
התשנ"ו1996* ,(3 מס' (תיקון צבאיים קברות בתי חוק

 העיקרי) החוק  (להלן 1 התש"י1950 צבאיים, קברות בתי לחוק ו בסעיף . 1

יבוא: צבאי קבר ההגדרה אחרי (ו)

צבאי; קבר על הבנוי כל  צבאית" ""מצבה

;"; הבטחון במשרד החייל להנצחת היחידה ראש  המוסמכת" "הרשות

בסעיף המנויים מהקרובים אחד בל 5 סעיף "ולענין יבוא "קרוב" ההגדרה בסוף (2)
לתוספת." (4) עד (אא1)

ו סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 2 סעיף .22 סעיף ביטול

 העיקרי לחוק 5 בסעיף ,35 סעיף תיקון

רשאית''; מוסמכת ''רשות יבוא רשאי" מוסמך "קצין במקום (א), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

בתוכן לרבות גביהן שעל והכיתוב ממדיהן צבאיות, מצבות של בצורתן "(ב)
שעל האחיד בנוסח לכיתוב ושוויון; אחידות של מתכונת תישמר ובנוסח,

שנפטר חייל של קרובו לבקשת להוסיף, ניתן האחיד) הכיתוב  (להלן המצבה
הרשות שתאשר בנוסח אישי, לביטוי כיתוב גם הקרובים, שאר דעת ועל

(ג). קטן סעיף לפי שייקבעו לכללים בהתאם המוסמכת

צורתם תוכנם, אישי, לביטוי לכיתוב ובאשר האחיד לכיתוב באשר כללים (ג)

ייקבעו המוסמכת הרשות ידי על אישורם ודרך צבאית, מצבה גבי על ומקומם
הכנסת. של והבטחון החוץ ועדת באישור בתקנות, הבטחון שר בידי

המוסמכת. הרשות ידי על ייקבעו צבאית מצבה של וממדיה צורתה (ד)

לאשר שלא המוסמכת הרשות מהחלטת נפגע עצמו את הרואה קרוב (ו) (ה)

על עליה, לערער רשאי סיפה, (ב) קטן סעיף לפי אישי לביטוי כיתוב תוספת
ערר; ועדת בפני הקרובים, שאר דעת

שלושה; של ערר ועדת ימנה הבטחון, שר בהסכמת המשפטים, שר (2)

בן הורה, שהוא קרוב יהיה מחבריה ואחד שופט יהיה הועדה ראש יושב
במערכה; שנספה אחר חייל של ילד, או זוג, בת או

את לשנות בחלקו, או במלואו הערר את לקבל רשאית הערר ועדת (3)
החלטתה; את לאשר או המוסמכת הרשות החלטת

מנומקת; תהיה הערר ועדת החלטת (4)

עבודת סדרי ובן הועדה, החלטת ולמתן ערר להגשת המועדים (5)
הבטחון, שר עם בהתייעצות המשפטים, שר בידי ייקבעו הועדה,

בתקנות."

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במאי1996); 1) התשנ"ו באייר י'ב ביום בכנסת נתקבל *
התשנ"ו בטבת ט' מיום חוק2469, ובהצעות ,297 עמ' בדצמבר1995), 13) התשנ''ו בכסלו כ' מיום ,2461

עמ'341. בינואר1996), 1)
.236 עמ' התשנ"ד, ס'ח ;258 עמ' התש'י, ס'ח 1



6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף .4

רשאית''; מוסמכת ''רשות יבוא רשאי' מוסמך ''קצין במקום (א), קטן בסעיף 0)

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

אם אלא למשנהו, אחד צבאי קברות מבית גופה מוסמכת רשות תעביר לא "(ג)

לכך.''; מיוחדת סיבה שיש סבורה היא כן

לא מוסמכת 'רשות יבוא יעביר' לא מוסמך ''קצין במקום (ד), קטן בסעיף (3)
תעביר'';

הרשות "תשלח יבוא המוסמך' הקצין 'ישלח במקום (ה), קטן בסעיף (4)
המוסמכת''.

7 סעיף מוסמכת'.תיקון 'רשות יבוא מוסמך' 'קצין במקום העיקרי, לחוק 7(א) בסעיף .5

8 סעיף תיקון העיקרי לחוק 8 בסעיף .6

מוסמכת''; רשות 'רשאית יבוא מוסמך' קצין 'רשאי במקום (ב), קטן בסעיף (1)

מוסמכת'. 'רשות יבוא מוסמך' 'קצין במקום (ג), קטן בסעיף (2)

11 סעיף תיקון העיקרי לחוק 11 בסעיף . 7

'רשות יבוא מוסמך'' "קצין במקום ו(2), (ו) בפסקאות (א), קטן בסעיף (1)
מוסמכת'';

מוסמכת'. ''רשות יבוא מוסמך'' ''קצין במקום (ב), קטן בסעיף (2)

קיימות.תחולה צבאיות מצבות על גם יחול זה חוק .8

ויצמן עזר
המדינה נשיא

פרס שמעון
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

פרס שמעון

הביטחון שר


