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character of the state of Israel, according to the principles of Israel's Declaration 

of Independence. 

The Institute strives to promote human rights within Israel in the spirit of the 
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The Institute engages in research, formulation and advancement of programs, 
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the National Homeland of the Jewish People. 
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 תקציר

, היה אמור 1996שעבר בכנסת בשנת , חלופית אזרחית לקבורה הזכות וקח

להוות מהפכה בשירותי הקבורה בישראל שתאפשר לכל אזרח המעוניין 

בכך להיקבר בקבורה אזרחית במימון המדינה. נייר עמדה זה מראה כי על 

 מיושם בפועל. , הוא כמעט אינונחקק החוקשמאז  שנה 20אף שעברו 

נייר עמדה זה מבקש לעמוד על החשיבות הרבה שיש בקידום הקבורה 

  .האזרחית עבור כלל הציבורים במדינה

, ישנו צורך אקוטי בקבורה אזרחית עבור אוכלוסיית חסרי הדת ראשית

 תאיש, רובם יוצאי ברית המועצו 300,000-והמסופקים המונה למעלה מ

חזק את חופש הפרט ותאפשר לכל אדם , קבורה אזרחית תשניתלשעבר. 

ידום הקבורה האזרחית יצמצם את , קשלישיתלהיקבר על פי צו מצפונו. 

החיכוכים המתקיימים לאורך השנים בין הציבור הרחב ובין הממסד הדתי 

בתחומים כדוגמת חריטה לועזית על המצבה, קבורת נפלים ואופי טקס 

אות הלכתית רחבה יותר הקבורה, כאשר מנגד, הממסד הדתי יזכה לעצמ

, קידום הקבורה האזרחית ימנע רביעיתופחות התערבות מצד בתי המשפט. 

יימת כיום את תופעת הקבורה הלא חוקית בתשלומים גבוהים המתק

 חקלאיים רבים. םביישובי

להעביר את הסמכויות בנושא הקבורה ממליץ בסיכומו של דבר נייר העמדה 

שמדובר בהליך מפני רד הפנים, הן האזרחית מהמשרד לשירותי דת למש

והן בשל  ,אין זה ראוי שהמשרד לשירותי דת יהיה מופקד עליוולכן אזרחי 

 שהמשרד לשירותי דת כשל במהלך השנים ביישום החוק.העובדה 

במקביל, יש לבחון את שינוי הסטטוס של בתי עלמין אזרחיים קיימים לבתי 

עלמין אזוריים, במטרה שיוכלו לספק שירותי קבורה אזרחית לתושבי 
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האזור. כמו כן, יש להבטיח כי בתי עלמין אזרחיים שיוקמו בעתיד יוגדרו 

 כאזוריים.

שהקמתם  בנוסף, ראוי לקדם תקצוב פיתוח עצמאי לבתי עלמין אזרחיים 

מתעכבת בשל חוסר יכולת של הרשויות המקומיות להשקיע סכומי כסף 

 גדולים בהקמתם.

על הביטוח הלאומי לעדכן את נהליו ולאפשר מימון של קבורה כמו כן, 

רשות תחומי הב אזרחיתאזרחית במקרים בהם לא קיימת אפשרות לקבורה 

 המקומית.
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 בואמ

-ו"התשנ חלופית אזרחית בורהלק הזכות וקלפני עשרים שנה עבר בכנסת ח

בקיומם של בתי קברות דתיים הכירה עד לחקיקת חוק זה המדינה . 1996

ופי קבורה דתיים בלבד ובהתאם לכך הקצתה קרקעות והעבירה מימון לג

בלבד. מטרתו של החוק החדש הייתה לגרום לכך שהמדינה תממן גם קבורה 

אזרחית. לפיכך החוק הטיל על המשרד לענייני דתות )כיום: המשרד 

חלקות קבורה בכל אזורי הארץ שטחים לבתי עלמין ולשירותי דת( להקצות 

 .השונים לטובת קבורה אזרחית "ובמרחקים סבירים ביניהם"

רתו של נייר עמדה זה היא לבחון את יישומו של החוק מאז חקיקתו מט

 .ובהתאם לכך לבחון את הצורך בהנהגת שינויים בחוק

השנים  20עמדה בוחן את יישום החוק במהלך השל נייר  הפרק הראשון

 שעברו ומראה כי החוק כמעט לא יושם.

עבור בוחן את היתרונות הרבים שבקידום הקבורה האזרחית  הפרק השני

 .בתחום זה בשיח הציבורי בישראל ותדומיננטיהכלל הקבוצות 

העברת  דן בהצעה מרכזית העולה על הפרק בנושא זה בדבר  הפרק השלישי

, הסמכות בתחום הקבורה האזרחית מהמשרד לשירותי דת למשרד הפנים

 ולאחריו מובאות בקצרה ההמלצות האופרטיביות של כותבי המחקר.
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 היסטורית סקירה. פרק א: 1

 השנים הראשונות. 1.1

הזכות  חוקקוב אחר השתלשלות מצבו של יישום לעפרק זה היא  ו שלמטרת

או אם ננקוט השנים שעברו מאז נחקק,  20במשך לקבורה אזרחית חלופית 

 אחר השתלשלות אי יישום החוק.לעקוב  –לשון מדויקת יותר ב

 לביצועו תקנות להתקין דתות לענייני השר על כי קבע אזרחית לקבורה החוק

מאומה לא פעל השר  נחקק החוקשאך לאחר שעברה שנה מאז , החוק של

בנידון. ללא קביעת התקנות לא ניתן היה לקדם את יישום החוק ולפיכך 

עתרו יוזמי הצעת החוק, חברי הכנסת דדי צוקר ובנימין טמקין )מרצ(, 

על חתם ם השר בעקבות העתירה ולאחר דיונים משפטיי 1לבג"צ כנגד השר.

למעלה משנתיים וחצי  1998,2תקנות הקבורה האזרחית, אך רק בדצמבר 

נחקק. בתקנות נקבעו נוהלי הקבורה שעל פיהם צריכים  לאחר שהחוק

לפעול התאגידים שמקבלים רישיון לקבור בקבורה אזרחית וכן הותקנו 

 תנאים מסוימים לקבלת רישיון כזה.

השופט  הציג  ,פרדריקה שביטשל  בפסק דין שניתן בעניינה ,1999בשנת 

בע כי "הרשויות יין מצבו של החוק מאז חקיקתו, וקחשין סקירה בענמישאל 

פסק הדין מתייחס לפרסום המאוחר של  3לא נזדרזו בביצועו של החוק".

בפרסומן של התקנות היה רק משום  ,כפי שמעיר השופט חשיןו ,התקנות

לא לענייני דתות יישום חלקי לחובות שהוטלו על השר בהקשר זה. השר 

נקט צעדים בהקשר של הקצאת קרקעות לצורך הקבורה האזרחית, למרות 

                                                           
 ח"כ דוד צוקר נ' שר הדתות. 619/97 צבג" 1
  . 177-179, עמ' 1998דצמבר  –, כסלו תשנ"ט 5942קובץ התקנות  –רשומות  2
 פרדריקה שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ. 6024/97ע"א  3

 



 8הקבורה האזרחית בישראל                                                                                               
 

. בנוסף, לא הוקצו כל משאבים כספיים בחוק על השר הלוטשגם חובה זו ה

הקמת תאגיד לקבורה ברמה התקציבית שיהוו תנאי פתיחה הולמים ל

כי מעיון בתקנות נראה שהן התייחסו אל  ,באופן אחר ניתן לומר 4חלופית.

ר בכדי לייצן התאגידים לקבורה אזרחית כביכול כדבר שבנמצא ולא היה בה

 .קידום אקטיבי של הקבורה האזרחית

כאמור לעיל, החוק לקבורה אזרחית קבע כי יש להקצות את חלקות הקבורה 

ירים ביניהם", קביעה הנתונה לפרשנות. כבר בסמוך לחקיקת ב"מרחקים סב

החוק הוחלט בהחלטה מנהלית להקים בשלב ראשון ארבעה בתי עלמין 

 5בבאר שבע, בירושלים, בתל רגב ובאזור המרכז. –הפזורים ברחבי הארץ 

ן בודד בזמן פרסום פסק הדין פעל בארץ בית עלמי ,מבחינת המצב בפועל

, שהופעל על ידי עמותת בבאר שבע . בית העלמיןשעסק בקבורה אזרחית

אולם  ,"מנוחה נכונה", נחנך כשלושה חודשים לפני פרסום פסק הדין

עם לפני חקיקת החוק לקבורה אזרחית  שנים רבותהניסיונות להקמתו החלו 

 1987.6בשנת  הקמת העמותה

קה השפעתו של החוק לקבורה אזרחית אם כן, כשנתיים וחצי לאחר החקי

 על הייתה כמעט אפסית, וכפי שתיאר זאת השופט חשין: בפו

 שלט אלא, בעיקרו, אינו – הזו לעת – החלופית הקבורה חוק"

 עור עליו קרם לא, בשר עליו הועלה לא, גידים עליו ניתנו לא: ושלד

    7."רוח בו ניתנה ולא

                                                           
, הכנסת: מרכז המחקר לקבורה אזרחית חלופית בישראליישום חוק הזכות עמי, -נעמי מי 4

  7-6, עמ' 2007בדצמבר  16 –והמידע, ז' בטבת תשס"ח 
 .3שם, עמ'  5
 http://www.tapuz.co.il/blogs/viewEntry/708374ראו:  6
 פרדריקה שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ. 6024/97ע"א  7
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 הקצאת קרקעות. 1.2

ט ב"וועדת השרים לענייני קבורה" מתוך רצון להאיץ את יישום החוק הוחל

לשנות את אופן  )ממשלת נתניהו הראשונה( 27-בממשלה העוד שהוקמה 

"בכל בית עלמין חדש או מורחב  ,הקצאת חלקות הקבורה ולהגדיר כי

 שטח לקבורה אזרחית חלופית".)לרבות הר המנוחות בירושלים( יוקצה 

למרות  2000.8נת פברואר בשב 24-בהחלטה זו נכללה בהחלטות הממשלה 

חלטה הט כל צעד של יישום מעשי בעניין. נראה שננק זאת, בפועל לא

עדת השרים לענייני קבורה בשנת ובה נוספת בעניין זה היא החלטת וחש

דונם  30-דונם לקבורה אזרחית בבית העלמין ירקון ו 15כי יוקצו  2004

 ,2010שנת מ וה. כפי שמעיד דוח מבקר המדינהבית העלמין בגן רולנוספים 

משא ומתן עם מנהל מקרקעי ישראל במטרה לקבל מאז החלטה זו מתקיים 

  9אך ללא הצלחה. –שטחים אלו או שטחים חלופיים 

הראה  2007מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שפורסם בדצמבר 

בית העלמין האזרחי  ,נחקקשהחוק גם לאחר שעבר למעלה מעשור מאז  כי

)המיועדת לכל המעוניין להיקבר ולא רק  היחיד שפעל במתכונת אזורית

באותה עת הוקם בית אמנם  .היה בית העלמין בבאר שבע לתושבי המקום(

  10אך הוא נועד לקבורת בני היישוב בלבד. ,עלמין אזרחי בקרית טבעון

                                                           
, הכנסת: מרכז המחקר אזרחית חלופית בישראליישום חוק הזכות לקבורה עמי, -נעמי מי 8

 .  4, עמ' 2007בדצמבר  16 –והמידע, ז' בטבת תשס"ח 
, משרד מבקר 2008ולחשבונות שנת הכספים  2009ב לשנת 60דוח שנתי מבקר המדינה,  9

 .389, עמ' 2010מאי  –המדינה, אייר התש"ע 
, הכנסת: מרכז המחקר בישראליישום חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית עמי, -נעמי מי 10

 .2007בדצמבר  16 –והמידע, ז' בטבת תשס"ח 
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ה האזרחית. עסק גם הוא בסוגיית הקבור 2010דוח מבקר המדינה לשנת 

 אזרחית בקבורה שעסק שני עלמין בית נחנך 2009 בשנתהדוח הראה כי 

. "נכונה מנוחה" עמותת של במימונה סבא בכפר העלמין בית – חלופית

 שבו חוק מחקיקת שנים עשרה שלוש בחלוף" ,כיקבע לאור זאת המבקר 

 איטי בקצב יישומו משתרך, חלופית אזרחית לקבורה אדם של זכותו מוכרת

  11".במיוחד

עם זאת, המסמך של מרכז המידע והמחקר של הכנסת הראה כי כעשור 

לאחר חקיקת החוק החלה יזמה של מנהל מקרקעי ישראל בשיתוף פעולה 

העוסקת בענייני  19עם מנהל התכנון במשרד הפנים להכניס תיקון בתמ"א 

התייחסות לקבורה האזרחית  ,בין היתר ,קבורה. תיקון זה נועד להכיל

כחמש שנים  12.למטרה זו ולקבוע עקרונות וקריטריונים להקצאת קרקעות

זמה אושר חלקו הראשון של תיקון זה שהכיל התייחסות לעניינה לאחר הי  

וגעים לקבורה אזרחית נועדו להשתלב ואילו השינויים הנ ,של קבורה ארעית

 ועדותוה להערות ההוראות בשלבמצוי  . תיקון זה19 א"לתמ 7בתיקון 

 אחוזים להוספת בנוגע הן הוראות מפרט והוא 2014 משנת החל המחוזיות

 עלמין בית להקמת לתנאים בנוגע והן חדשים עלמין בבתי אזרחית לקבורה

 13.אזרחית לקבורה כולו שמיועד אזורי

 האזרחית הקבורה בנושא הכנסת של והמידע המחקר מרכז של מסמך

 בתי במספר משמעותית עלייה על הצביע 2013 בשנת שפורסם בישראל

                                                           
, משרד 2008ולחשבונות שנת הכספים  2009ב לשנת 60דוח שנתי מבקר המדינה,  11

 .384-383, עמ' 2010מאי  –מבקר המדינה, אייר התש"ע 
, הכנסת: מרכז המחקר יישום חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית בישראלעמי, -נעמי מי 12

 .4, עמ' 2007בדצמבר  16 –והמידע, ז' בטבת תשס"ח 
וכן על פי פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת  19כך על פי רשימת השינויים לתמ"א  13

יש לציין כי בישיבה זו הצהיר סמנכ"ל המשרד לשירותי דת, משה דגן,  .22.12.15-המדינה מ

ן להחשיבו כאילו הוא כבר תוקן באופן סופי, זאת על אף שנכון כי שינוי זה מצוי בשלב שנית

 להיום הוא טרם אושר בממשלה. 
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 בתי מספר 2009 בשנת בעוד. 2013 לשנת 2009 שנת בין האזרחיים העלמין

 בשנת כי מראה זה מסמך, בלבד שניים על עמד האזוריים האזרחיים העלמין

 אזרחית לקבורה חלקות 21 ולצדם) אזרחיים עלמין בתי שנים עשר היו 2013

 אז עמד בישראל הכולל העלמין בתי מספר, זאת לצד(. רגילים עלמין בבתי

 מזערי הנו אזרחית לקבורה הקבר וחלקות העלמין בתי שאחוז כך 1,251 על

 בית בכל ,2000 משנת עוד הממשלה החלטת פי על, לעיל כאמור 14.ביותר

 אף על, בנוסף. אזרחית לקבורה חלקה להקצות יש מורחב או חדש עלמין

 נועד אזרחי עלמין בית כל ומפורש בתקנות השר חוקמשתמע מהה פי שעל

 העלמין בתי 12-מ אחד אף הוכרז לא בפועל, אזורי עלמין בית להיות

 במתכונת פועלים מתוכם שלושה כי אם ,אזוריבית עלמין כהאזרחיים 

 .מוכרזת בלתי אזורית

 בתי לשאר ביחס מזערי עדיין הוא האזרחיים העלמין בתי מספר, אם כן

 אזרחית קבורה לאפשר שנועד החוק של מחזונו רחוק ובוודאי העלמין

 ראוי מענה הנוכחי לא ניתן מצבב .סבירים בתנאים בכך למעוניינים

 הסקר מסקנות את המסמך שמצטט כפי. אזרחית בקבורה להיקבר למבקשים

 : בעניין שנעשה

, פעילים אינם אזרחית לקבורה המיועדים רבים ואתרים הואיל"

 למרחקי בהשוואה גדולים הפעילים לאתרים הנסיעה מרחקי

 הנפטר משפחת בני כך על ונוסף, רגילים קבורה לאתרי הנסיעה

 לא והנפטר הואיל הקבורה עבור גבוה תשלום לשלם נדרשים

   15".הקבורה אתר ממוקם שבו ביישוב התגורר

                                                           
 2013ביולי  31, הכנסת: מרכז המחקר והמידע, קבורה אזרחית בישראלאוריאנה אלמסי,  14

 כ"ד באב תשע"ג. –
 .16שם, עמ'  15
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 לקבורה שהביקוש משום להחמיר צפוי זה מצב כי ,המסמך מציין עוד

משמעותי  ביישום ממשי צורך ישנו לפיכךו, השנים עם וגדל הולך אזרחית

 .  בעניין הממשלה החלטות ושל החוק של יותר הרבה

 

 

 מימון גופי קבורה אזרחיים. 1.3

סקרנו את התפתחות יישום החוק בעיקר מן ההיבט של הקצאת עתה עד 

חות שיש להתייחס אליו הנו היבט ות, אולם היבט חשוב לא פעהקרק

 אזרחיים.ון התקציבי לגופי קבורה המימ

 אזרחית לקבורה העלמין בתי את לממן הממשלה החליטה 2001 בינואר

 לענייני השר ידי על שיוגדרו ולתקציב לצרכים בהתאם הארץ ברחבי חלופית

להתקין לא הזדרזו . אלא שגם בנושא זה, השרים הממונים האוצר ושר דתות

 צפסק דין שניתן בבג" ת על מנת להעביר את התקצוב.את התקנות הנדרשו

 לקבלת השונות העמותות של הייסורים דרךמתאר את " 2006בשנת 

 תקציב הקצה לאלענייני דתות  המשרד 2002 בשנת 16.ת"המיוחל התמיכה

. תמיכות לקבלת מבחנים פרסם ולא הכין שלא מאחר אזרחיים עלמין לבתי

 את פרסם המשרד העתירה ובעקבותעתרו בעניין זה לבג"צ  עמותות שתי

   17.התמיכה מבחני

על כל פנים, פסק הדין שניתן התייחס למספר עתירות שונות שהתקבצו 

 :אחת העותרותעידה במהלך השנים בנושא זה. כפי שה

                                                           
 שבע והסביבה נ' השר לענייני דתות.-באר –מנוחה נכונה  1285/02בג"צ  16
, משרד 2008ולחשבונות שנת הכספים  2009ב לשנת 60דוח שנתי מבקר המדינה,  17

 .390, עמ' 2010מאי  –מבקר המדינה, אייר התש"ע 
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, קיימים בתקציב המדינה כספים המיועדים 2002מאז שנת "

חלופיים, אולם עד עתה לא הועבר ולו -לפיתוח בתי עלמין אזרחיים

  18."זוש"ח אחד למטרה 

בפסק הדין מאשש קביעה זו, כפי שמופיע  תיאור השתלשלות העניינים

הצליחה לראשונה אחת העמותות לעמוד  2006עולה שרק בשנת מקריאתו ו

על הצורך הקריטי  גם פסק הדין מצביע בתנאים של מבחני התמיכה.

 זאת , אזרחיתמבקשות לעסוק בקבורה של העמותות הבוודאות תקציבית 

שהעמותות שטרם התחילו לפעול הן חסרות הכנסה והן תלויות  משום

גם תאגיד בעל היתרים איננו יכול  במצב עניינים זה .באופן ראשוניבתקציב 

. בנוסף גם תאגיד שהוא בעל ממון התחלתי להתחיל לעסוק בפועל בקבורה

איננו יכול לתכנן את פעולתו כאשר הוא מצפה לתקציבים שאיננו יודע אם 

 19.לו יאושרו

לא מרבית העמותות  התקציב אושרהסיבה למצב עגום זה הייתה שעל אף ש

בעיקר את התנאת , ותנאי הסף שמתנים את קבלת התקציבב לעמודהצליחו 

יות והתקציבים בבעלות על הקרקע המיועדת לקבורה או בבעלות על הזכ

 יםלגיטימי םכתנאיאלו  םעל אף שפסק הדין מקבל תנאי לחכירתה לדורות.

 עיכובעובדה זו מלמדת כיצד המנקודת המבט של קביעת מבחני התמיכה, 

ובשימוש  בקידום הקצאת הקרקעות גררה חוסר יכולת בקבלת תקציבים

 . בכספים שכבר יועדו לקידום החוק על ידי הממשלה

בפניו הממשלה שהעמותות עומדות , מתוך הכרה בקושי 2005בשנת 

, ש"חמיליון  13-ית לאזרחבורה הלהגדיל את התקציב שנועד לקהחליטה 

צ די שנה. סיבת העתירה לבג"ני המיליון שמוקצבים לעניין זה משלעומת 

                                                           
האוצר  מנוחה נכונה ישראל נ' שר עמותת 11908/05עתירה למתן צו עשה וצו ביניים, בג"צ   18

 ומנהל הרשות לשירותי דת.
 שבע והסביבה נ' השר לענייני דתות.-באר –מנוחה נכונה  1285/02בג"צ  19
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העותרים לפיכך בר למטרתו ועוהעובדה שהתקציב לא ההייתה בעניין זה 

 .2006שמר לאותה מטרה גם לשנת התקציב יקשו שהוא ייב

פי חוק ממשלתי, לשתי סיבות עיקריות מנעו את העברת התקציב. כל תקציב 

בחני שוויון" שאמורים "להיקבע מראש בידי יסודות התקציב, מותנה ב"מ

נם למעשה הקריטריונים . מבחני שוויון אלה ההממונה על סעיף תקציב"

. אולם, על בתקציבלזכות  על מנתצריכים לעמוד בהם מבקשי התקציב ש

ם צריך בהשהקריטריונים  2005אף שהתקציב יועד כאמור לשנת התקציב 

 11דצמבר של אותה שנה, ב 20-היה לעמוד בשביל לזכות בו פורסמו רק ב

יום לפני סוף השנה. כתוצאה ממצב זה ודאי שלא יוכל התקציב לשמש 

קידום משמעותי של חוק הקבורה האזרחית בשנת  –לה נועד שלמטרה 

 פסק הדין: השופט אדמונד לוי בשמסכם  פי. כ2005

 שתהליך והיא, בספק מוטלת אינה שוב אחת מסקנה להשקפתי"

 רבה ובמידה ,העותרות על למאוד עד מקשה הקיים התמיכה אישור

  20."החוק ביצוע את יסכל שהוא סכנה בו כרוכה

מצב עניינים זה הוא הסיבה הראשונה שבגינה נמנעה העברת התקציב 

 .וליעד

העובדה אמור לעיל, בדומה ללכך שהכסף לא הועבר היא, הסיבה השנייה 

שהקריטריונים שהתנו את קבלת התקציב היו כאלה שרוב העמותות 

, על אף השינויים שנעשו בהם לאורך העוסקות בעניין לא יכלו לעמוד בהן

למוד של פסק הדין ניתן ל ם. מעיון בתיאוריהשנים על מנת להקל על העניין

עליה עמדנו בהקשר שכי למעשה אנו רואים כאן את המשכה של הבעייתיות 

ההתייחסות של המחוקק לקבורה  –קנות של השר לענייני דתות של הת

                                                           
 שם. 20
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האזרחית הייתה כאל דבר שבנמצא, כמו למערך הקבורה הרגילה, ולא כאל 

 הקמתו. ל ולהסיר חסמים בירוקרטיים נושא שדרוש להשקיע תקציבים

 ניתנת התמיכה אישור שבתהליך הכשלים למרותט קבע כי פשבית המ

 נשמרה התקציב ותוספת לתקנם חודשים שישה של ארכה האוצר למשרד

 2008 ובשנת לתמיכה בקשות כל הוגשו לא זו בשנה אולם. 2007 לשנת

 התקנה את ולבטל המדינה לתקציב זו תוספת להחזיר ביקש האוצר משרד

 הוגשה שוב עתירה זו בקשה כנגד .אזרחיים עלמין בתי לפיתוח התקציבית

 בקשה לכדי העתירה הוסבה השנים במהלך .נכונה מנוחה עמותת מטעם

 בשנת לתקציב בקשותיה להקצאת סבא כפר נכונה מנוחה עמותת של פרטית

 יש כי העמותה של לזכותה 2011בשנת  פסק המשפט בית, וכך 2009

 21אליה את התקציב. להעביר

סיכם את העברת התקציבים ליישום החוק.  2010דו"ח מבקר המדינה משנת 

יליון מ 5.8ל והועברו לטובת החוק בסך הכ 2009, עד שנת על פי הדו"ח

לאחר עתירה שהוגשה  2008תנו בשנת ינ ש"חמיליון  3.5תוכם מוש"ח 

נראה כי גם במישור זה נכונה טענתו של המבקר  22שפט העליון.לבית המ

 זכותו מוכרת שבו מחקיקת שנים עשרה שלוש בחלוףכי " ,שצוטטה לעיל

  23".במיוחד איטי בקצב יישומו משתרך, חלופית אזרחית לקבורה אדם של

 2013מסמך נוסף של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שפורסם בשנת 

תקצוב הקבורה האזרחית,  באופןחל שינוי מסוים  2011בשנת  הראה כי

כאשר תקצוב התקנה נכנס כחלק מן התקציב המקורי של המשרד לשירותי 

סוקר את היקף התקציב היחסי שהופנה  המסמךדת ולא כסעיף תקציבי. 

                                                           
 מנוחה נכונה ישראל נ' שר האוצר. 125/08 בג"צ 21
, משרד 2008ולחשבונות שנת הכספים  2009ב לשנת 60דוח שנתי מבקר המדינה,  22

 .391' , עמ2010מאי  –מבקר המדינה, אייר התש"ע 
 .383-384שם, עמ'  23
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לקבורה אזרחית לעומת התקציב הכולל שהפנה המשרד לפיתוח בתי עלמין. 

היחס בין התקציב המקורי שמופנה לקבורה אזרחית לתקציב המקורי הכולל 

הוא של  2012-ו 2011של המשרד שמופנה לפיתוח בתי עלמין בשנים 

ת עם התחשבות בשינויים היחס בין ההקצאו 24בהתאמה. %0.5-ו %0.75

-ו 2010כאשר בשנים  ,שחלו בתקציב במהלך השנים הנו מעט טוב יותר

 2%-וכ 4%-הוקצו לטובת הקבורה האזרחית מיליון ש"ח שהיוו כ 2011

הופנו  2012בהתאמה מן הסכום הכולל שהופנה לפיתוח בתי עלמין, ובשנת 

מבחינת יב. מכלל התקצ 3%-מיליון ש"ח שהיוו כ 3.4-לטובת העניין כ

-ל 2010, בין השנים התקציב שהופנה על בסיס מבחני התמיכה לעמותות

שקלים כאשר הרוב  5,042,421הופנו לטובת התקנה לקבורה אזרחית  2012

 25מתוכו(. %88-)כ 2012-המוחלט של הסכום הופנה ב

לשם קבלת קנה מידה כללי נציין כי על פי הערכתו של יצחק ישי, מנהל אגף 

שרד לשירותי דת, קידום משמעותי של הקבורה האזרחית דורש הקבורה במ

דומה  26מיליון ש"ח למשך ארבע שנים. 25-הקצאה תקציבית שנתית של כ

כי נתונים אלו מראים כי היקף התמיכה שהמדינה מעבירה עבור קבורה 

 אזרחית עדיין נמוך ואינו מאפשר את יישומו של החוק. 

 

 2014פסיקת  :כישלון המדינה. 1.4

                                                           
ש"ח. עוד נעיר שהסכום מחושב  300,000בשתי השנים מדובר בהקצאה תקציבית של  24

מן  13%-על כ 2011שעמד בשנת  ,כאמור ביחס לתקציב המופנה לשירותי קבורה במשרד

 .ממנו 18%-על כ 2012התקציב הכולל של המשרד ובשנת 
 2013ביולי  31הכנסת: מרכז המחקר והמידע,  ,קבורה אזרחית בישראלאוריאנה אלמסי,  25

 .20-19כ"ד באב תשע"ג, עמ'  –
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, יום שני, י"א בסיון התשע"ד  82פרוטוקול מס'  26

 (.2014ביוני  9)
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על ידי  2014פסק דין משמעותי ביותר בתחום הקבורה האזרחית ניתן בשנת 

חייב שופט בית משפט השלום בכפר סבא, מיכאל קרשן. בפסק הדין השופט 

את המשרד לשירותי דת לשלם את הוצאות הקבורה של שני התובעים 

קשו לקבור את יקיריהם בקבורה אזרחית מתוך שחשבו בתום לב, ישב

בעקבות עיונם בחוק או מתוך מידע חלקי שנמסר להם, כי הקבורה האזרחית 

את מצבו של יישום סוקר אינה כרוכה בתשלום מיוחד. בדבריו השופט 

 סופו של דברהחוק ומדבריו עולה תמונה זהה לתמונה שתוארה לעיל. ב

בהתרשלות  –המשרד לשירותי דת בפרט את ו –המדינה את מאשים השופט 

שבגינה נגרם לתובעים נזק ומשום כך הוא מחייב את המדינה לשאת 

למו התובעים עבור חלקת קבר יבהוצאות הקבורה ולכסות על התשלום שש

 27חריגה:

 באופן הנתבעת התרשלה, חקיקתו מאז השנים לאורך כי ראינו"

 לקבורה הזכות חוק הוראות ביישום( Gross Negligence) חמור

 חלופית אזרחית לקבורה עלמין בתי; הועברו לא תקציבים: אזרחית

 חקיקת לאחר שנים, היום גם; מספקת לא ובכמות באיחור הוקמו

 אזורי בכל חלופית אזרחית לקבורה עלמין בתי קיימים לא, החוק

( עשר השנים או) עשר באחד כי לומר ניתן שלא ובוודאי, הארץ

 המחוקק כדרישת מזה זה סביר במרחק ממוקמים היום עד שהוקמו

, כגדול קטן, בישראל ישוב בכל כי זה בהקשר להזכיר הנמנע מן לא)

                                                           
יש לציין כי מדבריו של משה דגן, סמנכ"ל המשרד לשירותי דת, עולה כי הבעיה של גביית  27

עקב קבורה שלא במקום מגורים ממשיכה להתקיים גם כיום. דבריו של שלום נוי, התשלומים 

יו"ר עמותת מנוחה נכונה לכולם כפר סבא, מאשרים תמונת מצב זו. נוי מעיד כי על אף שמרבית 

הנפטרים שנקברים בבית הקברות הם מתושבי המקום והם נקברים ללא עלות, ישנם כאלה 

בית העלמין בקבורה אזרחית והם נקברים בחלקה חריגה שבאים מבחוץ על מנת להיקבר ב

יום  מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 64שקלים )פרוטוקול מס'  45,000שעלותה 

 (.2015בדצמבר  22 -שלישי, י' בטבת התשע"ו 
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 דתית קבורה מתאפשרת בו אחד עלמין בית לפחות ממוקם

 .אזוריים חלופיים אזרחיים עלמין בתי נקבעו לא(; יהודית

 אזרחית לקבורה הזכות חוק את המדינה מפרה שנים 18 מזה ...

 להיקבר החוקית זכותם את לממש המדינה לתושבי מאפשרת ואינה

 עלמין בתי לציבור סיפקה לא המדינה. עולמם להשקפת בהתאם

 סבירה במידה מזה זה מרוחקים, מספקת בכמות אזרחית לקבורה

 הזכות לתקנות בניגוד פעל דת לשירותי המשרד. החוק כדרישת

 שיקבלו אזוריים אזרחיים עלמין בתי קבע ולא אזרחית לקבורה

 היישוב בן שהוא מי רק ולא, באזור שהתגורר נפטר כל בשעריהם

 28".העלמין בית ממוקם בו

 של ההנגשה חסרוןהשופט אינו מסתפק בדברים אלו ומצביע גם על 

 לנצל המעוניינים על שמקשה מה האזרחית קבורהל הקיימות האפשרויות

 :האזרחית הקבורה זכות את

 גם מספקת שאינה ונראה) סיפקה לא המדינה – חשוב פחות לא"

 הציבור. אזרחית קבורה להיקבר הזכות אודות ברור מידע( כיום

 האפשרויות מהן, לדעת רגילה בשקידה יכול ואינו, יודע אינו

 האזרחיים העלמין מבתי באילו יודע אינו הוא. לפניו העומדות

 הוא. המדינה במימון אזרחית קבורה לקבור ניתן הוקמו זאת שבכל

 לקבורה עלמין בית שום וממילא, לכך הקריטריונים מהם יודע אינו

 כי המדינה דרישת. אזורי עלמין כבית היום עד הוכרז לא אזרחית

 הביאו טרם ועוד יקיריהם פטירת לאחר מיד, הכבד היגון בשעת

 משרד עם לשוחח הטרי הנפטר משפחת בני ינסו, לקבורה אותם

 מהן ויבררו( ביממה שעות 24 זמין שאינו בטלפון) הדתות

                                                           
 רותי דת.י, חוה לב נ' המשרד לש12-05-29187תא"מ  28



 19הקבורה האזרחית בישראל                                                                                               
 

 המשרד... הדעת על מתקבלת אינה, לרשותם העומדות האפשרויות

 לטעמי נכשל, בישראל הקבורה נושא על האמון, דת ילשירות

 האזרחית הקבורה בנושא לציבור חיוני מידע במסירת חרוץ כשלון

   29".החלופית

רשמית לכישלונה של המדינה, והמשרד דומה כי פסק דין זה מהווה חותמת 

רכי הקבורה האזרחית בישראל וליישם את ולשירותי דת בפרט, לספק את צ

 החוק.  

 

 . המצב הנוכחי1.5

חלה התעוררות לעיסוק בנושא הקבורה האזרחית בין  בשנים האחרונות

רזבוזוב )יש עתיד( שכיו"ר ועדת היתר בשל מאבקו של חבר הכנסת יואל 

הקליטה והתפוצות כינס מספר דיונים בנושא ואף קידם הצעת חוק העלייה, 

)על הצעה זו ראו בפרק האחרון של מחקר זה(. ההתעוררות הממשלתית 

פסיקת בית המשפט שחייבה את המדינה לשלם לקידום הנושא נבעה גם מ

להלן נציג תמונה  הוצאות במצבים מסוימים לנקברים בקבורה אזרחית.

שרויות הקבורה האזרחית בארץ כיום, וננסה להראות עדכנית יחסית של אפ

 שהקבורה האזרחית עדיין אינה מסופקת כנדרש. 

לקידום  19כבר הזכרנו לעיל את התיקונים המקודמים כיום במסגרת תמ"א 

הוטמעו שינויים  2013הקבורה האזרחית בישראל. עוד יש להעיר כי בשנת 

ייחסות לעניין הקרקעות בשינויים אלה מופיעה הת 30בתקנות השר לחוק.

המוקצות לקבורה, והם קובעים כתנאי לרישוי כי על התאגיד המבקש רישיון 

להוכיח כי יש בידו הזכות במקרקעין המיועדים לקבורה. על גבי סעיף זה 

                                                           
 שם.  29
  . 529-530, עמ' 2013ינואר  –, טבת תשע"ג 7206קובץ התקנות  –רשומות  30
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ישנו סעיף משנה נוסף הקובע כי אם מסיבות מסוימות יוקשה על התאגיד 

ם באמצעות עורך דין. דומה להוכיח זכות זו הוא יוכל להגיש בקשת חריגי

שאנו מוצאים כאן לראשונה התייחסות למצב המורכב של מערך קבורה 

 הנמצא בחיתוליו.

על כל פנים, בעקבות מאבקו של חבר הכנסת רזבוזוב שתואר לעיל, הוקמה 

ועדת מנכ"לים במטרה לבחון את הצעדים הנדרשים בנושא סמכויות משרדי 

במסמך עדכון בנושא הקבורה  31עניין.הממשלה ולהקצות משאבים לצורך ה

לקראת  2014האזרחית שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת באוקטובר 

של המנכ"לים( זו הקימה -ישיבה שכינס רזבוזוב בנושא, נכתב כי "ועדה )

משרדי בהובלת המשרד לשירותי דת כדי להסיר את -צוות עבודה ייעודי בין

קבורה אזרחית. ועדת המשנה טרם החסמים העומדים בפני יישום החוק ל

 32סיימה את עבודתה.

ועדה זו נועדה להתייחס באופן כולל למגוון ההיבטים הזקוקים להתייחסות 

בקבורה האזרחית והיא הורכבה מנציגים של חמשת המשרדים המרכזיים 

שנוגעים לעניין: המשרד לשירותי דת, ביטוח לאומי, משרד האוצר, משרד 

. כל נציג היה אמור לקדם ברמת המשרד שהוא הפנים ומשרד המשפטים

 מייצג עניינים שונים הנוגעים ביישום החוק.

משרדית הייתה אמורה להגיש את מסקנותיה -עדה הביןוהו המסמך, על פי

ד ולאחר שלא עמדה בהתחייבות זו עדכנה את מוע ,2014עד סוף יוני 

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני  33ההגשה לאוקטובר של אותה שנה.

תאריך הלמרות שחלפה שנה מאז מעלה כי  2015המדינה מדצמבר ביקורת 

                                                           
 .News1 ,9.6.2014עידן יוסף, 'הוקמה ועדת מנכ"לים לקבורה אזרחית', אתר  31
, הכנסת: מרכז המחקר והמידע, ב' קבורה אזרחית בישראל: מסמך עדכוןצח בן יהודה,  32

 .2014באוקטובר  26 – בחשוון תשע"ה
 . 5שם, עמ'  33
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הייתה מצויה רק הטיוטה שהכינה הוועדה וגם היא הודלפה שלא  המיועד

על המשך התרשלות היא נראה כי סחבת זו מלמדת גם  34על דעת הוועדה.

 המדינה בקידום הקבורה האזרחית. 

הקליטה והתפוצות  ,יהישיבה זו וכן מן הדיון בישיבת ועדת העלמן הדיון בי

ניתן לקבל תמונת מצב של מערך הקבורה האזרחית  201435 ביונישנערך 

באופן עדכני למדי. ראשית, מבחינת כמות בתי העלמין, בפרוטוקול 

 40 כי ישנםמעיד  ,עודד פלוס ,שרד לשירותי דתמנכ"ל המ 2015 דצמברמ

 17לה כי ישנם מעשל העניין  בדיקה מעמיקה. אולם, אזרחייםבתי עלמין 

 24נוסף על אלה ישנן למין המיועדים באופן בלעדי לקבורה אזרחית. בתי ע

חלקות לקבורת מסופקים וחסרי דת שהמשרד לשירותי דת רואה גם בהן 

ישנו  מתוכן 8-יש לציין כי רק לו 36כ"נותנות מענה" לקבורה האזרחית,

מעיון ברשימה שמפורסמת באתר של המשרד  37אזרחית. רישיון לקבורה

לשירותי דת עולה כי ישנם שלושה בתי עלמין שמקבלים נפטרים מכל רחבי 

בתי עלמין נוספים ישנה קבורה שמיועדת גם לתושבי  הוכי בשבע ,הארץ

  38האזור ולא רק לתושבי המקום בלבד.

                                                           
יום שלישי, י' בטבת התשע"ו  מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, 64פרוטוקול מס'  34

 (.2015בדצמבר  22)
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, יום שני, י"א בסיון התשע"ד  82פרוטוקול מס'  35

 (.2014ביוני  9)
מבלי להיכנס למחלוקת הניטשת בעניין יש לציין כי כפי העולה מן הדיון חלק מחלקות אלה  36

 מנוהלות על ידי חברות קדישא.
 21המופיעה באתר המשרד לשירותי דת מצויים  31.5.2016ברשימה המעודכנת לתאריך  37

ין והן את מספר זה כולל הן את בתי העלמ ,כפי הנראהוגופים בעלי רישיון לקבורה אזרחית, 

 חלקות המסופקים וחסרי הדת שקיבלו רישיון לעסוק בכך. ראו:

http://dat.gov.il/Forms/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%

D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%

95%D7%9D%2025.5.2016%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%9

9.pdf 
 שם. 38



 22הקבורה האזרחית בישראל                                                                                               
 

מצבו של  ,על אף ששינויים מסוימים החלו להתרחש בעת האחרונה כך,

 החוק לקבורה אזרחית חלופית עדיין בכי רע. כפי שסיכמה חברת הכנסת

אין זה הגיוני ש"הזכות  ,קארין אלהרר ויו"ר הוועדה לביקורת המדינה,

לקבורה אזרחית,  להיקבר על פי רצונו של אדם" העומדת בבסיסו של החוק

ושמת עדיין אינה מי –"הזכות להיקבר בכבוד, קרוב למקום המגורים" 

    39שנים לאחר חקיקת החוק". 20בשטח "

  

                                                           
יום שלישי, י' בטבת התשע"ו  יבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה,מיש 64פרוטוקול מס'  39

 (.2015בדצמבר  22)
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 יתרונות קידום הקבורה האזרחית: בפרק . 2

 פתרון עבור חסרי דת. 2.1

הצורך האקוטי ביותר בקבורה אזרחית בישראל הוא עבור האוכלוסייה 

 ,הגדולה של המוגדרים חסרי דת או מסופקים. על פי נתוני הלמ"ס

שרובם הם  40מתושבי ישראל, 374,000-אוכלוסיית ה"אחרים" מונה כ

מוכרים  םלמעשה עולי ברית המועצות שאינם יהודים על פי ההלכה )או אינ

על ידי הרבנות בישראל כיהודים(, אך הם אינם נוצרים או מוסלמים. 

אוכלוסייה זו איננה יכולה להיקבר בחלקות המיועדות ליהודים, אך מנגד 

איננה יכולה להיקבר בבתי העלמין המיועדים לבני הדתות האחרות  היא גם

הקיימות בישראל. לאור זאת, הפתרון היחידי עבורה הוא יצירת מענה 

 אפקטיבי של קבורה אזרחית.

למעשה, העלייה המשמעותית מברית המועצות בשנות התשעים הייתה ככל 

-לופית, התשנ"והנראה הזרז המרכזי לחקיקת חוק הזכות לקבורה אזרחית ח

. יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת לשעבר דדי צוקר )מרצ( הסביר בעת 1996

ההצבעה בכנסת בקריאה ראשונה כי זהו אחד הגורמים לקידום החוק: 

"העלייה מברית המועצות הביאה אתה שלל בעיות, והאופן היחיד שבו ניתן 

ים הוא היה לפתור את הבעיות הללו בשעת הקבורה בגלל נישואין מעורב

חבר הכנסת בנימין טמקין )מרצ(, גם הוא מיוזמי  41קבורה אלטרנטיבית".

הצעת החוק, הסביר גם הוא כי "קודם כול, אנחנו מנסים לפתור את הבעיות 

 42הבוערות של הרבה אנשים בעקבות גלי העלייה שמגיעים לארץ".

                                                           
במאי  9, ירושלים א' באייר תשע"ו, הודעה לתקשורתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  40

2016 . 
פרוטוקול הישיבה הארבע מאות ושלושים של הכנסת השלוש עשרה, יום חמישי, ט"ז באדר  41

 (.1996במרס  7התשנ"ו )
 שם.  42



 24הקבורה האזרחית בישראל                                                                                               
 

בעוד בתחומים אחרים כדוגמת תחום הנישואים, הממסד הדתי יכול לטעון 

שישנן אלטרנטיבות בדמות נישואים אזרחיים בחו"ל או רישום כ"ידועים 

בציבור", בתחום הקבורה לא ניתן להצביע אפילו על אלטרנטיבות כאלו, 

ומקרים של גופות עולים שנשמרו במקררים למשך ימים רבים עד למציאת 

לתמיכה של הביאו פתרון העצימו את ההבנה שישנו צורך בשינוי מערכתי ו

 ים דתיים בהצעת החוק )ראו להלן(. גורמ

אי קיומה של קבורה אזרחית בהיצע רחב גם כיום פוגע בקבוצה זו ומקשה 

 . בצורה מכובדת ומסודרת עליה את היכולת להביא את יקיריה לקבורה

 

  חיזוק ערכי כבוד האדם וחופש הפרט .2.2

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרן ברק, עמד בפסק דינו 

, על חשיבות אופיו של טקס ותהליך 1992בפרשת קסטנבאום, שניתן בשנת 

 הקבורה כחלק מערך כבוד האדם:

"כבוד האדם אינו רק כבודו של אדם בחייו. זהו גם כבודו של אדם 

לאחר מותו, וזהו גם כבודם של יקיריו, השומרים את זכרו בלבם. 

יקורים כבוד זה מתבטא, בין השאר, בעצם הצבתה של המצבה, בב

. זהו אותו בבית הקברות בימי זיכרון ובטקסי ציבור ובטיפוח הקבר

בין החיים לבין  –לעתים רציונאלי ולעתים בלתי רציונאלי  –קשר 

המתים, אשר מגבש את האדם שבתוכנו ואשר הנותן ביטוי למאוויי 

 43הנפש הנוספים."

וקסי דברים אלו של ברק נאמרו בעקבות המונופול שהיה לממסד האורתוד

במדינה על תהליך הקבורה, שיצר במהלך השנים חיכוכים רבים סביב הליכי 

                                                           
 .חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום 294/91ע"א  43
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בהרחבה להלן(. לאור זאת, על אף שהזרז המרכזי של ראו הקבורה )על כך 

חקיקת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית היה גלי העלייה מברית 

הבעיות  פתרוןרק לא בפועל מטרתו של החוק הייתה עם זאת, המועצות, 

וצרו בעקבות גלי העלייה אלא גם לאפשר ליהודים להיקבר באופן שנ

התואם את השקפת עולמם. יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת דדי צוקר, הסביר 

 את הדברים בדיון על הצעת החוק שנערך בכנסת:

"רבים יותר ויותר מקרב אזרחי ישראל, בעיקר היהודים, מחפשים 

ר את מתם באופן, אלטרנטיבות לקבורה, שתאפשרנה להם לקבו

בדרך ובצורה המבטאים את השקפתם, את אורח חייהם, והם אינם 

רוצים לעשות זאת באופן הכמעט כפוי עליהם היום על ידי 

המונופול של הקבורה האורתודוקסית. הם מבקשים לעשות זאת 

 44באופן אחר".

חשוב להדגיש כי בניגוד למקובל, אין בדברי צוקר טענות כנגד האופן שבו 

את הקבורה. צוקר מבין כי קבורה הנעשית על ידי חברה עורך מסד הדתי המ

קדישא תיעשה על פי ההלכה, ולכן הוא מבקש להציג מסלול אלטרנטיבי 

 שיאפשר לאנשים להיקבר בצורה שונה שתהלום את אורחות חייהם. 

המעניין הוא שהתמיכה בחוק מסיבות של חופש הפרט הייתה מקובלת גם 

וזאת על אף שההצעה הועלתה על  )כולל החרדיות(, יותעל המפלגות הדת

ידי חבר הקואליציה בעוד כל המפלגות הדתיות היו באופוזיציה. תמיכת 

חברי הכנסת הדתיים הובעה במלך הדיונים בוועדת הכנסת על ידי חברי 

הכנסת אברהם רביץ )יהדות התורה(, יוסף עזרן )ש"ס( ויצחק לוי 

בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת לאחר )המפד"ל(. כך למשל, בדיון 

שחבר הכנסת צוקר סיפר על הקושי שלו לקבור את הוריו באופן דתי ועל 

                                                           
פרוטוקול הישיבה הארבע מאות ושלושים של הכנסת השלוש עשרה, יום חמישי, ט"ז באדר  44
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ההבנה שקיבל לכך גם מגורמים דתיים, חבר הכנסת אברהם רביץ )יהדות 

כי תמיכת הגורמים הדתיים בחוק היא עקרונית וזוכה טען התורה( 

 להסמכתם של גדולי התורה:

רשם בפרוטוקול. מבחינת תפישת העולם הדתית "צריך שזה יי

אנחנו מצווים שכל אדם נברא בצלם, יהודי, גוי, חייב לקבל קבורה 

בכבוד, זו מצוות דתית ראשית כל. דבר נוסף, אנחנו לא נגד החוק 

הזה. אני נמצא פה לאחר התייעצות עם גדולי תורה בענין הזה 

 45ואנחנו מכבדים את מה שאמרת".

מליאת הכנסת בעת ההצבעה על החוק הסביר גם חבר במהלך הדיון ב

 הכנסת יוסף עזרן )ש"ס( כי הוא תומך בחוק:

"ודאי שכואב לי, כאיש אמונות, ואני לא יכול להסביר כעת למה 

מבחינת הישארות הנפש חייב יהודי להיקבר בקבורה יהודית, אבל 

מכיוון שלי חשוב מאוד שלא תהיה העמקת שנאה בין יהודים, 

הכבד מאוד של גישור בין החיים וכבוד החיים ושנחיה פה  הנושא

איך שלא יהיה, אפילו בדיעבד, באהבה וברעות, הנושא הזה חשוב 

ומי כמוני סבל בנושא הזה של תרזה  –, ולכן אני משלים לי יותר

שעד היום אין קבורה ויש בעיה. לכן אפשר לומר שאני  46אנגלוביץ,

נושם לרווחה, אבל זה מצב של בדיעבד שבדיעבד. אני לא מוותר 

 47ואין לי זכות לוותר על זכותו של שום יהודי להיקבר כיהודי".

                                                           
 27מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט, יום שלישי, ז' באדר התשנ"ו ) 470פרוטוקול מס'  45

 (. 1996בפברואר 
 ראו על פרשה זו להלן.  46
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עזרן אמנם טוען כי כאדם דתי הוא מתקשה לקבל את החוק כי הוא היה 

פי ההלכה, אך למרות זאת הוא  לת עלמעדיף שיהודים ייקברו בצורה המקוב

תומך בחוק כי הוא מבין את הקושי של חילונים רבים לקבל את המצב כמות 

שהוא, ולדעתו יש צורך לכבד את רצונם של יהודים חילונים להיקבר באופן 

 שונה. 

 

 וצמצומם חיכוכים מניעת .2.3

במהלך השנים נוצרו חיכוכים ועימותים רבים בשירותי הקבורה בין החברות 

קדישא ובין משפחות של נקברים על רקע התפיסה ההלכתית שהחברות 

לכפות על אופי הליך הקבורה. חלקם הגדול של חיכוכים אלו ביקשו קדישא 

אף הגיעו לדיון בבתי המשפט. אלו הם התחומים המרכזיים שנתגלע בהם 

שמעותי בין התנהלות ודרישות החברות קדישא ובין משפחות פער מ

 הנפרטים:

סוגיית רישום התאריכים על פי לוח השנה . הרישום על המצבה: 1

הגרגוריאני ובאותיות לועזיות על מצבות הטרידה את בתי המשפט בישראל 

אינספור פעמים החל משנות השבעים. בין היתר ניתן למנות את הדיונים 

פרשת  48אים בבג"צ: פרשת גדעון נ' חברת קדישא גחש"א,המשפטיים הב

פרשת חברת קדישא  49קהילת ירושלים, –אלי מוזס נ' חברה קדישא גחש"א 

ופרשת פרדריקה שביט נ' חברה  50גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום

 51קדישא גחש"א ראשל"צ.

                                                           
 .280/71ע"א  48
 .492/79ע"א  49
 .294/91ע"א  50
 .6024/97ע"א  51
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חברה דיונים נוספים נערכו בערכאות נמוכות יותר: פרשת יצחק בורגמן נ' 

פרשת דרורה כגן נ' חברה קדישא גחש"א  52לציון,-קדישא גחש"א ראשון

 פרשת שילה ששון נ' חברה קדישא גחש"א הרצליה ועוד.  53לציון,-ראשון

-כפי שציין השופט חשין בפסק דינו בפרשת פרדריקה שביט: "אני תמה ביני

עצמי אם יש עוד אומה או לשון המעסיקות עצמן כך בקדחתנות -לבין

ולא תאמרנה  –קבר; מעסיקות עצמן -פיפות בנושא חריטה על מצבתובצ

 הרף".

הדיון ברוב הפרשות הללו עסק בכך שמשפחת הנפטר ביקשה לכתוב את 

 –על המצבה את שנת הלידה והפטירה של הנפטר על פי הלוח הגרגוריאני 

זאת בזמן שהחברות  –תאריכי הלוח הלועזי המקובל אצל מרבית הציבור 

וונטיות התנגדו לכך וטענו כי על פי ההלכה ישנו איסור לכתוב קדישא הרל

על המצבה את השנים שלא על פי התאריך העברי. על פי רוב, בתי המשפט 

כי על החברות קדישא לאפשר כתיבה זו בבתי העלמין, דבר שעורר קבעו 

  54כעסים רבים בקרב קבוצות דתיות במדינה.

ך חודשי ההיריון, במהלך הלידה : תינוקות שנפטרו במהל. קבורת נפלים2

הימים שלאחר מכן אינם נחשבים כ"בר קיימא" ולפיכך לא  30או במהלך 

לנהוג בחלק  שאיםחלים על קרובים מנהגי האבלות וטקס הלוויה, אך הם ר

ממנהגי האבלות אם הם מעוניינים בכך. קבורת הנפל מתבצעת בחלקה 

לק מהחברות קדישא אינן מיוחדת לקבורת עוברים ותינוקות רכים, כאשר ח

 מאפשרות את השתתפותם של ההורים בקבורה )על פי תפיסתן ההלכתית(. 

                                                           
 .752/94ה"פ  52
 .1275/93 ה"פ 53
לעיון בפסקי הדין מנקודת מבט הבוחנת את ההבדלים שבין תפיסותיהם של השופטים  54

הדתיים אנגלרד ואלון ראו במאמרו של פרופ' גדעון ספיר, 'שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו', 

 . 220-189, עמ' 2001(, יולי 1כה) עיוני משפט
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בעבר עלו תלונות רבות על כך שאין נוהל מסודר בנושא עבור בתי החולים 

מה שגרם להורים רבים לוותר על זכויותיהם ללא  55והחברות קדישא,

ידי משרד , על 2014ידיעתם. נהלים מיוחדים בנושא נכתבו בשנת 

אך גם לאחר מכן התעוררו בתקשורת  57והמשרד לשירותי דת, 56הבריאות

  58טענות רבות על כך שהנוהל לא מיושם כראוי.

על כל פנים, נראה שגם במציאות שבה הנוהל ייושם בשטח על בוריו, עדיין 

יהיה ציבור רחב שיבקש לקבור את הנפל באופן רגיל לחלוטין, בניגוד 

 לכה. לנורמה המקובלת בה

סוגיית ההפרדה בין המינים וסוגיית הספד לנפטרים נשים בבתי העלמין: . 3

על ידי נשים הביאה גם היא לחיכוך מתמשך בין קבוצות שונות באוכלוסייה 

ובין החברות קדישא והממסד הדתי בישראל, בשל העובדה שמספר חברות 

 ןרוביהקדישא מחייבות הפרדה בין המינים ומונעות מנשים להספיד את ק

 בבית העלמין.  ןוידידיה

חברא אנשי בעקבות עתירתה של רבקה לוביץ' ש קבע בג"צ 2007בשנת 

קדישא בפתח תקווה מנעו ממנה להספיד את אביה, כי רב מקומי וחברה 

בפועל, גם  59קדישא לא יוכלו למנוע מנשים להספיד בבתי העלמין במדינה.

לאחר פסיקת בג"צ אירעו מקרים רבים ברחבי הארץ שבהם לא ניתן לנשים 

 2012-פסיקה מפורשת של הרב הראשי לישראל ב 60להספיד בבתי עלמין.

                                                           
 –ה בישראל: תשע"ב הקבורראו למשל במסמך של עמותת "עתים": עידית הילה נחמן,  55

 .17-14עתים, עמ' עמותת , 2012
: טיפול בנפלים עוברים מתים 24/2014חוזר מס' משרד הבריאות, חוזר מינהל הרפואה,  56

 . 2014ביוני  23, תינוקות רכים ובחלקי גוף אדם
: נוהל לקבורת נפלים, עוברים, תינוקות 2.2.1 -, נוהל מס': מד המשרד לשירותי דת 57

 . 13.8.14, )בורה יהודיתוילדים )ק
ראו למשל בכתבתה של רחלי מלק בודה, ' "זה לא קבר, זה פח שמתחתיו שמו את התינוקת  58

 . 10.7.2015, מקור ראשוןשלי" ', 
 אסף בר  נ' הרבנות הראשית פ"ת. 6526/05 צבג" 59
 . 9, עמותת עתים, עמ' 2012 –הקבורה בישראל: תשע"ב עידית הילה נחמן,  60
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אך  61וחוזר מנכ"ל של המשרד לשירותי דת ביקשו להסדיר את הסוגיה,

בפועל גם כיום עולות טענות כי חברות קדישא מונעות מנשים להספיד 

 62חלק מבתי העלמין.ב

מתמודדות חברות קדישא שהקשיים  דאח. קבורת חסרי דת ומסופקים: 4

הוא ההכרעה בקבורת חסרי דת ומסופקים. מקרה מפורסם שהביא את אתם 

הנושא לדיון הציבורי הוא פרשת קבורתה של תרזה אנגלוביץ. המנוחה 

אך לאחר בבית העלמין בראשון לציון בחלקת היהודים,  1982נקברה בשנת 

מכן התברר כי אינה יהודייה. במשך שנים התחולל מאבק ציבורי ובבתי 

הגופה  את המשפט של החברא קדישא והרבנות המקומית על מנת להוציא

ממקומה ולטמון אותה בחלקת המסופקים. למרות שלא ניתן אישור לכך 

מבית המשפט התברר כי הגופה הוצאה ללא אישור והושלכה ללא קבורה 

  63ברות מוסלמי. ובסופו של דבר הגופה הוחזרה למקומה.בבית ק

טקס הקבורה כפי שנעשה על ידי החברות קדישא . אופי טקס הקבורה: 5

הוא טקס קבורה דתי הכולל סממנים דתיים. כמו כן, במקרים רבים החברות 

קדישא אף מונעות קיומם של תוספות לטקס, ובפרט שירה וניגון, גם אם 

ם במפורש את ההלכה היהודית, וזאת מכיוון שהללו לא הדברים אינם סותרי

 היו נהוגים בדרך כלל במסורת היהודית. 

מעוניין בעיצוב טקס הקבורה באופן  –בחלקו ציבור דתי  –ציבור רחב 

 64עם החברות קדישא. כיםחיכו וכך נוצריםשונה, 

                                                           
 . 9-14שם, עמ'  61
אסור לי לספוד לסבתי כי אני אישה',  2016ראו למשל: ליאת נטוביץ' קושיצקי, 'בישראל  62

 .7.4.2016, מקור ראשון
 ראו על פרשה זו בהרחבה בערך "פרשת תרזה אנגלוביץ" בויקיפדיה.  63
 .11.11.2011, הארץיאיר אטינגר, 'הקיבוץ חילוני, ההלוויה דתית', אתר  64
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אם כן, הראינו כי תחום הקבורה בישראל הנו תחום רווי חיכוכים לאורך 

השנים. לאור זאת, נראה כי קידום הקבורה האזרחית בישראל והפיכתה 

לאופציה ממשית עבור הציבור הרחב יוכלו להביא לצמצום של חלק גדול 

הורים המעוניינים לקבור את ילדם המוגדר  ,מהחיכוכים הללו: כך למשל

כנפל מבחינה הלכתית בטקס קבורה רגיל בהשתתפותם ובהשתתפות 

קרוביהם יוכלו לעשות זאת בבית עלמין אזרחי. כמו כן, גם אנשים 

המעוניינים לקיים טקס קבורה התואם את תפיסת עולמם יוכלו לעשות זאת 

דברים לא מכוונים רק לציבור גם כן בבית העלמין האזרחי. יש לציין כי ה

החילוני אלא גם לציבור הדתי, שבתי העלמין האזרחיים יוכלו לשרת גם 

 65אותו, כפי שנעשה כבר כיום בבתי העלמין האזרחיים המועטים הקיימים.

  

 מניעת התערבות בממסד הדתי ובהלכה .2.4

עד כה עסקנו ב"רווחים" של ציבור חסרי הדת והציבור היהודי הליברלי 

מקידומה של הקבורה האזרחית בישראל. בפועל, נראה כי גם הממסד הדתי 

יכול לצאת נשכר מקידום מהלכים בתחום וייתכן שאלו הסיבות שהביאו 

 אותו בעבר לתמוך בהצעת החוק בנושא. 

כך למשל, הרב יוסף שלום אלישיב, המנהיג המרכזי של הציבור החרדי 

עיריית ירושלים לשעבר, אורי  לראש 2008הורה בשנת  ,2012-2001בשנים 

לופליאנסקי, לתמוך בהקמת בית עלמין אזרחי בעירו, בטענה כי הדבר יוכל 

על ידי החברות קדישא ולמנוע את  66לפתור את בעיית קבורת חסרי הדת

   67החשש ההלכתי שייקברו לצד יהודים.

                                                           
 שם. 65
 למעשה, נראה כי הרב אלישיב גם סבר שעדיף שחילונים ייקברו בנפרד מדתיים.  66
 .5.2.2008, הארץיאיר אטינגר, 'אחד, לא חשוב מאיזו חלקה', אתר  67
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 2013בדומה לכך, בזמן שחבר הכנסת יואל רזבוזוב )יש עתיד( קידם בשנת 

בהצעה. תמכו ת הרחבת הקבורה האזרחית רבים ממנהלי החברות קדישא א

אחד מהם ציין כי "יש כל כך הרבה ספקות היום, יהודים או לא יהודים 

שאנחנו צריכים לקבור אצלנו, שילכו למקומות אחרים וגמרנו. שלא יהרסו 

את כל החלקות שלנו היהודים, זה הכול. היום יש לנו קבורה של יהודים 

ו שבטוח גויים, אבל כל אלה שבאים ועושים בלגן בכל מיני נושאים ולאל

בלשון  68כמו טקס ההלוויה, ולמה מערבים דת. שיעשו לבד וילכו לעזאזל".

 מעודנת יותר ציין אברהם מנלה, מנהל החברה קדישא בתל אביב, כך:

"אנחנו חושבים שהקבורה הנכונה היא לפי ההלכה, אבל מי שרוצה להיקבר 

זרחי יכול לעשות את זה. לא תמצאי נציג אחד של חברה קדישא באופן א

 69שמתנגד לקבורה אזרחית".

מעבר לסוגיית קבורתם של חסרי הדת, קידום הקבורה האזרחית יוכל גם 

למנוע את הצורך של בתי המשפט לכפות על הממסד הדתי והחברות קדישא 

שתואר לעיל, נורמות שאינן עולות בקנה אחד עם אמונותיהן הדתיות. כפי 

על חברות קדישא לאפשר כתיבה על פי כפו במספר מקרים בתי המשפט 

הלוח הגרגוריאני או מנעו הוצאת גופה של אישה שאינה יהודייה שנקברה 

שטען  ,בחלקה של יהודים. פסיקות אלו עוררו זעם רב בקרב הציבור הדתי

 דתית כנגדו. -כפייה אנטי תשהן מהוו

עוד לא קיימת אופציה חלופית של קבורה אין נראה כי ניתן לטעון שכל 

לבתי המשפט כל ברירה אלא לחייב את החברות קדישא לעמוד בנורמות 

הללו, אך כאשר תתאפשרנה אופציות קבורה חלופיות, תהיה פחות הצדקה 

                                                           
אפי ליברמן, 'מנהלי חברה קדישא תומכים בקבורה אזרחית: "יפתור הרבה בעיות"', אתר  68

 .14.11.2013, כיכר השבת
, nrgהלי החברה קדישא מנסים להתנער מהתדמית השלילית, אתר יעלי נגיד מזרחי, מנ 69

14.12.2013. 
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לבית המשפט להתערב בעניינים הלכתיים. טענה זו הועלתה על ידי חבר 

 בוועדת החוקה של הכנסת על החוק: הכנסת אברהם רביץ כבר בעת הדיונים

"לאחר שייקבע הסידור הזה על ידי המשרד, או בצורת חקיקה, האם 

נוכל להגיע למצב שבו יהיה רווח כלשהו? שלא יכפו על חברות 

הקדישא המסורתיות הדתיות לעשות דברים נגד מצפונן מבחינת 

הקבורה המעורבת של יהודים וגויים ודברים כאלה. נניח שמישהו 

יתעקש ויגיד שהוא רוצה להיקבר דווקא בבית קברות של העדה 

 70החרדית?".

תשובתו של יו"ר הוועדה ויוזם החוק דדי צוקר הייתה כי "אז השר יוכל 

 71להגיד בלב שלם: יש לך אלטרנטיבה סמוכה, למה אתה מתעקש?".

למעשה, זמן קצר לאחר שחוק הקבורה האזרחית נחקק הגיעה סוגיה זו 

הלוח תאריכים על פי המשפט בפרשות שונות שנגעו לכתיבת לדיון בבתי 

הגרגוריאני על גבי מצבות. למרות שבג"צ קבע בהלכת קסטנבאום בשנת 

באופן מחייב כי על החברות קדישא לאפשר כתיבה מסוג זה על  1992

 1997מצבות, שני פסקי דין של בתי משפט מחוזיים פסקו אחרת. בשנת 

כי שינוי החוק גורם לכך שאין לחייב את בע קהשופט ד"ר גבריאל קלינג 

חברה קדישא בראשון לציון לאפשר כתיבה לועזית על גבי מצבות בבית 

 העלמין שעליו היא מופקדת:

נהגי ישראל זיקה וכפיפות למ "משניתן לקיים בית קברות ללא

מימים ימימה, איני רואה מקום לומר למשיבים, שאין בידם לקיים 

 72שבהנהלתם על פי דרכם ואמונתם".את בית העלמין 

                                                           
 27מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט, יום שלישי, ז' באדר התשנ"ו ) 470פרוטוקול מס'  70

 (. 1996בפברואר 
 שם. 71
 לציון.-יצחק בורגמן נ' חברה קדישא גחש"א ראשון 752/94ה"פ  72
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בפסק דין אחר גם שופט בית המשפט  באותה שנהדברים דומים טען 

 המחוזי, יהודה זפט:

]פרשת קסטנבאום[ נפל דבר  294/91"לאחר פסק הדין בע"א 

פורסם חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית  21.3.96-בישראל. ב

 םעל פי דיני . חוק זה בא לפטור מעולה של הקבורה1996-תשנ"ו

ומנהגים דתיים כל מי שרצונו בקבורה בדרך אחרת, בבתי עלמין 

אזרחיים שייועדו לכך באזורי הארץ השונים... האידך גיסא של 

אותו חוק, כדבר הלמד מאליו, מתן אפשרות לחברות קדישא בכל 

אתר ואתר להקפיד על קיום קבורה בבתי העלמין המנוהלים על ידם 

ישראל המקובלים במקומותיהם... המעוניין על פי דיני ומנהגי 

להיקבר על פי השקפתו, ייטמן בבית עלמין אזרחי. שם יוכל לממש 

את זכותו להיקבר על פי רצונו והשקפתו, ולא בבתי העלמין של 

 294/91חברות הקדישא. בכך בוטלה הקונספציה שביסוד ע"א 

אינו לפיה באתר קבורה בעל אופי דתי, יכובד רצון הפרט גם אם 

תואם את מנהג ודין המקום להשקפת בעליו ומנהליו, ונקבע תחתיו 

עקרון ההפרדה בין בתי עלמין בהם הקבורה תיעשה על פי דינים 

ומנהגים דתיים לבתי עלמין בהם הקבורה תיעשה על פי השקפתו 

 73של הנפטר, כפי שהובעה בצוואתו או בדרך אחרת".

את לא קיבלו המשפט העליון בעתירה לבג"צ כנגד פסיקה זו שופטי בית 

הדברים. בעוד השופט אנגלרד טען בדעת המיעוט כי ברמה העקרונית, ללא 

כל קשר לחוק החדש, אין לכפות על חברה קדישא לפעול בניגוד להלכה 

כפי שהיא נתפסת על ידה, השופטים חשין וברק סברו בדעת הרוב כי החוק 

לכפות על חברות החדש כלל אינו משנה את התמונה ובכל מקרה יש 

הקדישא את מתן האפשרות לכתיבה על פי הלוח הגרגוריאני. השופט חשין 

                                                           
 נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ.  פרדריקה שביט 657/97ה"פ  73
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כך שטענת  ,(1998הבהיר כי למעשה החוק עדיין אינו מיושם )נכון לשנת 

בית המשפט המחוזי אינה ברורה, אך לדבריו גם אם החוק היה מיושם לא 

נת השופטים היה בכך בכדי לבטל את פסיקת בג"צ בפרשת קסטנבאום. לטע

 –חשין וברק, הפסיקה בפרשת קסטנבאום התבססה על המשפט הציבורי 

ועל הפרת חוק החוזים  –בין היתר, פגיעה בכבוד האדם ובתקנת הציבור 

האחידים, כך שגם קיומה של קבורה אזרחית חלופית לא יביא לביטול 

ד הפסיקה. לדעת חשין, "לביטולה של הלכה... המעגנת עצמה בזכויות היסו

זו לא -היינו מצפים לאמירה מפורשת של החוק. אמירה מעין –של האדם 

נמצאה לנו". השופט ברק אף הרחיק לכת וציין כי "ספק בעיני, אם איסור 

איסור הפוגע בכבוד האדם של הנפטר ומשפחתו  –מפורש על כיתוב לועזי 

 74היה בו כדי לקיים את דרישותיה של פסקת ההגבלה". –

עמדתם של השופטים חשין וברק היא תמוהה ומרחיקת  לדידנו, נראה כי

-לכת, כפי שטענו גם הרב יעקב מדן ופרופ' רות גביזון במסמך אמנת גביזון

מדן. בסעיף החמישי של הצעת גביזון ומדן בתחום הקבורה נכתב "כי ככל 

שתגדל האפשרות של בחירה ממשית בין סגנונות קבורה, כך תפחת 

 75וראות הקבורה בבתי הקבורה הדתיים".ההצדקה להתערבות בג"צ בה

 בהמשך דבריהם הם מבארים את טענתם:

"הסעיף החמישי להצעה מביע עמדה עקרונית לפיה אין הצדקה 

הגם  –פי ההלכה -להתערבות של בג"צ בבתי הקברות הנוהגים על

כפי שהייתה בפרשות קסטנבאום ושביט, אם  –שהם "ציבוריים" 

לקבורה אזרחית, לפי השקפת עולמו של תהיינה אופציות אמיתיות 

הנפטר או בני משפחתו. לא ברור עד כמה גישה זו תואמת את 

                                                           
 פרדריקה שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ. 6024/97ע"א  74
, מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראלרות גביזון ויעקב מדן,  75

 .365, עמ' 2003ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, שבט תשס"ג, ינואר 
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של -הגישה של בג"צ, כפי שהוצגה בפרשת שביט... פסיקה זו )

בג"צ( עומדת, לדעת הרוב, אף לאחר חקיקת חוק הקבורה 

האזרחית, גם אם זו תהיה אופציה ממשית. אנו חולקים על עמדה 

אין לדעתנו  –בתי הקברות מובחנים לדתיים ואזרחיים זו. ברגע ש

הצדקה שמי שאינו רואה עצמו כפוף להלכה יבחר להיקבר בבית 

 –אף אם אלה מנוגדים להלכה  –קברות דתי ויכפה את רצונותיו 

על מי שמנהל את בית הקברות הדתי. לאדם כזה קיימת אז ברירה 

ין קבורה הלכתית וב –פי דרכו -בין קבורה בבית קברות אזרחי על

 76בבית קברות דתי".

על כל פנים, כפי שהעירו גביזון ומדן בהמשך דבריהם, גישה זו תלויה 

 ב"קיומה של בחירה ממשית של כל אדם בין סגנונות קבורה שונים". 

טענה דומה, אם כי באופן יותר מסויג, הועלתה גם על ידי פרופ' דני סטטמן 

 ופרופ' גדעון ספיר:

היתר לחרוט על מצבה תאריכים לפי הלוח הכללי "אין לראות ב

פגיעה בחופש הדת, לא במובן של חופש מצפון ולא במובן של זכות 

המצב עשוי להשתנות בעתיד אם תהיה חלוקה  77לתרבות.

פרופורציונלית בין בתי קברות המנוהלים על פי דרישות ההלכה 

ומיועדים לאזרחים החפצים בקבורה דתית, לבין בתי קברות 

חילונית והמיועדים למי -זרחיים המנוהלים על ידי רשות אזרחיתא

שאינו מעוניין בקבורה דתית או בקבורה בהשגחת הרבנות. במצב 

כזה, אם תתבצענה בבית הקברות הדתי פרקטיקות הנוגדות את 

                                                           
 .369שם, עמ'  76
 למובנם של מושגים אלו יש לעיין באריכות בספרם של סטטמן וספיר.  77
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ההלכה, עשויה להיות בכך פגיעה בחופש הדת במובנו כזכות 

 78לתרבות".

, סטטמן וספיר לא תולים את הדברים רק עם זאת, ובניגוד לגביזון ומדן

בהיקף הקבורה האזרחית, אלא במעמדה החוקי. לדבריהם, "כל עוד תוגדר 

הקבורה החילונית כקבורה 'חלופית', וכל עוד מי שממונה עליה יהיה השר 

לענייני דתות, המופקד בין השאר על 'קביעת נהלי הקבורה', הציבור הדתי 

בניהול בתי הקברות. במצב שבו בררת עדיין נשאר בעל מעמד מועדף 

המחדל לקבורתו של אדם יהודי היא קבורה דתית, אין הדתיים יכולים לטעון 

בתום לב שיש איום על התרבות הדתית ברצונם של כמה אבלים שלא לקבל 

  79בקשה מבקשותיהם של אנשי החברה קדישא".

ריך צעל כל פנים, אנו סבורים כי קידום ממשי של הקבורה האזרחית 

להיעשות בד בבד עם צמצום ההתערבות המשפטית בהתנהלות הפנימית 

של בתי העלמין הדתיים, ובמקרה הצורך אף יש לעגן את הדברים בחקיקה 

יש להדגיש  שתהיה מותנית בהיקף האפשרות לקבורה אזרחית. עם זאת,

הסוברת כי קידום הקבורה האזרחית יאפשר חופש  ,שגם על פי תפיסה זו

ב יותר לבתי העלמין הדתיים, אין זה אומר שניתן לאפשר כל דבר הלכתי רח

. כך למשל, כפייה של הדרת נשים במרחב הציבורי של מניעים דתייםבשם 

בתי העלמין תהיה בעייתית גם בשעה שיהיו אופציות חלופיות רבות של 

 בתי עלמין אזרחיים.

                                                           
 .274, עמ' 2014, משפטי-דת ומדינה בישראל: עיון פילוסופידני סטטמן וגדעון ספיר,  78
שם, שם. יש לציין שבספרם של סטטמן וספיר ישנה התייחסות שגויה לדעת הרוב בבג"צ  79

משפט המחוזי בשל כך ש"החוק עדיין לא מומש, שביט. לטענתם, בג"צ ביטל את פסיקת בית ה

ולכן אין לחילונים אפשרות לקבור את מתיהם כרצונם, ויש למצוא להם פתרון בבתי העלמים 

הקיימים", אך בפועל על אף שהשופט חשין הזכיר טענה זו הוא טען במפורש שהיא איננה 

ור את מתיהם כרצונם, עיקר הדברים, ושלמעשה גם אם הייתה לחילונים אפשרות נרחבת לקב

 עדיין היה אסור לחברה קדישא למנוע מהם כתיבת על בסיס הלוח הגרגוריאני על המצבות. 
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 מניעת קבורה לא חוקית ותשלום גבוה .2.5

לפיה הסיבה לכך שאין ש ,ה על ידי חלק מהגורמים הדתייםישנה טענה העול

קבורה אזרחית היא בשל כך שאין ביקוש ממשי לקבורה מסוג זה. כך למשל, 

אברהם מנלה, מנהל החברה קדישא בתל אביב, טוען כי "הבעיה האמיתית 

בקבורה האזרחית היא שאין ביקוש. רוב מוחלט בציבור רוצה להיקבר כמו 

הלכתית. הציבור בישראל לא מעוניין בקבורה אזרחית. הוא אבותיו בקבורה 

 80לא רואה שום דבר רע באיך שאבא, סבא ואבא של סבא שלו נקברו".

למעשה, התפתחות תעשייה בלתי חוקית של קבורה אזרחית הגובה סכומים 

מופרזים מהמקובל, כפי שיבואר להלן, מלמדת כי גם אם רוב הציבור 

מעוניין עדיין בקבורה היהודית הנהוגה על פי החברה קדישא, הרי שלא ניתן 

 להתעלם מכך שישנו ביקוש ממשי לקבורה אזרחית. 

שנותר ללא מענה יצר מציאות בעייתית מאוד הביקוש לקבורה אזרחית 

עמד עליה במלוא חריפותה. הדוח עסק  2010שדוח מבקר המדינה לשנת 

בבתי העלמין ביישובים החקלאיים שנועדו לקבורת חברי היישוב החקלאי 

ובני משפחותיהם בלבד. קרקעות בתי העלמין ביישובים החקלאיים הן חלק 

)כיום  מנהל מקרקעי ישראלחוזה בין ה אשר בגינן נחתם מקרקעות המדינ

לפיו הקרקעות מיועדות ש ,ובין הישובים החקלאיים רשות מקרקעי ישראל(

לחקלאות או לצרכים ציבוריים של חברי היישוב החקלאי או למגוריהם. 

בתי העלמין בישובים החקלאיים הוקמו על קרקע שיועדה לצורכי ציבור, 

 י ובני משפחותיהם בלבד.והם נועדו לקבורת חברי היישוב החקלא

                                                           
, nrg, אתר 'מנהלי החברה קדישא מנסים להתנער מהתדמית השלילית'יעלי נגיד מזרחי,  80

14.12.2013. 
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יישובים חקלאיים עסקו במהלך השנים  11למרות זאת, המבקר הראה כי 

נקברו ביישובים  2008-2006בקבורה אזרחית ללא רישיון כך שבשנים 

איש בכל שנה. בתשובה למבקר המדינה  500-החקלאיים למעלה מ

היישובים החקלאיים אשר אפשרו קבורה של נפטרים שאינם בני היישוב או 

כך הם מהווים חלופה לקבורה אזרחית הנחוצה כל כך, כי בטענו קרוביהם 

אך בפועל בדיקת המבקר הראתה כי התחום הפך לעסק כלכלי לכל דבר, כך 

שהיישובים החקלאיים ניצלו את האדמות שקיבלו לצורך קבורת בני היישוב 

למטרות אחרות לגמרי. בדיקה של מרכז המידע והמחקר של הכנסת העלתה 

ישנם שבעה קיבוצים שעוסקים  2013, נכון לשנת כי למרות דו"ח המבקר

 81בקבורה אזרחית או בקבורה מסחרית ללא רישיון.

כך, על אף שתקנות הזכות לקבורה אזרחית ותקנות שירותי הדת היהודיים 

קבעו כי חברת הקבורה לא תגבה תשלום בעבור הקבורה אלא בהתאם לחוק 

 2008-2004אומי בשנים או על פיו, בפועל, מתלונות שהתקבלו בביטוח הל

עולה כי חברות הקבורה ביישובים חקלאיים גבו ממשפחות הנפטרים 

. בנוסף, בעוד עבור רכישת קבר ש"ח 24,000-ל 7,500סכומים הנעים בין 

 4,254כי חברת הקבורה תגבה תשלום של קבעו לאדם בעודו בחיים התקנות 

מים שנעו בין גבו סכוביישובים החקלאיים , בפועל חברות הקבורה ש"ח

  82ש"ח. 23,000-ל 16,000

תופעה זאת מלמדת על הצורך בקידום קבורה אזרחית על מנת לגרום לכך 

שהציבור לא ייאלץ לשלם סכומים גבוהים ועל מנת למנוע קבורה אזרחית 

 בדוח הנזכר:טען באופן פיראטי, כפי שמבקר המדינה 

                                                           
 2013ביולי  31, הכנסת: מרכז המחקר והמידע, קבורה אזרחית בישראלאוריאנה אלמסי,  81

 . 13כ"ד באב תשע"ג, עמ'  –
, משרד 2008ולחשבונות שנת הכספים  2009ב לשנת 60דוח שנתי מבקר המדינה,  82

 .388, עמ' 2010מאי  –מבקר המדינה, אייר התש"ע 
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יאפשר  "לדעת משרד מבקר המדינה, יישום חוק הקבורה האזרחית

לספק את הביקוש לקבורה על פי השקפת עולמו של אדם. בדרך זו 

תתאפשר קבורה אזרחית בהיקף גדול יותר ובמרחק סביר בין בית 

 83עלמין אחד למשנהו ובעלות נמוכה, בהתאם להוראות החוק".

יתרה מכך, תדמיתם הירודה של גופי הקבורה בישראל היא מן המפורסמות, 

ת בענף על ידי קידום הקבורה האזרחית תוכל כך שיצירת תחרות אמתי

להביא לשיפור משמעותי גם בניהול בתי העלמין הדתיים. כיום אמנם ישנם 

מכיוון למעשה, מאות גופי חברה קדישא המתחרים ביניהם לכאורה, אך 

שלרובם ישנם נהלים דומים הרי שאין זו תחרות אמתית. לעומת זאת, כאשר 

ל קבורה אזרחית לא מן הנמנע כי הדבר יביא תהיינה חלופות משמעותיות ש

לייעול של בתי הקברות הדתיים והחברות קדישא, שיחששו לאבד חלק מן 

 ה"לקוחות" לבתי העלמין האזרחיים.

 

                                                           
 . 392שם, עמ'  83
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 העברת הסמכויות מהמשרד לשירותי דת . פרק ג:3

בירוקרטית סוגיית הקבורה האזרחית היא סוגיה סבוכה -ברמה הטכנית

בה גורמים רבים מאוד: המשרד לשירותי דת )שהוא ביותר, שמעורבים 

הממונה המרכזי על הנושא(, רשות מקרקעי ישראל )בתחום הקצאת 

נהל התכנון )בתחום התכנון(, ביטוח לאומי )מימון דמי קרקעות( מ  

 וכמובן משרד האוצר.  , הרשויות המקומיותהקבורה(

ישלון המתמשך סביר להניח שישנם גורמים רבים לכ בשל מורכבות הסוגיה

לפיכך,  .של המדינה בסיפוק קבורה אזרחית באופן משביע רצון לתושביה

רת נייר עמדה זה יהיה קשה לעמוד על הסיבות השונות ועל היקף במסג

. עם זאת, נראה כי לא ניתן השינויים הנרחב המתבקש מבחינה בירוקרטית

השנים האחרונות  20י דת היווה במשך להתעלם מכך שהמשרד לשירות

הגורם המרכזי האחראי על יישום החוק. פסיקות שונות של בתי המשפט 

בישראל שהוצגו בפרק הראשון אף ציינו במפורש כי המשרד לשירותי דת 

 כשל ביישום החוק. 

מדוע המשרד לשירותי דת הוא הממונה  נראה שמבחינה עקרונית יש להבין

אזרחית. דיוני ועדת החוקה של הכנסת שדנה בהצעת סוגיית הקבורה העל 

שנה מצביעים על כך שעמדת רוב המשתתפים אכן הייתה  20חוק זו לפני 

שמבחינה עקרונית המשרד לשירותי דת איננו המשרד שאמור להיות מופקד 

)יהדות  על סוגיה זו. כך למשל, טען חבר הכנסת לשעבר, אברהם רביץ ז"ל

 :התורה(

אנחנו קוראים לזה  –"מאחר שאנחנו עוסקים בקבורה חילונית 

למה שמשרד הדתות יטפל בזה? משרד  –קבורה אלטרנטיבית 

הדתות הוא משרד שנותן שירותי דת לכל הדתות. אם אתה אומר לי 
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; אבל אלה ת הנוצרית, או הדת הרפורמית, ניחאשמדובר על הד

 84.בענין"אנשים אתיאיסטים שלא רוצים סממן דתי כלשהו 

יטפל בקבורה האזרחית. כי מן הראוי שדווקא משרד הפנים טען לפיכך רביץ 

עמדה דומה הובעה בדיוני הוועדה גם על ידי חבר הכנסת יצחק לוי 

)המפד"ל(: "אני בהחלט מזדהה עם ההצעה שזה לא יהיה שר הדתות אלא 

לא  שר הפנים. זה לא עניינו של שר הדתות לעסוק בקבורה הזאת כמו שהוא

 85עוסק במתנ"סים".

טענות דומות עלו גם מהצד החילוני על ידי חבר הכנסת רון נחמן )הליכוד( 

, שתמכו גם בהם בכך ששר ועל ידי אברהם גל, יו"ר עמותת מנוחה נכונה

  86.הפנים יהיה הממונה על הקבורה האזרחית

על ידי המשרד נוהל מנגד, היחידים שתמכו בכך שהקבורה האזרחית ת

דת היו השר הממונה ואנשי משרדו שטענו כי המיומנות בתחום  לשירותי

ולכן מתוך רצון לזרז את יישום החוק יש  ,בידי המשרד ותהקבורה מצוי

את הסמכויות בנושא בידי המשרד לשירותי דת. מני מזוז, המשנה  הפקידל

ליועץ המשפטי דאז וכיום שופט בית המשפט העליון, עמד על הדילמה 

 ן הראוי בעיניו:והציג את הפתרו

"יש סתירה פנימית בין הרעיון לבנות מסלול חליפי של קבורה לא 

בגלל  .דתית לבין העובדה שמטילים את זה על השר לענייני דתות

השילוב הזה יכולה להתעורר בעיה ממשית.... מאחר שלמשרד 

יש לו את הידע והאנשים  ,הדתות יש את המנגנון והמחלקה לקבורה

המטפלים בזה, יכול להיות שבשלב הראשון הממשלה תטיל את 

                                                           
 27מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט, יום שלישי, ז' באדר התשנ"ו ) 470פרוטוקול מס'  84

 (. 1996בפברואר 
 שם.  85
 שם.  86
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כדי להריץ אותו כמה שיותר מהר. לטווח הנושא על שר הדתות 

הארוך אני חושב שזה לא מתאים ששר הדתות יהיה הממונה על 

 87."הקבורה הלא דתית. יותר ראוי שזה יהיה שר הפנים או שר אחר

 יו"ר הוועדה, חבר הכנסת דדי צוקר, סיכום את הדיוןיוזם הצעת החוק ו

אני  ."ההעדפה שלי היא של שר הדתות מכיוון שהוא עוסק בזה: בסוגיה

אומר את זה למרות חוסר הנוחות האידיאולוגי בענין הזה. מטעמים 

 88פרקטיים אני מציע שזה יישאר השר לענייני דתות".

ובדה שיש להעביר את למעשה, נראה כי דיוני הוועדה מחזקים את הע

מלכתחילה משום ש ,הסמכויות בתחום הקבורה האזרחית למשרד הפנים

שמקומה הטבעי של הקבורה האזרחית איננו במשרד  התפיסה הייתה

לשירותי דת. כפי שכיום הצעות החוק השונות באשר להנהגתם של נישואים 

ות אזרחיים או ברית הזוגיות אינן קובעות שהמשרד לשירותי דת והרבנ

הראשית יהיו רשמי הנישואין של המבקשים להינשא במסלול זה, כך קשה 

להבין מדוע הקבורה האזרחית צריכה להימצא בסמכותו של המשרד 

מזוז ציין כי הדבר מהווה "סתירה פנימית" ויכול לגרום לשירותי דת. 

סטטמן וספיר בנוגע גם  ל"בעיה ממשית" ודברים ברוח דומה ביטאו

-כפי שהבאנו בפרק השני: "כל עוד מי שממונה עליה ) לקבורה האזרחית

על הקבורה האזרחית( יהיה השר לענייני דתות, המופקד בין השאר על 

'קביעת נהלי הקבורה', הציבור הדתי עדיין נשאר בעל מעמד מועדף בניהול 

 89".בתי הקברות

                                                           
פרוטוקול הישיבה הארבע מאות ושלושים של הכנסת השלוש עשרה, יום חמישי, ט"ז באדר  87

 (.1996במרס  7התשנ"ו )
 שם.  88
 .274, עמ' 2014, משפטי-עיון פילוסופי דת ומדינה בישראל:דני סטטמן וגדעון ספיר,  89
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יתרה מכך, יש הטוענים כי אי יישום חוק הקבורה האזרחית לא נובע 

משרד לשירותי דת. כך למשל, הממשלה ואלא מכוונת מכוון של ה מרשלנות

דו"ח של האגודה לזכויות האזרח טען כי אחת משתי הסיבות המרכזיות לאי 

 90יישום החוק היא הרצון לשמר את מונופול הקבורה של החברות קדישא.

 כשלה הממשלה טען כי, קריב גלעד הרב, הרפורמית התנועה ל"מנככך גם 

 את לשמר רצון מתוך תחילה בכוונה" האזרחית הקבורה חוק ביישום

קשה לבחון עד כמה  91".האורתודוקסיות בידיים הקבורה בתחום המונופול

יש ממש בטענות הללו, אך גם אם לא מדובר ברצון להכשיל את הקבורה 

האזרחית בכוונת מכוון, לא מן הנמנע שהמוטיבציה לקידום הקבורה 

שמנוהל על ידי אנשים דתיים איננה גבוהה האזרחית במשרד לשירותי דת 

 במיוחד. 

הצעת חוק  2013חבר הכנסת יואל רזבוזוב )יש עתיד( הציע בשנת ואכן 

ת מהמשרד לשירותי דת למשרד הפנים. להעברת סמכויות הקבורה האזרחי

בדברי ההסבר להצעת החוק טען רזבוזוב כי יש להעביר את הסמכויות 

 שאיננה בקבורה שמדובר מאחרוכי " ,בפועל"מכיוון שהחוק "אינו מיושם 

 על שאמונים אלו הם הפנים ושר הפנים משרד, אזרחית לסוגיה וכיאה דתית

 :להצעה זו רזבוזוב הוסיף נימוק נוסף 92".זה נושא

 בדהוהע הוא הפנים למשרד הסמכויות להעברת נוסף נימוק"

, התכנון ומינהל המקומיות הרשויות על ממונה הפנים שמשרד

 הוא ולכן ,השונים העלמין בתי לטובת שטחים הקצאת על לרבות

                                                           
שיטות ממשלות ישראל לצמצום השירותים החברתיים, האגודה  –טלי ניר, בין מימוש לייבוש  90

 . 116, עמ' 2012לזכויות האזרח, אפריל 
, הארץאלף שקל לקבורת אשתו', אתר  18אילן ליאור, 'תושב השרון נדרש לשלם  91

15.3.2012. 
העברת סמכויות(,  –עת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית )תיקון יואל רזבוזוב, הצ 92

 .2013-התשע"ד
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 הקברות בתי של הקמתם תהליך את לזרז שבידו המשרד

 93".האזרחיים

ממשרד הפנים למשרד עבר התכנון  נהלמ  אמנם מאז הוצעה הצעת חוק זו 

למעשה, האוצר, אך הטענה בנוגע לרשויות המקומיות עודנה במקומה. 

הדיונים השונים בוועדות הכנסת בנושא מעלים כי הרשויות המקומיות 

עוד יותר את  תמחזקה עובדהמהוות אחד החסמים לקידום קבורה אזרחית, 

 טענותיו של רזבוזוב.

ופה שבה חוק הקבורה האזרחית בעוד בתקנימוק נוסף שיש להוסיף הוא ש

ולכן ניתן  ,לשירותי הדתענף הקבורה כולו היה מצוי תחת המשרד קודם 

פני , הרי שכבר לדע לטפל בתחום הקבורהוהיה לטעון שמשרד הפנים לא י

הטיפול בקבורה של העדות הדתיות הלא יהודיות עבר מעשור מעלה ל

למשרד הפנים, כך שלא ניתן לטעון כי למשרד הפנים אין מיומנות בעיסוק 

 בתחום הקבורה. 

  

                                                           
 שם. 93
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 המלצות

עקרוני אין כל הצדקה להשארת ה-עולה כי בהיבט הנורמטיבי ,לאור כל זאת

המשרד לשירותי דת, ומן הראוי תחת אחריות תחום הקבורה האזרחית 

הסיבה היחידה שמלכתחילה להעביר את הסמכויות בנושא למשרד הפנים. 

הייתה על מנת לזרז את יישום בידי המשרד לשירותי דת ניתנה סמכות זאת 

לחלוטין במבחן המציאות לאור הכישלון המתמשך  החוק, טענה שהופרכה

של המשרד ביישום החוק. לפיכך, נראה כי עשרים שנה לאחר חקיקת החוק 

טוב תעשה המדינה אם תעביר את הסמכויות על הקבורה האזרחית 

 מהמשרד לשירותי דת אל מקומם הטבעי במשרד הפנים.

חיים קיימים לבתי במקביל, יש לבחון את שינוי הסטטוס של בתי עלמין אזר

למין אזוריים, במטרה שיוכלו לספק שירותי קבורה אזרחית לתושבי ע

האזור. כמו כן, יש להבטיח כי בתי עלמין אזרחיים שיוקמו בעתיד יוגדרו 

 כאזוריים.

בנוסף, ראוי לקדם תקצוב פיתוח עצמאי לבתי עלמין אזרחיים שהקמתם  

להשקיע סכומי כסף  בשל חוסר יכולת של הרשויות המקומיותמתעכבת 

 גדולים בהקמתם.

על הביטוח הלאומי לעדכן את נהליו ולאפשר מימון של קבורה כמו כן, 

בין אם מדובר ) אזרחיתאזרחית במקרים בהם לא קיימת אפשרות לקבורה 

מדובר  רגיל ובין אםאינו יכול להיקבר בבית עלמין י ועל כן במי שאינו יהוד

 רשות המקומית.תחומי הב (קבורה אזרחיתבמי שמעדיף להיקבר ב
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civil in nature.  Further the present system of supervision by the 
Ministry of Religious Services jas led to a failure in implementing 
the law.  



Abstract 

This study examines the laws of commerce and employment on 
the official 

The Law for the Right to Alternative Civil Burial that was 
legislated in the Knesset in 1996 should have constituted a 
revolution in burial services in Israel, enabling State funding for 
any citizen requesting a civil burial. This position paper will show 
that despite the fact that 20 years have passed since the law was 
passed, it is in practice only rarely implemented. 

The paper seeks to highlight the great importance in promoting 
civil burial for all sectors of the Israeli population: 

Firstly, an acute need for civilian burial exists for those citizens 
defined as "of no religion" or whose religion is "in doubt", a 
population numbering in excess of 300,000, the majority of 
whom are immigrants from the former Soviet Union. Secondly, 
civil burial will enhance personal liberty and enable every person 
to be buried according to the dictates of his conscience. Thirdly, 
promoting civil burial will reduce the long-standing friction that 
exists between the general public and the religious 
establishment on issues such as the engraving of non-Hebrew 
words on gravestones, the burial of stillbirths and the nature of 
the burial ceremony. At the same time, the religious 
establishment will gain a larger degree of halakhic independence 
with less intervention on the part of the civil courts. Fourthly, 
promoting civil burial will prevent the phenomenon of illegal 
burial in exchange for exorbitant payments prevalent today in 
many rural settlements. 

In summary, this position paper recommends transferring the 
jurisdiction over the domain of civil burial from the Ministry of 
Religious Services to the Ministry of the Interior. Such a transfer 
of authority would be justified for two reasons.  Considering 
normative reasons, the Ministry of Religious Services would 
seem  an inappropriate  body to  supervise  procedure  that  are
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