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כללי
.1

חוק בתי קברות צבאיים ,התש"י ( 1950 -להלן" :החוק") ,קובע את הזכאות לקבורה בבית קברות
צבאי .שר הביטחון ממונה על ביצוע החוק.

.2

בכפוף לקבוע בחוק ,הוראה זו קובעת הנחיות בדבר מקום הקבר של חלל בבית הקברות הצבאי.
הנחיות אלה אינן מחייבות במקרים המנויים בסעיפי החוק שלהלן:
סעיף 4א  -מקום קבורה בתקופת מלחמה.
סעיף 4ב  -העברת גופה של חייל מבית קברות צבאי ארעי.
סעיף 4ג  -העברת גופה של חייל שנפטר בשעת לחימה שלא מבית קברות צבאי ארעי.

.3

ההנחיות בהוראה זו ואינן גורעות מהוראה כלשהי הקבועה בחוק.

.4

חלל יובא לקבורה בבית קברות צבאי ,אשר בחר בו קרובו של החלל ,אלא אם כן בחר קרובו להביאו
לקבורה בבית קברות שאינו צבאי (במקרה זה ינהגו כאמור בחוק) .האמור בהוראה זו לגבי בית
קברות צבאי ,יחול גם לגבי חלקה צבאית וקבר צבאי.

.5

סגן ראש האגף ור' היחידה להנצחת החייל ,באגף משפחות הנצחה ומורשת ,הינו הרשות המוסמכת
לעניין חוק זה ואם נבצר ממנו למלא את תפקידו – מי ששר הביטחון מינה לכך .היחידה להנצחת
החייל הינה הגוף המטפל בקבורה ובהנצחה של חללי מערכות ישראל.

מטרה
.6

מטרת הוראה זו ,למסד את הנחיות שר הביטחון בדבר מקום חלקת הקבר של חלל בבית הקברות
הצבאי.

אחריות
.7

סגן ראש האגף ור' היחידה להנצחת החייל באגף משפחות הנצחה ומורשת נושא באחריות מטה
ובאחריות ביצוע להוראה זו.

הגדרות
.8

לצורך הוראה זו :
א" .חלל"  -מי שנקבע לגביו בחוק שהינו זכאי לקבורה בבית קברות צבאי.
ב" .בית קברות צבאי"  -שטח קרקע ששר הביטחון הכריז באכרזה שתפורסם ברשומות.
ג" .חלקה צבאית"  -חלקה בתוך בית קברות שאינו צבאי המיועדת לקבורה של חללי מערכות
ישראל הזכאים לקבורה ,מכוח החוק.
ד" .קבר צבאי" -קבר צבאי בבית קברות אזרחי.

שיטה
הנחיות שר הביטחון בנוגע למקום חלקת הקבר של חלל
.9

חלל יובא לקבורה ,בבית קברות צבאי אשר בחר בו קרובו ,בקבר המצוי ברציפות לאחר הקבר שקדם
לו באותה שורה ואם נסתיימה השורה – יקבר ראשון בשורה חדשה; הכל בהתאם ובכפוף למגבלות
ולתנאים בבית הקברות הצבאי.
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חלל שאינו יהודי ,יובא לקבורה בבית קברות צבאי אשר בחר בו קרובו ברציפות לאחר הקבר שקדם
לו ,באופן הבא:
עומק החפירה יהיה כ 20-ס"מ עמוק יותר משאר הקברים .סביב הקבר תיבנה מחיצה כפולה הבנויה
ממחיצת בטון/בלוקים ,אשר יוצרת את מבנה הקבר ומונעת קריסת אדמה ,ובמרחק  3ס"מ (לפחות)
ממנה תבנה מחיצה פנימית נוספת שבתוכה יונח הארון .המחיצה הפנימית יכולה להיות מכל חומר
עמיד קרי :בלוקים,מתכת וכן הלאה .המחיצה הפנימית תקיף את הארון מארבע רוחותיו .המחיצה
הפנימית תבלוט מעל לאדמה בשיעור של כ 10 -ס"מ .ניתן לכסות בליטה זו באבני המצבה (כך
שתיווצר מעין מדרגה סביב הקבר) .המחיצה תותקן עם חפירת הקבר ,עוד לפני הקבורה.

.11

לרשות המוסמכת תהא סמכות לסטות מהאמור בסעיף  9-8לעיל,במקרים חריגים ומנימוקים
שירשמו ,ולאשר מקום קבורה אחר בבית הקברות הצבאי ,לרבות במקרים הבאים :כאשר החלל הנו
ממשפחת כוהנים או שהחלל הנו בן למשפחה שכולה או במקרה שהחלל נפטר באסון המשותף
למספר חללים ,וזאת בכפוף לבקשת הקרוב של החלל.

נהלים פנימיים
.12

אגף משפחות הנצחה ומורשת יפרסם נהלים פנימיים ,כמתחייב מהוראה זו.
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