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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס' 36( )מקום קבורתו של נפגע
והוראות לעניין הוצאות קבורה(, התשע"ט–2018 *

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970 1, בסעיף 7ב – 1 תיקון סעיף 7ב

במקום כותרת השוליים יבוא "מקום קבורה והוראות לעניין הוצאות קבורה";  )1(

האמור בו יסומן ")ב(" ולפניו יבוא:  )2(

יישא  ולא  יובא לקבורה בבית עלמין אשר בחר בו קרובו,  נפגע שנפטר  ")א( 
קרובו בתשלום כלשהו בשל הקבורה; בסעיף זה, "קרוב" – הקרוב ביותר לנפגע 

לפי הסדר הזה:

בן זוגו;  )1(

בניו ובנותיו;  )2(

הוריו;  )3(

אחיו ואחיותיו;  )4(

אחיהם ואחיותיהם של הוריו.";  )5(

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "נוסף על האמור ובלי לגרוע מהוראות כל דין, ישולמו   )3(
נפגע שנפטר במקום הקבורה שבחר קרובו  הוצאות בשל רכישת חלקת קבר לקבורת 
לפי סעיף קטן )א(, בסכום שלא יעלה על כפל התעריף הקבוע בתוספת הראשונה לחוק 
שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א–1971 2; הסכום ישולם ישירות לחברה 
קדישא שטיפלה בקבורה ויתווסף לדמי הקבורה המשולמים לחברה קדישא לפי סעיף 

266 לחוק הביטוח.".

לפי סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה–1995, המוסד לביטוח לאומי משלם בין היתר 
לחברה קדישא דמי קבורה כפי שנקבעו לפי החוק. המוסד 
לביטוח לאומי מממן שירותי קבורה לנפטרים רק ברשות 
לעיתים  ואולם,  נפטרו.  או  התגוררו  שבה  המקומית 
ונדרשים  מבקשים קרוביו של אדם לקברו ביישוב אחר, 

לשאת בעלויות הקבורה בשל כך. 

נפגעי  קרובי משפחה של  מקרים שבהם  בעקבות 
פעולות איבה שנפטרו נאלצו להתמודד גם עם עלויות 
הקבורה דווקא בעת קשה, מוצע לקבוע כי קרוב של נפגע 
פעולת איבה שנפטר יהיה זכאי לבחור את מקום קבורתו, 
בדומה להוראה הקבועה לעניין חיילי צה"ל שנפטרו בחוק 
בתי קברות צבאיים, התש"י–1950, ללא תלות במקום 

מגוריו של הנפטר או במקום פטירתו. 

יישאו  לא  המשפחה  קרובי  כי  לקבוע  מוצע  עוד 
בתשלום כלשהו בשל הקבורה וכי התשלום בשל רכישת 
חלקת הקבר עבור הנפטר יועבר ישירות מהמוסד לביטוח 
לאומי לחברה קדישא. הסכום שיועבר לא יעלה על כפל 
התעריף הקבוע לקבורה באותו יישוב, כמפורט בתוספת 
]נוסח משולב[,  הראשונה לחוק שירותי הדת היהודיים 
היהודיים(.  חוק שירותי הדת   – )להלן  התשל"א–1971 
במהלך הדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של 
הכנסת הובהר כי הכלל האמור יחול גם על בתי עלמין 
14א)ז( לחוק שירותי הדת  סגורים, כמשמעותם בסעיף 
היהודיים, וכן על חלקות חריגות שהוקצו במיוחד לחברות 
לחברות  הלאומי  הביטוח  בין  הסכם  פי  על  הקבורה 

הקבורה.
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