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 השוק השחור של הקבורה החילונית

קיבוץ עינת החזיר כסף לעשרות משפחות שקברו את יקיריהן בבית העלמין 
אבל בקיבוץ ממשיכים . רק אחרי שהתלוננו בביטוח הלאומי -של הקיבוץ 

גינון "על ) שלא כחוק(אלף שקלים  18להציע חבילות קבורה ולבקש 
החלמאות , בשאר חלקי הארץ בניית בתי קברות אזרחיים תקועה". ואחזקה

 ס"חוגגת וכבר יש געגועים לש

עמירם ברקתמאת 

 

 

, עמותות לקבורה אזרחית 18המאגדת , אבל בעמותת מנוחה נכונה, קצת קשה להאמין
. ס תיכנס לממשלה החדשה ותיקח לידיה את הטיפול בשירותי הדת בישראל"מקווים שש

, ישראל-ר מנוחה נכונה"מסביר יו, "היא מפה ועד להודעה חדשה' שינוי'האכזבה שלי מ"
ס שלטה במשרד הדתות לפחות "כשש. הם הזיקו, לא רק שהם לא עשו כלום", מוריס כלפון

שינוי פירקה . הדריכו אתנו בנושאים מקצועיים, הפקידים נתנו עצות. היה לנו עם מי לדבר
 ". אבל לא דאגה לשום סידור אחר והשאירה אותנו מול דלתות סגורות, את המשרד

 

הבטיחו במערכת הבחירות האחרונה , קדימה ומרצ, לפחות פוליטיקאים משתי מפלגות
בקרב העוסקים בנושא בישראל לא ידעו אם לצחוק או . לחוקק בישראל חוק קבורה אזרחית
קיים בישראל חוק המסדיר  1996שלא ידעו שמאז שנת , לבכות מבורותם של הפוליטיקאים

היועצת המשפטית של , ד יפעת סולל"עו. אבל חוק לחוד ומציאות לחוד. קבורה אזרחית
אומרת שבחמש השנים האחרונות לא הושגה שום התקדמות ממשית ביישום , מנוחה נכונה

מי שמחפש דוגמה מובהקת : "הרב גלעד קריב מהמרכז לפלורליזם יהודי בוטה יותר. החוק
 ". לקריסת שלטון החוק במדינת ישראל ימצא אותה במה שקורה בתחום הקבורה האזרחית

 

מדובר בטקס קבורה הנקבע על ידי קרוביו של . קבורה אזרחית אינה בהכרח קבורה חילונית
ארגון וולנטרי , הרב שאול פרבר ממכון עתים. הנוהגים לעתים קרובות לפי בקשתו, המת

אומר כי קיבל לא מעט פניות ממשפחות שביקשו לערוך קבורה , המסייע בנושאי מעמד אישי
מדובר למשל באנשים שיש להם התנגדות עקרונית לחברות . "אזרחית עם טקס יהודי דתי

, אחרים רוצים טקס יהודי אבל בשינוי מסוים מהטקס שמציעות חברות הקדישא. הקדישא
 ". כפי שנעשה בהלוויות הצבאיות, למשל לקבור את המת בארון

 

כפי , הסיבה העיקרית לכך. לאיש בישראל אין נתונים על היקף שוק הקבורה האזרחית
כי , בדיקה שערך מכון עתים העלתה. היא שמדובר בשוק שחור בחלקו, שיובהר בהמשך

כאחוז אחד מסך , טקסי קבורה אזרחיים של יהודים 300-מדי שנה בשנה נערכים בישראל כ
כלפון אומר כי רק בבית הקברות שהוא מנהל בבאר שבע נקברים . ההלוויות היהודיות
אני משוכנע שאם היו נותנים לנו להקים בית קברות במרכז . "איש 300-בממוצע שנתי כ

, הוא אומר, "לפחות מחצית מתושבי גוש דן היו בוחרים בטקס קבורה אזרחי, הארץ
גם הסיבה שעד היום לא , כנראה, זאת. בחברות הקדישא יודעים את זה ומאוד מודאגים"

 ". קיבלנו אישורים להקים בית קברות במרכז הארץ

 

, סקר שיזם משרד הדתות בסוף שנות התשעים העלה. הערכותיו של כלפון מגובות בנתונים
. כי רק מחצית מהנשאלים היו שבעי רצון מאופן הטיפול של חברות קדישא בטקסי הלוויות

ממשיכות חברות הקדישא לשמור על מונופול בפועל בתחום הקבורה היהודית , למרות זאת
המרוויח הנוסף מהעדר אפשרות חוקית להיקבר בקבורה אזרחית במרכז הארץ או . החוקית

 . המציעים קבורה במחירים מופקעים, הכוונה בעיקר לקיבוצים. בצפונה הוא השוק השחור
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 כמה זה חינם

 

-3,500הביטוח הלאומי משלם לגופי הקבורה . החוק קובע כי כל אזרח זכאי לקבורה בחינם

אך אם אדם מבקש לרכוש חלקת קבר . שקלים בעבור הוצאות הקבורה וחלקת הקבר 5,500
 11-שקל ביישובים קטנים ועד כ 4,000-מכ, קובע החוק תעריפי מקסימום -בעודו בחיים 

 . אלף שקל בערים הגדולות

 

. יותר ממחציתם קיבוצים ומושבים, גופים עם רשיון קבורה מהמדינה 640בישראל פועלים 
רשיון הקבורה נועד לאפשר לקיבוצים לקבור בשטח היישוב את חברי המשק ובני 

משום , מכירת חלקות קבר לציבור הרחב אסורה לפי חוקי התכנון והבנייה. משפחותיהם
אבל כמה קיבוצים . שמדובר בשימוש מסחרי בקרקעות מדינה המיועדות לעיבוד חקלאי

 . מצאו דרכים יצירתיות לעקוף את האיסורים

 

 12למשך " גינון ואחזקה"אלף שקל בעבור חלקת קבר לשם  18גובים , למשל, בקיבוץ עינת
התשלום הוא בנוסף לכסף שהקיבוץ מקבל ). המתחילות להיספר מיום הקבורה(שנים 

בקיבוץ אומרים כי . שקל לחלקה 3,500-בסך כ, מהביטוח הלאומי בעבור הוצאות קבורה
אך עד היום לא נהגו לעשות כן , שנה 12עקרונית הם יכולים לדרוש תשלומים נוספים אחרי 

 . והסתפקו בתשלום הראשוני

 

שקל בעבור חלקת קבר לאדם שעודנו  4,500בבית הקברות הציבורי בבאר שבע גובים 
בכל זאת זכתה רמת התחזוקה . בחיים ולא דורשים תשלום כלשהו עבור חלקת קבר למת

והטיפוח בבית הקברות בציונים גבוהים במיוחד בבדיקות השוואתיות של מדורי צרכנות 
פנינו כמה פעמים ", אומר כלפון, "מה שקורה בקיבוצים מסוימים זו פשוט גניבה. "בעיתונים

אך , המשפטי לממשלה ודרשנו שיבדקו אם אין מקום לשלול מהם את רשיון הקבורהליועץ 
 ". לא נעשה דבר

 

במוסד לביטוח לאומי אומרים כי אין להם אמצעים לפקח על הנעשה בתחום הקבורה 
אומר כי , האחראי על נושא הקבורה בביטוח הלאומי, שמעון נבון. בקיבוצים ובמושבים

לא משנה אם קוראים לזה בשם הוצאות גינון . נקודה. אסור לגבות כסף עבור קבורת נפטר"
לפני כשנה הצטברו אצלי תלונות על כך שבקיבוץ עינת . גביית כסף אסורה -או כל שם אחר 

ניהלתי אתם תכתובת ארוכה ובסוף הם החזירו כספים . גובים אלפי שקלים על קבורת מתים
רק ביום חמישי האחרון קיבלתי תלונה ממשפחה שקנתה חלקת קבר . לעשרות משפחות

 ". לפני ארבע שנים והקיבוץ יצטרך להחזיר להם את כל הכסף

 

נכון שהאישור שלנו ניתן לקבורת תושבי המקום : "דורון זלצברג, תגובת מזכיר קיבוץ עינת
אבל אי אפשר לבוא אלינו בטענות כי מרבית האנשים שאנחנו קוברים הם האנשים , בלבד

מכיוון שמדובר במה שהם מכנים , שהביטוח הלאומי או משרד הדתות ביקשו מאתנו לקבור
אנחנו לא , מעבר לזה. ואף חברה קדישא לא היתה מוכנה לקבור אותם' ספק יהודים'

אכן פנה אלינו שמעון נבון . הוא שולי -ואם יש שימוש מסחרי , מפרסמים בתקשורת
ולצערי הרב , הוא לא קיבל את הטענות שלנו. מהביטוח הלאומי וביקש שנחזיר כסף לאנשים

. אנחנו גובים את הכסף עבור טיפוח בית העלמין ולא עבור הקבורה עצמה. נאלצנו להחזיר
 ". כך שאני לא רואה בעיה עם חוק הביטוח הלאומי

 

כי הוא מוטרד מכניסתן לשוק של חברות פרטיות המציעות פתרונות קבורה , נבון אומר גם
אבל זו ", אומר נבון, "החוק לא אוסר על זה. "כמו שריפת גופות או קבורה ימית, חדשים

בניגוד , פרצה בעייתית כי גם אין שום נהלים או פיקוח על העבודה של הגופים שעוסקים בכך
 ". למקובל במדינות אחרות בעולם

 

 איפה הכסף

 

כי לא חסרים תקציבים וקרקעות לפתיחת בתי , הגורמים העוסקים בקבורה אזרחית מציינים
לפי . הבעיה היא שהם תקועים במסדרונות הביורוקרטיה הישראלית. קברות במרכז הארץ

 . מיליון שקל לפיתוח בתי קברות אזרחיים 15-כ 2005הוקצבו בתקציב , "שינוי"דרישת 
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הועבר לרשות לשירותי הדת , שדי בו להקמת ארבעה בתי קברות אזרחיים חדשים, הסכום
עשרה ימים לפני תום שנת , 2005בדצמבר  20-אבל רק ב. במשרד ראש הממשלה

אלמלא . פירסמה הרשות את התנאים להשתתפות במכרז לחלוקת ההקצאות, התקציב
. ץ שהגישה מנוחה נכונה היה הכסף חוזר לקופת האוצר בסוף שנת התקציב"עתירה לבג

על ידי ועדת  2001-אלף שקל הוקצו לבית הקברות בבאר שבע ב 650-ארבעה מיליון ו
ברשות לשירותי דת וממתינים להכרעת " שוכבים"אך גם כספים אלה , השרים לענייני קבורה

 . ץ"בג

 

לפני שלוש שנים קבעה ועדת . בעיה סבוכה לא פחות מתעוררת בנושא הקצאת השטחים
השרים לענייני קבורה כי באזור מחלף גן רווה יוקם בית הקברות המרכזי בגוש דן לקבורה 

דונם שיוקצו לשם כך על ידי מינהל  300-בית הקברות היה אמור להשתרע על כ. אזרחית
עד היום סירב המינהל להקצות את הקרקע בנימוק שקודם לכן יש , ואולם. מקרקעי ישראל

רק לפני שבועיים חתם המינהל על הסכם לתכנון השטח עם מנוחה . לתכנן את השטח
היתה לנו בעיה לממן מכיסנו את תכנון הקרקע לבית הקברות בשעה שהמינהל לא . "נכונה

, היועצת המשפטית של מנוחה נכונה, ד סולל"אומרת עו, "מוכן להבטיח לנו שנקבל אותה
 ". אבל הבנו שאם לא ניקח סיכון לא נצא לעולם מהמעגל השוטה הזה"

© " הארץ",כל הזכויות שמורות 

סגור חלון
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