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 0970 –תזכיר חוק שירותי קבורה )קבורה יהודית(, התשע"ה הנדון: 
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 למכתבך שבסימוכין, הריני להשיב כלהלן:בהמשך 

 

כפי שפירטנו במכתבנו שבסימוכין אנו מתנגדים לתיקון העקיף המוצע על ידכם בפקודת בריאות  .7

הסדרת רישוי נותני שירותי הקבורה במסגרת הצעת החוק שבנדון, אינו נוגע להיבטים העם. 

התיקון המוצע על ידכם . אנו סבורים כי הפקודה( –)להלן  7009המוסדרים בפקודת בריאות העם, 

 אינו דורש כל תיקון בפקודה. 

הצעת החוק שבנדון קובעת את ההסדרים והחובות הנוגעים לרישוי מתן שירותי קבורה בידי חברות  .0

, לפקודה 1דנא לפי סעיף . לעומת זאת, רישיון קבורה הנדרש מקדמת על ידכם אשר יורשו לכך

ת ישראל וניתן על ידי רופא לשכת הבריאות המחוזית נדרש בגין כל קבורה של נפטר במדינ

על ידי רופא שהוסמך לכך ובהתאם לתנאים הקבועים  נפטר המנוח או שבו יובא לקבורה,שבתחומה 

אין כל יסוד לטענתכם כי אי הוספת הסעיף המוצע יגרום לסתירה, שכן כאמור אין קשר בין בפקודה. 

  רישיון הקבורה לרישוי לפי הצעת החוק.

ברישיון הקבורה הניתן  לפי החוק המוצע לעניין התנגדותנו להוספת שם בית העלמין ובעל הרישיון .3

על ידי רופאים שהוסמכו לכך, אין מדובר בעומס אדמיניסטרטיבי בלבד, אלא בקביעה בעלת 

 השלכות ומשמעויות משפטיות. 

לפי הפקודה אינו גורע מחובת הרישוי של  נותני שירותי קבורה כמוצע על  קבורהחובת קבלת רישיון  .0

 להצעת החוק סעיף שמירת דינים ידכם ולהיפך. כדי להבהיר את הדברים אנו סבורים כי יש להוסיף

אין בהוראות החוק כדי לגרוע מהוראות לפי פקודת בריאות  , לפיוכפי שהתבקש במכתבנו שבסימוכין

 העם.

רדי החוץ והפנים בעניין הבאת גופה מחו"ל המוזכר במכתבכם עם משלעניין שיתוף הפעולה  .0

לצורך בהבאתה לקבורה על ידי מי שמורשה לכך, התנגדותנו היא לקבורה בארץ, אין חולק בנוגע 

 צורך לדעתנו.כל אך לחובה לציין ברישיון הקבורה את שם בעל הרישיון, תנאי אשר אין בו 

, לכך ישמשו אשר רכב כלי לעניין ובפרט נפטרים להובלת הנוגע בכל, החוק להצעת 1 סעיף לעניין .1

 התנאים לתיאום משרדנו עם ישיבה לקיום נודה כן כמו, ונעדכנכם בענייןפנימי  דיון לקיים בכוונתנו

 .נפטרים להובלת שירות למתן הנדרשים
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)ה(, כי הוראות לעניין תנאים תברואיים, יקבעו בהתייעצות 13כמו כן, אנו מבקשים להוסיף בסעיף  .1

 עם שר הבריאות.

 

 

 לאור האמור, נבקשכם לא לקדם כל תיקון לפקודת בריאות העם, ללא תיאום והסכמה של משרדנו.

 

 

 בכבוד רב,

 
 מיכל גולדברג, עו"ד

 

 

 העתק:

 פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור

 עו"ד מירה היבנר הראל, היועצת המשפטית

 ן"וער הצלה שירותי בכיר תחום תמנהלב' מירי כהן, ג

 הלשכה המשפטיתצור, -עו"ד מוריה בן

 משרד המשפטים ,עו"ד טלי שטיין, יעוץ וחקיקה

 עו"ד איגי פז, יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

 


