חוק בתי קברות צבאיים )תיקון( ,תשכ"ט*1969
הוספת סעיף 3א

 .1אחרי

סעיף  3לחוק בתי קברות צבאיים ,תש"י)1 1950להלן  החרק העיקרי( ,יבוא :

"בתי קברות
צבאיים ארעיים

3א ) .א( מי ששר הבטחון מינה לכך רשאי להכריז כי שטח קרקע
המתואר באכרזה יהיה בית קברות צבאי ארעי ,והוא על אף האמור בחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה ,21965או בתכניות או תקנות אחרות שעל פיו .
האכרזה לפי סעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות ,והיא
)ב(
תינתן ,ככל האפשר ,אחרי התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הברי
אות ועם הממונה על המחוז או עם מי שכל אחד מאלה הסמיך לכך .
ניתנה אכרזה לפי סעיף זה ,מותר להשתמש בשטח
)ג(
שהוכרז עליו לצרכי קבורת חיילים שנפטרו בשעת לחימה.

ו

הקרקע

המוסמך להכריז על בית קברות צבאי ארעי לפי סעיף זה
)ד(
רשאי לבטל את האכרזה בכל עת ,לאחר שהועברו ממנו כל הגופות לבתי
קברות אחרים ,והוא חייב לעשות כן לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום
תחילתה של האכרזה או מהיום שבו הובא לאחרונה חייל לקבורה באותו
בית קברות מכוח סעיף זה ,הכל לפי המאוחר יותר ".
הוספת סעיפים
4א4ה
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.אחרי

סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:

"מקום קבורה
בתקופת לחימה
העברת גופה
של חייל
מבית קברות
צבאי ארעי

4א  .נפטר חייל בתקופת לחימה ,מותר להביאו
לקרובו לבחור במקום קבורתו כאמור בסעיף4.

לקבורה בלי

4ב  ,חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה בבית
ארעי ,יחולו על העברת גופתו ממקום הקבורה הוראות אלה:

קברות

שניתן
צבאי

מי ששר הבטחון מינה לכך )להלן  הממונה( רשאי ,
)(1
בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות או עם מי
שהסמיך לכך ,לצוות כי הגופה תועבר לבית
או אזרחי ,הכל כפי שבחר קרובו של הנפטר;

קברות צבאי

הממונה יודיע בכתב לקרובו של החייל על כוונתו
)(2
לצוות כאמור בפסקה ); (1לא הודיע הקרוב לממונה על בית
הקברות הצבאי או האזרחי שבו בחר לקבורת החייל ,תוך
 60יום מהיום שבו נמסרה לו ההודעה כאמור ,תועבר גופתו
של החייל לקבורה בבית קברות צבאי שהממונה יקבע ,והוא
הדין כשאין לחייל קרוב או כשקרוביו או מעניהם אינם
ידועים;
לא יצווה הממונה על העברת הגופה כאמור בפסקה )(1
)(3
לפני תום אחד עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה ,
והוא חייב לצוות על ההעברה לא יאוחר מתום שלוש שנים
מאותו יום ,

* נתקבל בכנסת ביום כ"א בתמוז תשכ"ט ) 7ביולי  ; (1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  , 826תשכ"ט,
עמ' . 161
 1ס"ח תש''י ,עמ' . 258
 2ס"ח תשכ"ה ,עמ' 307.

העברת גופה של
חייל שנפטר
בשעת לחימה
שלא מבית קברות
צבאי ארעי

חייל שנפטר בתקופת לחימה והובא לקבורה כבית קברות צבאי או
4ג.
בבית קברות אזרחי שלא בחר בהם קרובו ,יחולו על העברת גופתו ממקום
הקבורה הוראות אלה:
בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד
הממונה,
)(1
הבריאות או עם מי שהסמיך לכך ,רשאי לצוות כי הגופה
תועבר לבית קברות צבאי או אזרחי ,הכל כפי שבחר קרובו
של הנפטר?
הממונה יודיע בכתב לקרובו של החייל על זכותו לבחור
)(2
בבית קברות אחר שאליו תועבר גופת החייל; לא הודיע
הקרוב לממונה על בית הקברות הצבאי או האזרחי שבו בחר
לקבורת החייל תוך ששה חדשים מהיום שבו נמסרה לו
ההודעה כאמור ,לא יצווה הממונה על העברת הגופה לפי
פסקה ); (1
הממונה לא יצווה על העברת הגופה כאמור בפסקה )(1
)(3
לפני תום אחד עשר חודש מהיום שבו הובא החייל לקבורה,
ובכפוף לאמור בפסקה ) (2חייב הוא לצוות על ההעברה ,על
פי דרישת הקרוב ,לא יאוחר מתום שלוש שנים מאותו יום .

הודעה לפקיד
רישום

האוכלוסין ,
הממונה יודיע לפקיד רישום כאמור בחוק מרשם
4ד.
תשכ"ה ,31965לצרכי רישום לפי אותו חוק ,על בית הקברות הצבאי או
על בית הקברות האזרחי שאליו הועברה גופתו של חייל שנפטר בתקופת
לחימה .

דין בית קברות
צבאי ארעי

לענין סעיפים  8ו ,10דין בית קברות צבאי ארעי כדין בית קברות
4ה .
צבאי ".
תיקון סעיף 6

.בסעיף  5לחוק העיקרי ,בסופו יבוא :

3

")ז(

סעיף זה אינו חל על העברת גופות לפי סעיפים 4ב ו4ג ".

מאיר
גולדה
ראש הממשלה
זלמן
שניאור
נשיא המדינה

 3ס"ח

שזר

תשכ"ה  ,עמ' .270

דיין
משה
שר הבטחון

