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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוץ והבטחון של הכנסת:

 הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון מס׳ 4) (כיתוב אישי על מצבה)
 התשנ״ו-1996*

 1. אחרי סעיף 5 לחוק בתי הקברות הצבאיים, התש״י-1950י, יבוא: הוספת סעיף 5א

 ״כיתוב אישי 5א. (א) על אף הוראות סעיף 5(ב<, רשאי קרובו של חייל להוסיף על

 מצבת החייל כיתוב אישי בהיקף שלא יעלה על שורה אחת כאמור
 בתקנות.

 (ב) שר הבטחון רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית,
 לקבוע בתקנות את מספר המלים המרבי לכיתוב אישי בשורה, וכן את

 גודלן וצורתן של האותיות.״

י ב ס י ה ר ב  ד

 בתי הקברות בישראל מקיימים מאז שבת 1948 זהות בבל המצבות, אין היררכיה של דרגות במקומות
 בקפידה את עקרון האחידות: המצבות אחידות בצורתן, קבורה, ואף הטקסים אחידים וזהים לכל המשפחות ללא

 הכיתוב בהן נעשה בתבנית קבועה, צורת האות וגודלה בל הבדל.

 הצעת חוק מס׳ בתשע״ה; הועברה לועדת החוקה ביום י׳ בסיון התשנ־ה (8 ביוני 1995) ולועדת החוץ
 והבטחון ביום בי׳ג בםיון החשנ״ה (21 ביוני 1995).

 י ם״ח החש״י, עמי 258; ה״ח התשנ׳׳ו עבר 279.
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לתו רשאי שר י תחי ת שהוקמו לפנ לם לגבי מעבו ום פרסומו, ואו לתו של חוק זה בי  תחילה והוראת 2. תחי

ע צו ם ואופן הבי י עד ץ המו נ ע ם ל עדת החוקה חוק ומשפט, לקבוע הסדרי ן, באישור ו ר הבטחו כ ע  מ

ת סעיף ו לקבוע אמות ראו ב אישי במצבות קיימות כאמור, וכן רשאי הוא, על אף הו תו  של כי

ב אישי על מצבה תו ל להוסיף כי י ה לקרובו של חי הי וחדים שבהם לא ניתן י דה למקרים מי  מי

 קיימת בהיקף של שורה מלאה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יחיד. על־פי גישה זו תישאר המצבה בגודל אחיד, תהיה
 לה צורה אחידה ומרבית הכיתוב (שם, תאריכים, שמות
 הורים, מקום נפילה, דרגה) יהיו בתבנית זהה. בנוסף
 לאלה שורה אחת תאפשר ביטוי אישי המיוחד ואופייני
 לנופל ולמשפחתו. גישה זו מבטאת את מושג השוויון

 באופן מלא יותר ומהותי יותר.

 ב. איזון בין עקדיז השוויון ובבוד האדם:

 גם אם מקבלים את הגישה המסורתית של עקרון
 השוויון קשה שלא לאזנו עם עקרונות אחרים היקרים
 לחברה הישראלית. יש הצדקה רבה לגישה הגורסת
 אחידות בבית הקברות הצבאי: מותם של החיילים נעשה
 למען מטרה משותפת, הם אינם רק חללים ליקיריהם
 אלא גם לאומה בולה ובית הקברוח עצמו הוא לא רק יד
 לקרובי החייל אלא אף מצבה לאומית. ואולם כל אלה
 אינם יכולים לעמוד לבדם: יש לאזן עקרונות אלה
 המבטאים את צרכי הלאום והכלל עם דרישותיו של
 היחיד ועקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ואולם
 החללים הם בראש ובראשונה אבדה נוראה למשפחתם
 ואין זה סביר שלא לאפשר למי שמשלם באופן ישיר
 מהיר מחריד כל כך כמו אובדן בן, שלא לכתוב משהו
 אישי משלו על מצבת יקירו. בדעת מיעוט(בג״ץ 5688/92)
 אומר כבוד השופט א. ברק: ״יש להבטיח את האחידות
 באופן מהותי בלא לוותר על ביטוי הרגשות של
 המשפחה האבלה ותחושותיה. זהו האיזון עליו עמד בית
 משפט זה בפרשת גנוסר (בג״ץ 1438/91)״. ובהמשך אומר
 כבוד השופט: ״החלטה סבירה חייבת ליתן משקל
 לתחושות השכול של המשפחה ולרצון שלה ליתן ביטוי

 ליגונה על גבי המעבה״.

 מן הטעמים המפורטים כאן יש לעשות לשינוי
ידי שינוי החקיקה, שתאפשר  הגישה הנוהגת היום על־
ידי מתן אפשרות  למשפחתו של חלל, ביטוי אישי על־
 לבטח בעצמה שורה אחת על גבי מצבה אחידה שבה

 שאר הניסוחים כתובים אף הם בתבנית זהה.

 תמונה זו עברה שינויים מעטים ברבות השנים:
 המועצה הציבורית להנצחת החייל התירה שינויים
 קלים בנוסח האחיד ומשפחות רבות אף מצאו דרכים
 לתת ביטוי אישי לצד המצבה. לאחרונה הותר בבג״ץ
 ו43/9ו גנוסר נגד שר הבטחון, לציין על גבי המצבה

 תאריכים לועזיים.

 היסוד המרכזי למדיניות הנוהגת מאז 1950 ועד
 היום במבנה בית הקברות הצבאי הוא עקרון האחידות.
 עקרון האחידות הוא הביטוי המובהק והמוחלט לעקרון
 השוויון שצריך להנחות את המדיניות - על־פי גישת
 שר הבטהון והמועצה להנצחת החייל. מדיניות זו גורסת
 בי מאחר שכל החללים נפלו למען מטרה זהה ובולם נפלו
 בשירותו של העם והמדינה אין בשום פנים להפלות בין
 הנופלים: לא להפלותם בגלל דרגתם ולא לאפשר לשום
 משפתה לחרוג מכללי האחידות והשוויון בעת הצבת

 המצבה.

 מוצע לשנות מדיניות זו ולאפשר ביטוי אישי על
 גבי מצבתו של חלל משני טעמים:

 (א) מהות מושג השוויון:

 (ב) מציאת איזון חדש בין עקרון השוויון לבין
 כבור האדם.

 א. מהות מושג השוויון:

 אין לקבל את התפיסה שעל פיה אחידות היא
 מושג הזהה למושג השוויון. אחידות היא ביטוי לשוויון
 מבני וטכני שאיננו נותן כל משקל וטעם לשוני שבין
 החדלים. מושג השוויון החפתח בישראל מעבר לגבולות
 הערים של שוויון טכני וסבמטי בתחומי החינוך, המיסוי
 והקעאת המשאבים מטעם המדינה ־על יסוד ההנחה
 שהשגה היעד של שוויון מחייבת התייחסות שונה לכל
 יחיר, וכל זאת בתנאי שיש בסיס מינימלי שווה לכל
 האזרחים. גישה זו יאה גם לתחום שבו עוסק התיקון
 לחוק: בסיס שווה לבל ומעליו ביטוי אישי המותאם לבל
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