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 לכבוד
 השר לשירותי דת השר דוד אזולאי,

 עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת
 
 

 
 שירותי קבורה )קבורה יהודית(לתזכיר חוק  הלאומית לכלכלה הערות המועצההנדון: 

 

מערכת הקבורה היהודית לאסדרת  ועל תרומתו הצפויה ,תזכיר החוק שמקדם משרדכם לברך על יברצונ ,ראשית

 המרכזיות לתזכיר החוק. נואני מפרט במכתב זה את הערותיבמדינה. 

 בקצרה:

תזכיר החוק קובע כי  – התמקחות וניצול חולשת משפחת הנפטר בעת שהמת מונח לפניהםמניעת  .1

בחינם, אך לא מצוין איזו חלקה תוקצה. כדי למנוע מגוון  חלקת קבר לנפטר מפעיל בית העלמין יקצה

רגיל המפעיל יציע לפחות חלקה אחת מכל סוג קבר אנו מציעים כי , בשעת צערו של אדם תופעות שליליות

וכי תתקיים שקיפות באשר לסדר העתידי של הקצאת  מכפלה, סנהדרין וכו'(,)שדה, בבית העלמין  קייםה

 החלקות.

מכיוון שרכישה בחיים  – רכישת חלקה בחייםמ יהיה נמוך מחיר רכישת חלקת קבר לנפטרש להבטיח .2

ועלות  בחיים הקצאת חלקהב, העלות למדינה ועלויות הפיתוח היא למעשה הקדמה של תפיסת הקרקע

את החלקות בהתאם, כך . לכן, יש לתמחר 30%-בכ מהעלות בעת פטירה הפיתוח לבית העלמין הן גדולות

 .)לקברים דומים( ממחיר רכישה בחיים ךנמויהיה עבור נפטר שמחיר חלקה 

למרות האמור לעיל, אנו סבורים שיש מקום  – וחלקה לצדהרוכש  של הנפטר לקרוב משפחהמוזל מחיר  .3

להתחשב בבן משפחה הרוצה להיקבר לצד הנפטר, ולכן נכון להמשיך עם ההנחה הקיימת כיום בתזכיר, 

 .רחיבהואף לה

מחיר  מבתי העלמיןחלק ב – ישראל תושבליקר מהמחיר  הלתושב חו"ל יהי המחיר חלק להבטיח כי .4

זהה למחיר רכישתה על ידי ישראלי. בנוסף, התזכיר קובע שני הסדרים שונים חלקה חריגה לתושב חו"ל 

לאפשר לכל בית עלמין לקבוע נכון אנו סבורים כי  בעניין התשלום של תושבי חו"ל.העלמין לבתי מאוד 

 מעבר לתעריף המקביל לתושב ישראל.לפחות  50%-יהיה יקר בכמראש תעריף לתושבי חו"ל, אשר 
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רשאים  האות ההיחיד החלקההפרק השלישי עולה כי ן מ – בעבור נפטר רגילה קבר חלקתהקצאה של  .1 

מהחלקות בבתי העלמין מוגדרים חלקות  10%-חלקה חריגה. כ אלרכוש בני משפחה בעבור קרוב שנפטר הי

בית העלמין עוד עולה מפרק זה כי  חריגות, ולמיטב הבנתנו מדובר בחלקות במיקום האטרקטיבי ביותר.

)אם הנפטר הוא זכאי, תושב המקום, ויש בבית ללא תשלום להציע למשפחת הנפטר חלקה רגילה מחויב 

הפנויות יוצעו למשפחה. הרגילות העלמין חלקות רגילות פנויות(, אבל החוק אינו מפרט איזה מבין החלקות 

ניצול מצוקת , לעתים תוך סבסוד צולב, ותופעות שליליות נוספות להתמקחות,דבר זה יוצר פתח גדול 

 .המשפחה בעת צערה

לא ברור מה המנגנון לפיו הפנויות ובית העלמין אינו מחויב להציע למשפחת הנפטר את כל החלקות הרגילות 

 ,פותח פתח גדול מדי להתנהלות לא תקינה אנו חוששים שהדבר .את החלקות המוצעותהעלמין  תבוחר בי

כך למשל, אנו חוששים מפרקטיקות של הצעת חלקות קבר . שאינה עולה בקנה אחד עם מטרות התזכיר

טובות יחסית הנחותות על מנת לעודד קנייה של חלקות חריגות בעת הפטירה, הקצאה של חלקות הקבר 

למקורבים, אפליה בין נפטרים שבן זוגם רוכש חלקת קבר בעת הפטירה לבין אילו שלא, ועוד. אנו סבורים כי 

, וכך (שיקולים תפעולייםתוך מזעור הפגיעה בגות החופש של בית העלמין )על תזכיר החוק למזער את דר

 אמון הציבור בה. את רם, ולהגדיל את השוויון במערכת ולהקטין את הסחיטה של אדם ומשפחתו בעת צע

לקבוע כי בית העלמין יהיה מחויב להציע  העניין. לטעמנו ניתןאת יתווסף לחוק סעיף המסדיר מציעים כי אנו 

לפחות חלקה אחת מכל סוג חלקה רגילה הקיימת בבית העלמין )שדה, מכפלה, סנהדרין  למשפחת הנפטר

 . וכו'(

בנוסף, על מנת לאפשר שקיפות, בית העלמין יפרסם ברשת את סדר החלוקה לשלושת החודשים הקרובים, 

 ולוודא התנהלות תקינה של בית העלמין.לכל סוג חלקה. כך הציבור יוכל לעקוב 

 

ן הפרק השלישי עולה שקיימים מ – הבדלי המחירים בין רכישת חלקת קבר לנפטר ובין רכישת חלקה בחיים .2

למשל,  רכישת חלקה דומה בעת הפטירה.ל במחירה,או שווה  ,מקרים בהם רכישת חלקה בחיים זולה יותר

שאינו מחיר חלקה חריגה שווה לרכישה בחיים ובעבור נפטר. דוגמה נוספת היא רכישת חלקה בבית עלמין 

נפטר  ו שלמהתעריף, בעוד משפחת 120%תמורת חלקת שדה רגילה תירכש בחיים  -בישוב מגורי הרוכש

להניח שתהיה דומה יש אך זו תהיה חלקה חריגה, ) קבר תבעבור חלק 300%-ל 200% בין תאלץ לשלם

 במאפייניה לחלקת שדה רגילה(.

, שכן המחיר בעבור חלקה לנפטר צריך להיות זול מהמחיר לחלקה דבר זה הוא הפוך מהסדר הטבעי וההגיוני

כלומר, בעת רכישת חלקת להיות במצב שניתן לקבור בה.  ועליה ,. ברגע שחלקה נרכשת היא "נתפסת"בחיים

ועל כן רכישה  –בית העלמין להקדים את תפיסת הקרקע ואת עלויות הפיתוח קבר בחיים, נדרשים המדינה ו

 היפך.לעלויות הפיתוח,  אתלה יוזבחיים אינה מ
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הנוצרת להערכתנו הקדמת העלויות  –עלויות אלה אינן זניחות ועל כן להקדמתן במספר שנים יש עלות  

אנו סבורים שיש להשית עלות זו על רוכש חלקה  1.30%-עלויות הקבורה בכ בחיים מגדילה אתמרכישה 

כך שרכישת חלקה בחיים תהיה יקרה )בתוספת השנייה( בחיים. כלומר יש לעדכן את טבלאות התעריפים 

מנת לשמור על איזון  עלהפרש במחיר.  30%-להערכתנו מדובר בכו בעבור נפטר,יותר מרכישת החלקה 

 לות את המחיר לרכישה בחיים במקרים אלו.את המחיר לנפטר ולהע דלהורי ניתןתקציבי, 

 

צורך אנו סבורים כי קבורה לצד בן הזוג הינה על אף האמור לעיל,  – חלקה בחיים לצדו של הנפטרמחיר  .3

חיים בעבור בן רואים טעם רב בהנחה הקיימת לרכישת חלקה באנו כן  לע בסיסי שעל המדינה לאפשר.

 יותר. כי תהיה משמעותית, ואף היינו רוצים של הנפטר דומשפחה לצ

 
עבור ( מצוין כי המחיר שיגבה 2)ב( ) 15בסעיף  –לבין תושבי ישראלזכאי חו"ל בין מחירי החלקות בהבדל  .4

הסדר זה נקבע  – לתושב ישראלחלקה חריגה  עבוריגבה למחיר ש זההחלקה חריגה מתושב חו"ל זכאי, יהיה 

  .'(א חלק תעריפי אתגובים הוב בתי העלמין )עבור ר

)לכל לקבוע  םרשאי'(, ב חלק תעריפי את גוביםה) עלמין בתי של מצומצם מספר כי מפורט( 1( )ב) 15בסעיף 

, ובלבד שיפורסם ויהיה אחיד לכל תושב חו"ל כראות עיניהם תעריף לתושבי חו"לה בית עלמין בנפרד( את

 .המבקש להיקבר

סיבה להבדל בין בתי העלמין )מה גם שבירושלים מדובר בפועל באותו השטח, רק  ישנראה שלא  ראשית,

לתושבי חו"ל, ובלבד שזה יפורסם  שכל בתי העלמין יהיו רשאים לקבוע תעריף בעינינומפעילים שונים(, ונכון 

מקרה  , ובכלאנו לא רואים סיבה לעודד תושבי חו"ל להיקבר בארץשנית, ויהיה אחיד באותו בית העלמין. 

של תושב  המחירלקבוע כי  על כן אנו מציעים גבוה מהמחיר לתושבי ישראל.הברור שיש לגבות מהם מחיר 

 .קבר דומהעבור ב ישראלשיגבה מתושב  המחירמלפחות  50%-גבוה ב יהיה( לעיל)בתעריף ידוע, כאמור חו"ל 

 

 ,שמחון אביפרופ' בברכה,                                       

 

 

 

 ראש המועצה הלאומית הכלכלה,

 עותק:

 ישראל פת, המשרד לשירותי דת
 איגי פז, משרד המשפטים
 מעיין נשר, משרד האוצר

 נילי בן טובים, המועצה הלאומית לכלכלה

                                                        
 שנים. 10-בהנחה שהקדמת הרכישה הממוצעת היא בכ 1


