המשרד
לשירותי דת

משפחת הנפטר/ת

כל מה
שצריך לדעת

המשרד לשירותי דת
רואה בשיפור השירות
למשפחת הנפטרים עדיפות עליונה,
מצורף בזה מידע חשוב
שיחסוך לכם כסף וכאב ראש.

ייתן ה' שלא
תדעו עוד צער.

כיצד לנהוג לאחר הפטירה?
חשוב להדגיש כי כל אזרח במדינת ישראל ,זכאי לשירותי קבורה באזור מגוריו ללא תשלום,
כולל העברת הנפטר לבית הלוויות באותו אזור.

בית:
פטירה ב ב
פ
• יש להזמין אל בית הנפטר רופא לשם קביעת המוות והכנת תעודת פטירה.
• על פי חוק ,המשפחה מחויבת לפנות למשטרה בכל מקרה של פטירה בבית,
במתקן כליאה או במוסד לחולי נפש.
• במקרה שיש חשד למוות לא-טבעיְ ,תּ ַפנֶּ ה המשטרה את הנפטר באמבולנס מטעמה.
• למשפחה הקרובה עומדת הזכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות.
• במקרה שנקבע כי המוות הוא טבעי ,תמסור המשטרה אישור למשפחה ותורה להם ליצור קשר עם נציגי
חברה לענייני קבורה.
הרשימה המלאה של חברות לענייני קבורה נמצאת באתר המשרד לשירותי דת בכתובת www.dat.gov.il
או במוקד הטלפוני 02-5311111

לים:
רה בב יית חו ל
פטי ר
•
•
•

•

•

הודעת פטירה תימסר למשפחה על ידי מנהל המחלקה בבית החולים.
במקרה של פטירה בעקבות תאונה ,יש להצטייד גם באישור משטרה.
הוצאת רישיון קבורה ממשרד הבריאות :על מנת להזמין שירותי קבורה ליקיריכם עליכם להמציא רישיון
לקבורת הנפטר בנוסף לתעודת הפטירה כאמור לעיל ,אם הפטירה הייתה בבית חולים ממשלתי יש לפנות
למחלקת קבלת חולים בבית החולים ,בבית חולים שאינו ממשלתי או במקרה של פטירה בבית יש לפנות
ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית עם הצגת הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ע"י רופא מוסמך
ותעודת זהות של הנפטר.
לתיאום מועד ההלוויה יש לפנות לחברה לענייני קבורה הרלוונטית ,רצוי ממקום מגוריו של הנפטר/ת בצירוף
רישיון הקבורה )הרשימה המלאה באתר המשרד לשירותי דת בכתובתwww.dat.gov.ill :
או במוקד הטלפוני (02-5311111
תעודת פטירה ממשרד הפנים -לצורך הנפקת תעודת הפטירה )לא נדרשת לצורך קבורת הנפטר( ניתן
להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים בכתובת www.moin.gov.il :או לגשת ללשכת
מרשם האוכלוסין במקום מגורי הנפטר.
המבקשים בעבור בן /בת הזוג ,ילדיו ,הוריו ,או בעבור מי שיש לו עניין
בקשים
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הבאת הנפטר לקבורה
• החברה לענייני קבורה תתאם את זמן ההלוויה על פי לוח הזמנים של החברה ,תוך התחשבות רבה בהעדפת בני
המשפחה.
• בתי העלמין פועלים בימות החול בכל שעות היום ובמקצת שעות הלילה ,ואינם פועלים בשבתות ובחגי ישראל כדוגמת:
ראש השנה ,יום הכיפורים ,סוכות ,שמחת תורה ,פסח ,שביעי של פסח וחג השבועות.
• החברה לענייני קבורה מחויבת לטפל בהבאת נפטר לקבורה בלא תשלום ,ובלבד שעל פי מרשם האוכלוסין התגורר
הנפטר בתחום הרשות המקומית שבה החברה קדישא פועלת )יש חברות לענייני קבורה המטפלות בכמה רשויות
מקומיות( ,או נפטר בתחומה.

בי ש ר א ל ?
רותי קבורה ב
האם י ש לשל ם עבור ש י ר
• המוסד לביטוח לאומי מעביר ישירות לחברה לענייני קבורה את את דמי הקבורה ,שנועדו לממן את הוצאות החברה לענייני
קבורה בגין סידורי ההלוויה וקבורה .לפיכך אינכם נדרשים להעביר תשלום כלשהוא לחברה לענייני קבורה )בכפוף לאמור
להלן(.

שלום:
שא חייבת לספק בלא ת ש
ברה קד י ש
שירותי הקבור ה שה ח ב
ש
• מקום קבורה – הקצאת חלקת קבר על פי סדרי הקבורה שנקבעו בבית העלמין בו פועלת החברה לענייני קבורה .בני
משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על-ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו לשאת
בתשלום עבור חלקת הקבורה ,התעריף המלא צריך שיהיה מפורסם במשרדי החברה.
• על פי חוק שירותי הדת היהודיים חברה לענייני קבורה מחויבת להציג לציבור מפה מפורטת של בית העלמין בחתימת
נציג המוסד לביטוח לאומי ,עם סימון חלקות הקבר המוגדרות כחלקות חריגות ,שעליהן החברה לענייני קבורה רשאית
לגבות תשלום.
• היקף מקומות הקבורה המוגדרים כחלקות חריגות לא יעלה על  10%ממספר מקומות הקבורה הפנויים בבית העלמין בו
פועלת החברה ביום שנחתם ההסכם בין החברה למוסד לביטוח לאומי.
)ככל שהמשפחה תבקש לקבור את הנפטר בחלקה המוגדרת כחריגה החברה לענייני קבורה תהיה רשאית לגבות
תשלום בהתאם לתעריפים שפורסמו במשרדיה(.
• הובלת הנפטר -על החברה לענייני קבורה להעביר את הנפטר ממקום הפטירה/הימצאו למקום הקבורה שנמצא בתחום
הרשות המקומית שהיא פועלת בה )אם מקום הפטירה/הימצאו נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שהיא פועלת בה,
תהיה ההעברה כרוכה בתשלום על פי תעריפי המוסד לביטוח לאומי המפורסמים ב.(www.btl.gov.il:
• העברת הנפטר לקבורה ביום ההלוויה נעשית בכל שעות היממה.
• העברת הנפטר לבית הלוויות שלא ביום ההלוויה ,תעשה ללא תשלום בשעות העבודה הנהוגות בישראל )העברת הנפטר
לבית הלוויות שלא ביום ההלוויה ולא בשעות העבודה הרגילות כרוכה בתשלום לחברה לענייני קבורה(.
• העברת הנפטר מבית החולים למקום הקבורה תיעשה ללא תשלום )בתנאי שהנפטר התגורר בתחום הרשות המקומית
של בית ההלוויה( גם אם בית החולים נמצא מחוץ לתחום הרשות המקומית שהחברה לענייני קבורה פועלת בה ,ובלבד
שבית החולים מספק שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שהנפטר התגורר בה.

תשלום:
הניתנים לל א ת
שירותים ננוספים ה
ש
• בנוסף לשירות המיוחד כאמור לעיל ,תכריכי פשתן ,מודעות ועוד.
• יודגש כי ברוב המקרים הובלת הנפטר על ידי החברה לענייני קבורה אינה כרוכה בתשלום כאמור לעיל ,לפיכך ,קבלת
שירות מחברות פרטיות הינה על אחריותכם הבלעדית.
• בני משפחה המעוניינים לקבור את הנפטר בחלקת קבר המוגדרת על-ידי הביטוח הלאומי כ"חלקה חריגה" יצטרכו

לשאת בתשלום עבור חלקת הקבורה ,התעריף המלא צריך שיהיה מפורסם במשרדי החברה לענייני קבורה.
• במקרים שתושב הארץ מבקש לרכוש חלקת קבר בעודו בחיים ,עליו לשלם לחברה קדישא בעבור חלקת הקבר על
פי התעריפים הקבועים בחוק.
רשימת התעריפים נמצאת באתר המשרד לשירותי דת ,בכתובתwww.dat.gov.il :

בחו"ל המובא לקבורה בארץ
דמי קבו ר ה  -נפטר ב
ד
•

•
•
•

•

משפחתו של תושב/ת ישראל שנפטר בחו"ל ,המעוניינת להביא את הנפטר לקבורה בארץ ,צריכה לפנות אל
סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של הנפטר ,למחלקת הביטוח והגבייה ,ולקבל מהם אישור על
התושבות של הנפטר.
לעניין זה תושב/ת ישראל הינו מי שלפי הגדרות המוסד לביטוח לאומי מוגדר ככזה.
את האישור מהמוסד לביטוח לאומי יש למסור לחברה לענייני קבורה בארץ.
באפשרות המשפחה לתת לחברה לענייני קבורה בטחונות כספיים למשך  30ימים ,כדי לאפשר את
הבאת הנפטר לקבורה בישראל ,וזאת עד להמצאת אישור תושבות מהמוסד לביטוח לאומי .כאשר
קיימת חוסר וודאות לעניין התשובות יש לפנות למשרד לביטוח לאומי.
חברה לענייני קבורה רשאית לגבות תשלום בגין שחרור הנפטר מהמכס )אגרת משרד הבריאות(,
תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון קבורה ותשלום בעד הטיפול של הצוות מטעם החברה
המטפלת בשחרור הנפטר מהמכס.

חשוב לדעת:
 .1על עובדי החברה לענייני קבורה חל איסור
חמור לקבל ממשפחות הנפטרים תשר ו\או כל
מתנה שהיא בקשר לעבודתם ,חפצי ערך ,הנחה,
כרטיסי הטבות וכיוצא באלו .עוד יודגש כי האיסור
יחול גם כאשר המשפחה מבקשת להעניק את המתנה
מרצונה החופשי ובלא כל דרישה מצד עובד החברה
לענייני קבורה.
 .2החברות לענייני קבורה הונחו לרענן איסור זה בקרב כל
עובדיהן ולהפיץ הנחיה זו בכתב .כמו כן ,על החברה לענייני
קבורה להציב שילוט בשטח בית העלמין.
 .3בדבר הנחיה זו ,כל תשלום )עבור השירותים הנוספים שמעניקה
החברה לענייני קבורה הניתנים בתשלום כאמור לעיל( ייעשה אך
ורק במשרדי החברה כנגד קבלה כחוק.
חברות לענייני קבורה הונחו לערוך את הסידורים הכספיים במידה ויש
כאלו אך ורק במשרדי החברה וכנגד הנפקת חשבונית או קבלה .יובהר כי
רק חברה לענייני קבורה המחזיקה ברישיון קבורה בתוקף מהשר לשירותי
דת רשאית למכור חלקות קבר.

שיטות הקבורה השונות
• נושא נוסף שעשוי לעלות בתיאום המוקדם עם חברות לענייני קבורה הוא שיטות הקבורה הרוויה השונות ,הנהוגות
בשנים האחרונות בשל מצוקת הקרקע בערים הגדולות .כדאי לדעת כי בכמה מבתי העלמין נקברים כיום בשיטות
קבורה אלו ,ולעתים תתבקשו לבחור בין האפשרויות השונות .לרוב לא תוצג בפני המשפחה אפשרות בחירה ,ככל
שמדובר בקבורה ללא תשלום.
• ככל שהמשפחה תבקש לבחור באופציה אחרת יש לקחת בחשבון כי הדבר עלול להיות כרוך בתשלום על פי
המחירון המופיע במשרדי חברת הקבורה ובאתר המשרד.

הקמת מצבה
• לידיעתכם ,תשלום המוסד לביטוח לאומי לחברת לענייני קבורה אינו כולל תשלום עבור בניית היסוד למצבה
ובעבור בניית מצבה .המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה אך ורק לנפטר גלמוד שאין לו בישראל קרוב
משפחה ,הנמנה עם אחד מן הבאים :הורה ,בן זוג ,בן ,בת ,אח או אחות.
• החברה לענייני קבורה אינה רשאית לגבות תשלום ישירות מן המשפחה בעבור בניית יסוד למצבה )יציקה סביב
מקום הקבורה( התשלום יבוצע באמצעות קבלן המצבות הרשאי לגבות תשלום זה מהמשפחה במסגרת גביית
התשלום בעבור המצבה.

דמי קבורה  -מצבה לנפטר בודד
• המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה לנפטר בודד ,שאין לו בישראל קרוב משפחה שנמנה עם אחד מאלה:
הורה ,בן זוג ,בן או בת של הנפטר .את המצבה תקים החברת לענייני קבורה שטיפלה בקבורת הנפטר .המצבה
תוקם  3חודשים לאחר תאריך הקבורה.
• המוסד לביטוח לאומי אינו נושא בהחזר תשלום עבור קרוב משפחה שהקים מצבה לקרובו המוגדר כנפטר בודד.

קבורה אזרחית
לפי חוק הקבורה האזרחית חלופית תשנ"ו  ,1996כל אדם רשאי להיקבר על פי השקפת עולמו
)כלומר כל אדם רשאי לבחור את הדרך שבה תעשה הקבורה כך למשל :קבורה בארון ,התאמה
אישית של טקס הקבורה ,וכיוצא בזה( .גוף שעומד בדרישות שנקבעו בחוק ובתנאי הרישיון
זכאי לקבל מאת המשרד רישיון לקבורה אזרחית חלופית ,ולעסוק בקבורה אזרחית חלופית
בחלקה בתוך בית עלמין קיים או בבית עלמין נפרד.

חלקות ל ק בו רת מסו פקים ו ל חס רי דת
חברות לענייני קבורה הונחו לקבוע חלקות מיוחדות בבתי עלמין אשר ייוחדו לקבורת
נפטרים שהינם מסופקים או חסרי דת.
המשרד לשירותי דת ממשיך לפעול להרחבת הפריסה של חלקות אלו בבתי
העלמין ברחבי הארץ ,במטרה לתת מענה ראוי בפריסה ארצית
לקבורת נפטרים אלו.
נכון להיום ישנם כ 24בתי עלמין בהן חלקות למסופקים וחסרי דת
)רשימה מפורטת באתר המשרד (www.dat.gov.il
כמו כן ,קיימים כ 16גופים מורשים מטעם המשרד לקבורה אזרחית
חלופית) .רשימה מפורטת באתר המשרד .(www.dat.gov.il

עלייה לבית העלמין בהר הזיתים
יחידת האבטחה של מזרח ירושלים מאבטחת את תנועת מבקרי הר
הזיתים אל חלקות קברי יקיריהם ומהן.
המעוניינים להגיע לאזכרות יקיריהם בהר הזיתים מתבקשים
לפנות למוקד האבטחה של היחידה לאבטחת מזרח
ירושלים .הליווי אינו כרוך בתשלום .ההגעה מנקודת
המפגש לחלקת הקבר נמשכת  30 - 40דקות.

להזמנת ליווי ניתן לפנות
 24שעות ביממה
למוקד הרכס בטלפון
02-6271598

בימים אלו ממשיך המשרד לשירותי דת לפעול ולקדם
את הזכות לקבורה אזרחית ברחבי הארץ מול הגורמים
הרלוונטיים.
את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר המשרד
w w w . d a t . g o v . i l
או במוקד הטלפוני02-5311111 :

המשרד לשירותי דת עומד לרשותכם בכל פנייה:
רחוב כנפי נשרים  ,7גבעת שאול ירושלים.
מוקד טלפוני פעיל  24שעות ביממה )מלבד שבתות ומועדי ישראל(

02-5311111

פניה לאגף הקבורה:
טל ,02-5311062 :פקס.02-6535825 :
ענף פיקוח בתי עלמין
טל ,02-5311174 :פקס.02-6535825 :

לפרטים ומידע נוסף

אנא כנסו לאתר המשרד לשירותי דת בכתובתdat.gov.il :

