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ךג2־1עהו ת\ 2ט

ל פו « ט ת ה פו גו ם ב לי א ה ם מ רננגי ס מ ו

פללי 4

 קבורת בנושא לעסוק הגופים נדרשים ישראל, ומשטרת צה״ל של השוטפת הפעילות במסגרת א.

ת, אויב. וחללי מחבלים גופו

ת מוחזרות לממשלה, המשפטי היועץ להחלטת ובהתאם כהלל, ב.  למשפחותיהם, המחבלים גופו

 אינטרס בשל למשפחותיהם, הגופות את להשיב שלא אמ'>ץ ר׳ ידי על הוחלט בחם מקרים למעט

אויב. לחללי הקברות בבתי לקברו אלא מיוחד, קונקרטי

חל ג. ת הטיפול אופן את להסדיר ובא ישראל ולמשטרת לצה״ל משותף זה נו  וחלוקת מחבלים בגופו

ת בטיפול חלק הנוטלים הגורמים כלל בין האחריות תחומי המחבלים. בגופו

 עם הגבול דרך ישראל לשטח החודרים מסתננים, בגופות לטיפול מענה לתת צח״ל נדרש לאחרונה, ד.

 בגופות הטיפול אופן את יפורט זו בהודאה פח״ע. למטרת ולא ״תמימות״ למטרות מצרים,

פח״ע, רקע על שלא מסתננים

ש מני המו במסתמים הטיפול נושא כי יודג  נוחל של המלאה להסדרתו ועד זו הוראה חפצת מרגע ז

ת הטיפול ישראל. משטרת מול ע״פח רקע על שלא מסתננים בגופו

המטרה .2

העגיתן זיהויין, ימיין,9מ החל ח"ע0 רקע על שלא ומסתננים מהגלים במפות לטיפול נוהל קביעת

לחלופין. או מחדש וקבורתו זיהו»ן לאחד למשפחות החזדתו לצורך הקגר מן תוצאתם קבורתן, לקבורה,

תגדרות .3

ם. או ישראל מדינת בתחומי טרור פיגוע בביצוע מעורב היה או ביצע אשר אדם כל -מחבל א. באזורי

ש, או ישראל מדינת לתחומי לחדור המנסה אדם כל פח״עי־ רקע על שלא מסתנו ג. איר׳  לצאת או ל

תו לא ואשר כדין שלא אלה מתחומים פח״עית, לפעילות לקשרו ני

פי שנקבע, השטח צה»ל- שבאחריות שטח ג.  האחריות בו כשטח ישראל, ממשלת החלטת על־

> על חינה הפנים לביטחון ה צ

פי שנקבע השטח ישראל- משטרת שבאחריות שטח ד.  ע״י שנסבע או לישרא ממשלת החלטת על־

ישראל. משטרת על הינה הפנים לביטחון האחריות בו כשטח .לאירוע אד-הום הממשלה

ת לקבורת המשמש סגור צבאי אתר - אויב לחללי חברות בתי ה.  שני ישנם אויב. וחללי מחבלים גופו

תבגז האחד - אויב לחללי קברות בתי 1 דקיפי י 1 שני1 ה ת ^ו קיז מזר ,פי

טחוני בהיתר הנוסע רכב ו. סיור פעילות במסגרת שנמצא רכב - בשבת בי ת) .פטרול( שוצ\ף/ מבצעי

A אחימת תחומי חל)סת

ת טיפול א. :מחבלים בגופו

ישראל משטרת (1

בלמ׳״ס
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ות א( י ים בגופות לטיפול אחר ים שנהרגו מחבל ות בשטח י , משטרת של לבט״פ שבאחר ישראל

ן הגופה פינוי לשלב עד ו 1 מהמכ

ואה למכון הגופה הבאת (1) ית לרפ כביר, באבו משפט

. טיפול ביצוע (2) חקירתי/מז״פי

לגופה. עתידי מדעי ולהוי ביצוע (3)

ן (4) ור מת יש וצאת א ורה צו לח ות והעברת קב י . לידי אחר צח״ל

צח״ל (2

) ות א י וללת אחר , בגופות הטיפול לנושא כ ים מחבל

ות ב{ י ים בגופות לטיפול מלאח אחר ות בשטח שנהרגו מחבל י  צה״ל- של לבט״פ שבאחר

ואה למכון הגופה הבאת , לרפ ית ורתה פינויה, זיהויה, משפט זרתה או קב . הח למשפחה

ות ג( י ים גופות לפינוי אחר ות בשטח שנהרגו מחבל י ן י״מ של פ״לבט שבאחר ו ואה מהמכ  לרפ

ית ו משפט ן לצורך כביר, באב ירת ן או קב . החזרת יהם ות  למשפח

ןז^ת ן ןפ ןלבג יפ \ גים:3?

ישראל משטרת (1

ות י ים בגופות לטיפול כוללת אחר נ נ ים שנהרגו מסת ות בשטח י ׳פ שבאחר ' , משטרת של לבט ישראל

צה"ל (2

ות א( י ים בגופות הטיפול לנושא כוללת אחר נ נ ים שנהרגו פח״ע רקע על שלא מסת  בשטח

ות י ושא להסדרת עד צה״ל של לבט»פ שבאחר נ ול אל ה . מ מ»י

ואה למכון הגופה הבאת ב( , לרפ ית ורתה פינויה, זיהויה, משפט ו קב זרתה א  למשפחה הח

וקה עפ״י הבאה: החל

רלוונטי! ר פסמ»(1)

ות )א( י ים בגופות לטיפול אחר נ נ , לפינוי מד״א להגעת עד מסת הגופה

ירה )ב( ירה לנקודת ושינוע שמ ׳״א חב ידת למד ורך במ . 6 עד הצ שעות

ים סמך על ייעשה ״ נסיבתי זיהוי )ג( ו או גופו שעל המסמכ , של בחפצי  ידי על או ההרוג

ור ים רלוונטיים גורמים תחק גש )א ים וכד׳(. ההרוג בחברת חיו אשר אחר

ות )ד( י ים והעברת מילוי אחר ים מסמכ :נדרש

ופס מילוי ,1 י דיווח ט נ נספח עפ״י ראשו

יקת דו״ח וצירוף מילוי וד יועבר למכון גופה בהעברת - לגופה חבלו בד לגופה, בצמ

יד מסמך ים ולא חבלן ידי על נבדקה הגופה כי המע י עליה נמצא  חבלה אמצע

'א ׳ ופס יפרסם )אכ ייעודי(. ט

ופם מילוי »». ימת - H ט ים רש ים החפצ ים והמסמכ י יש וח ע״י הנפגע של הא  הכ

ים והעברת בשטח ואה למכון העתק ו לרפ H 5006 ולאלמ״ר רביר באב H H

מ 23 מתוך 3 עמוד ס״בל
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iv. ׳ר חציוד העברת ׳ .0°6 לאלמ ■ ■ נ

/מ (2) 88 ח

ור קבלת יש ׳ץ ר׳ א ׳ ואה למכון הגופה לפינוי אמ ית לרפ ׳כביר משפט ־  באבו

. נפגעים לענף והעברתו באכ״א

וצאת פקודח ה

נפגעים ענו< אכ»א- (3)

a ואה למכון הגופה פינוי ית לרפ ות כביר באבו- משפט  שלא זמן בפרק מד״א באמצע

. 6 על יעלה שעות

ור קבלת .11 יש נסת אמ״צ ר׳ א ואה למכון הגופה להכ ית לרפ ור והעברת משפט יש למכון. הא

ן הגופה העברת ו י מהמכ ־כביר המשפט ורה באבו ית לקב ן בב י העלמי  האזרח

ת ו ע צ מ א ב ■ ■ . רב״צ

אט»ל <4)

יטת <3006 באלמ״ר ציוד קל ■ ■

בגופות לטיפול עלזדמות .5

ש לטיפול לע&רמות בשגת, !גופות ול0?>1 אמועוסמ זה רק0) (10 סעיף דאת ת/חג1^

ים: א. מחבל

ול (1 יפ ים בגופות הט ירח תוך ייעשה מחבל . כבוד על שמ המת

ן (2 יל העיקרו וב ורת המ ים בקב ים גופות העברת חינו מחבל ורה המחבל יהם ע»י לסב ות .משפח

, הפיקוד למפקד (3 ו אשד המרחבי ועברת למרחב ורה לשם הגופה מ , ידי על קב ות המשפחה  הסמכ

ות נ ים להת נא . ומיקום אופן לעניין ת הקבורה

ים (4 ים חריגים במקר י ים ובהתק ים טעמ י נקרט ו , ק י ומיוחדים , הפיקוד מפקד רשא  המרחבי

ו , נהרג שבמרחב , המחבל ועבר המחבל גופת כי להחליט ואה למכון ת . לרפ ית  זו החלטה משפט

וחר לכל דיחויו ללא הפיקוד מפקד ידי על תתקבל וב המא . לגמר הניתן ככל קר ידה האירוע  במ

ור החלטה נתקבלה ולא ׳ ל>סהר הגופה תועבר - כאמ .״ ידיו ועל אדום למשפחה

ואה למכוו הגופה העברת מלזרה בכל ית לרפ יעשה משפט ות ת י אכ»א/ענו< ותיאום באחר

ור נפגעים. יש יבת בא . חט ים המבצע

, ראש (5 וד מפקד להמלצת בהתאם אמ״ץ יק י הפ ו המרחב , נהרג שבמרחב  עמדת קבלת ולאחר המחבל

׳ר, ׳ י הפצ , רשא ועבר לא המחבל גופת כי להחליט ו ת יקבר אלא למשפחת ית ת ות בב  אויב לחללי קבר

ור החלטה זמני. באופן העברתה למנוע או , כאמ , לכל תתקבל וחר ות 24 תוד המא .שע

יה המשפחה לידי מחבל גופת העברת אי על ההחלטה (6 ים תח , חריגים במקר ים בלבד י  בהתק

ים ים טעמ נקרטי ו , ק ן תוך ומיוחדים . לחלוף משקל מת ות הזמן וגמא ים ד :אלו לטעמ

י חשש א( נקרט ו , גופה החזרת כי ק ות ברמת תסכן , הסתבר ן את גבוהה ור ביטחו יא או האז  תב

ום סדר להפרת . במק מסוים

ס בלמ״
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ול ב( יק ות ש נעדרים. ו/או שבויים להשבת עסקא

ימת ג( י , להשבת זמנית מניעה ק י מבצע :בגון הגופה ית פעילות או צבא ה. ערה צבא ר בגז

, ימת עוד כל זאת י . ק מניעה

י הפיקוד מפקד המלצת קבלת אי של במקרה (7 ׳ץ, ראש ידי על המרחב ים אמ״  איסוף נוהל יתקי

ות ות את שיכלול ח/מ מרכז זירת ע״י עמד ים הגופים עמד , ראש :הבא ׳ץ  פעולות מתאם אמ

ים הממשלה ות גיבוש לאחר ופצ״ר. בשטח ושא יועלה העמד נ , להחלטת ה  זמן בפרק חרמטכ״ל

נו ות 48 על עולה שאי וחזק הרמטכ״ל החלטת לקבלת עד .שע ן הגופה ת ואה במכו ית לרפ  משפט

. יר וכב באב

ות 72 תוך למשפחה הגופה העברת אי בדבר החלטה נתקבלה לא (8 , העברתה מרגע שע  למכון

. הגופה תועבר ות למשפחה י . ומתפ״ש: אכ״א אחר

ית בהתאם (9 י היועץ להנחי , המשפט ול משקל לתת יש לפיה לממשלה יק ן חלוף לש  הנוגע בכל הזמ

, מחבל גופת העברת לאי נח מדי לתקף יש למשפחה  מחבל גופת העברת אי בדבר החלטה ש

. ות למשפחה י ובלת אחר , על חינה המהלך ה /מ רבצ״ר ות זירת - ח י )אחר יס על רבצ״ר מרכז  בס

יטה /מ לפנות בנתונים השל . לתיקוף לח ) ההחלטה

י היועץ להנחיית בהתאם (10 , המשפט ים גופות לממשלה וחלט אשר המחבל  להעבירן שלא ה

ורה , ידי על לקב ואה למכון קבורתן טרם תועברנה המשפחה , לרפ ית ורט משפט .ה.7 בסעיף כמפ

. ד( (1 ות להלן יק ואה במכון הבד ית לרפ  מול ״פעילות ־ נוחל פי ועל דין כל פי על ייערכו משפט

י המרכז ומ ואה הלא ות לרפ )על ית״ יקה משפט ושת הבד יב על ת . תקצ ) אכ״א

ום (11 יק ורת מ ים קב )שטח שבו לשטח בהתאם תהא המחבל ו ות נהרג י ו באחר ( צה״לא מ״י

ור בהתאם וכן ושבם למק ים עזה, )איו״ש/ העיקרי מ . או ישראל זרים(

ים: נ נ מסת

ול (1 יפ ים בגופות הט נ נ ירח תוך ייעשה מסת . כבוד על שמ המת

ן (2 יל העיקרו וב ורת המ ים בקב נ נ ו גופת כל :חינו מסת נ ואה למכוו תועבר מסת ית לרפ  ע״י משפט

ור וחבלת חפסמ״ר פניית לאחר אכ״א יש , n א אמ״ץ

ות (3 י ירה אחר ירה לנקודת ופינויה הגופה על שמ יא ־ למד״א חב ׳ר של ה ׳ . 6 עד הפקמ  שעות

ירת מרגע ורתה ועד הגופה ופינוי מד״א חב ות לקב י / של הטיפול אחר נפגעים. ענף אכ״א

ים גופות ככלל (4 נ נ ית ייקברו מסת ות אזרחי עלמין בב י . והובלת באחר אכ״א

5) / וצאת החזרת ן גופת ח ור ובהתאם המשפחה בקשת עפ״י תתבצע מסתנ יש . ר׳ לא אמ״ץ

ור (6 ן רק נוגע לעיל האמ נ ות בשטח נפטר או נהרג אשר למסת י . של לבט״פ שבאחר צה״ל

וראה הפצת מרגע תקף זח נספח כי יודגש (7 וע נוחל להסדרת ועד זו ה  בגופות לטיפול קב

ים נ נ . משטרת מול פח״עי רקע על שלא מסת ישראל
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בלמ״ס
23 מתח* 6 עמוד

( ים ים בחבל ות - זמסתמ י וצאת טיפול סמבו יה ומ י פ ו ות טבלת - ולתלו צ י ו הסמ *ttfiS*. *6

/רמטל»ל ר׳ אמ»ץ וד מפקד יק ו הפ  שבמרחב

יה חמחבל . ה  )מחבל תושב

ית ייקבר מרצ״ע ות בב  קבר

י ׳ץ אויב לחלל  ולא בפצ

( בשטח איו״ש

צה״ל י מ״ י מ» ים גל י מה ושב  ת

׳ש יר צה״לרצ״ע או א

) )אכ״א

 צה״ל .

) )אכ״א

צה״ל

י )פולל  שטח

) ׳פ ׳ תרש

/רמטכ״ל ר׳ אמ״ץ ום צה״ל יא .לא^ר בת ,  מ״י

ות יעצ י ית הת נ פצ"ר עם פרט

צה״ל 'י מ׳ יע מ ים י מחבל ושב  ת

צה״לשאמם י^דאל

(״)אכ א

צח»ל

(״)אכ א

צה״ל

י ישראל אזרח

ו יוחזר י על״ידי למשפחת יקבר ולא מ" ית י ג  ט

ות י קבר יב לחלל או

מ״י מ״י מ״י ים י מחבל  אזרח

מ״יישראל 'ל ׳ צה

) )אכ״א

צה״ל

/רמטכ״ל n אמ״ץ ום צה״ל יא י בת מ״ מ«י מ״י ים ים מחבל  זר

נם י י שא ושב  ת

,רצ"ע ׳ש ׳  אמ

ישראל או

וד מפקד יק ו הפ  שבמרחב

. נהרג ית ליקבר המחבל  בב

ות  אויב לחללי חקבר

. בפצץ

ל”צח

) )אכ״א

צה״ל

) )אכ״א

צה״ל

רלוונטי לא רלוונטי לא צח״ל

) )אכ״א )פקמ״ר

) +אכ"א

צה״ל ים נ נ  א1שק מסת

ע״פח רקע על

י0 >7 ודה מהל ט1י ים גופות האב ים מחבל ומסתמ

. , א ול ככלל יפ ור לאחר יתבצע בגופות הט יש ו א יצע אשר חבל יקה ב . אמל״ח לנטרול בד ומלכודים

יד יש ג, ן על להקפ ורת , באופן הגופות של קב וקר ור מב ושא רגישות לא נ ו על ה ים היבטי י נ  העקרו

, נים ים הן השו י יב ורמט נ ן משא לצרכי והן ה . ומת ) ים )מחבל ים י יד עת

ורת ג. ופות קב ותר הג ור לאחר רק ת יש ורם א )על הג וסמך . טבלת פי המ ) יות הסמכו

וס ד. יק ן מ ורת ו קב )שטח בו לשטח בהתאמה המ ו ג  של או צה״ל של פ״לבט נחר

) וצאם בהתאם וכן מ״י , למ ים נ י )פלשת ים ים מחבל ו ישראל . א זרים(

ים נ נ ׳ע רקע על שלא מסת ית ייקברו פח״ ן בב י . העלמ ! ®^ י רח ז הא

ס ״ מ ל ת ב מ ך 6 ע ץ ! ו 2 מ 3



יטת יד. ורה ש הסב

ול (1 יפ ים בגופות הט ו מחבל ות בשטח שנהרג י צה»ל שבאחר

) י זיחוי. א ופח ותיעוד סימו הנ

י זיהוי (1) נ יעשה - ראשו וח חיילי ידי על י /מצא הכ ג ידת נציג ידי על או חמחבל את שהר  יח

ן וד המודיעי יק ו בפ וע אם נהרג. שבמרחב יר , מספר נהרגו בא ים נ נ ים/מסת  ימוספרו מחבל

ים ור החלל ני במספ יחס ורישום זיחוי וכל רץ ראשו י לגופה. שניתן למספר ית

י הזיהוי (2) יבת נס יעשה ה ים סמך על י ו או גופו שעל המסמכ , של בחפצי ו ההרוג  ידי על א

ור ים תחק ורמ ים רלוונטיים ג נש )א ים וג בחברת חיו אשר אחר ות - וכד׳( חחר י  באחר

וד יק . הפ הרלוונטי

, הזיהוי לאחר (3) י נ ן הראשו ומ ופה תס ות הג ים עם פתק הצמדת באמצע . הפרט ים המזה

ידה ות ניתן ולא במ , את לזה י הפתק גבי על יירשמו הגופה וע פרט יר . נהרג בו הא המחבל

ג גופת (4) ו ולם ההר H תצ H הסידורי מספרה , יקבע כפי הקבוע י ות ידי על ש נ  הרב

ית , הצבא . יופיע הפיקודית ום בתצל

ים ום של העתק ,/אמ"לטכלמ יישלחו התצל ץ®® י לרב ׳ , של חצבא נף הפיקוד  לרבצ״ר/ע

, ו זו״ק , שבמרחב נף ייקבר נה״ק/ע , לאכ״א/מ ן נפגעים /רע״ ג״ם למתפ״ש  א

• ! ^ כ® ״ ב לש ו

ופס ב( ודעת ט ירה ה ופא ידי על יוצא ־ פט י הר יקבע הצבא , את ש המוות

ועד וך במ . הניתן ככל סמ ודעת של העתק לאירוע ירה ה ישלח הפט ׳ץ י וד לקמ יק  הפ

ו , נהרג שבמרחב י לרב המחבל וד של הצבא יק . /רע״ן ולמתפ״ש ייקבר בו הפ אג״ם

ים ג( י וציוד מסמכ יש א

ים (1) ים מסמכ י יש ו אחר מסמך וכל א ימצא ים וחפציו ציודו וכן גופה על ש י יש וג של הא ההר

H יועברו H•

(2) M ו״ח תכין ים כל לגבי ד י והציוד המסמכ יש ו אשר הא  יועברו ואשר הגופה על ימצא

| M ו״ח העתק .H ישמר זה מד

ס מ״ 23 מתוך 7 עמיד בל

ופח העברת ד( ו הג ואה למכו , לרפ ית משפט

, ראש להחלטת בהתאם (1) וחלט אם אמ״ץ יר שלא ה ורה מחבל גופת להעב  ידי על לקב

ית ולקברה המשפחה ות בב , לחללי קבר ועבר המחבל גופת אויב ואח למכון ת ית לרפ  משפט

ורך יקה לצ .חיצוני ותיעוד/תיאור בד

ואה למכון הגופה העברת (2) ית לרפ ו משפט ות חינה כביר באב י ואם אכ״א האחר  עם ותת

ן נף ידי על המכו נה״ק/ע . אכ״א/מ נפגעים

תוו7עמודס בלמי׳ מ



ן גופה בהעברת (3) וד יועבר למכו , בצמ ות לגופה י וד באחר יק ו אשר הפ , נהרג במרחב  המחבל

יד מסמך ופה כי המע ו ידי על נבדסה הג ים ולא חבל יה נמצא י על )אכ״א אמצע גלה  ח

ופס יפרסם ייעודי(. ט

וצע פעילות כל (4) ן בגופה שתב ואה גמכו ית לרפ וע פי על תתבצע משפט והל הקב  ״פעילות - בנ

ז ולחמרכ י מ ומ ואה הלא . לרפ ית״ משפט

) ורה ה סב

והתה אשר מחבל גופת העברת (1) ורה ז ו בידי לקב ית משפחת נ ות ור בקבלת מ יש  מפקד א

וד יק ו הפ )שבמרחב י ( המרחב ורה ות את יגדיר אשר חקב גבל , ותנאי הה ורה ידה הקב  במ

, וקיימים , )יומ/לילה ום יקף מק ים ה וע חפקמ״ר וכף(. המשתתפ  את יעבירו מתפ״ש בסי

ופה ופה את שיעבירו צל״א לנציגי הג ורה הג .לקב

, של במקרה (2) ו מחבל ופת ועברה שג ואה למכון ה ית לרפ יט אמ״ץ ושראש משפט  שלא החל

ו ורה להעביר ו בידי לקב יקבר משפחת ית י ות בב ות אויב, לחללי קבר י , אחר ורה  החל הקב

וצאתה ן מה ו ואה מהמכ ית לרפ ורתה וכלה משפט נף על חינה בקב /ע נה״ק /מ נפגעים. אכ״א

ודעה וסח למשפחה ה נ ושר מתפ״ש ע״י שת , ע״י ותא ועבר דבל״א . ע״י למשפחה ת המתפ״ש

ורה צווי ו( סב

(a ורה צווי י המפקד ידי על יוצאו קב וסמך הצבא )לפי את לתת המ , טבלת הצו ) יות הסמכו

ות ניתן אם בין וג את לזה . אם ובין ההר לאו

ורת (2) ים קב יערך מחבל ן: צווים, פי על ת כדלקמ

י )א( ומ ורה צו ־״ ישראל בתח m נספח לפי ייערך הקב

ו״ש )ב( י ורה צו - בא ב׳. נספח לפי ייערך הקב

ורה ביצוע אופו ז( ית הסב ות בב י סבר אויב לחלל

ורה )ג( יערך הקב יח באופן ת ירה המבט ות ובכפוף המת כבוד על שמ ורא ות לה נ ית הרב  הצבא

. ית הראש

יקבר גופה כל (2) , ת . מספר יהיה קבר לכל מפרד סידורי

ופה (3) יקבר הג ן עם ת ימ ושא זיהוי ס נ , מספר את ה נקבע כפי הגופה ות ידי על ש נ . הרב ית הצבא

, יוצב קבר כל גבי על (4) . ומספר הקבר מספר יצוינו עליו שלט הגופה

ו לא (5) ורה ישתתפ ים בקב ורמ י מלבד כלשהם ג נש . משטרת או צה״ל א  ישראל

ית נוספים גורמים השתתפות נ ות ור מ יש וד מפקד בא יק ו הפ וצעת שבמרחב , מב ורה הקב

ים עם היוועצות לאחר ורמ , הג ות יט )פרקל ים ימ ׳ המתא ( כ,זשב ן ום אמ״ יא ול ובת  מ

יבת . חט ים המבצע
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ים (6) ית המשמשת החלקה תרש ורה כב וע קב י או קב p ארע v י הרב ידי על  הפיקודי הצבא

ו ופה נקברה שבמרחב , בו ויצוינו הג ות ור וט הש יר , פ ים ות הקבר , שמ ים יך המחבל  התאר

, בו ות נהרגו ול ים הגב יק ו ונ.צ. החלקה של המד

) ות ח ^ח ומעסב ד

(H i d ו ים כל את יעביר המחבל נהרג שבמרחב י לרב הרלוונטיים הפרט הצבא

־ תקבר פיקודו שבמרחב ו הגופח ים נתונים עם פרטני מעקב8^מחל ׳Pימ יק ו  מד

נהרג מחבל כל על . במרחב ש פיקודו

ות (2) י נחל הפיקודי הרב באחר ום ל יש ימ ותיעוד ר . נקבר ה ו המחבל ות כן, כמ י  באחר

ו״ח להכין הפיקודי הרב ורה ד ול קב יכל ים את ש :הפרט

ידה שם )א( )במ וידוע(. המחבל

. של סידורי מספר )ב( הגופה

. מין )ג( המחבל

יך )ד( נהרג. בו תאר

ור )ה( . בו אז נהרג

יך )ו( יכת תאר . ער ורה הקב

ום ' )ז( ורה מק , - הקב . חלקה גוש ומספר

ות שיוך )ח( )באחרי י נ ו ארג

ים (3) ו״ח העתק ורה מד ים יופצו הקב ורמ ים לג :הבא

ה ז י נ ג ל ) א יק ) . בת אישי

ית רבנות )ב( ־ פיקודי צבא . גניזה ־ ותיעוד

נף )ד( /ע נה״ק /מ נפגעים. אכ״א

. רבצ״ר/ענף )ה( זו״ק

ות (4) י ית אחר יטה מטכ״ל ות ולניהול בנתונים לשל :מעקב דר>ח

ות י וללת מטח אחר וא זו״ק ענף רבצ״ר/ - כ וף ה ו הג ות י נהל שבאחר וט ל  ולשל

ום יק ן במ ורת ים גופות של קב ו מחבל נקבר ית ש ות בב יב לחללי קבר  נתונים ולספק או

ות וד . נתונים א אלו

ול יפ ים בגופות הט ו מחבל ו בשטח שנהרג י ישכאל תשבאחר משטרת

) ידה א ות בשטח מחבל ונהרג במ י , משטרת שבאחר ות ישראל י ופה להעברת האחר ן הג  למכו

ואה , לרפ ית ן זיהוי, ביצוע משפט , ותיעוד סימו ות גופתו ול לרב יפ ים הט  ובציודו במסמכ

, י יש , ובהתאם ישראל משטרת על הלח הא ום לנהליה יא יבת בת /חט ירת צה״ל /ז ים  המבצע

נת על מרכז ול מ יפ . מדיניות תחת יהיה בגופה שהט אחת

23 9 עמה* בלט״ס
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ום עם ב( ירה ת , חזלחוי והליך החק ועבר המדעי גל גופת ת , לידי חמח ורה לצורך צח״ל ית קב  בב

ות י קבר יב לחלל ורך או או ופה השבת לצ , הג נתקבל לאחר זאת למשפחה  ישראל ממשטרת ש

ופס העתק ודעת מט , ה ירה נתקבל לאחר וכן הפט . צילום ש ים הגופה ותק ודעת של ע  ה

, ירה ופה צילום הפט ורה ודו״ח הג וד ידי על יועברו קב יק  בהתאם הרלוונטיים לגורמים הפ

ור יף לאמ j).m בסע ,a.a7.)

 הסמכויות(. לטבלת הרלוונטי)בהתאם הצבאי המפקד ע״י ייחתם המחבל, לגופת הקבורה צו ג(

ו(. (1ח.7 וסעיף ה( (1..ה 7 בסעיף לאמור ובהתאם צה״ל באחריות יהיה הקבורה הליך

 - משפחותיהם לידי לבט״פ( מ«> בישראל)שטח פיגועים ביצעו אשר מחבלים גופות חשבת ד(

(.1)ה( (1 ה. J בסעיף לאמור בהתאם

ישראל תושבי ואמם איו»ש/רצ»ע תושבי שאינם מחבלים בגופות הטיפול (3

 הקברות בבתי תיעשה ישראל, תושבי ואינם איר״ש/רצ״ע תושבי שאינם מחבלים קבורת א(

.6 בסעיף המפורטת הסמכויות ולטבלת .1.7 בסעיף לאמור בהתאם צה״ל, ידי על אויב לחללי

 ייחשבו שונים משיקולים יזום, באופן אותה, לתת שיחיה או גופה תידרש בחם מקרים ב(

1 לקמן הכתוב עפ״י ויטופלו כחריגים

 לאחר תתבצע חאו״ם, של חשלום שמירת לכוחות או האדום לצלב המחבל גופת מסירת (1)

אמ״ן, ראש הראשי, הצבאי הפרקליט עמדת קבלת ולאחר המרחבי הפיקוד מפקד הסכמת

 ח/מ ע״י יובל כולו ההליך באמ״ן. שו״ן ורמ״ח בשטחים הפעולות מתאם חשב״כ, ראש

 לאור אג״ת/קש׳»ח/לצל"א, באמצעות תתבצע הגופה מסירת הרמטכ״ל. לאישור ויועבר

המבצעים. חטיבת הנחיות

 מדינתה תושב חיה שהמחבל קונסולארית נציגות או לשגרירות המחבל גופת מסירת (2)

לעיל. שהוצג העמדות סבב עפ״י מרכז( ח״מ/זירת הרמטכ״ל)דרך אישור לאחר רק תתבצע

המבצעים. חטיבת הנחיות לאור ץ״אג״ת/קש״ח/קמ באמצעות תתבצע הגופה מסירת

!מצרים תושבי מחבלים בגופות הטיפול ג(

 אלא המצרים, מול בתיאום למצרים, המחבל גופת של מיידית להחזרה לפעול יש ככלל, (1)

 למכון חגופח העברת על פד״ם, מפקד ידי על הוחלט קונקרטיים, מטעמים כן, אם

משפטית, לרפואה

 גופת ככל המחבל גופת תטופל אמ״ץ, ר׳ ידי על אושרה פ׳ד״ם מפקד והמלצת במידה (2)

 ובהתאם .ח.נ(.א(,7 בסעיף כאמור ישראל, תושב או רצ״ע איו״ש, תושב אינו אשר מחבל

.6 בסעיף הסמכויות לטבלת

 פד״ם יפעל צח״ל, בידי המחבל גופת להשארת קונקרטיים טעמים נמצאו ולא במידה (3)

חינה להלן תפורט אשר ההחזרה שיטת למצרים. המחבל גופת של המיידית להחזרתה

■ קבע בהוראת כאמור מתואמת החזרח לנוהל בהתאם ■ ■ ■ ת י ע צ ב מ
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אג״ת/קש»ח, בסיוע הדרום, פיקוד - שעות{ 24 מיידית)תוך מתואמת החזרה )א( .

המצרים, לידי המחבל גופת העברת הרלוונטיות המצריות הרשויות מול יתאמו

 ולציוד למסמכים תיעוד ביצוע ולאחר .א.(7 חבלו)סעיף בדיקת ביצוע לאחר זאת

ה. המחבל)סעיף גופת על שנמצאו  את לשמור יש התיאום, ביצוע גמר עד (ב«.1ד

חמת. כבוד חילול למניעת צמודח שמירה תחת ממוזג בחדר הגופה

 למצרים הגופה והחזרת במידה - שעות( 24ל־ מאוחרת)מעבר מתואמת החזרה )ב(

 מול תיאום בעיות כגון: אובייקטיביות, מסיבות מתעכבת

 לאחר אי"א, באחריות משפטית לרפואה למכון הגופה תועבר וכד/ חגים מצרים,

 לסיום לשאוף יש מקרה בכל מצרים, מול התיאום ביצוע גמר עד ץ,״אמ n אישור

ימים. משבוע יאוחר ולא האפשרי בהקדס התיאום

;בציודו והטיפול צה״ל של לבט״פ שבאחריות בשטח נפטרו או שנהרגו מסתמיס בגופות הטיפול (4

הגופה ותיעוד סימוו זיהוי. א(

 מספר נהרגו באירוע אם המסתנן. את שהרג/מצא הכוח חיילי ידי על ייעשה ־־ ראשוני זיהוי (1)

• שניתן למספר יתייחס ורישום זיהוי ובל רץ ראשוני במספור החללים ימוספרו מסתננים,

לגופה.

 או גופו שעל המסמכים סמך על ייעשה הנסיבתי הזיהוי בשר״, "שאר באיתור הקושי לאור (2)

 בחברת היו אשר אחרים)אנשים רלוונטיים גורמים תחקור ידי על או ההרוג, של בחפציו

(,וכד ההרוג

 או שנהרג המסתנן על הניתן( מקיף)ככל נתונים איסוף לבצע כוחותיו להנחות נדרש הפקמ״ר

אג״ם ידי על יועבר זח דו״ח של ראשוני דיווח פורמט בסיס על נפטר,

מרכז. זירת ־ ח/מ ולידי בשב״ס מבצעים רע״ץ נפגעים, אכ״א/ענף הפיקוד, רבנות לידי הפיקוד

 המזהים. הפרטים עם פתק הצמדת באמצעות הגופה תסומן הראשוני, הזיהוי (לאחר3)

המסתנן. נהרג בו האירוע פרטי הפתק גבי על יירשמו הגופה, את לזהות ניתן ולא במידה

במכון. הטיפול מהליך כחלק משפטית לרפואה המכון ע״י תצולם ההרוג גופת (4)

מסתנן. לגופת מודיעיני תיעוד בביצוע צורך אין (5)

 לרפואה חמבון ידי על יוצא למסתנן רשמי פטירת טופס - (123 פטירה)טופס הודעת טופס (6)

צבאי. רופא ידי על ולא משפטית

- אישי וציוד מסמכים ב(

הכוח י״ע 245 טופס ימולא בשר״, ״שאר אותר ולא בהינתן מפצ"ר/יעח»ק, לעמדת בהתאם

m רבנות ידי על יועבר האישי והציוד בשטה m סעיף פסודהב לאמור בהתאם (2 ג. .4 זו)

.iv )ח a)ב(  מול פח״ע רקע על שלא מסתננים בגופות לטיפול קבוע נוחל להסדרת עד (

ישראל. משטרת

j 2 מתוך 11עמח* v ־
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- משפטית לרפואה למכוו הגופה העברת ג(

 פניית לאחר ותיעוד בדיקה לצורך משפטית לרפואה למכון תועבר מסתנן של גופה כל (1)

.אמ״א ראש אישור וקבלת הפיקוד

 עם ותתואם אכ״א האחריות הינה כמר באבו משפטית לרפואה למכון הגופה העברה (2)

נפגעים. אכ״א/מנה״ק/ענף ידי על המכון

 נהרג במרחבו אשר הפיקוד באחריות לגופה, בצמוד יועבר למכון גופה בהעברת (3)

 חבלה אמצעי עליה נמצאים ולא חבלו ידי על נבדסה המפה כי המעיד מסמך המסתנן,

ייעודי(. טופס יפרסם )אכ״א

 - בנוהל הקבוע פי על תתבצע משפטית לרפואה במכון מופה שתבוצע פעילות כל (4)

משפטית״. לרפואה הלאומי המרכז מול ״פעילות

m ח m

תיאום בלבד. העלמין בית צוות ידי ועל בלבד אזרחי עלמין בבית תיקבר מסתנן גופת

נפגעים. אכ״א/מנה״ק/ענף באחריות יבוצע העלמין בבית הקבורה

קבורה צווי ה(

קבורה. צו בהוצאת צורך אין - מסתננים

 אזרחי עלמיו בבית מסתננים סבנרת ביצוע אופו ו(

האזרחי עלמין בבית הקבורה לנהלי בהתאם

ומעקב דו״חות ז(

 במטרה מבצעים, לשב״ס/רע״ן הפיקוד על יועבר בשטח שבוצע הכתוג הראשוני הדיווח (1)

קבורתו. לאחר המסתנן של האישי ציודו יועבר אליו בשר״ ״שאר לאתר לנסות

 שנהרג מסתנן כל על מדויקים נתונים עם פרטני מעקב לנהל נפגעים ענף אכ״א/ באחריות (2)

t הפרטים את שיכלול קבורה דו״ח להכין ו המחבל נקבר היכן ותיעוד רישום

v עמת־ iwmxz מ

וידוע(. המסתנן)במידה שם )א(

הגופה. של סידורי מספר )ב(

המסתע. מין )ג(

נהרג. בו תאריך )ד(

נהרג. בו אזור )ה(

הקבורה. עריכת תאריך )י(

ומספר. חלקה גוש, - הקבורה מקום )ז(

וידוע(. מוצא)במידה ארץ )ח(

 :הבאים למרמים יופצו הקבורה מדו״ח העתקים (3;

ותיעוד. גניזה ~ פיקודי צבאית רבנות )א(

23 מתוך 12 עגמד ס״בלמ



זו״ק. רבצ"ר/ענף )ב(

:מעקב דו״חות ולניהול בנתונים לשליטה מטכ׳׳לית אחריות (4)

 קבורתן במיקום ולשלוט לנהל שבאחריותו הגוף הוא אכ״א - כוללת מטה אחריות

אלו. נתונים אודות נתונים ולספק אזרחי עלמין בבית שנקברו מסתננים גופות של

£לל*יה גופה *&ת1ה.8

 ידי על לקבורה העברה אחר)לרבות במקום לקבורה העברתה או נתיחה לצורך מקברה גופה הוצאת א.

 בפרקליט/יועמ׳׳ש שנועץ לאחר הגופה, נקברה שבמרחבו הפיקוד מפקד בהסכמת תבוצע המשפחה(,

מטעמם, מי או - בשטחים הממשלה פעולות ומתאם השב״כ ראש א,”אכ ראש אמ'׳ן, ראש הפיקודי,

אמ״ץ. ר׳ אישור קבלת ולאחר

 הגורמים ובתיאום המבצעים חטיבת פלזודת סבלת לאחר רס תעשה מעוברה הגופה הוצאת ב.

במנהא״ז. בריאות קמ״ט או רמ״א אישור לקבל יש מקברה, גופה הוצאת טרם באיר׳ש, ,הרלוונטיים

 הפיקוד מפקד ידי על תאושר גופתו הוצאת נקבר, בו האזור של תושב היה לא וחמחבל במידה ג.

התגורר. הוא שבמרחבו הפיקוד מפקד עם התייעצות תוך נקבר, הוא שבמרחבו

 הפיסוד של הצבאית הרבנות באחריות תחיה נתיחה, או בדיקה לצורך מקברה גופה הוצאת ד.

,הגופה נסברה שבמרחבו

 הבריאות משרד של מוסמך גורם ידי על מדעי באופן הגופה תזוהה למשפחתה, הגופה העברת טרם ח.

 הגופה החזרת את שדרש הגורם על תחול הבדיקה עלות משפטית(. לרפואה )המכון

 לאותו תיעשה הגופה החזרת צה״ל, ידי על לקבורה הגופה ותוחזר במידה פ.״משפחתו/הרש לרבות

 תחיה הגופה החזרת הוצאתה. בעת לה שהיה סידורי מספר אותו את ותשא הוצאה ממנו קבר

.נמצאמקבר שבמרחבו בפיקוד הצבאית הרבנות באחריות

 בהתאם תיעשה הפלשתינית, הרשות שבאחריות בשטח למשפחה מסירתה לצורך גופה הוצאת ו.

 ובתיאום הרלוונטי, הפיקוד באחריות הגופה תועבר האישור קבלת לאחר זה. סעיף להוראות

הגופה. העברת את הפלשתינית הרשות מול מתפ״ש

הרלוונטי. הפקמ״ר ידי על לאירוע מסכם דו׳׳ח יופץ הגופה הוצאת הליך בתום ז.

 אכ>׳א באחריות אמ״ץ ר׳ באישור המשפחה בקשת לאחר תתבצע מקברה מסתנן גופת הוצאת ח.

מעלה. ה׳ 8 לסעיף ובהתאם

»>מוו .9

 בגופתו, הטיפול הליך מימון בעלויות ישא צה^ל - צה״ל של לבט״פ אחריות בשטח שנהרג מחבל א.

 מקרה וקבירתה. פינויה עתידי, מדעי זיהוי הליך ביצוע משפטית, לרפואה למכון מהעברתה החל

המשפחה. באחריות תהיה המדעי הזיהוי מימון עלות אזי ח. .8 בסעיף המפורט

 ייעודי תקציב מתוך יחיה מדעי זיהוי לצרכי משפטית לרפואה במכון הגופה אפסון תקופת מימון ב.

הגופה. בפינוי עיכוב חל אם גם אכ״א. של

23 מתוך 1$ עטח־בלמ״ס
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־ ישראל משטרת של לבט״פ אחריות בשטח שנחת מחבל ג.  מימון בעלויות תשא ישראל משטרת ־

 כאשר מדעי, זיהוי הליך ביצוע משפטית, לרפואת למכון מהעברתה החל בגופתו, חטיפול הליך

וקבורתה. הגופה פמוי בעלויות ישא אכ״א צה״ל

 בדיקח לצרכי משפטית לרפואה במכון הגופה אפסון ותקופת מד״א ע״י מסתנן גופת פינוי מימון ד.

 שייקבע כפי מחבלים בגופות לטיפול אכ»א של ייעודי תקציב מתוך יושת חיצוני תיאור ותיעוד/

אג״ת. ע״י

חג' שנכתב'שבת>. מסוס וכל בשבת 0/&סת*מ0»ח*ל> בגופות ת1ע»דמ ,10 ם' במשמע( ג

 תבוצע לא ולכן המבצעיים לצרכים בהתאם השבת/החג את שומר שצה״ל היא היסוד הנחת א.

מבצעי. צורך בח שאין בשבת משימה

 :מבצעית)כגון בעיה מחווה הגופה מיקוס כאשר רק בשבת מחבל/מסתנן גופת יפנה צח״ל ב.

סגנו. או הפיקוד רב עם -בתיאום ארוך( לזמן לוחמים ע״י הגופה שמירת

 האירוע קרות י־ כגון לאבו-כביר, עד הגופה והסעת שבת מחילול להימנע ניתן בחם במקרים ג.

 למוצ״ש. עד הגופה תעוכב הפיקודי/סגנו הצבאי הרב בתיאום וכד/ שבת ליציאת סמוך

 בת>אום חשבת, צאת עד לשמרה יהיח ניתן בו חקרוב למקום עד תפונה הגופה שכזה במקרה

סגנו. או הפיקוד רב עם

 שהוקפץ התאגיד כדוגמת ו( 3 סעיף ביטחוני)ראה בהיתר הנוסע רכב ג,׳ע ייעשה הגופה פינוי ד.

הגופה. העברת משימת לטובת במיוחד הוקפץ אשר רכב ע״ג ולא לאירוע,

 נמצאת היא בה מהנקודח הגופה תפונה לאבו-כביר, בשבת/חג גופה פינוי על והוחלט במידה ה.

 - אבו־כביר למכון המפנה חאזרחי לאמבולנס ביותר קרובה אפשרית איסוף לנקודת בשטח

,שעות 6 על יעלה לא האמבולנס להגעת עד הגופה על השמירה זמן

מתוך 14 עמודגלמ״ס
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בישראל סבורה צו

 (3)133 תקנה פי ועל 07/02 בהק״ם חסמבתי פי על באזור צה״ל כוחות כמפקד סמכותי בתוקף

של שממיתו מצווה הנצי דין פל מי על סמנויותיי ויתד ,1**5 חירום/ ההגגה)שעת לתקגות

החמולה( או המשפחה )שם האב( שם ) פרטי( שם )

במקום תיקבר

צה׳׳ל של קבורה חוליית בידי

______________ ______________תאויך;

מפקד^באי

23 מחוך 15 ע»!יבלמ״ס
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n m:<

m? 1צ i 7

 חימם/ ההגצה)שעו! למינוח (3) 133 לתקנה ובהתאם באזור, צה״ל מהות כמפקד סמבותי בהיקף

m3, של שגווייתו מצווה הנני הביטחון ומחיקת דין כל פי על סמכויותיי ויתר

החמולה( או המשפחה )שם האב( שם ) פרטי( )שם

במקום תיקבי

” צה׳'ל של קבורה חוליית בידי

----------------------- ----------------1תאריך

באזור צה"ל בוהות מפקד

l מתון 2Jבלמ״ט i עמוד 
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'31 גספח

ת טיפול למו»ל זלימה ש>ם1ת פ מ שטח שגוזדג מהגל * ת1ש*אד * צוז//ל של ט"פ1ל ייו

 על->יי קגורת צו תוצאת
מרלווצמי המיקוד מפקד

23 מחוך 17 עמודבלמ״ס
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*ft

ו ז מסמג ו *שט ג נהר ות ש ור> צת»ל של •״*0ל.ל ש*אי  naua ל10ט» לנותל זרימת תרשים

הרוג מסתגן

י ז

נפטר / שנחרג מסתנן גופת לפינוי הפיקוד ידי על המבצעים לחטיבת בקשה העלאת

\
 לחשיבה)פלש/ שניתן בגופה מדובר אם

סורי..( לבנוני, ירדני, מצרי,
 מתפ״ש/יקל״ז* באמצעות פנייה

חגופח להחזרת

 אלמוגית/שאין בגופה מדובר אט
השבתה לתאם אפשרות

 ו-כבירלאב הגופה להכנסת אמ״ץ ר* אישור קבלת
I טופס הגופה, על חבלו דו״ח קיים כי וידוא H 

אירוע ודו״ח הגופה( על שנמצא )ציוד

 אבטחה בפיקוד, יעשה הגופה חשבת מבצע
הרלוונטי הפקמ״ר של ואחריות

יקל״ז - רדצי/לגנתי/סויי מציי/> בגופת מדובר אם ממפ׳׳ש, - מלש׳ בגופת מדובר אם *

בהוראה ט׳/י׳ בנספח מפקודת לתוצאת פורמט **

2ל מתוך 19 עמודבלמ״ס
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ט' ח0נס

למגורה >:יד3לאבו- מהמנוו גופה להוצאת מ'0ל פורמט

.___________אל:
תפוצה( )לוח

m ־ הנדון w המצעים 1ו1חטי פמודת - »סמממ גופת

פילדלפי. 289 בק,ד מסתננים___הארץ לשטח חדרו ____ בשעה ב־ ג.

___מאש נהרגה המסתננת בק.ד.____גופת נמצאה במרחב שבוצעו בסריקות_______מירי כתוצאה .2

 באבו משפטית לרפואה למכון המסתנן גופת הועברה אמ״ץ ר״ ואישור מבצעים רח״ט להנחיית בהתאם .3

לקבורה. העברתה טרם כביר,

.88 ח/מ ע״י מאושרת לקבורה הגופה העברת .4

הקבורה. מגמר שעות 24 תוך לח״מ המסתנן קבורת על מסכם דיווח הוצאת אכ״א באחריות .5

טיפולכם. .6

בברכה,

ס מ״ Hבל מתון 22 עמוד 



ס מ״ 23 מתור 23 עמודבל

>' נספח

 גופה להוצאת '0לפ פורמט

השבתה לטובת

והעברתה לאבו-בביר מהמכוו

ן דו ת :חנ א ח הוצ מכון נופ ה ת לאבו-כביר מ טוב שבמח ל ם וזטלבת פהודת - ה מבצעי מ

ה____שבין בלילה .1 שע מצרי/ירדני/עזתי.. מסתנן/מחבל נהרג לערך בוקר לפנות___נ

מחותינו/מאש.... מאש

 לרפואה למכון המסתנן גופת הועברה אמ״ץ י׳ ואישור מבצעים רח'׳ט להנחיית בהתאם .2

כביר. באבי משפטית

 בשעה . בתאריך ותועבר ,תמתה/... באמצעות המצרים/.. ע״י זוהתה הגופה__________.3

אדום׳ 'טהר באמצעות פ״הרש לירי במחסום., .../בק.ד. המצרים/ לידי ניצנה גבול במעבר____

י____ל מי"א באמצעות והעברתה מאבו-כביר הגופה הוצאת אכ׳׳א באחריות .4

ל.... הגופה עבדת על ופיקוד למד׳׳א חבירה____פיקוד באחריות . 5

טיפולכם. .6

בברכה,

23 מתון 23 עמודבלמ׳עז


