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התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף  )ב1( 
קטן )ב(, לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור, ותקופת 

ההסגר ייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:

גיל הספורטאים;  )1(

מבקשים  הם  שממנה  באגודה  הספורטאים  של  פעילותם  תקופת   )2(
לעבור;

המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים "  )3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 18(, התשע"ב—2012*

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

בסעיפים קטנים )ב( עד )ד(, בכל מקום, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:   )2(

על אף הוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ו(, תושב יהודי המבקש לרכוש חלקת  ")ו1( 
קבר בחייו בבית העלמין האזורי ברקת ישלם סכום כמפורט להלן, לפי העניין: 

סכום שלא יעלה על התעריף המפורט בתוספת השנייה, בהתאם לסוג   )1(
חלקת הקבר שבו בחר;

אם ביקש לרכוש חלקת קבר בסמוך לבן זוגו הקבור בבית העלמין או   )2(
שבן זוגו רכש חלקת קבר בחייו בבית העלמין מסוג קבורת שדה במבנה, 
קבורה ברמה או קבורת סנהדרין ובן זוגו שילם את הסכום שיש לשלמו 
80% מהסכום שיש לשלמו לפי )1( — סכום שלא יעלה על   לפי פסקה 

פסקה )1(;

אם ביקש לרכוש חלקת קבר המיועדת לקבורה זוגית בחלקת קבר   )3(
מסוג קבורת שדה במבנה או קבורה ברמה — סכום שלא יעלה על 80% 

מהסכום שיש לשלמו לפי פסקה )2(; 

בחוק זה, "בית העלמין האזורי ברקת" — בית עלמין ברקת בגבולות המסומנים 
בתכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מח/143, כפי שתהיה בתוקף מזמן לזמן "

בסעיף 14א1)א( לחוק העיקרי, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה" 2 תיקון סעיף 14א1

בסעיף 14א2 לחוק העיקרי, אחרי "מהתעריף המפורט בתוספת" יבוא "הראשונה או 3 תיקון סעיף 14א2
 בתוספת השנייה, לפי העניין", אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" ואחרי

"בחלק א' בתוספת" יבוא "הראשונה" 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 במאי   29( התשע"ב  בסיוון  ח'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 439, מיום ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(, עמ' 736 

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"א, עמ' 783    1
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בסעיף 14א4 לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 14א4

בסעיף קטן )א(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בכל דין, הותרה גביית תשלום נוסף על דמי הקבורה, לפי 
סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 2, כמשמעותם 
באותו סעיף, לא יגבה אדם בקשר לקבורה של נפטר בבית העלמין האזורי ברקת 
תשלום כאמור בסכום העולה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה בהתאם לסוג 

חלקת הקבר "

ואחרי5 תיקון סעיף 14א6 "הראשונה"  יבוא  בתוספת"  א'  "בחלק  אחרי  העיקרי,  לחוק  14א6   בסעיף 
"בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה" 

בסעיף 14א7)א( לחוק העיקרי, אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" 6 תיקון סעיף 14א7

בסעיף 14א8)א( לחוק העיקרי, במקום "תגיש" יבוא "ומועצת בתי עלמין יגישו" 7 תיקון סעיף 14א8

בתוספת לחוק העיקרי, במקום "תוספת )סעיף 14א(" יבוא:8 תיקון התוספת

"תוספת ראשונה

)סעיפים 14א)ב( עד )ד(, 14א1)א(, 14א2, 14א4, 14א6, 14א7(" 

הוספת תוספת 
שנייה

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:9 

"תוספת שנייה

)סעיפים 14א)ו1(, 14א2, 14א4, 14א6(

בחוק זה — 1 

"קבורת שדה" — קבורה בשטח פתוח שבה פתח הקבר מלמעלה;

"קבורת שדה במבנה" — קבורה במבנה קומות, בקומת הקרקע או בקומה העליונה, 
שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורה ברמה" — קבורה במבנה קומות שאינה בקומת הקרקע ואינה בקומה 
העליונה, שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורת סנהדרין" — קבורה בחלל בנוי או חצוב, שבה פתח הקבר מהצד  

סוג הקבורה

סכום בשקלים חדשים

 עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב
)31 בדצמבר 2021(

מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 
בינואר 2022(

25,00025,000קבורת שדה

15,20017,480קבורת שדה במבנה

10,00011,500קבורה ברמה

7,360"6,400קבורת סנהדרין

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ג ר מ ב  ק ע י
השר לשירותי דת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   2

תיקון סעיף 14א4בסעיף 14א4 לחוק העיקרי —4 

בסעיף קטן )א(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בכל דין, הותרה גביית תשלום נוסף על דמי הקבורה, לפי 
סעיף 266 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 2, כמשמעותם 
באותו סעיף, לא יגבה אדם בקשר לקבורה של נפטר בבית העלמין האזורי ברקת 
תשלום כאמור בסכום העולה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה בהתאם לסוג 

חלקת הקבר "

ואחרי5  "הראשונה"  יבוא  בתוספת"  א'  "בחלק  אחרי  העיקרי,  לחוק  14א6   בסעיף 
"בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה או בתוספת השנייה" 

תיקון סעיף 14א6

תיקון סעיף 14א7בסעיף 14א7)א( לחוק העיקרי, אחרי "בחלק ב' בתוספת" יבוא "הראשונה" 6 

תיקון סעיף 14א8בסעיף 14א8)א( לחוק העיקרי, במקום "תגיש" יבוא "ומועצת בתי עלמין יגישו" 7 

תיקון התוספתבתוספת לחוק העיקרי, במקום "תוספת )סעיף 14א(" יבוא:8 

"תוספת ראשונה

)סעיפים 14א)ב( עד )ד(, 14א1)א(, 14א2, 14א4, 14א6, 14א7(" 

הוספת תוספת אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:9 
שנייה

"תוספת שנייה

)סעיפים 14א)ו1(, 14א2, 14א4, 14א6(

בחוק זה — 1 

"קבורת שדה" — קבורה בשטח פתוח שבה פתח הקבר מלמעלה;

"קבורת שדה במבנה" — קבורה במבנה קומות, בקומת הקרקע או בקומה העליונה, 
שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורה ברמה" — קבורה במבנה קומות שאינה בקומת הקרקע ואינה בקומה 
העליונה, שבה פתח הקבר מלמעלה; 

"קבורת סנהדרין" — קבורה בחלל בנוי או חצוב, שבה פתח הקבר מהצד  

סוג הקבורה

סכום בשקלים חדשים

 עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב
)31 בדצמבר 2021(

מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 
בינואר 2022(

25,00025,000קבורת שדה

15,20017,480קבורת שדה במבנה

10,00011,500קבורה ברמה

7,360"6,400קבורת סנהדרין

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ג ר מ ב  ק ע י
השר לשירותי דת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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