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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק בתי קברות צבאיים(תיקון), תשכ״ט-1969
1 (להלן - החוק העיקרי), יבוא:  הוספת סעיף 3א 1. אחדי סעיף 3 לחוק בתי קברות צבאיים, תש״י-1950
 ״בתי קבריה 3א. (א) מי ששר הבטחון מינה לכך רשאי להכריז כי שטח קרקע
 *מדים ארעיים המתואר באכדזה יהיה בית קברות צבאי ארעי, והוא על אף האמור בחוק
 התכנון והבניה, תסב״ה-21985, או בתכניות או תקנות אחרות שעל פיו.
 (ב) האכרזה לפי םעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות, והיא
 תינתן, ככל האפשר, אחרי התייעצות עם המנהלים הכלליים של משרד

 הבריאות ומשרד הפנים או עם מי שכל אחז־ מאלה הסמיך לכך.
 (ג) ביתנה אכרזה לפי סעיף זה, מותר להשתמש בשטח הקרקע

 שהוכרז עליו לצרכי קבורת חיילים שנפטרו בשעת לחימה.״

ס 2. אהרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: י פ י ע  הוספת ב
 4א-4ד : _! _! _! _ז

-׳מקום קבורה 4א. נפטר חייל בתקופת לחימה, מותר להביאו לקבורה בלי שניתן
 בתקופת לחימה לקרובו לבחור במקום קבורתו כאמור בסעיף 4.
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 הוראות החוק מחייבות להביא גופתו של ח-יל שנפטר לקבורה בבית קברות צבאי או
 בבית קברות אזרחי, לאחר שניתנה לבני משפחתו האפשרות לבחור בבית הקברות.

 בתקופת לחימה יש הכרח לקבור את הנפטר במקום הקרוב למקום נפילתו, ואין להשהות
 את הקבורה עד לבחירת מקום הקבורה על ידי בני המשפחה.

 על כן מוצע לקבוע כי בתקופת לחימה מותר לקבור חייל שנפטר גם בבית קברות
 צבאי ארעי, לתקופה שלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים, ולא תהיה חובה

 להיזקק לבחירת בני המשפחה אלא לענין מקום הקבורה הסופי בלבד.

 כשטח קרקע שקבורת מתים מותרת בו בתוקף סעיף 8 (4)
 לפקודת בריאות העפ׳ 1940.

 הנםיון יזוביח כי בתקופת לחימה לא ניתן לקיים את
 הוראות החוק המחייבות כאמור להביא גופת נפטר לקבורה
 בבית קברות צבאי או בבית קברות אזרחי׳ אגב מתן זבות
 לבני משפחת הנפטר לבחור בבית הקברות׳ אלא יש הכרח
 לקבור את הנפטר במקום הקרוב למקום נפילתו. על כן
 מאתר הצבא בתי קברות ארעיים הקרובים ככל האפשר

 לזירת הקרב.
 בתקופת לחימה אין גם בל אפשרות להתחשב ברצון
 בני המשפחה ביחס למקום הקבורה הארעית של הנפטר.
 את הגופה יש להביא לקבורה מיד לאתר המוות ועל כן
 אין להשהות את הקבורה עד לבחירת המקום על ידי בני

 המשפחה.
 על כן מוצע לקבוע בי מותר לקבור חייל שנפטר
 בתקופת לתימה גם בבית קברות צבאי ארעי וכי אין תלבה
 להיזקק לבחירת מקום הקבורה הארעית על ידי בני

 המשפחה.

 בתי קברות צבאיים רגילים נקבעים על ידי
 לוע*** 1

 1 י שר הבטחו־; בתי קברות צבאיים ארעיים,

 לפי ההצעה׳ ייקבעו על ידי מי שהשר מינה לכך.
 לאיתור מקום כבית קברות צבאי׳ ולו גם לתקופה
 מםויימת׳ יכולות להיות השלכות׳ הן מבחינת בריאות הציבור
 והן מבחינת תכנון׳ ועל כן נקבע כי האיתור ייעשה׳
 במידה שהנסיבות מאפשרות זאת׳ בהתייעצות עם נציגי

 משרד הבריאות והפנים.
 לסעיף 4א לחוק העיקרי: סעיף4(א)
 סי**!* ^ לחוק העיקרי קובע כי ״חייל ש.־פטר יובא
 לקבורה בבית קברות צבאי׳ אשר בו בהר קרובו של
 הנפטר׳ אלא אם כן בחד קרובו להביאו לקבורה בבית

 קברות אזרחי״.
 בית קברות צבאי׳ לפי סעיף 3 לחוק העיקרי׳ הוא שטח
 קרקע שעליו הכריז שר הבטחון במכדזה שפורסמה
 ברשומות. בית קברות אזרחי מרכדד בסעיף 1 לחוק

 1 ם״ח 53׳ תש״י׳ עמ׳ 258.
 2 ם״ח 467׳ תשכ״ה׳ עמי 307.
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 4ב. חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה בבית קברות צבאי
 ארעי או בבית קברות אחר שלא בחר בו קרובו, יחולו על העברת גופתו

 ממקום הקבורה הוראות אלה:
 (1) מי ששר הבטחון מינה לכך (להלן - הממונה) רשאי,
 בהתייעצות עמ המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי
 שהסמיך לכך, לצוות כי הגופה תועבר לבית קברות צבאי או

 אזרחי, הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר:
 (2) הובא החייל לקבורה בבית קברות צבאי ארעי, יודיע
 הממונה בכתב לקרובו על כוונתו לצוות כאמור בפסקה (1);
 לא הודיע הקרוב לממונה על בית הקברות הצבאי או האזרחי
 שבו בחר לקבורת החייל, תוך 60 יום מהיום שבו נמסרה לו
 ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית קברות
 צבאי שהממונה יקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או

 כשקרוביו או מעניהם אינם ידועים;
 (3) הובא החייל לקבורה בבית קברות צבאי או בבית קברות
 אזרחי, יודיע הממונה בכתב לקרובו על זכותו לבחור בבית
 קברות אחר שאליו תועבר גופתו; לא הודיע הקרוב לממונה
 על בית הקברות הצבאי או האזרחי שבו בחר לקבורת החייל,
 תוך 60 יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, לא יצווה

 הממונה על העברת הגופה לפי פסקה (1);
 (4) בכפוף לאמור בפסקה (3) יצווה הממונה על דזעברת
 הגופה כאמור בפסקה (1) לא לפני תום שנה מהיום שבו הובא
 החייל לקבורה ולא יאוחר מאשר בתום שלוש שבים מאותו יום;

 (5) סעיף 6 לא יחול על העברת הגופה.
 4ג. הממונה יודיע לפקיד רישום כאמור בחוק מרשם האוכלוסין,
 תשכ׳׳ה—1965 ג, לצרכי רישום לפי אותו חוק, על בית הקברות הצבאי או
 על בית הקברות האזרחי שאליו הועברה גופתו של חייל שנפטר בתקופת

 לחימה.
 4ד. לענין סעיפים 8 ו״10, דין בית קברות צבאי ארעי כדין בית קברות

 צבאי.״
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 העברת גופה של
 חייל שנפטר

 בתקופת לחימה

 הודעה לפקיד
 הרישום

 דין בית קברות
 צבאי ארעי

 התקנה האמורה מורה בי לצורך העבדת גופה מקבר
 לקבר יש לשים אותה בארון עץ סגור מצופה עופרת
 ולפזר סביבה המרי חיטוי. לפי חוות דעת משרד הבריאות
 אין צורך בנקיטת אמצעים אלה בהעברת גופה למרחקים

 קטנים שעליה חל החוק המוצע.
 לסעיף 4ב לחוק העיקרי: על הממונה מוטלת ההובה
 להודיע לפקיד הרישום׳ האחראי לניהול של פנקס הפטי
 רות׳ על בית הקברות הצבאי או האזרחי שאליו הועברה

 הגופה.
 לסעיף 4ד לחוק העיקרי: גם על בית קברות צבאי
 ארמי יחולו התקנות בדבר הסדרים בבתי קברות צבאיים
 והוראות קצין מוסמך בדבר הסדרים מקומיים של בית
 קברות צבאי׳ הכל כפי שנקבע על פי סעיף 8 לחוק
 העיקרי׳ וכן ההוראות הענשיות שבסעיף 10 לחוק העיקרי.

 לסעיף 4ב לחוק העיקרי: מי שנקבר בבית קברות
 צבאי ארעי יועבר לקבורת קבע׳ בין בבית קברות צבאי
 ובין בבית קברות אזרחי׳ תוך תקופה שבין שנה לבין
 שלוש שניט מהיום שבו הובא לקבורה ארעית. לפני
 העברתו תינתן לבני משפחתו האפשרות לבחור במקום

 קבורת הקבע.
 למעשה דן גפ סעיף 6 לחוק העיקרי בהעברת גופה
 מבית קברות אחד למשנהו; אולם הכוונה באותו סעיף
 להעברה שנםיגות מיוחדות מצדיקות אותה ושהיקפה
 מצטמצם למקרים מעטים בלבד׳ ולכן מוצע שהוא לא

 יווול של העברת גופה שלפי סעיף 4ב.
 בסעיף 6 האמור נכללה הוראה המחייבת לקיים את
 תקנה 6(2) לתקנות בריאות העם (קבורה מחדש)׳ 1941.

 ג ם״ת 466׳ תשכ״ה׳ עמ׳ 270.
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