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חוק בתי קברות צבאיים )תיקון מס' 4(, התשע"ה-2014*

בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 - 1 תיקון סעיף 1

אחרי ההגדרה "חייל" יבוא:  )1(

""חייל מילואים" - כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008  2;

"חניך" ו"שוחר" - כהגדרתם בפקודות הצבא; לעניין זה, "פקודות הצבא" - 
כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  3;

ולתפקידים  למודיעין  המוסד  הכללי,  הביטחון  שירות   - הביטחון"  "כוחות 
מיוחדים, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;

"סוהר" - כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  4;

"עובד שירותי הביטחון" - עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין 
ולתפקידים מיוחדים;

"שוטר" - כהגדרתו בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971  5;";

בהגדרה "בית קברות אזרחי", במקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי";  )2(

בהגדרה "הרשות המוסמכת", בסופה יבוא "ואם נבצר ממנו למלא את תפקידו -   )3(
מי ששר הביטחון מינה לכך;" 

בסעיף 3א לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 3א

"הרשות  יבוא  רשאי"  לכך  מינה  הביטחון  ששר  "מי  במקום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
המוסמכת רשאית";

בסעיף קטן )ד(, במקום הרישה עד המילה "ממנו" יבוא "הרשות המוסמכת רשאית   )2(
לבטל את האכרזה בכל עת, לאחר שהועברו מבית הקברות הצבאי הארעי" ובמקום 

"והוא חייב" יבוא "והיא חייבת" 

בסעיף 4 לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 4

בכל מקום, במקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי";  )1(

בסעיף קטן )ב(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

השיעור המרבי של השתתפות המדינה בהוצאות קבורה בבית קברות   )3("
שאינו צבאי "

בסעיף 4ב לחוק העיקרי -4 תיקון סעיף 4ב

בפסקה )1(, במקום "מי ששר הביטחון מינה לכך )להלן - הממונה( רשאי" יבוא   )1(
"הרשות המוסמכת רשאית", ובמקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי";

במקום פסקה )2( יבוא:   )2(

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 669, מיום י"ח באדר התשע"ב )12 במרס 2012(, עמ' 520 

ס"ח התש"י, עמ' 258; התשנ"ו, עמ' 315   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 502   2

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459    4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390   5
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")2( הרשות המוסמכת תודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתה לצוות 
כאמור בפסקה )1(; לא הודיע הקרוב לרשות המוסמכת על בית הקברות הצבאי 
או בית הקברות שאינו צבאי שבו בחר לקבורת החייל, בתוך 60 ימים מהיום 
שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית קברות 
צבאי שהרשות המוסמכת תקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו 

או מעניהם אינם ידועים ";

)3(, במקום "לא יצווה הממונה" יבוא "לא תצווה הרשות המוסמכת",  בפסקה   )3(
ובמקום "והוא חייב" יבוא "והיא חייבת"  

בסעיף 4ג לחוק העיקרי -5 תיקון סעיף 4ג

ברישה, במקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי";  )1(

)1(, במקום "הממונה" יבוא "הרשות המוסמכת", במקום "רשאי" יבוא  בפסקה   )2(
"רשאית", ובמקום "אזרחי" יבוא "לבית קברות שאינו צבאי";

)2(, במקום "הממונה יודיע" יבוא "הרשות המוסמכת תודיע", במקום  בפסקה   )3(
"לממונה" יבוא "לרשות המוסמכת", במקום "האזרחי" יבוא "בית הקברות שאינו צבאי", 

ובמקום "לא יצווה הממונה" יבוא "לא תצווה הרשות המוסמכת";

)3(, במקום "הממונה לא יצווה" יבוא "הרשות המוסמכת לא תצווה"  בפסקה   )4(
ובמקום "חייב הוא" יבוא "חייבת היא" 

4ד לחוק העיקרי, במקום "הממונה יודיע" יבוא "הרשות המוסמכת תודיע" 6 תיקון סעיף 4ד בסעיף 
ובמקום "האזרחי" יבוא "שאינו צבאי"  

 הוספת סעיפים
4ו עד 4י

אחרי סעיף 4ה לחוק העיקרי יבוא:7 

"זכאות לקבורה 
של אנשי כוחות 

הביטחון ומשרתים 
אחרים

סעיף 4 יחול, בשינויים המחויבים, על מי שבעת פטירתו היה 4ו 
אחד מאלה:

שוטר;  )1(

עובד שירותי הביטחון;  )2(

סוהר שנהרג בעת שירותו ועקב שירותו;   )3(

או  מילואים  לשירות  בדרכו  שנהרג  מילואים  חייל   )4(
בחזרתו ממנו 

הנערכת  קדם–צבאית  הכשרה  במהלך  שנהרג  חניך   )5(
במסגרת  שנערכה  צבאית  פעילות  ועקב  צבאית  במסגרת 

הכשרה כאמור;

מיועד לשירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון   )6(
]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986  6, שנפטר במהלך פעילות הכנה 

לשירות ביחידה מובחרת, הנערכת במסגרת צבאית;

צבאית  פעילות  עקב  הכשרתו  במהלך  שנהרג  שוחר   )7(
שנערכה במסגרתה;

זכאות לקבורה בשל 
עיטור, דרגה או 

תפקיד

סעיף 4 יחול, בשינויים המחויבים, גם על אחד מאלה:4ז 

הגנה  בצבא  העיטורים  חוק  לפי  הגבורה  עיטור  בעל   )1(
לישראל, התש"ל-1970  7;

")2( הרשות המוסמכת תודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתה לצוות 
כאמור בפסקה )1(; לא הודיע הקרוב לרשות המוסמכת על בית הקברות הצבאי 
או בית הקברות שאינו צבאי שבו בחר לקבורת החייל, בתוך 60 ימים מהיום 
שבו נמסרה לו ההודעה כאמור, תועבר גופתו של החייל לקבורה בבית קברות 
צבאי שהרשות המוסמכת תקבע, והוא הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו 

או מעניהם אינם ידועים ";

)3(, במקום "לא יצווה הממונה" יבוא "לא תצווה הרשות המוסמכת",  בפסקה   )3(
ובמקום "והוא חייב" יבוא "והיא חייבת"  

תיקון סעיף 4גבסעיף 4ג לחוק העיקרי -5 

ברישה, במקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי";  )1(

)1(, במקום "הממונה" יבוא "הרשות המוסמכת", במקום "רשאי" יבוא  בפסקה   )2(
"רשאית", ובמקום "אזרחי" יבוא "לבית קברות שאינו צבאי";

)2(, במקום "הממונה יודיע" יבוא "הרשות המוסמכת תודיע", במקום  בפסקה   )3(
"לממונה" יבוא "לרשות המוסמכת", במקום "האזרחי" יבוא "בית הקברות שאינו צבאי", 

ובמקום "לא יצווה הממונה" יבוא "לא תצווה הרשות המוסמכת";

)3(, במקום "הממונה לא יצווה" יבוא "הרשות המוסמכת לא תצווה"  בפסקה   )4(
ובמקום "חייב הוא" יבוא "חייבת היא" 

4ד לחוק העיקרי, במקום "הממונה יודיע" יבוא "הרשות המוסמכת תודיע" 6  בסעיף 
ובמקום "האזרחי" יבוא "שאינו צבאי"  

תיקון סעיף 4ד

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 4ה לחוק העיקרי יבוא:7 
4ו עד 4י

"זכאות לקבורה 
של אנשי כוחות 

הביטחון ומשרתים 
אחרים

סעיף 4 יחול, בשינויים המחויבים, על מי שבעת פטירתו היה 4ו 
אחד מאלה:

שוטר;  )1(

עובד שירותי הביטחון;  )2(

סוהר שנהרג בעת שירותו ועקב שירותו;   )3(

או  מילואים  לשירות  בדרכו  שנהרג  מילואים  חייל   )4(
בחזרתו ממנו 

הנערכת  קדם–צבאית  הכשרה  במהלך  שנהרג  חניך   )5(
במסגרת  שנערכה  צבאית  פעילות  ועקב  צבאית  במסגרת 

הכשרה כאמור;

מיועד לשירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון   )6(
]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986  6, שנפטר במהלך פעילות הכנה 

לשירות ביחידה מובחרת, הנערכת במסגרת צבאית;

צבאית  פעילות  עקב  הכשרתו  במהלך  שנהרג  שוחר   )7(
שנערכה במסגרתה;

זכאות לקבורה בשל 
עיטור, דרגה או 

תפקיד

סעיף 4 יחול, בשינויים המחויבים, גם על אחד מאלה:4ז 

הגנה  בצבא  העיטורים  חוק  לפי  הגבורה  עיטור  בעל   )1(
לישראל, התש"ל-1970  7;

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107   6

ס"ח התש"ל, עמ' 18   7
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קצין בדימוס בדרגות רב–אלוף או אלוף של צבא הגנה   )2(
לישראל; 

שוטר קצין בדימוס בדרגות רב–ניצב או ניצב של משטרת   )3(
ישראל  

מי שכיהן כראש שירות הביטחון הכללי, כראש המוסד   )4(
למודיעין ולתפקידים מיוחדים או כנציב בתי הסוהר 

זכאות לקבורה בשל 
פטירה בעת אשפוז 

רצוף

4ו, באשפוז הרצוף 4ח  אושפז חייל או אחד מהמנויים בסעיף 
לחבלה שנחבל תוך כדי שירותו או הכשרתו, לפי העניין, 
עליו  יחולו  אשפוזו,  במהלך  ונפטר  כאמור,  חבלה  ובשל 
הוראות חוק זה בשינויים המחויבים, גם אם שוחרר או פוטר 
משירותו במהלך האשפוז; בסעיף זה, "אשפוז" - אשפוז שאינו 

אשפוז יום  

ייחוד חלקה לאנשי 
כוחות הביטחון

בבית קברות צבאי תיוחד, ככל האפשר, ולפי החלטת הרשות 4ט 
הזכאי  הביטחון  כוחות  איש  שהיה  למי  חלקה  המוסמכת, 
להיקבר בבית קברות צבאי לפי סעיפים 4ו)1( עד )3( ו–4ז)3( ו–)4( 

שלילת זכאות 
לקבורה במקרים 

מסוימים

על אף האמור בסעיפים 4 עד 4ג ו–4ו עד 4ח, לא יובא לקבורה 4י 
בבית קברות צבאי - 

מי שנפטר בעת שנעדר משירות צבאי או שירות בכוחות   )1(
הביטחון בלא היתר או הצדק סביר לתקופה רצופה של 21 

ימים רצופים לפחות; 

מי שהרשות המוסמכת קבעה, לאחר שעיינה בחוות   )2(
דעת שנתן הגוף שאליו השתייך הנפטר, כי נפטר בנסיבות 
זכאותו  שלילת  והמצדיקות  בהתנהגותו  דופי  המטילות 

לקבורה בבית קברות צבאי "

בסעיף 5)א( לחוק העיקרי, במקום "אזרחי" יבוא "שאינו צבאי" 8 תיקון סעיף 5

במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:9 החלפת סעיף 12

"מועצה ציבורית 
להנצחת החייל

החייל 12  להנצחת  ציבורית  מועצה  ימנה  הביטחון  שר  )א( 
)להלן - המועצה(; הרכב המועצה ישקף, ככל האפשר, את 
הקבוצות השונות של משפחות החללים שחוק זה חל עליהן 

המועצה תייעץ לשר הביטחון בעניין בתי קברות צבאיים  )ב( 
ובענייני הנצחת חיילים ואנשי כוחות הביטחון ותפקידיה 

ייקבעו בתקנות "

מי שערב פרסומו של חוק זה כיהן במועצה הציבורית המייעצת לפי סעיף 12 לחוק 10 הוראת מעבר
העיקרי, כנוסחו במועד האמור, יראו אותו כאילו מונה למועצה הציבורית להנצחת 

החייל לפי סעיף 12 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2473, כ"ג בחשוון התשע"ה, 2014 11 16


