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הסוגיהעלהשלכהלוישאשרלחקור,לנכוןהוועדהשתמצאאחרנושאכלח.

התקירה.נשוא
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מבואא.

השיפוטלחוק537סעיףלפיסמכותובתוקףחקירה,ועדתהרמטכ"למינה17.10.99ביום1.

כיו"ר.המינוי)כתברמ"ב(2.0715עליוןפיקודלהוראותובהתאםו"טשתה-1955הצבאי,

ואל"םשחרבןסיימוןאל"מבועדהחבריםבנוסףארדיטי,דניתא"למונההחקירהועדת

תירוש.משהמיל)(

המחבליםלגופותבנוגעהענייניםהשתלשלותאתלחקורמונתההחקירהועדת2.

ולבררסובח)-להלן(סובחו:זוואהרה)-להלן(זוואהרה

צה"לטיפולשלההיבטיםמכלולאתלבחוןהועדהנדרשהכמו-כן,הימצאן.מקוםאת

בכלל.מחבליםבגופות

ידיעלעליה,שהוטלוהמשימותאתבהצלחהמילאההועדהכינצייןדברינו,בראשיתכבר3.

לשיפורהמלצותומתןמחבליםבגופותהטיפולאופןבחינתהמחבלים,גופותשתיאיתור

בעתיד.הטיפול

הנושאיםאתלחקורישהחקירה,ועדתעבודתבמסגרתכיומפרט,מוסיףהמינויכתב4.

-:הבאים

אשרהנ"ל,המחבליםגופותלשתיבנוגעהפרטנייםבמקריםהעובדותהשתלשלותא.

;הגופותשלהימצאןומקוםכה,עדאותרולא

לגורמיםצה"לוביןצה"ל,בתוך(מחבליםבגופותלטיפולהאחריותחלוקתב.

,אחרים)

,מחבליםגופותשלופינויסימוןזיהוי,הליכיג.

,הגופות)עלשנמצארכוללענייןלרבות(ודיווחמחבליםגופותתיעודהליכיד.

;מחבליםגופותשלקבורההליכיה.

;מחבליםנקבריםבהםקברותבתיאחזקתנוהליו.

ןמחבליםגופותשלמחדשוקבורהמקברהוצאהנוהליז.



נושאהסוגיהעלהשלכהלוישאשרלחקור,לנכוןהועדהשתמצאאחרנושאכלח.

החקירה.

4בתוךהרמטכ"ללעיוןוהמלצותיהמסקנותיהממצאיה,אתלהגישהתבקשההועדה5.

מועדאתהרמטכ"לדחההועדה,בעבודתלהתפתחויותבהתאםהמינוי.ממועדחודשים

2000.יוליחודשלסוףעדמכןולאחר2000,יונילחודשעדתחילה,-הועדהפעילותסיום

בתי3בצה"לכיוםפעילים16.7.2000,ליוםנכוןהראשית,הצבאיתהרבנותנתוניעל-פי6.

פצ"ן),מרחב(יעקבבנותגשרשלידהקברותבביתקבורותגופות243למחבלים.קברות

בביתקבורותגופותו-92פצ"ן)מרחב(טוליפמוצבשלידהקברותבביתקבורותגופות14

ומסתנניםמחבלים349כיוםקבוריםהכלסךפקמ"ז).מרחב(אדםגשרשלידהקברות

צה"ל.שלאויבלחלליקברותבבתי

בשתיטיפולבמהלךשעלוממצאיםבעקבותהתקבלההחקירהוועדתמינויעלההחלטה7.

הבטחוןשרנ'אביריג'יה5267/92בג"ץ(כבגחןביושבוהעליוןהמשפטלביתעתירות

הדו"ח.בהמשךבהרחבהנעסוקבהןהבטחון),שרנ'שובח4883/97בג"ץואחי,

היתר,בין.עדויותוגבייתסיוריםפנימיים,דיוניםקיוםידיעלהתנהלההחקירהועדת8.

באמ"ץ,באמ"ן,מרכז,בפיקודצפון,בפיקודשוניםתפקידיםמבעליעדויותהועדהגבתה

מנציגיעדויותהועדהגבתהבנוסף,משפטית.לרפואההלאומיובמכוןהצבאיתברבנות

הקברותבית:כיוםהפעיליםאויבלחלליהקברותבתיבשלושתסיירההועדההמשפחות.

ביתוכןצפון)פיקודבמרחבהמכוייס(יעקבבנותגשרשלידהקברותוביתבטוליפ

באיתור,הועדהעסקהכמו-כן,מרכן).פיקודבמרחבהמצוי(אדםגשרשלידהקברות

הרלוונטיותבתקופותמחבליםבגופותהטיפולבדברונהליםפקודותולימודאיסוף

עסקינן.בהןלמקרים

גשרולידאדםגנדרשלידלמחבליםקברותבבתיקברים18פתיחתהועדהיזמהבנוסף,9.

לבדיקההועברוובפיקוחההועדהבהנחייתמהקבריםשהוצאוגופותשמונהיעקב.בנות



דםדגימתנטילתעלופיקחההועדהיזמהכמו-כן,.משפטיתלרפואההלאומיבמכון

להלן.שיפורטכפי5267/92(,בבג"ץהעותרת(זוואהרההמחבלשלמאמו

י
מתוךשתייםשכן(3בפועלנבדקותתוכןDNA,השוואתע"יזיהויבדיקתעריכתלשםהועברוגופות7

זיהויבדיקתעריכתלשםנשלתההשתיניתהגופהלאתר).הועדהניסתהאותןהגופותהיוהגופות,שלוש
בלבז.חיצונית



זוואהרה8888888888_לגופבנוגעהענייניםהשתלשלותב.

אביויג'יה5267/92בג"ץ(לבגאזעתירהירדןתושבתידיעלהוגשה1992נובמברבחודש10.

ונתפס3.2.90מיוםבתקריתנפצעבנהלפיומידעבידיהכיטענה,העותרתהבטחון).שרנ'

אםהחיים,ביןבנההאםלהלמסורצה"לאתלחייבביקשההעותרתצה"ל.כוחותבידי

שאיננובמידהמוחזק.הואהיכןלדעתהעותרתביקשה-החייםביןשהינובמידהלאו.

קבורתו.מקוםאתלדעתהעותרתביקשה-החייםבין

אודותמידעלקבלתהרלוונטייםהצבאייםולגורמיםלשב"כפנתההצבאיתהפרקליטות11.

להם.מוכראינושהבןמסרוהגופיםכלהעותרת.שלבנה

בחמישהבלבנוןנצרבואדיצה"לשלמארבנתקל3.2.90ביוםכיעלהעם-זאת,יחד12.

טיפולוקיבלנפצענוסףמחבלהנראה,ככלנהרגו.המחבליםחמשתמתוךשנייםמחבלים.

נמלטו.המחבליםשארלבנון.בדרוםחוליםבביתרפואי

גופותחמש14.2.90,ביוםנקברופצ"ן,שלהצבאיתהרבנותרישומיעל-פיכיעלה,עוד13.

על-פייעקב.בנותגשרשלידאויבלחלליהקברותשבביתה'-א'יצוינואשרבקברים

בעודזרעית.באזורהמ-9.2.90בהיתקלותמקורןב'-א'שבקבריםהגופותהרישומים,

שנקברההגופה(12.2.90ביוםאטייבהלידבהיתקלותמקורןה'-ג'שבקבריםשהגופות

.אישה)גופתהנהג'בקבר

הרבנותמבחינתכלומר,זהותם.ציוןללאלקבורה,לרבנותנמסרוהגופותחמשתכל14.

באלמונים.היהמדוברהצבאית,

שלבנהאודותמידעכלצה"לבידיאיןכילבגאז,המדינההודיעהזה,למידעבהתאם15.

מתאריךמזוהיםלאמחבליםשנישלגופותיהןצה"לברשותמצויותאולם,העותרת.

.העותרתבןבגופתהמדוברשמאהבדיקותתימשכנהלגביהןאשר)9.2.90(,סמוך

שונותבבדיקותלהמשיךלמדינה31.1.93ביוםהעליוןהמשפטביתהורהכךבעקבות16.

העותרת.בןלאיתור

כיאוחנונה),אברהםהרבסא"ל(צפוןפיקודשלהצבאיהרבמסר1993פברוארבחודש17.

הגופות2וכיברישומים,טעותחלהכיהובררבארכיוןוחיפושמעמיקבירורלאחר



9.2.90(.ולא(3.2.90מיוםבתקריתשנהרגומחבליםגופותהנןב'-א'בקבריםשנקברו

העותרתשלבנהגופתכיעלה,הפיקודגורמיעםשערךמבדיקהכיפצ"ן,רבמסרכמו-כן,

הנהאלהגופותמשתימיידעולאהרבנותגורמיואולם,.אלהגופותמשתיאחתהנה

גורמיאללפנותברבצ"ראו"קרע"ןהמליץזהלצורך.העותרת)שלבנה(זוואהרהגופת

לקבורתן.בסמוךצולמואשרהגופות,שתישלתצלומיםהעביראףפצ"ןרב.מטכ"ל

הפרקליטותפנתהמזהה,תעודהנמצאהלאזוואהרהגופתעלכיעולה,שהצטברמהמידע18.

הגופהתמונתביןלהשוותניסיוןלעשותמנתעלישראל,במשטרתמז"פלראשהצבאית

בחיים,בהיותוזוואהרהשלתמונהוביןהקבורהבטרםהצבאיתהרבנותע"ישצולמה

בעתהגופה,מצבלאורהיתרביןצלח,לאזהניסיון.משפחתוע"ילצה"להועברהאשר

הצבאית.הרבנותע"ישצולמה

לכךראיותישהאםולבדוקלהמשיךהצבאמגופיהצבאיתהפרקליטותביקשהבמקביל,19.

.החייםביןעדייןהנושמאאוהיתקלות,באותהנהרגאכןשזוואהרה

שלבתמונההמצולמתהגופהאתלזהותהצליחהלאכיהעותרת,מסרה25.10.93ביום20.

הקבורההגופהאתלהוציאהעותרתב"כביקשלפיכך,.בנהכגופתהצבאית,הרבנות

הגופה.לזיהויDNAבדיקתעריכתיאפשרואשרדגימותלקחתעל-מנתא'בקבר

לגביהגרסאותזיהוי.בדיקתלשםא'בקברקבורהשהייתההגופההוצאה8.8.94ביום21.

הראשון(ב'מס'קברנפתחראשיתהנראה,ככל.שונותהנןיוםבאותוהענייניםמהלך

לשםגופות.שתיהתגלוובוא'מס'קברנפתחמכןלאחראחת.גופהנמצאהובובשורה)

ריק.נמצאאשר,ו'שיצויןקבראףנפתחהזהירות

צלחלאבפועל,במספר.מסומנותלהיותאמורותשהיוניילון,בשקיותמצויותהיוהגופות22.

במכוןונשלחהאחתגופההוצאהלבסוף,הניילון.שקיתעלהמספראתלזהותהניסיון

הגופההוחזרההרקמותהוצאתלאחרמהגופה.רקמותהוצאתלשםמשפטית,לרפואה

יעקב.בנותגשרשלידאויבלחלליהקברותבביתפצ"ןרבנותידיעללקבורה

הזיהויבדיקתעריכתלשםהנדרשהידעבישראלהמעבדותבידיהיהלא1994בשנת!23.

מעבדהלאיתורהעותרתכוחבאפעללפיכך,.מיטוכונדריאלי)DNAבדיקת(הנדרשת

דםדגימותלנטילתהעותרתב"כפעלבמקביל,הבדיקה.אתתערוךאשרבחו"ל,



למוללהשוואהישמשואשרזוואהרה),שלאביו(ובעלהזוואהרה)שלאמו(מהעותרת

DNA-1995,שנתבאמצערקהסתיימובחו"להמעבדהאחרהחיפושיםמהגופה.שיופקה

ארוכהעצםקטעי(מהגופהשנטלהרקמותאתמשפטיתלרפואההלאומיהמכוןהעביראז

.העותרתנציגיאלשריר)רקמתושרידי

ראויארה"ב.בשיקגו,המצויGeneticsReproductiveב-~Instituteלבדיקההועברוהרקמות24.

כלוללאחשבונה,עלהעותרת,מטעםנעשתההאמריקאיבמכוןהבדיקהכילהדגיש,

אוקטוברבחודשהמדינהלנציגיהועברוהבדיקהתוצאותישראל.מדינתמטעםפיקוח

מהגופהשהופקה-DNAכיעולהמשיקגו,המכוןשלמאדהתמציתימהדו"ח.1995

מסקנתהעותרת).(האםשלוהןהאבשלהןדםמדגימותשהופקDNAלמולהושווה

סטטיסטיסיכויוישהאב,להיותיכוללאהעותרתשלבעלהגיהייתההאמריקאיהמכון

.האםהנהשהעותרתלכךמאדנמוך

גנומיDNAמיטוכונדריאלי.ו-DNAגנומיDNA:DNAסוגישניביןלהבחיןישויודגש,25.

גנומיDNAלמולוהןמהאםשהופקגנומיDNAלמולהןלהשוואהניתןמצאצאשהופק

DNAלעומת-זאת,מעצמות.אמינהלהפקהניתןאינוגנומיDNAואולם,מהאב.שהופק

ליין"מאותואחראדםכלאוהאם,שלםע4למולרקלהשוואהניתןמיטוכונדריאלי

ניתןמיטכונדריאליDNAואולם,האב).שלםא4למולכלללהשוואהניתןולא(אימהי"

שנותרשכלגופהשלזיהויבדיקתלערוךצורךישכאשרלפיכך,מעצמות.אמינהלהפקה

DNAורקאךמהגופהמפיקמשפטיתלרפואההלאומישהמכוןהריעצמות,הנוממנה

כללניתןולא(מהאםשהופקה-~DNAלמולרקלהשוותניתןאותומיטוכונדריאלי,

לאב).להשוות

על,1995נובמברבחודשנוספתבדיקהבצה"לנערכההאמריקאיהמכוןממצאיבעקבות26.

כי,עלהמהבדיקה.זוואהרהבגופתמדובראכןכינקבעלפיוהמידעמהולבחוןמנת

והןהטרורארגונישללאירועהאחריותבנטילותשהוזכרוהשמותסמךעלנקבעהזיהוי

.הגופותשתיעלשנמצאומזהותתעודותשתיסמךעל

נהרגאכןזוואהרהכיספקאיןכיהצבאית,בפרקליטותסברולעיל,האמורלאור27.

צורךישוכיקבורתו,למקוםבנוגעאי-בהירותקיימתואולם,3.2.90,מיוםבהיתקלות

.ו'-וב',א'בקבריםהקבורותהגופותלשלושתDNAע"יזיהויבדיקתלערוך



א',לקברהסמוכותבגופותDNAבדיקתלערוךאג"םר'ע'אישרהעותרת,בקשתבעקבות28.

המצויותהגופותשלושתהוצאו16.7.98ביום.צה"לחשבוןעל,ב'-וו'גופותכלומר

היכולתמשפטיתלרפואההלאומיהמכוןבידיהיהכבר1998בשנת.ב'-1א',ו'בקברים

לבדיקתהגופותשלושתהועברולפיכך,הרלוונטי.הריקבוןבמצבמגופותDNAלהפיק

משפטית.לרפואהבמכוןזיהוי

אחתמאףכילמסקנה,משפטיתלרפואההלאומיהמכוןנציגהגיעהגופות,בדיקתלאחר29.

מגופותאחתאףכלומר,(משפטיתלרפואהבמכוןרקמותבעברנלקחולאאלהמגופות

.1994(בשנתא'מקברשהוצאהזוהייתהלאאלה

השתלשלותאתיבדוקאשרמקצועי,בדיקהצוותהקמתעלהפצ"רהמליץזאת,לאור30.

שניתאושרהיותרומאוחר,הרמטכ"לסגןע"יאושרהזוהמלצה.דנןבמקרההעניינים

.הצוותעבודתאתלרכזרבצ"רעלהטילאףאשראג"ם,ראשע'ע"י

שהוצאוהגופותלשלושתזיהויבדיקותמשפטיתלרפואההלאומיהמכוןערךבינתיים,31.

ה-DNAוביןשהוצאוהגופותשלה-DNAביןהשוואהערךהמכון1998.יוליבחודשמקברן

הייתה,הבדיקהמסקנת1995.בשנתניתנהאשרהאם)(העותרתשלדםמדגימתשהופק

.והרקמותהדםשלה-DNAביןהתאמהאיןכי

גוטהרץאיתמרסא"לבראשותכאמור,מקצועיבדיקהצוותהרבצ"רמינה5.1.99ביום32.

ארגוןרע"ן(בלקצביסא"ל:היובצוותנוספיםחבריםשניברבצ"ר).וקבורהאישותרע"ן(

.באכ"א)וכוננותניהולרע"ן(סנטוגביוסא"לברבצ"ר)ושלישות

למדיתמציתיהנוהצוותדו"ח.24.2.99ביוםומסקנותיוממצאיואתהגישהבדיקהצוות33.

בטרםידועשהיהלמהמעברזוואהרה,בגופתהטיפולאופןאודותחדשמידעכוללואינו

זוואהרהגופתלאיתורבנוגעלדעתוהנדרשתהפעולהדרךעלהמלייהצוותהצוות.מינוי

-:מחבליםלקבורתבנוגעכלליותהמלצותהמליץוכן

הוצאוממנובאזורהחפייותאתלהרחיבהצוותהמליץ-זוואהרהגופתלגביא.

הקודמות.הפעמיםבשתילבדיקההגופות



-:כלליותהמלצותב.

שיוכנסהחלל,מספרובואטוםבקבוק:נוספיםזיהויאמצעישניהוספת1.

החלל.מספרעםלגופהאצעדהקשירתוכןהקבורהלארון

.יעקבבנותגשרשלידאויבלחלליהקברותביתמבנהשינוי2.

חקירתואתלהשליםלצוותלהורותהמליץאשרהפצ"ר,להתייחסותהועברהצוותדו"ח34.

יחד.חקירה)השלמתהמצריכותהנקודותפירוטתוך(זוואהרהבגופתלטיפולבנוגע

החפירותאתלהרחיבהמקצועיהבדיקהצוותהמלצתעלידואתהפצ"רסמךעם-זאת,

ייבדקויידרש,שהדברככלכיהמליץואףהמחבל,שלקברוכמקוםהמשוערלאזורסביב

הדיןענףגורמיכיקבע,עודצה"ל.חשבוןעלמשפטית,לרפואהבמכוןנוספותגופות

תתבצעמולהחדשה,דםדגימתממנהלקבלכדיהעותרת,בא-כוחמוליפעלוהבינלאומי

מהימנותאתשיגדילדברתקינה,ראיותשרשרתעלהקפדהתוךואת,ה-גאם.השוואת

הרקמות.בדיקת

עללהקלכדיבהםשישהאמצעיםלענייןהצוותהמלצותאתלאמץהפצ"רהציעכמו-כן,35.

ההחלטהיישוםאתבחיובלשקולהפצ"רהציעלבסוף,מחבלים.גופותשלהעתידיזיהוין

החדשהקברותביתאליעקב,בנותגשרשלידהקברותבביתאשרהקבריםאתלהעתיק

בטוליפ.אשרלמחבלים,

סובחהמחבלבענייןממצאיםובעקבותהפיארלהמלצותבמגעהחלטההתקבלהבטרם36.

מונתהאשר(חקירהועדתלמנות,לרמטכ"ל8.7.99ביוםהפותרהמליץלהלן),שיפורטו(

17.10.99(.ביום

האישייםהחפציםהעותרתאליועברוכיהעותרת,בא-כוחביקשהועדהלהקמתבסמוך37.

כלהצבאבידיאיןכיעלה,מטכ"לגורמיעםמבירורצה"ל.בידיהמצוייםבנה,של

.העותרתשלבנהשלאישיציודו/אומקורייםמסמכים

המחבליםשניבידישהיווהמסמכיםהלחימהלאמצעיבנוגעבדיקהערכההחקירהועדת38.

תעודות2המחבליםגופותעלנמצאוהבדיקהעל-פי3.2.90.ביוםבתקריתנהרגואשר



גביעלהמחבליםאחדתמונתכייצוין,באינתיפאדה.תמיכהוכרוזחש"פבארגוןחבר

אמו.ע"יהועברואשרזוואהרה,לתמונהלמדידומהחש"פבארגוןהחברתעודת

1995בשנתניטלוזוואהרההורישלהדםדגימותכיעלה,החקירהועדתעבודתבמהלך39.

עדשםנשמרולארה"ב,הועברוומשםלסקוטלנדמשםלישראל,הועברומשםבירדן,

משפטית.לרפואההלאומיהמכוןאלהועברוואז1998,לשנת

האפשרותאתהעלתהמשפטיתלרפואההלאומיבמכוןהביולוגיותהמעבדותמנהלת40.

4במהלךאוהמדינות,ביןבמעברלדוגמא,(אחרתדגימהעםבטעותהוחלפהזושדגימה

בסטנדרטיםועמידההוודאותלשםכיסברה,הועדהבארה"ב).אוחסנהבהןהשנים

שהוצאוהגופותאחתשמאמהעותרת,חדשהדגימהבנטילתצורךישמקובלים,מדעיים

אלפנתהוהועדהאמס,ר'ע"יאושרהזוהצעהזוואהרה.שלגופתוזאתבכלהנהכהעד

הנוספת.הדגימהנטילתאתלהסדירעל-מנתזוואהרה,שלאמובא-כוח

אלנבי,שבגשרלירדןהגבולבמעברהעותרתעםהועדהנציגינפגשו24.2.2000ביוםואכן,41.

ונציגהאדוםהצלבנציגביתה,התלווהעותרתאלהעותרת.מןדםדגימתרופאנטלשם

.משפטיתלרפואההלאומיבמכוןDNAלבדיקתהועברההדםדגימתהירדני.הצבא

זהההנוהחדשהמהדגימהשהופקםא4-הכיקבע,משפטיתלרפואההלאומיהמכון42.

עלה,מכאןבשיקאגו.המכוןע"יהועברהאשרהעותרת,שלהדםמדגימתשהופקל-גאם

.העותרתשלבנהגופותלאאכןהן1998,בשנתהלאומיבמכוןשנבדקוהגופותשלושתכי

א'מקברשהוצאהמהגופהשניטלוהרקמותהלאומיהמכוןבידינותרולאהצער,למרבה43.

הבדיקהתוצאותלאימותבדיקהעתבאותהלערוךהיהניתןלאלפיכך,1994.בשנת

זו.גופהלגביבשיקגו,במכוןשנערכה

לקבורנהגויעקבבנותגשרשלידאויבלחלליהקברותבביתכיעלה,הועדהעבודתבמהלך44.

היהשנהוגכפי(בארונותולאהצבאית,הרבנותשלניילוןשקיותעטופיםכשהםמחבלים

אדם).גשרשלידהקברותבבית

עפרשכבתללאאחת,כ"שוחה"נחפרואשרשורותהיוהגופות,נקברובהבחלקה45.

לזו,בסמוךזוגופותלקבורתלהביאעלולהזוקבורהשיטתהקברים.ביןהמפרידה
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השורה(ה'בחלקהד'שורהפצ"ן,רבלדבריהשורה.בתוךהשיפועלאורךגופהולהחלקת

אחת.כ"שוחה"נחפרהא')קברמצויבה

כלומר,והזזה.להוצאהבקלותהניתניםבשלטים,סומנוהקברותבביתהקבריםבנוסף,46.

במועדמצוייםהיובומהמקוםבמעטהוזזוהשלטיםהשניםשבמהלךאפשרותקיימת

.הקבורה

מקריםידועיםוכברקרקעות,תזוזתשלתופעהקיימתהצבאיתהרבנותלטענתכמו-כן,47.

בהםשהקבריםעוד,מההקרקע.תזוזתבעקבותהשלט,מצויבומהמקוםנעהגופהבהם

בתחתית(להובניצבהמיםמפרשתהמיםניקוזובכיווןבשיפועמצוייםעוסקיםאנו

.הגבעה)

א',שבקברהגופהנקברהבוביוםפצ"ן,שלהצבאיתהרבנותרישומיעל-פיכיעלה,לבסוף48.

מאירועגופותשלושועודאירועמאותואחתגופה(נוספותגופות4עודעמהיחדנקברו

ה').שבשורהה'-ג'בקבריםשנקברואחר

בשורההמצוייםהקבריםשלמסודרתבדיקהכיהועדה,סברהאלה,ממצאיםבעקבות49.

הגופהלמציאתלהביאהיהעשויה'),שורה(לההסמוכהובשורהד')שורה(א'קברשל

מחפשים.אנואותה

לאחרהחורף.גשמיבעקבותבקרקעהרטיבותבשלתחילההשתהתה.הקבריםפתיחת50.

שונות.בתקופותפצ"ןרבנותעלשהוטלומשימותריבויבשלמכן,

ובאישור(הועדהבפיקוחנפתחו,העותרת,בא-כוחיידועתוך18.5.2000,ביוםלבסוף,51.

כלכמעט(יעקבבנותגשרשלידאויבלחלליהקברותבביתקברים16צפון),פיקודאלוף

למכוןלהעבירהועדההחליטהלממצאיה,בהתאםה').בחלקהו-ה'ד'בשורותהקברים

DNAסמךעלזיהויבדיקותביצועלשםגופות5מתוכןגופות,6משפטיתלרפואההלאומי

בלבד.חיצוניתבדיקהביצועלשםנוספתוגופה

לקבורההוחזרווהןרקמותנלקחו4"0,בדיקתביצועלשםשהועברוהגופותמחמש52.

באופןיערכוהבדיקותכיקבעה,הועדהיעקב.בנותגשרשלידאויבלחלליהקברותבבית

הלאה),וכןהראשונה,הגופהבדיקתסיוםלאחרורקאךתחלהשניההגופהבדיקת(טורי

ממצאיה.סמךעלהועדהשקבעהסדרלפי



זוגופהכידעתומשפטית,לרפואההלאומיהמכוןחיווההראשונההגופהבדיקתבתום53.

הקברותבביתלקבורההוחזרההגופהכייצוין,.העותרתשלבנהגופתלהיותמתאימה

יעקב.בנותגשרשליד

רקמותואשרהקברות,ביתשלא'מקבר1994בשנתהוצאהאשרהגופה,הנהזוגופה54.

העליוןהמשפטלביתכמובן,נמסרה,כךעלהודעה.בשיקגובמכוןלבדיקההועברוממנה

העותרת.ולבא-כוח

הקברותבביתא'בקברנקברהאכןזוואהרהשלגופתוכיהועדה,מסיקהזהמממצא55.

נפלההנראה,ככל1993.שנתמאזצה"לשטעןכפייעקב,בנותגשרשלידאויבלחללי

.משיקגוהמכוןשלהדעתבחוותטעות

לאחרהגופה,שלמחדשהקבורהבמקוםטעותחלהכיהועדה,מסיקהגיסאמאידך56.

.א'בקברמחדשנקברהלאהגופהוכי1994,בשנתמשפטיתלרפואהמהמכוןשהוחזרה

ה'בחלקהו-ה'ד'שורותביןמצויההייתההיא2000מאיבחודשהגופהכשנמצאהשכן,

ז'.לשלטמימין

פצ"ן.רבנותע"יבוצעה1994בשנתמחדשהקבורהגםכילציין,ראוי57.



נכנסהנראהככלכיומסר,סובח,שלאחותובשםהפרט,להגנתהמוקדפנה1994בשנת58.

לאחרונהואולם,צה"ל.כוחותע"יונורהב-14.9.84לישראלחוקיבלתיבאופןסובח

וכיהדסה,חוליםבביתמאושפזוהואבחייםהנוסובחכישמועהלמשפחתוהגיעה

בחייםעודנוסובחהאםלדעתביקשההמשפחה.כלאבביתמוחזקהואבדרך-כלל

נהרג.שמאאובמעצר,ומוחזק

חדירהארעה14.9.84בתאריךכימסראשרצה"ל,דוברמטהמאתלמענהזכתהזופנייה59.

.אדםגשרשלידאויבלחלליקברותבביתונקברנהרגסובחוכימירדן,מחבלים3של

ח'שיצויןבקברקבורסובחלפיהאכ"א,ר'רל"שע'מאתלמענהזכויותרמאוחרותפניות

.אדםגשרשלידאויבלחלליהקברותבבית

בקשהמגוריהם.בכפרקבורתהלשםגופתוהחזרתאתהמחבלמשפחתביקשהבהמשך,60.

ביקשההגופה,קבלתטרםמרכז.פיקודאלוףידיעל1994בשנתעקרוניתאושרהזו

זוהתה.כיצדלבררהמשפחה

בביתגופותשלושנקברו6.10.84,ביוםמרכז,פיקודשלהצבאיתהרבנותרישומיעל-פי61.

שלגופתוהנה-ח'בקברשנקברההגופה-מהןאחתכאשראדם,גשרשלידהקברות

הגופה.זוהתהבוהאופןעלנוסףתיעודלאתרהצבארשויותבידיעלהלאואולם,סובח.

שרנ'חבוס_79/3884בג"ץ(לבגרןעתירההמחבלמשפחתבניהגישו1997בשנת62.

ובמידהגופתו,לזיהוישהובילוהממצאיםאתיאתרשנה"למבקשיםהםבההבטחון),

צה"ל.על-חשבוןDNAבדיקתשתיערך-אלהממצאיםלאתרניתןשלא

נמחקהכך,בעקבות.צה"לחשבוןעלהבדיקהעריכתאתאג"םר'ע'אישר1998בשנת63.

למכוןהועברה,ח'מקברהגופההוצאה1998בדצמברהעותרים.בהסכמתהעתירה

מהגופהשהופקDNAהשוואתידיעלזיהויבדיקתבהונערכהמשפטיתלרפואההלאומי

משפטית.לרפואהבמכוןסובחשלואחותואמונתנואשרדםמדגימותשהופק-DNAל

.סובח)שלאינהנהגופהה-~DNAביןהתאמהאיןכיהייתההבדיקהמסקנת



המפורטים(זוואהרהשלבעניינוהממצאיםובעקבותסובחשלבעניינוהממצאיםבעקבות64.

זהדו"חנשואהחקירהועדתאתלמנות,לרמטכ"ל8.7.99ביוםהפצ"רהמליץלעיל),

17.10.99(.ביוםמונתהאשר(

-:כלהלןעלההחקירהועדתעבודתבמהלך65.

באחריותמצויהקברותביתאדם.גשרלידמצויבפקמ"זאויבלחלליהקברותבית66.

החטיבה.רבע"ימתבצעתבווהקבורההמרחבית,החטיבה

עםבהיתקלותמחבלים3נהרגובחצות5.10.84בתאריךהועדה,שאיתרההדיווחיםעל-פי67.

דוברבהודעתכאמור,(מע'יראלכפרבאזוראלוןדרךעלהמרחביתמהחטיבהצה"לכוח

להיתקלות).אחר-שגויתאריךנמסר1994,משנתהמחבל,למשפחתצה"ל

הקברותבביתמחבלים3נקברו6.10.84ביוםמרכז,פיקודרבנותשלהחלליםיומןעל-פי68.

בקברנקברסובחכינרשם,ביומן.י'ו-ט',ח'בקבריםנקברוהשלושהאדם.גשרשליד

.ח'

חייליםע"יאםכיהרבנות,גורמיע"ינקברולאאלומחבליםשלושתכיסבורה,הועדה69.

בחיילישהמדוברהיאאחתאפשריתהשערהכאשרהקבורה,בתחוםמקצועייםבלתי

להלן.המפורטותבראיותנתמכתהועדהמסקנתהמרחבית.ההטיבה

בדברבמיליםלהכבירצורךאיןכיפור.יוםגםחלבושבת,יוםהיה6.10.84ה-א.

יוםגםחלבובשבתאויבחלליבקבורתיעסקוהרבנותשאנשיהסבירותחוסר

כיפור.

שעל-פישורהשללגבולמחוץ(לקבורהמתוכנןהיהשלאבמקוםנקברוהגופותב.

כן).לפנישנים4נסתיימהכברבההקבורההחלליםיומן

.הקברותביתשלהרגילהסימוןאינוהקבריםסימוןג.

בהלשורההסמוכההשורהבראשיתמצויוהואריקשהינונוסףח'קברקייםד.

.י'-ט'קבריםמצויים



קברותבביתקבורהלגביהצבאיתברבנותהנהוגהמזושונהבדרךנקברוהגופותה.

שבביתבעודבשמיכה,מכוסהאלונקהעלנקברהח'מקברשהוצאההגופהזה.

זיהוי.בקבוקשבתוכובארוןלקבורהרבנותנהגהזהקברות

.המרחביתלחטיבהסדירצבאירבהיהלאהקבורהבתקופתו.

וקבורהלאישותמרכזפיקודשלהרבכעוזרשימשאשרקירשנבאום,נחמןהרבז.

החטיבהבהםספוריםמקריםהיוכיהועדה,בפניבעדותומסר1974-1992,בשנים

הפיקודית.הקבורהיחידתללאאויב,חלליקברההמרחבית

אויבחלליקברהלאמעולםהרבנותמרכז,פיקודשלהרבנותאנשיעדויותעל-פיח.

פקודותהפיקוד.מאלוףקבורהפקודתלקבלמבליאדם,גשרשלידהקברותבבית

הקבורה).לאחרחודש(6.11.84התאריךאתנושאותי'-ט'קבריםלגביהקבורה

ייתכןשבהחלטהרימקצועי,לאאדםכוחבידינקברושהגופותלודאישקרובמאחר70.

שישהועדההייתהסבורהלכן,יום.באותושנקברוהגופותשלושתבזהותטעותשחלה

י').-ט'קברים(ח'לקברהסמוכיםמהקבריםלגופותDNAבדיקתלערודמקום

קבריםהחקירה,וועדתבפיקוחנפתחו,פקמ"ז,אלוףאישורקבלתלאחר6.3.2000,ביום71.

הועברומהקבריםשהוצאוהגופותאדם.גשרשלידאויבלחלליהקברותבביתי'-ט'

משפטית.לרפואההלאומיבמנוןDNAע"יזיהוילבדיקת

הגופהכימשפטית,לרפואההלאומיהמכוןדעתוחיווההגופות,שתיבדיקתבתום72.

.סובחגופתהוהט'בקברקבורהשהייתה

1994,משנתבתפקידקודמואישוראתמרכזפיקודאלוףאשררהגופה,זיהוילאחר73.

מע'ירהכפר(המשפחהמגוריבכפרקבורתהלשםהמחבל,למשפחתהגופהאתלהחזיר

למשפחה.הגופההוחזרה20.5.2000ביוםואכן,רמאללה).שבנפת



מחבליםבגופותהטיפולבדברהפקודותד.

בהםשהמקריםמאחר.הצבאשלבפקודותמוסדריםמחבליםבגופותהטיפולנהלי74.

במועדיםתקפותשהיוהפקודותאיתורעלהועדהשקדהרב,זמןלפניאירעוהועדהעסקה

האחראיהגורםשאפילוכךלאורבמיוחדקלה,הייתהלאהאיתורמלאכתהרלוונטיים.

יצאומתייודעאינוואףקודמיםבנוסחיםבפקודותמחזיקאינופקודותהוצאתעל

אותם.לאחזרניתןוכיצדלפקודהעדכונים

לחדשהועדביותרהותיקהמהפקודה(הועדהשאיתרההרלוונטיותהפקודותלהלן75.

-:ביותר)

מסתננים"כותרתהואשר1971אפרילמחודשאג"ם/מב"ת,מקפ"ק705.1פקודהא.

הרוגים".-שטחיםותושביאזרחים

:כותרתהואשר1977אוקטוברמחודשאג"ם/מב"ת,קפ"קשל219מס'פקודהב.

מוחזקים".בשטחיםכוחותינוע"ישנהרגומקומייםותושביםבמסתנניםטיפול"

1989,יונימחודש2.10,מס'צבאיממשלאג"מ/מבצעים/ענףמבצעיתהוראהג.

ביצוע".נוהל-ותיעודקבורההעברה/מחבליםגופות":וכותרתה

קבורההעברה/מחבליםגופות":1992מאימחודש2.10מס'להוראהעדכוןד.

זההשכותרתהפצ"ןאג"םשלפקודההוצאהזופקודהבסיסעלותיעוד".

1.7.92(.מיוםבמ-372-1פצ"ןפניםרמ"דסימוכין:(

נוהל-ומסתנניםמחבליםגופות"-:1995מרץמחודש2.10להוראהעדכוןה.

.קבורה"

1995מרץמחודשצבאי,ממשלאג"מ/מבצעים/ענףשל1/7.430מס'פקודהו.

.קבורה"נוהל-ומסתנניםמחבליםגופות":וכותרתה

1997.אוגוסטמחודש1/7.430לפקודהעדכוןז.

:1998אוקטוברמחודשצבאיממשלאג"מ/מבצעים/רע"ןשל1/0.061מס'פקודהח.

.קבורה"נוהל-ומסתנניםמחבליםגופות"



מחבליםגופות":שכותרתהפקמ"ז-מבצעיםשלהוראהלועדהנמסרהבנוסף,ט.

נמסרהכמו-כן,פרסום.תאריךנושאתאינההפקודהקבורה".נוהל-ומסתננים

בגופותטיפול"כותרתהאשר1.701,מספרפצ"ןאג"םשלהוראהלועדה

ל-1.3.98.עדכניתהיאכינכתבועליהמחבלים"

.ידהעלאותרובסוגיההופצואשרהנהליםכלשלאאפשרותלשלולאין,הועדהלדעת76.

מסתננים)אומחבליםמגופותלהבדיל(אויבצבאחלליבגופותהטיפולנהליכייצוין,עוד77.

הטיפולעלחלהאינהז'נבה,אמנתעקרונותעלהמושתתתזו,פ"מ38.0109.בפ"ממוסדר

לפ"מ)2סעיף(אויבצבאחלליעלרקחלהשהפ"מלאורהןשגרה,בעתמחבליםבגופות

באכ"אנפגעיםמחלקתע"ישתפורסםמיוחדתבהכרזהמותניתהפ"משתחולתלאורוהן

לפ"מ).3סעיף(



הועדהממצאיה.

פקודות:-הכרתאיו

לנהליםמודעיםאינםהועדה,בפניהעידואשרהיוםהמכהניםהתפקידיםבעליכלכמעט78.

הכירוהתפקידיםבעלישרובלצייןישעם-זאת,יחד.בנושאהצבאשלביותרהעדכניים

.העדכנילנוהלמאדעדדומהשהינו,יותרהותיקהנוהלאת

הנוהלשללקיומוכללמודעיםהיולאהועדה,בפניהעידואשר,התפקידיםבעלירוב79.

.בנושא

שינוייםאינםב-1995שפורסםהנוהלוביןב-1998שפורסםהנוהלביןשהשינוייםעל-אף80.

עלהמעידסימפטוםמשוםהעדכניהנוהלבאי-הכרתרואהשהועדההרימשמעותיים,

.הנהליםביצועאופי

.החדשלנוהלהיאהכוונההנוהל""זהבדו"חכשתוזכרלהלן,81.

הפקודות:-קיוטעלהקפדהאי

שההוראותכפיהפיקודייםהגורמיםכלע"יצולמולאהגופותכיהעלוהועדהממצאי82.

.מחייבות

וממילאקבורתן,לפניהגופותעלשהיואישיוציודחפציםניטלולאכללבהםמקריםהיו83.

שהוצאוהגופותאחתעלאישייםחפציםנמצאוכך,.שנדרשכפימטכ"ללגורמינשלחולא

הועדה.עבודתבמסגרתמקבריהןשהוצאוגופותועל1998בשנתמקבריהן

הפטירההודעתשטפסיאו,כנדרש123(טופס(פטירההודעתטפסימוציאיםתמידלא84,

הפיקודית.הרבנותידיעלנשמריםאינם

מידעאחזורבעיותווו

בקשותחרףהוציאה,עצמהשהיאותיקותפקודותלאתרהצליחהלאהמבצעיםחטיבת85.

הועדה.שלונשנותחוזרות



נקבראכןזוואהרההמחבלכילמסקנה,החקירהוועדתהגיעהשגבתה,הראיותסמךעל86.

ברישומיטעותחלהלאכלומר,יעקב.בנותגשרשלידאויבלחלליהקברותבביתא'בקבר

1990.בשנתצפוןפיקודרבנות

בקבורהטעופצ"ןשלהצבאיתהרבנותנציגיכילמסקנה,הועדההגיעהעם-זאת,יחד87.

אתוקברו1994,בשנתמשפטיתלרפואהמהמכוןשהוחזרהלאחרהגופה,שלמחדש

קבריםאתנוספתפעםכשפתחונמצאהלאשהגופהלכךשהובילדבר.א'בקברלאהגופה

1998.בשנתו-ו'ב',א'

שלידהקברותבביתהקבורהבאופןנוספיםליקוייםמספרחלוכיהועדה,סבורהבאסף,88.

להלן.כמפורטיעקב,בנותגשר

מספראתהנושאותדסקיותעםנקברולאהועדהעבודתבמהלךשהוצאוהגופותכל89.

.שנדרשכפיההרוג

תקופהתוךלהימחקנוטההדיוכאשרבעטי-טוש,הניילוניםגביעלסומנוהגופותמספרי90.

,א'גופותשעלהמספריםאתלזהותהיהניתןלא1994בשנתכברלדוגמא,יחסית.קצרה

בלבד).שנים4תוךדהההסימוןכלומר,(1994בשנתרקשסומנואףעלוזאת,.ו'-וב'

ישנההשלטיםליציבותבקלות.והעברהלהוצאהניתניםהקבריםעלהוצבואשרהשלטים91.

כראוי.מסומנותאינןעצמןהגופותבובמקוםוהולכתגוברתחשיבות

השלטיםכיהתגלה18.5.2000,ביוםהועדהשיזמההגופותהוצאתבמהלךלדוגמא,כך

התגלהג'שלטשלידהקברהשורה.סוףלכיווןמטריםמספרהוזזוה'חלקהשלה'בשורה

ממקוםמטריםמספרמצויותהיוה'-ג'שגופותעלהנוספותחפירותלאחרורקכריק,

.ה'-ג'שלטיםשלהימצאן

החללבתיקיכך,הפיקוד.מאלוףקבורהצוקבלתללאגםהקברות,בביתנקברומחבלים92.

המחייבותלהוראותבניגודהאלוףמאתקבורהצווינמצאולאו'-וב',א'גופותשל

גזמךעלרקלקבורהחלו1995משנתהחלכיעלה,צפוןפיקודשלהרבעםמבירור.לנדרש

קבורה.צו



ללאאחת,כ"שוחה"נחפרואשרהקברות,בביתשורותקיימותפצ"ןרבעדותעל-פי93.

בסמוךזוגופותלקבורתלהביאעלולהזוקבורהשיטתהקברים.ביןהמפרידהעפרשכבת

אינןכשהגופותהדברנכוןבמיוחדהשורה.בתוךהשיפועלאורךגופהולהחלקתלזו,

לזו,זובצמודקבורותהיואשרגופותנמצאוקבריםפתיחתבמהלךואכן,בארון.קבורות

שלצדה.לקברשייכתמהןומישנפתחלקברשייכתמהגופותמילקבועהיהקשהאשרעד

לשלטמימיןתיקבראחתשגופהייתכןכלומר,אחיד.קבורהכיווןנקבעלאהקברותבבית94.

לכךזוקבורהצורתעלולההקברות,בביתהשורותשלהסמיכותלאורמשמאלו.והשניה

ב'.בשורההקבורהלגופהבסמוךתקברא'בשורההקבורהשגופה

הרבשלהנההקברותביתעלהאחריות1995,משנתצפוןרמ"טסיכוםעל-פיכייצוין,95.

.הקברותביתלניהולהאחריותמישלברורהיהלאלכןקודםכידומה,.הפיקודיהצבאי

אדםגשרשלידאויבלחלליהקברותביתניהולע

בנוגעהפיקודיתהצבאיתהרבנותברישומיטעותחלהכילמסקנה,הועדההגיעהכזכור,96.

בכךהנוהטעותמקורכילמסקנההגיעההועדהואולם,סובח.המחבלקבורתלמקום

עלמוטלתאינהזולטעותהאחריותולפיכךהרבנות,ע"ישלאנעשתההמחבלשקבורת

פקמ"ז.רבנותכתפי

לקבורנהגואדםגשרשלידאויבלחלליהקברותבביתבועדה,שהושמעועדויותעל-פי97.

זיהויאמצעיבצירוףבארונות,קבורהימימה.מימיםקבורה,בארונותאויבחללי

קבורתה.לאחרשניםגופה,זיהויעלמאדעדמקליםפשוטים,

ע"ינקברולאאשרהמחבלים,3שלקבורתםנסיבותבבירורהתרכזההועדהאמנם,98.

ביתכיהועדה,התרשמהעבודתה,במהלךאולםי').-ח'קברים(הצבאיתהרבנות

סבירה.בצורהמנוהלהקברות

שלידהקברותביתלניהולהפיקודיתהאחריותלועדה,שנמסרוהעדויותעל-פיכייצוין,99.

עצמהלקבורההמקצועיתשהאחריותבעוד,המרחביתהחטיבהעלמוטלתאדםגשר

פקמ"ז.רבנותעלמוטלת

מחבליםגופותוזיההתיעודוע



מכר)אומשפחהקרובעל-ידי(פרסונליזיהוי:הנםהרוגים,לזיהויהמקובליםהכלים100.

טביעותהשוואת:כגון(ומעבדתיותאנתרופולוגיותבשיטותהעזרותתוךהזיהויוהשלמת

וכד').DNAשיניים,טביעותאצבע,

שעלהמידעותיעודהגופהזיהויהליךשלקפדניתיעודעלהקפדהמחייבאויבחלליזיהוי.101

זמןלפנינקברהאשרגופהלאיתורצה"לנדרששלעיתיםמאחרכמו-כן,זוהתה.בסיסו

אחד.אחראיגורםבידיוריכוזוהתיעודשמירתעללהקפידאףשישהרירב,

אויבלחלליהקברותבתיתחזוקתונע

ביתכינציין,הדוגמאלשםבחסר.לוקהאויבלחלליהקברותבתישלושתתחזוקת102.

הקברותבביתהועדהובביקורליפול,מטהגדרמוקףיעקב.בנותגשרשלידהקברות

הקברותביתששערכךעללהעידכדיבהןישאשרפרות,גללינמצאו2000,מאיבחודש

יחסית.בקלותלפריצהניתן

הצבאית,הרבנותגםשותפההקברותבתיתחזוקתבשיפורהצורךבדברהועדהלמסקנת.103

העלהזו,הצעהסמךעל.1999בפברוארכברהתחזוקהלשיפורהצעההעלתהאףאשר

לביתמסביבנאותהגדרלהקמתיותרקונקרטיתהצעהבאט"ל,לוגיסטיקהרח"ט

ביןשביליםיצירתהקברים,מיקוםאתתסמןאשרכוורת","בטוןפלטתיציקתהקברות,

.יציבשילוטוהקמתהקבריםוביןהחלקות

יחד.הנדרשותהבינויעבודותתכנוןלשםמתאיםתקציבהקצאתאישראףאג"םר'ע'104.

.העמוד)בתחתיתהערהראה(הבינויבעבודותהחלוטרםעם-זאת,

.עמיעזלמחנההקברותביתהועבדזהמ"חעריכתמאן'



-:הועדההמלצותו.

איןהמבצעיםחטיבתבפקודת-העלמיןלביתלהעברתהועדהאירועממקוםגופההעברת105.

הצבאית.הרבנותבידילקבלתהועדתפיסתהממקוםהגופההעברתלאופןהתייחסות

זה.בנושאמשלימיםנהליםיוציאהפיקודישהאג"מממליצההועדה

-קבורתהבטרםמשפטיתלרפואההלאומיבמכוןהגופהבדיקת106.

למכוןאויבחלליגופותיועברומלחמה)לא(ובט"שרגיעהבמצביכיאכ"א,ר'קבעבעבר,

עולה,מרכזפיקודשלהצבאיהרבמעדות.קבורתןבטרםתיעודלצורכימשפטיתלרפואה

בטרםעברומרכז,בפיקודהאחרונותבשניםשנקברוהמחבליםגופותכלכמעטכי

משפטית.לרפואההלאומיבמכוןבדיקההקבורה,

מזהיםסימניםבתיעודרבותלסייעיכולהמשפטיתלרפואהבמכוןלבדיקההגופההעברת

לשםרקמהשמירתקעקע,וכתובותצלקותהשיניים,מצבגיל,גובה,:כגון(הגופהשל

בעתיד).DNAבדיקתביצוע

הבדיקה,עבורתשלום:כגון(שוניםמשאביםמצריכהבמכוןהבדיקהמאידך-גיסא,

הגופה).הובלת

מלאה),מנתיחהלהבדיל(חיצוניתבדיקהיבדקוהמחבליםגופותכלכיממליצה,הועדה

משפטית.לרפואההלאומיבמכוןהקבורה,בטרם

לטיפולהנוגעיםהתהליכיםכלתיעודאתלשפריש-התיעודושמירתפעילותתיעוד107.

:להלןכמפורטהתיעוד,ושמירתמחבליםבגופות

-לקבורתהועדהאירועממקוטהגופההעברתהליךתיעוד

הגופההעברתהליךתיעודאתלשפרעל-מנתהבא,הנוהלעלממליצההועדה

הפקודותבמקוםבאאינוהנוהלעם-זאת,יחדלקבורתה.ועדהאירועממקום

-:בפיקודשיופצוהפנימיות

המידעריכוזעללאחראייכיןהגופה,נתפסהבוהפיקודמטה-הפיקודמטה

ועדצה"לכוחותע"יתפיסתהמרגעהגופהקורותכלאתהמפרטמכתבבפיקוד



אתזיההמיהגופה,אתשתפסהכוחמי:כולל(הצבאיתהרבנותלידילהגעתה

יותרנתפסהאםעת,בכלהגופהשהתההיכןהגופה,אתשהעבירהכוחמיהגופה,

וכד').הזיהויביצועלאחרהגופותביןבלבולחלשלאוידאכיצד-אחתמגופה

המידעריכוזעלהאחראילגורםיעבירהפיקודיהצבאיהרב-פיקודרבנות

פיזיתיאור(הקבורהמקוםעלדגשתוךהקבורה,הליךאתהמפרטמכתבבפיקוד

בהם,הקבוריםשמות+הסמוכיםהקבריםמספריהשלט),שעלהמספררקולא

וכד').הארון/הגופהשלהזיהויאמצעישקית,ארון/בתוךבתון(הקבורהאופן

הפיקודית:-הצבאיתהרבנותע"ימהקבורהוההוצאההקבורההליך108.

להליךבנוגעהמבצעיםחטיבתבפקודתכיוםהמפורטיםהנהליםכיסבורה,הועדה

הרבנותכיממליצה,הועדהדיים.מפורטיםאינםהפיקודיתהצבאיתהרבנותע"יהקבורה

המלצותבסיסעלומסתננים,מחבליםלקבורתמפורטנוהלתוציאהראשיתהצבאית

בדברלהוראותהתייחסותגםיכלולהנוהל.אג"םר'ע'ע"ישאושרו17.2.99מיוםרבצ"ר

הסניטציהבהיבטימקרפ"רהוראותעםתיאוםתוך(מקברהגופהוהוצאתקברפתיחת

בנושא).

המבצעים.חטיבתפקודתבמסגרתיעוגןזהשמהלהועדהממליצהכמו-כן,

-בטוליפהקברותביתאליעקבבנותגשרשלידהקברותביתהעברת109.

עלבעברהומלץיעקב,בנותגשרשלידאויבלחלליהקברותביתשלהרעועמצבולאור

טוליפ.מוצבשלידהחדשהקברותביתאליעקב,בנותגשרלידהקבורותהגופותהעברת

.1999העבודהשנתלמחציתהגופותהעברתאתלדחותאג"םר'ע'אישר1998בשלהי

הגופות.הועברולאהזמן,חלוףחרףואולם,

גשרשלידהקברותבביתהקבורותהגופותכלאתלהעבירוממליצהשבההחקירהועדת

.20(בעמ'הערהראהאחרןלאתראושבטוליפ,החדשהקברותביתאליעקבבנות.

אויב-לחלליהקברותבתיתחזוקתשיפור120.

להביאעל-מנתהפיקודים,מולבנושאמטהעבודתירכזאמ"ץר'כיממליצה,הועדה

.ורבצ"רבאט"ללוגיסטיקהרח"טלהמלצותבהתאםהקברות,בתיתחזוקתלשיפור



יחודיתבפ"מהנושאעיגון111.

בניגודזאת,.הבהוראותכיוםמוסדרמחבליםבגופותהטיפולבדברהנהליםכאמור,

בגופותהטיפולמטכ"ל.בפקודתהמוסדריםאויב,צבאותבחלליטיפולבדברלנהלים

רבים.צבאייםגורמיםמצדפעילותהחובקרגישנושאהנומחבלים

מטכ"ל.בפקודתיעוגנומחבליםבגופותהטיפולבדברשהנהליםהועדהממליצהלפיכך,

מילויןעלוהקפדהפקודותהכרת112.

מודעיםאינםהרלוונטייםהתפקידיםמבעליניכרחלקכיעלה,הועדהעבודתבמהלך

אותן.מבצעיםאינםאףולפיכךמחבלים,בגופותהטיפולבנושאהקיימותלפקודות

התפקידיםבעליביןהפקודותולהטמעתללימודיפעלוהפיקודיםכיממליצה,הועדה

הרלוונטיים.

אמ"ץ)ר'עםלאשר(אמ"ץר'ע"יאושרהלאזוהמלצה



-:סיכוםז.

המחבליםלגופותבנוגעהענייניםהשתלשלותאתלחקורמונתההחקירהועדת113.

ולבררסובח)-להלן(סובחו:זוואהרה)-להלן(זוואהרה

צה"לטיפולשלההיבטיםמכלולאתלבחוןהועדהנדרשהכמו-כן,הימצאן.מקוםאת

בכלל.מחבליםבגופות

ההיבטיםלמכלולבנוגעהמלצותוגיבשההמחבליםשניגופותאתאיתרההחקירהועדת

מחבלים.בגופותצה"לטיפולשל

בעבודתה.שסייעמילכללהודותמבקשתהועדה114.




