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  2015 -הערות לתזכיר חוק שירותי הקבורה )קבורה יהודית(, תשע"ה: פרוטוקול

 היהדות הקראית העולמית

 תשע"ה ז' אב יחמישיום מ

 2015 יולי 23

 משתתפים:

 , סמנכ"ל בכיר שירותי דת.משה דגןמר 
 ראש אגף קבורה. ,יצחק ישימר 

 , לשכה משפטית.אילנה מזרחיעו"ד 
 , מרכז בכיר מעקב ובקרה. כפיר יהודהמר 

 , יו"ר המועצה העליונה היהדות הקראית העולמית.נריה הכהןעו"ד 
 מנכ"ל עמותת היהדות הקראית העולמית. ,שלמה גברמר 

  יועמ"ש עמותת היהדות הקראת העולמית. ,רום גולןעו"ד 
 

 רקע:

תזכיר הצעת חוק שירותי הקבורה )קבורה יהודית(,  הציבור הופץ לעיון 2015בחודש אפריל 

, המשמשת כמועצה . המועצה העליונה של עמותת היהדות הקראית העולמית2015תשע"ה 

שבבסיסה הצעה כי בתזכיר הצעת  לתזכיר החוקהגישה מסמך הערות  הדתית לעדת הקראים,

 נציגיה זומנו לדון עליהן.כתב פרק נפרד העוסק בעדה הקראית. יהחוק י

 

  דיון:

ע"פ חו"ד הלכתית של הרב רוז'ה הקראים נחשבים כיהודים. קבלנו סקירה על שירותי הקבורה 

אפשרויות למענה במסגרת  2היהדות הקראית ובי"ע שבהם השירותים הללו ניתנים. ישנן 

חוק הקבורה האזרחית או בחוק הקבורה היהודית החקיקה החדשה לנושא הקבורה הקראית: 

 עם ההתאמות הנדרשות. 

מדורי דורות מנהגי הקבורה היו לפי מנהגי הקהילה בכפוף להוראות רב הקהילה. מכיוון  נריה:

איננו יכולים להסכים להיות כפופים לה. בתקופה של הרה"ר  ותשאיננו יודעים מה הדריש

לנושא הקבורה כמו אישור הקבורה בכוכים שמבחינתנו האחרונה חלו תמורות ביחס הרבנות 

 גורמת לטומאת מת.  

ביהמ"ש בפסיקותיו הכיר בעדת הקראים כישות עדתית נפרדת מכיוון שהיא בעלת שורשים  רום:

  טוריים עמוקים.היס

 

 סיכום:

  המחדד את הייחודיות של היהדות הקראית מיתר העדות העמותה תכין מסמך משפטי

 כפוף לכך, יתוקנו הסעיפים כדלקמן. בך יש הצדקה להחרגה המבוקשת. האחרות ולפיכ

 המסמך יועבר בתוך שבוע.
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  הגדרות ) כפי שבקשו במכתבם ( אחרי הגדרת בי"ע ברקת:  2יתווספו  וקחת הלהצע 1בסעיף

  .בעל רישיון יהודי קראי בית עלמין יהודי קראי

  ינהג בעניינים  ,בעל רישיון יהודי קראי ,על אף האמור ": לחוק 61יתווסף סייג בסעיף

 ".הלכתיים ע"פ הוראות מועצת החכמים של היהדות הקראית העולמית

 

 יתר הערות המועצה העליונה נדחו בהסכמה : 

 
 התקבלה עמדת המשרד. הגבלת העיסוק של תאגידי הקבורה: -למכתב 4עיף ס 

  התקבלה  בית העלמין":חיוב בעלי רישיון להוכיח "זכות במקרקעין  -למכתב 5סעיף

 עמדת המשרד.

  במידה ותוחרג  :חיוב בעל רישיון לעמוד בתנאים נוספים שקבע השר -למכתב 6סעיף

 תייתר.יהעדה מנושא פיקוח הלכתי ע"י הרה"ר הנושא 

  התקבלה עמדת המשרד. הפעלת בית עלמין ע"י בעל רישיון אחר: -למכתב 7סעיף 

  התקבלה עמדת המשרד. ת:חיוב הפרסום בשפות רבו -למכתב 8סעיף 

  את הישובים שצפוי לתת להם  סוכם כי העדה תגדיר מיקום הקבורה: -למכתב 9סעיף

ין כי זכויות הקבורה מנת למנוע קבורה מסחרית יצו-. עלמנת שיכללו ברישיון-מענה על

 נתנו לבני משפחה.יי

 יהודה כפיר רשם:

 


