
116

חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 15(, התשס"ט-2008*

בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 14א
בסעיף 14א - 

)1( בסעיף קטן )א(, המילים "אך ורק" - יימחקו, ובמקום "המתנהל על ידי מועצה דתית 
שהוקמה לפי חוק זה או על ידי חברה קדישא" יבוא "שבו רשות מקומית, מועצה דתית 

או חברה קדישא מטפלת בקבורת נפטרים";  

)2( בסעיף קטן )ה(, במקום "בסעיף זה" יבוא "בחוק זה";

)3( בסעיף קטן )יא( במקום "מ–31 במרס" יבוא "מ–30 ביוני" 

בסעיף 14א2 לחוק העיקרי, המילים "בעלויות הקבורה," - יימחקו, ואחרי "בעלויות 2 תיקון סעיף 14א2
חלקת קבר" יבוא "ורשאי הוא לקבוע כאמור לגבי תעריפים המפורטים בחלק ב' בתוספת 
גם בהתחשב בשינויים בעלויות חלקת קבר בקבורה רוויה לפי סוגיה; בקביעה כאמור 

רשאי השר להורות על העברת פרט הכלול בחלק א' בתוספת לחלק ב' שבה;" 

בסעיף 14א4 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:3 תיקון סעיף 14א4

")ב( אדם המנהל בית עלמין או העוסק במכירת חלקות קבר בחיים יגלה לכל אדם 
המבקש לרכוש חלקת קבר בחיים, בכתב, טרם הרכישה, כל פרט מהותי בנוגע לרכישת 
חלקת קבר כאמור, לרבות הסכום שיש לשלם בעד חלקת הקבר, הנחות שלהן זכאי 
הרוכש ואפשרויות רכישת חלקות קבר בבית העלמין; מידע כאמור שאינו נוגע לרוכש 
מסוים, יוצג במקום בולט לעין במשרדיו של אותו אדם, בשפות עברית, אנגלית, רוסית 

ואמהרית  

)ג( הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 2, יחולו על מכירה לפי סעיף זה; הוראות 
סעיף זה באות להוסיף על הוראות החוק האמור "

14א6 לחוק העיקרי, אחרי "המפורטים" יבוא "בחלק א'" ובמקום "ויפרסמו" 4 תיקון סעיף 14א6 בסעיף 
יבוא "הסכומים המפורטים בחלק ב' בתוספת יעודכנו בתחילת כל שנה בהתאם למדד 
תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; סכומים מעודכנים כאמור 

יפורסמו" 

 הוספת סעיפים
14א7 עד 14א9

אחרי סעיף 14א6 לחוק העיקרי יבוא:5 

)א( רשות מקומית, מועצה דתית או חברה קדישא המטפלת 14א7 "קרן ייעודית
בקבורת נפטרים בבית עלמין וגובה תעריפים כמפורט בחלק 
פיתוח  קרן  תנהל  קבורה(,  מורשית   - )להלן  בתוספת  ב' 
שתקבוליה יהיו כספים שהתקבלו בעבור מכירת חלקות קבר 
בחיים בשיעור שיקבע השר, אשר לא יפחת מ–50% מתקבולים 
אלה, וכן כל כספי תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב 
המדינה למטרות פיתוח קבורה רוויה, ככל שיינתנו )בסעיף 
זה - כספי הפיתוח(, אשר ישמשו אך ורק לפיתוח מבנים 

ותשתיות המיועדים לקבורה רוויה  

התקבל בכנסת ביום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 248   2
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)ב( קרן הפיתוח כאמור בסעיף קטן )א( תנוהל בידי גזבר 
מורשית הקבורה וכספי הפיתוח יוחזקו בחשבון בנק אחד 
הפיתוח  קרן  הפיתוח;  כספי  ורק  אך  בו  שיוחזקו  יותר  או 
תנוהל באופן שיאפשר מעקב אחר תקבולי הקרן מכל מקור 

וההוצאות שהוצאו ממנה 

)ג( כספי הפיתוח וזכותה של מורשית קבורה לקבלת כספים 
כאמור לא יהיו ניתנים לשעבוד, אלא אם כן השעבוד נעשה 
לטובת מי שמורשית הקבורה התקשרה עמו כדין בהסכם 
להקמה או לרכישה של מבנים או תשתיות המיועדים לקבורה 
הקמה,  תכנון,  במסגרת  מסוימת  עבודה  לביצוע  או  רוויה 
רכישה או הרחבה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה 
רוויה או בהלוואה למימון כל אחד מאלה; לעניין זה, "שעבוד" 

- לרבות המחאה על דרך השעבוד 

)ד( כספי הפיתוח וזכותה של מורשית קבורה לקבלת כספים 
כאמור לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל 
בהסכם  כדין  עמו  התקשרה  הקבורה  שמורשית  מי  בידי 
להקמה או לרכישה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה 
הקמה,  תכנון,  במסגרת  מסוימת  עבודה  לביצוע  או  רוויה 
רכישה או הרחבה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה 
רוויה או בהלוואה למימון כל אחד מאלה בשל אי–תשלום 
כספים בעבור הרכישה או ביצוע אותה עבודה או אי–החזרת 

ההלוואה כאמור  

)א( מורשית קבורה תגיש לשר, מדי שנה, ולא יאוחר מ–31 14א8 חובת דיווח
במרס, דין וחשבון, אשר יכלול, בין השאר, פרטים אלה:

הנוגע  בכל  והוצאותיה  הכנסותיה  של  )1( פירוט 
לבית העלמין שבו היא מטפלת בקבורת נפטרים  בשנה 

שלגביה מוגש הדין וחשבון;

)2( פירוט חלקות קבר שנמכרו באותה שנה, לרבות 
שאינה  ובקבורה  רוויה  בקבורה  בחיים  קבר  חלקות 

קבורה רוויה;

)3( דיווח על התקדמות הבנייה של מתחמי הקבורה 
בשיטת הקבורה הרוויה 

)ב( השר יקבע כללים בדבר פרטי הדיווח לפי סעיף זה, אופן 
עריכתו ודרכי הכנתו 

)ג( דין וחשבון לפי סעיף זה יהיה פתוח לעיון הציבור, בלא 
תשלום, במשרד הראשי של המשרד לשירותי דת ויפורסם 

באתר האינטרנט של המשרד 

חובת הצגת מידע 
 על ידי נותן

שירותים

מי שנותן שירותים כאמור בסעיף 14ב, יציג במשרדיו, במקום 14א9 
בולט לעין ובאופן ברור וקריא, מפה מפורטת של בית העלמין, 
בחתימת נציג המוסד לביטוח לאומי, שבה יצוינו הגושים 
והחלקות בבית העלמין, לרבות השטחים המוגדרים שבהם 
רשאי נותן השירותים לגבות אגרת שירותים ותשלום אחר, 

)ב( קרן הפיתוח כאמור בסעיף קטן )א( תנוהל בידי גזבר 
מורשית הקבורה וכספי הפיתוח יוחזקו בחשבון בנק אחד 
הפיתוח  קרן  הפיתוח;  כספי  ורק  אך  בו  שיוחזקו  יותר  או 
תנוהל באופן שיאפשר מעקב אחר תקבולי הקרן מכל מקור 

וההוצאות שהוצאו ממנה 

)ג( כספי הפיתוח וזכותה של מורשית קבורה לקבלת כספים 
כאמור לא יהיו ניתנים לשעבוד, אלא אם כן השעבוד נעשה 
לטובת מי שמורשית הקבורה התקשרה עמו כדין בהסכם 
להקמה או לרכישה של מבנים או תשתיות המיועדים לקבורה 
הקמה,  תכנון,  במסגרת  מסוימת  עבודה  לביצוע  או  רוויה 
רכישה או הרחבה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה 
רוויה או בהלוואה למימון כל אחד מאלה; לעניין זה, "שעבוד" 

- לרבות המחאה על דרך השעבוד 

)ד( כספי הפיתוח וזכותה של מורשית קבורה לקבלת כספים 
כאמור לא יהיו ניתנים לעיקול, אלא אם כן העיקול הוטל 
בהסכם  כדין  עמו  התקשרה  הקבורה  שמורשית  מי  בידי 
להקמה או לרכישה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה 
הקמה,  תכנון,  במסגרת  מסוימת  עבודה  לביצוע  או  רוויה 
רכישה או הרחבה של מבנים ותשתיות המיועדים לקבורה 
רוויה או בהלוואה למימון כל אחד מאלה בשל אי–תשלום 
כספים בעבור הרכישה או ביצוע אותה עבודה או אי–החזרת 

ההלוואה כאמור  

)א( מורשית קבורה תגיש לשר, מדי שנה, ולא יאוחר מ–31 14א8 חובת דיווח
במרס, דין וחשבון, אשר יכלול, בין השאר, פרטים אלה:

הנוגע  בכל  והוצאותיה  הכנסותיה  של  )1( פירוט 
לבית העלמין שבו היא מטפלת בקבורת נפטרים  בשנה 

שלגביה מוגש הדין וחשבון;

)2( פירוט חלקות קבר שנמכרו באותה שנה, לרבות 
שאינה  ובקבורה  רוויה  בקבורה  בחיים  קבר  חלקות 

קבורה רוויה;

)3( דיווח על התקדמות הבנייה של מתחמי הקבורה 
בשיטת הקבורה הרוויה 

)ב( השר יקבע כללים בדבר פרטי הדיווח לפי סעיף זה, אופן 
עריכתו ודרכי הכנתו 

)ג( דין וחשבון לפי סעיף זה יהיה פתוח לעיון הציבור, בלא 
תשלום, במשרד הראשי של המשרד לשירותי דת ויפורסם 

באתר האינטרנט של המשרד 

חובת הצגת מידע 
 על ידי נותן

שירותים

מי שנותן שירותים כאמור בסעיף 14ב, יציג במשרדיו, במקום 14א9 
בולט לעין ובאופן ברור וקריא, מפה מפורטת של בית העלמין, 
בחתימת נציג המוסד לביטוח לאומי, שבה יצוינו הגושים 
והחלקות בבית העלמין, לרבות השטחים המוגדרים שבהם 
רשאי נותן השירותים לגבות אגרת שירותים ותשלום אחר, 
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בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, נוסף על דמי הקבורה לפי 
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 3 "

בתוספת לחוק העיקרי -6 תיקון התוספת

)1( אחרי ")סעיף 14א(" יבוא:

"חלק א'";

)2( בחלק א', אחרי "בירושלים" יבוא "למעט בחלקות הקבורה של חברה קדישא 
גחש"א קהילת ירושלים";

)3( השורות "בתל אביב 9,145" ו"בחיפה 12,315" - יימחקו;

)4( אחרי חלק א' יבוא:

"חלק ב'

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

בירושלים בחלקות הקבורה של החברה קדישא גחש"א 
קהילת ירושלים

12,566

12,566בתל אביב

12,566בחיפה

12,566" בתל רגב

תחולה וסייג 
לתחולה

)א( התוספת לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 6 לחוק זה, תחול על חלקת קבורה בבית 7 
העלמין בירושלים המתנהלת על ידי חברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים, על חלקת 
קבורה בבית עלמין המתנהל על ידי חברה קדישא בתל אביב או בחיפה ועל חלקת קבורה 
בבית העלמין בתל רגב, ועל הכספים המתקבלים בעבור מכירת חלקות קבורה כאמור, לפי 
העניין, אם השר לשירותי דת אישר, לאחר שהוצגו לפניו המסמכים המעידים על כך, כי 
לפחות 50% מסך שטח מתחמי הקבורה החדשים באותו בית עלמין מיועדים לקבורה 
בשיטת הקבורה הרוויה, כהגדרתה בסעיף 14א)ה( לחוק העיקרי, לפי תכנית שאושרה 
למתן תוקף בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 4, וניתנו לגבי אותם מתחמים 
היתרים לפי סעיף 145 לחוק האמור; כל עוד לא פורסמה ברשומות הודעה כאמור בסעיף 
קטן )ג( תחול על חלקת הקבורה או על בית העלמין האמורים, לפי העניין, התוספת לחוק 

העיקרי, כנוסחה ערב יום תחילתו של חוק זה )להלן - יום התחילה( 

)ב( ראה השר לשירותי דת כי עבודות הבנייה והפיתוח של מתחמי קבורה חדשים 
בשיטת הקבורה הרוויה בחלקת קבורה או בבית עלמין כאמור בסעיף קטן )א( אינן 
עומדות בהיקף שקבע השר לשירותי דת לעניין זה, יקבע, בהסכמת שר האוצר או לפי 
בקשתו, כי על חלקת הקבורה או על בית העלמין האמורים תחול התוספת לחוק העיקרי, 

כנוסחה ערב יום התחילה, בניכוי 10% מהסכומים הנקובים בה 

)ג( אישור או קביעת השר לשירותי דת לפי סעיף זה יפורסמו בהתאם להוראות סעיף 
14א6 לחוק העיקרי 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן ה כ ק  ח צ י
השר לשירותי דת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307    4
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