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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מם׳ ג), התשנ״ו־1995

(להלן - החוק העיקרי) - תיקון סעיף 1  1. בסעיף 1 לחוק בתי קברות צבאיים, התש״י-1950י

 (1) אחרי ההגדרה ״קבר צבאי״ יבוא:

 ׳״מצבה צבאית״ - בל הבנוי על קבר צבאי״;״

 (2) בסוף ההגדרה ״קרוב״ יבוא ״ולעבין סעיף 5 בל אחד מהקרובים המנויים

 בסעיף (א) לתוספת בסעיפים (ו) עד (4).׳׳

ר ב ס י ה ר ב  ד

 של חייל נפטר שתובא ל־קבורה בבית קברות אזרחי,
 להקים על קברו מצבה אחרת.

 (ב) צורתה וממדיה של מצבה צבאית ייקבעו על
 ידי קצין מוסמך.״

 בתוספת לחוק, בסעיף א,נקבע:

 ״א. הקרוב ביותר לנפטר הוא האדם שנשאר בחיים
 וקודם בתור המפורט בזה:

 (ז) בךזוגד;

 (2) בניו ובנותיו;

 (3) הוריו:

 סעין* ו הצעת חוק זו באה לאזן בין עקרונות
 האחידות והשוויון בבתי קברות צבאיים
 ובכיתוב על גבי מעבות צבאיות מחד גיסא, לבין הצורך
 לאפשר ביטוי לכאב אישי מאידך גיסא, זאת בהתבסס על
 קביעת דנג״ץ 3299/93 ויבסלבאוס, ואח׳, נ׳ שר הבטחון

 ואח׳(טרם פורסם).

 סעיף 5 לחוק בתי קברות צבאיים, התש״י-ס95ו
 (להלן - החוק), קובע לאמור:

 ״מצבות

 5. (א) על כל קבר צבאי תוקם מצבה צבאית על
 חשבון המדינה, אולם קצין מוסמך רשאי להתיר לקרובו

 י ס״ח התש׳י, עמי 258; ס״ח התשנ־׳ד, ענר 236.
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 תיקון סעיף 5 2. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) בצורתן של מצבות צבאיות, ממדיהן והכיתוב שעל גביהן לרבות בתובן

 ובנוסח, תישמר מתכונת של אחידות ושוויון: לכיתוב בנוסח האחיד שעל המצבה

 (להלן - הכיתוב האחיד) ניתן להוסיף, לבקשת קרובו של חייל שנפטר ועל דעת שאר

 הקרובים, גם כיתוב לביטוי אישי, בנוסח שיאשר הקצין המוסמך בהתאם לכללים

 שייקבעו לפי סעיף קטן(ג).

 (ג) כללים באשר לכיתוב האחיד וכאשר לכיתוב לביטוי אישי, תוכנם, צורתם
 ומקומם על גבי מצבה צבאית, ודרך אישורם על ידי הקצין המוסמך, ייקבעו

 בתקנות.

 (ד) צורתה וממדיה של מצבה צבאית ייקבעו על ידי הקצין המוסמך.

 (ה) (ו) קרוב הרואה את עצמו נפגע מהחלטת קצין מוסמך שלא לאשר תוספת
 כיתוב לביטוי אישי לפי סעיף קטן(ב) סיפה, רשאי לערער עליה, על דעת שאר

 הקרובים, בפני ועדת ערר.

 (2) שר המשפטים, בהסכמת שר הבטחון ימנה ועדת ערר של שלושה: יושב

 ראש הועדה יהיה שופט ואחד מחבריה יהיה קרוב שהוא הורה, בן או בת זוג, או

 ילד של חייל אחר שגםפה במערכה.

 (3) ועדת הערר רשאית לקבל את הערר במלואו או בחלקו, לשנות את החלטת

 הקצין המוסמך או לאשר את החלטתו.

 (4) החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת.

 (5) המועדים להגשת ערר, למתן החלטת הועדה, וסדרי עבודת הועדה ייקבעו

 על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם שר הבטחון בתקנות.״

 תיקון סעיף 5ו 3. בסעיף 13 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן נא) יבוא:

 ׳•(ב) שר הבטחון רשאי להתקין תקנות בדבר כללי הכיתוב על גבי מצבה

 צבאית.״

 המוסמך על פי החוק, בהתאם לכללים שייקבעו
 בתקנות.

 מוצע להקים ועדת ערר של שלושה בראשות שופט
 ושאחר מחבריה יהיה קרוב - הורה, בן זוג או ילד של
 חייל אשר נספה במערכה. הועדה תדון בעררים של
 קרובים נפגעים מהחלטות הקצין המוסמך: עוד מוצע
 שערר על ידי קרוב הרואה עצמו נפגע יוגש, כמו הבקשה

 לתוספת כיתוב, על דעת שאר הקרובים.

 סעיף 3 מוצע להסמיך את שר הבטחון לקבוע
 כללים לענין כיתוב על גבי מצבה

 צבאית.

 הצעות חוק 2461, כ׳ בכסלו התשנ״ו, 995 ו.3.12 ו

 דברי

 (4) אחיו ואחיותיו:
 (5) אחי הוריו ואחיותיהם״.

 מוצע לקבוע בחוק, בהגדרה,בי ״מצבה צבאית־
 כוללת את כל הבנוי על קבר צבאי. עוד מוצע להבהיר כי
 קרוב, לענין הכיתוב על מצבה הוא בל אחד מהמנויים

 בתוספת לחוק כאמור לעיל.

 סעיף 2 מוצע לעגן בחוק הן את העיקרון שלפיו יש
 לשמור על אחידות ושוויון בצורה ובממ
 דים של המצבות הצבאיות ועל הכיתוב שעליהן והן את
 החריג לעקרון שלפיו ביתן יהיה להוסיף לבקשת קרוב של
 חייל שנפטר, על דעת שאר הקרובים, גם כיתוב לביטוי
 אישי. מוצע שנוסח הכיתוב האישי יאושר על ידי הקצין
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