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 20.00.2012 
 לכבוד

 ד ישראל פת"עו
 היועץ המשפטי

 המשרד לשירותי דת

 ,שלום רב

 5102-ה"התשע, (קבורה יהודית)ורה לתזכיר חוק שירותי קבהערות : הנדון

 עולות -לחקיקה חדשה בתחום שירתי הקבורה בישראלהמהווה נוסח של הצעה , בתזכיר החוקמעיוננו 
וכל , מובן כי אין בהערות אלה כדי למצות את מכלול הסתייגויותינו מהצעת החוק. הערותינו הראשוניות

 .זכויותינו שמורות לנו במלואן

לל קוק ייחודי כולעיגון הצרכים בתחום זה בחי"הוא נועד , לפי תזכיר החוק – הצורך בחוק והיקפו .1
זכות יסוד זו מגולמים ערכים ונועד לענות על צרכים רבים הקשורים לתחום הקבורה שהוא " ומקיף

 הזכות להיקבר כפי אמונתו של אדם והזכות ליחס הוגן מגופי, הזכות להיקבר בכבוד: רבים בהם
 ".הקבורה

ומתעלם מקבורה מתעלם מקבורה אזרחית , לא ברור אם כן מדוע החוק מתייחס אך ורק לקבורה יהודית
האם בתחומים אלה אין צורך בחוק כולל ? האם קבורה של לא יהודים איננה זכות יסוד. לא יהודית

 ?ומקיף

בין אם הן , כללים זהים על כל חברות הקבורה, ואחיד שוויוני, לא להכליל בחוק אחדין כל סיבה שא
ות קבורה המשרתות בני הבדלים מהותיים לא צריכים להיות בין חבר. יהודיות ובין אם אינן יהודיות

 ".כפי אמונתו"קל וחומר כאשר תזכיר החוק מגלם הנחה כי קיימת לאדם זכות להיקבר , אמונות שונות

יהיה תזכיר חוק שיעסוק בכל  –מוצע כי במקום תזכיר חוק שעוסק אך ורק בקבורה יהודית , לפיכך
, אזרחית)גי קבורה שונים אשר יכלול הוראות ספציפיות לסו, ביחס לכל הדתות, שירותי הקבורה

 .(יהודית קראית ועוד, שומרונית, נוצרית, מוסלמית

 .וחקיקה במשרד המשפטים ץזו מופנית גם לידיעת היועץ המשפטי לממשלה ולמחלקת ייעוהסתייגות 

מהמצב  שינוי מהותיומפורשת אשר מהווה  הוראה חדשהתזכיר החוק המוצע כולל  – פיקוח הלכתי .2
ולפיה , (וזאת למרות שבדברי ההסבר נטען כי מטרת הוראה זו היא לעגן מצב קיים)המשפטי הקיים 

לצורת הקבורה ולהקמת המצבה ינהג בעל , לטקס הקבורה, הנוגע לטיפול בנפטר בכל עניין הלכתי"
 (.לתזכיר החוק המוצע 11סעיף " )פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל-הרישיון על

המצב המשפטי הקיים  ".בחוק את המצב הקיים"אין מדובר בעיגון , בניגוד לנטען בדברי ההסבר, ראשית
 ".הרבנות הראשית"לנהוג לפי פסיקת קבורה  מחייב בעל רישיוןאינו 

מדוע יש להעדיף את פסיקת " להיקבר כפי אמונתו"אם זכותו של אדם . אין כל צורך בעיגון כזה, שנית
גם אם אינו ) של החברה קדישא אצלה בחר האדם להיקבר המקומי הרבנות הראשית על פני פסיקת הרב

 .כל טעם לכךאין  ?(נוהג לפי פסיקות הרבנות הראשית

מובן שחברות הקדישא . קראית-סעיף זה בעייתי במיוחד ביחס לחברות הקדישא של העדה היהודית .3
אלא להנחיות מועצת , "רבנות הראשית"אינן כפופות ולא היו כפופות מעולם ל קראיות-היהודיות

 "הלכתיות"דים הקראים הוראות אין סיבה לכפות על היהו. החכמים של היהדות הקראית העולמית
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יצונית קפגיעה מצפונית "יש כדי של הדין הרבני על יהודים קראים שבכפייה זו מובן  .שאינם חולקים
 (ז11' בעמ, 13 (1)ד לא"פ, בית הדין הדתי לעדת היהודים הקראים' סייהו נ 30671ץ "בג :ראו) "וחמורה

' בעמ, 127 (2)ד לד "פ, ממשלת ישראל' מורד נ 611676 ץ"בג) "התאכזרות להכרתם הדתית של בני אדם"ו
 .(א112

גם סעיף זה , הגלומה בהכפפת הלכה קראית למוסד רבני כאמור לפגיעה בזכויות יסוד ולבעייתיותמעבר 
, שכזו ניתנת ומתי' פסיקה'כיצד , בעניין זה' פסיקה'כך לא ברור מהי . אינו מנוסח בצורה ברורה דיה
 .ועוד, כיצד ניתן לערער עליה ובפני מי

 .לןמוצע להוסיף פרק לתזכיר החוק כפורט לה, לחילופין. מוצע לבטל סעיף זה, לפיכך

תנאי לקבלת רישיון הוא , לתזכיר החוק( 1()ב)3בהתאם לסעיף  – רהוהגבלת העיסוק של תאגידי קב .0
מדובר בתנאי בעייתי ביותר באופן כללי ". הוא מתן שירותי קבורה[ של תאגיד הקבורה]כל עיסוקו "ש

 .ועבור היהודים הקראים בפרט

הדבר לא גורע . ות נוספות מלבד קבורהאין שום סיבה אמיתית מדוע להגביל תאגידים מלבצע פעול
נים כפולים ותגביר את העלויות זו תאלץ להקים מנגנו הוראה. מכשירותם לקבור ואינו פוגע בציבור

 .לתאגידים הקטנים

חברות אלה הינן חלק מעמותה אחת המספקת מאז  –ביחס לחברות הקדישא של היהודים הקראים 
 על שמה של העמותה רשומות חלקות קבורה שונות. איםומתמיד את כל צרכי הדת של היהודים הקר

הגבלה זו תמנע מעמותת היהדות הקראית העולמית להמשיך ולתפקד כחברה . שחלקן מהוות הקדש
 .מוצע להוסיף פרק לתזכיר החוק כפורט להלן, לחילופין. מוצע לבטל סעיף זה, לפיכך. קדישא

בה לחייב בעל רישיון להיות בעל אין שום סי – "זכות במקרקעי בית העלמין"חיוב בעלי רישיון להוכיח  .2
 ".זכות במקרקעי בית העלמין"

בתי מאז ומתמיד הוראה זו פוגעת במיוחד בחברות הקדישא של היהודים הקראים שחלקן פועלות בשטח 
 .מאחר ומדובר במקרקעי ישראל, שקיימת מניעה חוקית להוציאם מבעלות המדינה, עלמין עירוניים

ביחס מעורפלת כללית ו לשוןהסעיף נוקט ב – "קבע השרתנאים נוספים ש"חיוב בעל רישיון לעמוד ב .1
 .שאינם ממין העניין דתייםבכך נפתח לכאורה פתח לקבוע תנאים . לאותם תנאים שרשאי השר לקבוע

עלולה לגרור ההכפפה  היא .הוראה זו בעייתית באופן כללי ובעייתית במיוחד ביחס ליהודים הקראים
 .דתית של ההלכה הקראית להוראות דתיות רבניות

על מתן שירותי קבורה "מאפשר לשר להורות ( ו)7סעיף  – הפעלת בית העלמין על ידי בעל רישיון אחר .7
 -להלן )על ידי בעל רישיון אחר ( התאגיד היוצא -להלן )בבית העלמין המנוהל על ידי מי שבוטל רישיונו 

 "(.התאגיד הנכנס

בנוסף היא עלולה לגרום לחילול הרצון של . הוראה זו מהווה פגיעה בזכות הקניין של בעל הרישיון היוצא
במצב שבו תמונה חברה קדישא שאינה נוהגת לפי אותם , קברים ושל רוכשי חלקות הקבר בחייםהנ

 .מנהגים

ובשל , במיוחד נוכח הייחודיות של מנהגי היהודים הקראים, ף רב יותראביחס ליהודים הקראים החשש 
 .כך שקיימות חברות קדישא קראיות מעטות

 .להוסיף פרק לתזכיר החוק כפורט להלןמוצע , לחילופין. מוצע לבטל סעיף זה, לפיכך



 

 ה העליונהמועצה
 00-9006290: פקס 00-9099609: טל|  00600רמלה  606ד .ת|  רמלה, 61קלאוזנר  וברח

 5  מתוך 3עמוד 

 

רוסית , אנגלית, עברית"במקומות רבים תזכיר החוק דורש הודעות בשפות  – חיוב הפרסום בשפות רבות .6
 ."ואמהרית

לפי . רוסית ואמהרית אינן שפות רשמיות במדינת ישראל, אנגלית. מדובר בהוראה מיותרת ומכבידה
סיבה לחייב את אין . פרסם כל פרסום רשמי גם בשפות אלהאותו היגיון הייתה אמורה להיות חובה ל

 .שלה אחרים פרסומיםבבעצמה בעלי הרישיונות במה שהמדינה עצמה לא נוהגת 

אין צורך בפרסום בשפות אלה שאינן דבורות בקרב  –ביחס לחברות הקדישא של היהודים הקראים 
 .מדובר בהוראה מכבידה ומיותרת שלא תועיל. מרבית בני העדה

 .מוצע להוסיף פרק לתזכיר החוק כפורט להלן, לחילופין. יף זהמוצע לבטל סע, לפיכך

מבלי , "במקום מגוריו"לתזכיר החוק מגביל את זכותו של אדם להיקבר  10סעיף  – מיקום הקבורה .1
כמו כן מגביל הסעיף את זכותו של תושב להיקבר בבית . להתחשב באמונתו של האדם או ברצונותיו

ובסעיף " ברשיונו של בעל הרישיון שבבית העלמין החקלאי"ישובו עלמין ביישוב חקלאי בהימצאות י
 .מגביל את יכולתו של בית עלמין חקלאי למכור חלקות בחיים גם למי שאינו תושב היישוב( ד)12

. היהודים הקראים נקברים רק בחלקות קראיות, כידוע. סעיף זה בעייתי ביותר עבור היהודים הקראים
, מסויימים בתי עלמיןחלקות קראיות ספציפיות באלא ב, בכל בית עלמין בארץחלקות אלה אינן מצויות 

 .או באחד משלושה בתי עלמין ייחודיים לעדה הקראית בלבד

גם אם מקום מגוריהם אינו באותו , יהודים קראים יכולים להיקבר בבית עלמין או בחלקה קראית, כיום
ואף יפגע , לפי אמונתםהסעיף יפגע בזכותם של בני העדה הקראית לקבורה . יישוב בו מצוי בית העלמין

 .באנשים שרכשו חלקות קבר בחיים בחלקות שאינן ביישוב מגוריהם

כך שיתאפשר לכל יהודי קראי , מוצע לחייב בחוק את כל בתי העלמין להקצות חלקות קראיות, לפיכך
 .להיקבר לפי אמונתו במקום מגוריו

בכפוף , בכל בית עלמין בו הוא בוחר מוצע לבטל סעיף זה ולהגדיר את זכותו של אדם להיקבר, לחילופין
 . להסכמת בעל הרישיון

אין סיבה שתובע ". מקרב עובדי המשרד לשירותי דת"קובע כי תובע ימונה ( א)27סעיף  – מינוי תובעים .10
מן . אין סיבה להפריד תפקידים ולהקטין את מעמדה של הפרקליטות. לא יהיה תובע של הפרקליטות
על ידי גוף חיצוני  , גם הגוף המעמיד לדין וכי תהיה בקרה על הגוף המפקח הראוי שהגוף המפקח לא יהיה

 .פרקליטת המדינה -

 .וחקיקה במשרד המשפטים ץלידיעת היועץ המשפטי לממשלה ולמחלקת ייעוהסתייגות זו מופנית גם 

לאזור מסויים נקבעה כבר בחוק ' מועצת בתי עלמין'סמכותו של השר להקים  –הקמת מועצת בתי עלמין  .11
על פי בקשתן "אולם בחוק הקיים הסמכות מוקנית , 1171-א"תשל, (נוסח משולב)הודיים שרותי הדת הי

ואילו בתזכיר , "המקומית או של המועצהשל הרשות , של החברות העוסקות בקבורת יהודים במקום
 .רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתוהשר , החוק המוצע

, ייןמדובר בפגיעה זכות הקנ. חיצוניים אלהתזכיר החוק מאפשר לשר להכפיף חברות קדישא לגורמים 
 .בחופש הקבורה ובכבוד האדם

כך שיתאפשר לכל יהודי קראי , מוצע לחייב בחוק את כל בתי העלמין להקצות חלקות קראיות, לפיכך
 .להיקבר לפי אמונתו במקום מגוריו
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עצם הקמת העובדה ש. פגיעה בחופש ההתאגדותלתזכיר החוק מהווה  17סעיף  – תיקון חוק העמותות .12
ואף , להבדיל ממתן רישיון לחברה כאמור הינה בעייתית, חברה קדישא תהיה כפופה לשיקול דעת השר

נות תתאפשר פגיעה בבעלי רישיו, פיכךל. תמנע עתירות כנגד החלטת השר שלא ליתן רישיונות קבורה
 .ימיםחדשים או בבעלי רישיונות מסו

 

 הצעות לתיקון תזכיר החוק

 :המתייחסים באופן ייחודי ליהודים הקראים, צעים לתזכיר החוקלהלן תיקונים מו

 :יבוא" בית עלמין בברקת"לאחר , 1בסעיף  .13

המשמש לקבורת יהודים קראים , אחר בית עלמין או חלקה בבית עלמין –" קראי-בית עלמין יהודי"
 .יהודי קראיומנוהל על ידי בעל רישיון 

בבית עלמין יהודי , בעל רישיון הפועל לפי מנהגי הקבורה ליהודים הקראים –" קראי-בעל רישיון יהודי"
 .קראית-וקובר נפטרים בני העדה היהודית, קראי

 

 :לפני הפרק השישי יבוא .10

 לבתי עלמין יהודים קראיםהוראות מיוחדות : 5חמישי קפר

בתי 
עלמין 

-יהודים
  קראיים

ייועדו , כיום לקבורה ליהודים קראים שמשיםמכל החלקות ובתי העלמין אשר  (א)  .1
 .קראי-כבית עלמין יהודי

-יהודיםאו בתי עלמין נוספים כבתי עלמין השר רשאי לקבוע חלקות נוספות  (ב)
 .םיקראי

ויראו הודעה , בתי עלמין יהודים קראייםהשר יפרסם ברשומות הודעה על הכרזת  (ג)
 .לצורך חוק זה" זכות במקרקעי בית העלמין"זו כ

בתי עלמין יהודים קראיים ינוהלו רק על ידי בעל רישיון , בחוק זהעל אף האמור  (ד)
 .לחוק זה 2מונה לפי סעיף שי הודי קראיי

ועצת בתי עלמין אלא קראי במ-יהודייכלל בית עלמין ילא , על אף האמור בחוק זה (ה)
 .לפי בקשתו

מינוי 
בעלי 

רישיון 
להפעלת 

בתי 
עלמין 

יהודים 
 קראיים

ימנה בעלי , (ר"ע)לאחר התייעצות עם עמותת היהדות הקראית העולמית , השר (א)  .2
 .אשר יפעילו בתי עלמין יהודים קראיים, רישיון לקבורה יהודית קראית

 .רישיון יהודי קראי קראי אלא על ידי בעל-לא יופעל בית עלמין יהודי (ב)

או בדין המסדיר את  ושבמסמכי ייסודבעל רישיון יהודי קראי יוכל להיות תאגיד  (ג)
 .פעילותו ייקבע כי הוא יהיה רשאי לעסוק בנושאים נוספים מלבד שירותי קבורה

הזכות 
לקבורה 

3.  
 קראית לפי אמונתו ביישוב בו קיים בית-יהודי קראי זכאי להיקבר בקבורה יהודית

 .קראי הסמוך למקום מגוריו-עלמין יהודי
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 5  מתוך 2עמוד 

 

 קראית

פיקוח 
הלכתי 

על בעלי 
רישיונות 

יהודים 
 קראיים

0.  
בעלי רישיונות יהודים קראיים יפעלו בעניינים דתיים , לחוק זה 11על אף האמור בסעיף 

 (. ר"ע)בהתאם להוראות מועצת החכמים של היהדות הקראית העולמית 

חובת 
פרסום 
 בשפות

2.  
את יהיה חייב בעל רישיון יהודי קראי לפרסם , מקום בחוק זה על אף האמור בכל

 .בשפה העברית בלבדפרסומיו 

מכירת 
חלקות 

קבר 
 בחיים

1.  
בעל רישיון יהודי קראי יהיה רשאי למכור חלקות קבר בחיים גם למי שאינו תושב 

 .פועלהוא ביישוב בו 
 

הוראות 
 מיוחדות

7.  
הקבורה לבעל רישיון יהודי קראי בשל לא יופחתו דמי , על אף האמור בכל דין אחר

 .פועלהוא מכירת חלקות קבר או קבורת נפטרים שלא היו תושבי אותו היישוב בו 

 

 

 .ולתיקון התזכיר כאמור, נודה להתייחסותכם להערות אלה .12

 .נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה .11

 

 ,בכבוד רב ובברכה
 

 ,נריה הרואהד "עו
 ר המועצה העליונה"יו


