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 מתפרסמת בזה העעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה שעי הכנסת:

 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס׳ 8) (שירותי קבורה), [955]
 התשנ״ה-1995*

 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-971ו י, אחרי סעיף 4ו יבוא: הוספת סעיפים
 14א ו־4וב

 ־זבות לרכוש 14א. (א) מי שמבקש לרכוש חלקת קבר בחייו, ישלם סכום קבוע על פי
י כללים שיקבע שר הדתות בתקנות. ב  בח^ים?

י הסבר  דבר

 הקבורה על פי תחשיבים שנערכו בשנת 1976 בעקבות
 פניה של חברות הקדישא לבג־צ. לגבי מי שרכש חלקות
 קבר בחיים, מכסה המוסד לביטוח לאומי רק חלק
 להוצאות אלו, ובמקרים מסויימים אינו מכסה אותם

 בלל.

 מוצע כי במסגרת קביעת תעריפים לחלקות קבר
 שיירכשו בחיים, תינתן מחשבה כוללת לעלויות של

 לסעיף 14» הממע

 לאחרונה היו פרסומים שונים אודות מחירים
 הנגבים עבור חלקות קבר הנרכשות בחיים. על פי המצב
 החוקי כיום, הכנסות של חברות הקדישא ממכירת
 אחוזות קבר בחיים צריכות לכסות את כלל עלויות
 החברה קדישא, לרבות רכישה, פיתוח ותחזוקה של בתי
 עלמץ. המוסד לביטוח לאומי מכסה את העלות של יום

 הצעות חוק אתקבדד, הועברה לועדה ביום ה׳ באב התשנ־ד (13 ביולי 1994);
 תתתמ״ה, הועברה לועדה ביום כ־ח בשבע התשנ״ד (9 בפברואר 1994);
 ותתתקי״ג, הועברה לועדה ביום כ־ח בשבט התשנ׳ד(9 בפברואר 1994).

 ס״ח התשל־א, עמ׳«1; חתשץ, עבר 120.
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 (ב) בקביעת הכללים כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון כל
 עלויות החברה קדישא, לרבות העלויות לרכישה ולפיתוח הקרקע.
 במקרים שבהם נושאת החברה קדישא בעלויות אלו, עלויות הטיפול
 בלוויה ובשירותים הנלווים לכך, ועלויות אחזקת בתי העלמין לאורך

 שנים.

 (ג) בחברות קדישא שהוקמו לפני כניסתן לתוקף של תקנות לפי
 סעיף קטן(א/ יובאו בחשבון גם עלויות והתחייבויות שנוצרו לפני כניסתן

 לתוקף של התקנות.

 שירותים הקשורים 4וב. (א) שר הדתות, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור
ה^5'ות ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע כללים למתן שירותים

 למשמ!ותל
 והקמת מעבה הקשורים להלוויה ולקבורה ולמתן שירותים למשפחות אבלות וכן את

 התעריפים לשירותים'כאמור ולהקמת מצבות.

 (ב) שר הדתות יפקח על אופן מתן השירותים ועל התעריפים
 כאמור בסעיף קטן(א).־

 רשמיות שונות וקבלת שירותים המגיעים ללא תמורה
 למשפחה האבלה.

 במסגרת זו, היו תלונות רבות על הפקעת מחירים
 ומעשי תרמית, כאשר מחוסר ידיעה, הופנו התלונות

 כנגד החברה קדישא.

 במסגרת הפיקוח על המחירים באשר לשירותי
 החברות קדישא מוצע לפקח גם על כל השירותים
 הנלווים, הניתנים על ידי גורמים פרטיים כדי שלא יורצר
 מצב שבו דוקא חברות הקדישא שמטבע הדברים הן
 אחראיות יותר וכפופות לרשיון, תהיינה תחת פיקוח
 ואילו המתווכים למיניהם יפעלו בצורה פרוצה וללא כל
 פיקוח, תוך ניצול המיצב הקשה של המשפחות

 האבלות.
 ללא התיקון המוצע בסעיף זה(14ב) לא ישיג התיקון של

 סעיף 14א את מטרתו.

 חברי הכנסת: יצחק לוי, דוד מגן, דון נחמן

 החברות קדישא, לרבות התחייבויות שנועדו בעבר, שכן
 במקביל להסדרת עלות המקומות, יש להקפיד שיהיה
 בתשלום כדי לכסות אח בל העלויות, על מנת שלא
 יווער מצב שבו בשלב מסוים לא תוכלנה החברות

 קדישא לעמוד בהתחייבויות שנטלו על עצמן.

 בהקשר זה יש לקבוע שהמוסד לביטוח לאומי יכסה
 את העלות השוטפת של טיפול בקבורה גם על ידי מי
 שרכש מקומות בחיים, וזאת בניגוד למצב הקיים כיום.

 לסעיף 4וב המוצע

 כיום קיים מצב שבו מתווכים למיניהם נותנים
 שירותים שובים ללא בל פיקוח, ובמקרים מסויימים

 מנוצלות המשפחות האבלות לרעה.

 מדובר על תיווך בשירותי מודעות אבל לעתונים
 ובלוחות המודעות, שירותי הסעה, שירותי הובלה של
 הנפטר, אזכרות, בניית מצבות, ותיווך בהשגת תעודות
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