית.ושוכבחולהאני

בחיים.עודכשאנילקבורהבניגופת

אל-מחמודמוחמדמחמודשלעדותו8.
ממחנהילדים,לשישהואבנשויח'טיב,

עזה~ירצועתנוסיראת,הפליטים
בכבישתופתמכוניתבפיגוע9.4.95ביוםנהרגאחי
בבקשהפנינומותומאזיונס.לחיאןדיר-אלבלחבין

וגסעזהברצועתהאדוםלצלבגופתואתלהחזיר
יוסףלנאסרוגםעזהןברצועתהפלסטינילמת"ק
המת"קאנשיבעזה].הפלסטיניתהמשטרהמפקד[

בידישנתוןנושאשזהפניותינו,בעקבותלנו,אמרו
מהצלבאנשיםאליבאוכשבועייםלפניהישראלים.

לפעולוהבטיחונוספתאינפורמציהוביקשוהאדום
בעניין.

הרשותאנשילנוהודיעומותואחריראשוןביום
הגופה.אתלנולתתרוציםשהישראליםהפלסטינית

שלאלנוהודיעוזהאחריוחיכינו.קברהכנואנחנו
אותה.למסורמסרביםוהישראליםהגופהאתנותנים
ומוכן.חפורהקברהיום.עדנמשךהזההמצב

אחיאתלהביארוציםמאמינים,כאנשיםאנחנו,
לולעשותיהיהניתןשישיובימיחגושבימילקבורה,
לאבאבמיוחדקשההמצבלקברו.ולעלותאזכרה

נהרג,שח'אלדאחרינכהכיוםאבאשלי.ולאימא
אחרירגליועללעמודולאלדבריכוללאהואוכיום
רקזהחיאלד.שלמותואחריכשנהבשבץשלקה
כבודוהביטוילהיקבר,צריכההאדםשגופתאנושי
בכבוד.אותושקובריםבכךמתבטאהמת

המשפחה.בביתנ.14.99,ביוםלקייה,אבונג'יבעל-ידינגבתההעדות55.

המשפחה.בבית15.1.99,כיוםרקייהאבונג'יבעל-ידינגבתההעדות56.



והאלצותפסקנות

פןהואההרוגים,למשפחותגופותלהחזירהסירוב
פלסטיניםשלהאדםבזכויותהפגיעותבמסכתנוסף

היבמיהאתלתעדבאוהדו"חישראל.מצדבשטחים
בכלהשלכותיהעלולהצביעזו,מדיניותשלהשונים
בצלםכיונדגישנשובאדם.בזכויותלפגיעההקשור
משמעיתחדומוקיעיםממיםהפרטלהגנתוהמולו

שגופותיהםלהרוגיםהמיוחסיםהטרורמעשיאת
ישראל.ידיעלמוחזקות

כדלקמן:הםזהבדו"חשעלוהמרכזייםהממצאים

לישראלהיתהלא1994ועדהכיבושמתחילת1.
מפגעים,גופותהחזרתלגביעקביתמדיניות
באופןהוחזרו,לחלופין,אווהוחזקווגופות

ההתאבדותפיגועמאזיותר.אופחותשרירותי
לפיהברורהמדיניותממתמנתב-1994השלישי

למשפחותיהם.המפגעיםגופותאתמעביריםלא

שלנוספתצורהבעיקרה,מהווה,זומדיניות2.
יותרמתפישההלקוהיאקולקטיווית,ענישה
בשםהמוצדקתמפשעחפיםהענשתשלרחבה

פוטנציאליים."מחבליםהרתעת"

משפחותאצלולמצוקהלסבלגורמתזומדיניות3.
בתהליךמשמעותייםולקשייםההרוגים,

היאכוןכמוהאובדן.ועטהמוותעםההתמודדות
הנהוגותהדתיתובמסורתבאמונהגספוגעת
הנוגענכלהפלסטינית,האוכלוסייהבקרב

במשפחה.למתיםלהתייחסות

באופןנקברותישראל,ידיעלהמוחזקותהגופות4.
זיהויןבאפשרותספקהמטילומבזה,רשלני
כלשהיגישהמהמשפחותנמנעתכן,כמובעתיד.
בניהן.שלהקבורהלאתרי

מרכזיותלנורמותמנוגדתישראלשלהמדיניות5.
הבינלאומי:ההומניטרימהמשפטהנגזרות

ענישהשלכלשהיבצורהלהשתמשהאיסורא
קולקטיווית.

אתהמשפחתיות,הזכויותאתלכבדהחובהב.
שלהדתיותהאמונותואתהחייםאורח

כיבוש.תחתאורחים

מכובדת,בצורהאויבהללילקבורהחובהג.
זיהוי.והמאפשרת

בתורבגופותלהשתמשהמשתמע,האיסור,ד.
ערובה.בנות

שלערכיהאתמוחלטניגודנוגדתזומדיניות6.
המת.כבודואתהאדםכבודאת-ישראלמדינת
החברהשלליחסהצורמתבסתירהעומדתהיא

הבעתיולזכותןשכולותלמשפחותהישראלית
לאמונתן.בהתאםמתיהןאתלקבורמעורערת

לממשלתקוראיםובצלםהפרטלהגנתהמוקד
לידיולהחזירכאן,שתוארהמהמדיניותלחדולישראל

בידיה,שנמצאותיקיריהןגופותאתהמשפחות
המעשיםלחומרתקשרללאבעתיד,גםכןולעשות

צרוףהומניטריבצעדמדוברלהרוגים_המיוחסים
שלהביטחונייםהאינטרסיםעלהשלכותלואיןאשר

המשפטמהוראותמתחייבוהואבשטחים,ישראל
המשכהזה,לעומתישראל.אתהמחייבותהבינלאומי

הואזו,חוקיתובלחימוסריתבלתימדיניותשל
בקרבוהשנאההצעררגשילהעמקתערובה

הסלסכייניתהאוכלוסייה
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