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 תמצית

ולבקשת  ,ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ראש-שבנסת זאב אלקין, יוחבר הכ לבקשתמסמך זה נכתב 

)במסמך  2012-, התשע"ב(4תיקון מס' )צבאיים  קברות-בתיהצעת חוק  לאור, ההייעוץ המשפטי לוועד

שהלך את זכאותו של חייל  4, קובע בסעיף 1950-צבאיים, התש"י קברות-בתיחוק  1.(הצעת החוקזה: 

. אזרחי קברות-בית, אלא אם כן קרוביו בחרו להביאו לקבורה בצבאי ותקבר-ביתלהיקבר בלעולמו 

 ולזכאים נוספים הביטחוןכוחות חללים נוספים של לעגן בחוק זכאות דומה להצעת החוק מבקשת 

פי -שפועלת על המלצות של המועצה הציבורית המייעצתבעקבות  2,(הזכאים הנוספים: במסמך זה)

 ,הצבאיים הקברות-בתיל בהקיים בפועם את המצב המשפטי למצב אילהת. הצעת החוק מטרתה החוק

הצבאיים מכוח החלטות מינהליות  הקברות-בתיבפועל ב יםהזכאים הנוספים נקבררוב  שבו למעשהמצב 

  3.השניםעם שהתקבלו 

-בתיהזכאות להיקבר באת  תהקובע ה החוקיתההסדרהציג סקירה משווה של מלכתחילה התבקשנו ל

 קברות-בתיאין רבות מדינות בכי  התבררת ימדינות בעולם. לאחר בדיקה ראשונמגוון בצבאיים  קברות

בחלקו הראשון של  ,פיכךל אזרחיים. קברות-בתיחיילים ויוצאי צבא נקברים בו ,פעילים צבאיים

בארבע מדינות  או לאומיים צבאיים קברות-בתיההסדרה של הזכאות להיקבר בבפירוט מוצגת המסמך 

ההוראות בדבר מוצגות על כך נוסף  ;זילנד, צרפת וקנדה(-כאלה )ארה"ב, ניו קברות-בתיבהן יש ש

מוצגת . בחלקו השני של המסמך ככל שיש בידינו מידע על כך ,אלההבמדינות  צבאית הלוויהזכאות לה

בהן שבחמש מדינות אזרחיים  קברות-בתיב קבורה צבאיתלההסדרה של הזכאות להלוויה או בקצרה 

 )אוסטריה, אוסטרליה, גרמניה, דנמרק ופינלנד(. צבאיים  רותקב-בתיאין 

צבאיים ושל הלוויות צבאיות עשויה להיות  קברות-בתיכי ההסדרה של קבורה ב יצויןבראשית הדברים 

 4מושפעת מגורמים רבים, כגון גודלה של המדינה, המסורת והעוצמה הצבאית שלה, הפעלת גיוס חובה

 או לנתח את השפעתם.  וסמך זה אינו מתיימר להציג גורמים אלמ .ועוד איםוו/או מערך מיל

, מעבר למסורות צבאיות כי מנהגי הקבורה הצבאית במדינות שונות משקפיםסגר ובמאמר מיצוין 

שגובשו לאורך השנים ומבטאים השפעות מנהגים את מנהגי הקבורה הכלליים באותה מדינה, גם  שונות,

בחלק מהמדינות  ,למשל .לישראלרלוונטיים להיות לא שעשויים על כן , ותרבותיות, היסטוריות ודתיות

ולאחר מכן  ,(שנה 100או  50, 25, 15)חלקת קבר רק לתקופה מסוימת ב קבורה זכויות נהוג להקצות

בשל ייחוד  , כחריג לכלל,יש מדינות כאלה אשר בהן ;לעשות בחלקה שימוש חוזר לקבורה של אחרים

 ,זוג-היא המנהג לקבור בנידוגמה נוספת  ללא הגבלת זמן. וישמרבר צבאיות קת וחלק ,הקבורה הצבאית

עשויים להשפיע על ההוראות שנקבעו  ובאותה חלקת קבר. מנהגים אל ,משפחה אותה בנימאו כמה 

 צבאיים. קברות-בתיבדבר הקבורה ב

                                                 

, והוחל עליה 2012במרס  19-ב 18-קריאה ראשונה בכנסת הבהצעת החוק עברה  .2012במרס  12, 669 –הצעות חוק הממשלה   1
 .2013ביוני  10-ב 19-דין רציפות בכנסת ה

והרים שנפלו עובדי שירות הביטחון הכללי, עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שוטרים, סהזכאים הנוספים הם   2
-בהכשרה קדם חניכים ,בעת פעילותם ועקב פעילותם וכן שוחרים, מועמדים לשירות ביטחון שנפגעו בקורסים לפני גיוס

צבאית, חיילי מילואים בדרך לשירות מילואים או בחזרה ממנו, בעלי עיטור גבורה בצה"ל או דרגות בכירות בצה"ל או 
הפציעה עקב נפצעו במהלך שירותם ואושפזו ברציפות ונפטרו שים שפורטו לעיל, או זכאים אחר ,חייליםוכן במשטרת ישראל 
 אשר במהלכו שוחררו או פוטרו משירותם.  ,במהלך האשפוז

 דברי ההסבר להצעת החוק.  3
: מהןכיום חובת גיוס, אך קיבלנו תשובות רק משלוש שיש בהן המערביות מדינות מרבית היצוין כי פנינו בבקשת מידע ל  4

 וסטריה, דנמרק ופינלנד.א

http://www.knesset.gov.il/laws/data/BillGoverment/669/669_1.pdf
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בחלקו המסמך מבוסס ובנושאים הרלוונטיים, מידע זמין לא בכל המדינות היה יש לציין כי נוסף על כך, 

בכל ם הגורמי לא מכלואולם,  ;במדינות מוסמכיםפניות שנשלחו לגורמים  לעשקיבלנו על תשובות 

 דה.ימהומקיף באותה התקבל מידע ברור, איכותי המדינות 

 :המסמךמן הממצאים העיקריים העולים 

  ,דרה הרלוונטית ולא בכל המדינות ההס, פעילים צבאיים קברות-בתי רבות איןמדינות בכאמור

 –זילנד, צרפת וקנדה -"ב, ניארה – רק בארבע מהמדינות שנסקרו נעשית בחקיקה ראשית או משנית.

המשמשים לקבורה  לאומיים קברות-בתי המכונים קברות-בתי או) קברות צבאיים-מופעלים בתי

  .(של כוחות הצבא

 או לאומיים( צבאיים קברות-בתיקבורה בהזכאות ל( –  

o למי שמותו הזכאות מצומצמת  בצרפת. לחייליםמוקנית  ואל קברות-בתיבהקבורה זכות  ,ככלל

, לרבות מי ששירת שירות מבצעילכל מוקנית היא זילנד -בניו ,במהלך פעילות מלחמתית םנגר

למשרתי גם  מעבר לאמור לעילמוקנית הזכאות  ואילו בארה"ב ובקנדה ,יוצאי צבא )וטרנים(

 . בתנאים מסוימים מילואים

o בדרגת בן משפחה אחד  הצבאי/הלאומי גם הקברות-ביתיש אפשרות לקבור בארה"ב ובקנדה ב

 של הזכאי הראשי באותה חלקת קבר. קרבה ראשונה

o או לאומיים צבאיים קברות-בתיהזכאות לקבורה בכי  מצאנו ,קנדהשנסקרו, למעט מדינות ב 

 :למשל .נוספיםלגורמים הורחבה 

  מינהל הלאומי ה: אלההמי ששירת בגופים  לאומי קברות-ביתזכאי להיקבר בבארה"ב

צי הסוחר של ארה"ב  ,שירותי הבריאות הציבוריים ,לחקר אוקיינוסים ואטמוספרה

  ;במלחמת העולם השנייה

 ידי השר הרלוונטי, -זילנד שוטרים שהשתתפו בפעילות שיטור ספציפיות, שהוגדרו על-בניו

 למשרתי צבא;  קברות-ביתזכאים לקבורה ב

 פעילות עקב הזכאות הורחבה לכל מי שמת במהלך פעילות מלחמתית או מבצעית או  תבצרפ

ואפילו על על הסדר הציבורי מחוץ לשטח צרפת,  כזאת, לרבות גופי שיטור בתפקידי שמירה

  .בנסיבות אלו אזרחים

או שוטרים, סוהרים של  ,כדבר שבשגרה, כללית מידע על זכאותלא מצאנו  יודגש כי ,עם זאת

 )כפי שמוצע בהצעת החוק בישראל(. ואל קברות-בתילהיקבר בדי שירותי ביטחון ומודיעין עוב

 צבאית  הלוויהל זכאותה– 

o לחיילים רק נתונה ככלל צבאית  הלוויההזכאות לפינלנד בגרמניה ובאוסטרליה, באוסטריה, ב

 .צבאליוצאי וכן כאמור לחיילים מוקנית הזכאות בדנמרק ; בארה"ב ושמתו במהלך שירותם

o חיילי מילואים שמתו במהלך שירותם בשירות פעיל בקנדה זכאים להלוויה צבאית חיילים ,

ובעלי עיטור צבאי; בתנאים מיוחדים יזכו להלוויה צבאית גם חיילי מילואים שמתו שלא 

  וכן יוצאי צבא. ,במהלך השירות

o  ,באית גם ליוצאי צבא צ הלוויהתערך  בתנאים מסוימיםנוסף על חיילים בשירות פעיל, בגרמניה

 הקבע, לנפגעים מפעילות של הצבא ולבעלי אותות כבוד מסוימים. 
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 סקירה משווה

 צבאיים קברות-בתימדינות שיש בהן  .1

 5ארה"ב .1.1

הוחל , אשר ואל קברות-בתי. (National Cemeteries) לאומיים קברות-בתי 130-מיותר כיום  ישב בארה"

הקבורה של יוצאי , ו1867-וסדרו לראשונה בחקיקה בה ,מלחמת האזרחים בארה"ב לאחרבהקמתם 

-הוסדרה בתיקון לחוק מ ואל קברות-בתיב( ונחתים , חיל היםהיבשה צבא :דאז הזרועותמשלוש )צבא 

1873.6 

-בתיאת  כיום מנהל (U.S. Department of Veterans' Affairs)של הממשל הפדרלי יוצאי צבא המשרד ל

 7,(National Cemetery Administration) לאומיים קברות-בתינהל להמיבאמצעות  הלאומיים הקברות

או יותר יוצאי צבא ללא  80,000לאומי בכל מקום שבו יש  קברות-ביתהיא להקים של המשרד והמדיניות 

 קברות-בתיהקמת מדינות ארה"ב בלמסייע נוסף על כך המשרד  ק"מ(. 120-מייל )כ 75מענה ברדיוס של 

 השבחתם. בהרחבתם וב, באליוצאי צמדינתיים 

המדינתיים ליוצאי צבא  הקברות-בתי 8;ים נקבעה בחקיקהלאומיה הקברות-בתילקבורה בהזכאות 

  9.לחיילים וליוצאי צבאבנוגע  מפעילים קריטריונים דומים

 10:אלהה קברותה-בתילקבורה בבעלי הזכאות 

  חיל הים, חיל האוויר, היבשה צבא :צבא ארה"ב שלזרועות החמש  בכל)חיילים בשירות פעיל ,

 ;(הנחתים ומשמר החופים

  בקלון למעט שחרור ,ושוחררו שירות מלאששירתו יוצאי צבא (dishonorable);  

  (בפרט בצבא הפיליפינים) של ארה"ב שלחמו בצבאות של מדינות שהיו בעלות בריתהאזרחי ארה"ב; 

 11בתנאים מסוימים; חיילי מילואים והמשמר הלאומי
 

                                                 

 ר על המקורות האלה:מבוסס בין השאארה"ב . המידע במסמך על 1973מאז  גיוס חובה אין בארה"ב  5

 2014ביוני  23-ו 17בדואר אלקטרוני,  שגרירות ארה"ב בישראל, התקבלו ,ינהאמריקמרכז של המידע השירותי מ ותתשוב; 

 ( אתר האינטרנט של המשרד ליוצאי צבאepartment of Veterans' AffairsU.S. D :כניסה אחרונה ,)2014 ביולי 15; 

 Department of Veterans Affairs, National Cemetery Administration, Interments in Department of Veterans' 

Affairs (VA) National Cemeteries, January 2011, VA-NCA-IS-1 (hereinafter: NCA – Interments in VA 

National Cemeteries); 

 Christine Scott, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, Veterans’ Benefits: Burial 

Benefits and National Cemeteries, January 10, 2013, R41386 (hereinafter: CRS – Veterans’ Benefits). 
6  The National Cemetery Act of 1867, as amended. 

 .U.S. Code, Title 38, Chapter 24-ברובו ב , המשולבNational Cemetery Act of 1973-המינהל הוקם במסגרת ה  7
8  38 U.S. Code § 2402. 

 הקברות המדינתיים נקבעה גם דרישה לתושבות באותה המדינה.-בחלק מבתי  9
10  Ibid; see also:   

 U.S. Department of Veterans' Affairs website, at: National Cemetery Administration – Eligibility; 

 CRS – Veterans’ Benefits, supra note 5, pp. 2-3.  
 מחלה או פציעה שמהן נפגע במהלך השירות, או מי שמת בדרךעקב מדובר במי שזכאי לפנסיה צבאית או מי שמת  ,ככלל  11

 חזרה ממנו. בלשירות או 

http://www.cem.va.gov/burial_benefits/eligible.asp
http://www.cem.va.gov/CEM/pdf/IS1_Jan_2011.pdf
http://www.cem.va.gov/CEM/pdf/IS1_Jan_2011.pdf
http://www.cem.va.gov/CEM/pdf/IS1_Jan_2011.pdf
http://www.cem.va.gov/CEM/pdf/IS1_Jan_2011.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41386.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41386.pdf
http://fas.org/sgp/crs/misc/R41386.pdf
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/38/2402
http://www.cem.va.gov/cem/burial_benefits/eligible.asp
http://fas.org/sgp/crs/misc/R41386.pdf
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 בעלי תפקידים במינהל הלאומי  – 12שנקבעו בחוק גופים חיוניים נוספיםב משרת מי ששירת או

וכן בצי הסוחר של  ,שירותי הבריאות הציבוריים של ארה"בבו לחקר אוקיינוסים ואטמוספרה

13ארה"ב במלחמת העולם השנייה;
 

  כלל כ –מסוימים בתנאים  לפי הפירוט לעיל לקבורה םזכאיהבני משפחה של חייל או יוצא צבא

יוצא צבא חייל או בן או בת זוג של  ה:מדובר על קבורה באותו הקבר של בן משפחה אחד מאל

ובמקרים  ,של יוצא צבא כאמורקטינים אלמן או אלמנה שלו, וכן ילדיו ה 14כאמור, שזכאי להיקבר

 אם אינו נשוי; ,או הוריו 15מסוימים גם ילדיו הבגירים שאינם נשואים

 או שר ההגנה שיקבע השר לענייני יוצאי צבא( )יחידים או קבוצות אחרים. 

 16:לאומיים קברות-בתיאינם זכאים להיקבר במנגד, המפורטים להלן 

 כלומר גרושים או שנישואיהם בוטלו( ובני משפחה אחרים שלא  בני זוג לשעבר של זכאים לקבורה(

 צוינו לעיל;

 של יוצאי צבא(; זכאי לזכויותמסיבה אחרת אינו )או ש 17בקלוןמשירות  מי ששוחרר 

 אך לא גויס בפועל חובה )בזמן שהיה כזה( מי שזומן לגיוס; 

  שהורשע סופית בעבירה פדרלית או מדינתית שעונשה מוות או מאסר עולםמי (capital crime);18
 

 ;19מי שהורשע סופית בעבירות מין חמורות ונגזר עליו מאסר עולם
 

 ( מי שהורשע בפעילות חתרניתsubversive activities) קיבל חנינה מנשיא ארה"ב;כן הוא , אלא אם 

 ;)מי ששירותו היה רק למטרת הכשרה )אלא אם כן הוא עומד בקריטריונים אחרים של זכאות 

  קבע שאינם זכאים להטבות מטעמו השר לענייני יוצאי צבאש המשתייכים לקבוצות אחרים. 

הן בין השאר  לאומיים קברות-בתיזכאות להיקבר בהבמסגרת המשרד ליוצאי צבא נותן שהטבות ה

מצבה ממשלתית, דגל קבורה  ללא הגבלת זמן,של הקבר פתיחה וסגירה של הקבר, אחזקה שוטפת 

, לרבות בעל זכאותשל  גם קבורה של בן משפחהמשפחה. ה לשתשלום ותעודת זיכרון נשיאותית, ללא 

 20מענק קבורה.לגם  זכאיתהמשפחה תהיה . במצבים מסוימים תשלוםללא  אחקיקת שמו על המצבה, הי

                                                 

להיקבר  ומדובר בגופים לאומיים שהמשרתים בהם לובשי מדים. לא מצאנו מידע בדבר זכאותם של המשרתים בגופים אל  12
 קברות מדינתיים ליוצאי צבא.-בבתי

 במקור:   13

 "Commissioned officers of the National Oceanic and Atmospheric Administration, commissioned officers of 

the Regular or Reserve Corps of the U.S. Public Health Service and World War II merchant mariners". 
 צבאי. קברות-ביתגם אם החייל או יוצא הצבא עצמו לא נקבר ב  14
אם הם סובלים  –רים לא נשואים אם הם במסגרת לימודית מלאה. ילדים בגי 23, או עד גיל 21עד גיל  –ילדים קטינים   15

 ממוגבלות פיזית או שכלית קבועה.
16  U.S. Department of Veterans' Affairs website, at: National Cemetery Administration – Eligibility. 

הרשעה בעבירות חמורות הדין בעקבות -רגזמכחלק ( dishonorable discharge) בקלון שחרורזור רשאי לגדין צבאי -בית  17
 ביותר )עריקה, תקיפה מינית, רצח וכדומה(. 

 .  .U.S.C 241138 §ראו:  ;הקברות המדינתיים ליוצאי צבא-בבתיגם  ההוראה זו חל  18

לא  אך, נגדו ראיות ברורות ומשכנעות שביצע עבירה פדרלית או מדינתית שעונשה מוות או מאסר עולםיש אדם שנוסף על כך,  
 .אלוקברות -לא ייקבר בבתי – הועמד לדין בשל מותו או בריחתו מהדין

 . שםהקברות המדינתיים ליוצאי צבא; -גם בבתי זו חלההוראה   19
20  See:  

 U.S. Department of Veterans' Affairs website, at: National Cemetery Administration – Burial Benefits; 

http://www.cem.va.gov/cem/burial_benefits/eligible.asp
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/38/2411
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/38/2411
http://www.cem.va.gov/cem/burial_benefits/index.asp
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לזכאים לכך במסגרת  הלוויות צבאיותאחראי לקיום  משרד ההגנה של ארה"ב ,אשר להלוויות צבאיות

, לכל יוצא צבא לפי החוק, 21(.Honoring Those Who Servedתוכנית המכונה "כבוד אחרון למשרתים" )

( funeral honors detail) צבאית וויההלזכות ליש למעט מי שהורשע בעבירה שדינה מאסר עולם או מוות, 

טקס של וייערך בה לפחות שני חיילים בשירות פעיל במדים,  יםנוכחאת יהיו כז הלוויהב. פי בקשתו-על

" )או Tapsקיפול דגל ארה"ב שכיסה את הארון והענקתו למשפחת המת ונגינת הקטע המסורתי "

  22השמעתו בהקלטה(.

 23זילנד-ניו .1.2

)המכונים כולם  ציבוריים קברות-בתיב צבאיים וחלקות צבאיות קברות-בתי 183זילנד יש -ברחבי ניו

-בתיההקמה והתחזוקה של הקצאת הקרקע,  .(Services Cemeteries; למשרתי צבא קברות-בתייחד 

 ם וולונטריים שלארגונילמקומיות והרשויות לת למשרד ליוצאי צבא, וצבא משותפ למשרתי הקברות

 יוצאי צבא.

ויוצאי צבא  יםחייל, )בפרק זה: החוק( (Burial and Cremation Act 1964) קבורה ושרפת הגופותחוק הלפי 

לפי החוק,  25.למשרתי צבא קברות-ביתב זכאים להיקבר 24(םזוגבני או בנות )וכן  שירות מבצעי וששירת

 השרפעילות אחרת שבכוח לשמירת שלום או בעימות חמוש, בשירות מבצעי הוא שירות במלחמה, 

 26פי החוק.-על רסם ברשומותיפו )בהתייעצות עם שר ההגנה וארגוני יוצאי צבא( קבע לענייני יוצאי צבא

כללות גם נלמשרתי צבא  קברות-ביתהמזכות בזכות לקבורה בברשימת הפעילויות המבצעיות יצוין כי 

של  )למשל במסגרת כוחות שיטורזילנד -שוטרי משטרת ניו ןפעילויות ספציפיות שהשתתפו בה

  .למשרתי צבא קברות-בתישוטרים שהשתתפו בפעילויות האלה יהיו זכאים אף הם לקבורה בהאו"ם(; 

אינו זכאי  –כלומר, באחת הפעילויות המפורטות ברשימה  –לא שירת שירות מבצעיש חייל או יוצא צבא

 27.למשרתי צבא קברות-ביתלהיקבר ב

מהמשרד ליוצאי  תשלוםהמצבה תסופק ללא  ,אם אפשר לייחס את מותו של החייל לשירות המבצעי

-אם אי)עד תקרה מסוימת(. תשלום היא תקבל החזר  ,צבא, ואם משפחת החייל מעדיפה מצבה פרטית

 28המצבה תסופק במחיר מסובסד. ,אפשר לייחס את המוות לשירות המבצעי

 זילנד.-בניו הלוויה צבאיתלא מצאנו מידע על הזכאות ל

                                                                                                                                                      

 NCA – Interments in VA National Cemeteries, supra note 5, pp. 2-4. 
21  U.S. Department of Veterans' Affairs website, at: National Cemetery Administration – Military Funeral Honors. 
22  10 U.S. Code §1491. 

א אתר האינטרנט של המשרד ליוצאי צב עלבין השאר זילנד מבוסס -. המידע במסמך על ניו1972מאז  גיוס חובה איןזילנד -בני  23
 .2014ביולי  16(, כניסה אחרונה: Veterans' Affairs New Zealandזילנד )-ובני

נו פי החוק אין מניעה לקבור קודם את בן או בת הזוג, למעשה לא מאפשרים זאת, כדי למנוע מצב שבו השת-שעל אףיצוין כי   24
נסיבותיו האישיות של בעל הזכאות )למשל שינוי מקום מגורים או יצירת קשר זוגי אחר( ובן הזוג המקורי תופס חלקה 

 המיועדת לחייל או יוצא צבא. ראו: 

 Veterans' Affairs New Zealand website: Spouse Interments, last viewed: July 16
th
 2014.  

25  Section 15, Burial and Cremation Act 1964.  
בקוריאה,  מבצעי כוללת שירותלמשרתי צבא  רותקב-ביתששירות בהן מקים זכות לקבורה ב הפעילויות המבצעיותרשימת   26

מזרח התיכון. באפגניסטן ובמזרח טימור, ביוגוסלביה לשעבר, בבמשימות לשמירת השלום באפריקה, וכן מלזיה ווייטנאם, 
 ראו: לרשימה המלאה 

 Veterans' Affairs New Zealand, Eligibility for Burial in a Services Cemetery, Information Sheet VANZ 28, 

June 2013. 
27  Veterans' Affairs New Zealand, VANZ News Issue 7, October 2011, last viewed: July 6

th
 2014.  

28  Veterans' Affairs New Zealand website: Memorials Handbook. 

http://www.cem.va.gov/CEM/pdf/IS1_Jan_2011.pdf
http://www.cem.va.gov/military_funeral_honors.asp
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/1491
http://www.veteransaffairs.mil.nz/memorials/index.html
http://www.veteransaffairs.mil.nz/memorials/spouse-interments.html
http://www.legislation.co.nz/act/public/1964/0075/latest/DLM355458.html
http://www.veteransaffairs.mil.nz/memorials/documents/eligibltiy-for-burial-in-services-cemetery-june-2013.pdf
http://www.veteransaffairs.mil.nz/vanz-news/issue-07/burail.html
http://www.veteransaffairs.mil.nz/memorials/handbook.html
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 29צרפת .1.3

כן (, וcimetières nationaux) לאומיים קברות-בתי המכוניםלקבורה צבאית  קברות-בתי 265-כ בצרפת יש

 30.(carrés militaires communaux) הציבוריים הקברות-בתיב חלקות צבאיות 2,000-כ

 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes) מלחמהולנפגעי חוק הקצבאות הצבאיות לנכים 

de la guerre)  :ואת ענייני קבורתם. את מעמדם של חיילים שבו  הרביעי חלקמסדיר ב 31(,החוק)בפרק זה 

בשירות פעיל במהלך ( "Mort pour la France") "מת למען צרפת"חייל בצבא צרפת אשר לפי החוק, 

 ליחולו גם ע והוראות אל ;ציבורי קברות-ביתבלאומי או בחלקה צבאית  קברות-ביתייקבר במלחמה 

 .לאוםלפי בחלקה צבאית תהיה הפרדה, במידת האפשר,  .ברית של צרפתעלות חיילי צבאות של ב

 יוצאי צבאלבאחריות המשרד היא הלאומיים ובחלקות הצבאיות  הקברות-בתיב קבריםההאחזקה של 

 32.ללא הגבלת זמן ,ולנפגעי מלחמה, בשיתוף משרד ההגנה

מדובר  עיקרוןב 33."מוות למען צרפת"מוות יוגדר , ונטיבאישור השר הרלושבהן, נסיבות הנקבעו בחוק 

 תפעילושל במהלך פעילות מבצעית או מלחמתית או כתוצאה ישירה או עקיפה  מומוות שנגרמקרי ב

 35חלל יוכר כמי ש"מת למען צרפת":להלן פירוט הנסיבות שבהן  34.אתכז

 או מת מפצעי מלחמה;ת היבשה, הים או האוויר( אשר נהרג בפעילות מבצעית ילוח  חייל )ב (1)

 חייל שמת ממחלה שחלה בה במהלך שירותו הצבאי ובזמן מלחמה; (2)

 רעה במהלך שירותו הצבאי או אגב שירותו במהלך מלחמה )כך במקור(;יחייל שמת מתאונה שא (3)

 רבן לאירועי מלחמה;וימאי בצי הסוחר שנפל ק (4)

קנים רפואיים, וכל אדם חולים צבאיים או מת-כל רופא, איש דת או אחות שפועלים במסגרת בתי (5)

 פצועים של הצבא בשעת מלחמה;באחר שמת ממחלה שחלה בה במהלך טיפול בחולים או 

וכן אנשי  ,כל מי שמת בלחימה למען שחרורה של צרפת או במסגרת פעילות התנגדות למען שחרורה (6)

 תאונה, מחלה או פציעה במסגרת פעילות בלתי חוקית למען המדינה; עקבמחתרת שמתו 

דם שנחטף, נשבה במלחמה או גורש וכל מי שנדון למוות, אשר מת במדינת אויב או בשטחים כל א (7)

 רעו בשל החטיפה, השבי או הגירוש;יפציעה, טיפול לקוי, מחלה או תאונת עבודה שאעקב בשליטתו 

 תוצאה ישירה של פעולות מלחמה;שהם מעשי אלימות  עקבכל מי שמת  (8)

 ( לעיל;2( או )1בחלופות ) שצוינובא האויב ומת באחת הנסיבות חייל שגויס בכוח או תחת איומים לצ (9)

                                                 

  המקורות האלה: מבוסס בין השאר על המידע במסמך על צרפת .גיוס חובה איןבצרפת   29

  בקישור:  ,של משרד ההגנה הצרפתי האינטרנטאתרLes sépultures de guerre; 

 בקישור:  ,המשרד לענייני יוצאי צבא ונפגעי מלחמה אתר האינטרנט שלLes mentions ; :2014ביולי  12כניסה אחרונה. 
 .שם  30
31
 . militaires d'invalidité et des victimes de la guerreCode des pensionsמופיע בקישור: נוסח החוק בצרפתית  
ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של החוק כולל הוראות בדבר השתתפות המדינה בהוצאות  לחוק. 514L-ו 498L ,505Lסעיפים   32

 צבאיות.בהם חלקות  ישהקברות הציבוריים ש-בתי
 לענייני יוצאי צבא ונפגעי מלחמה, שר ההגנה או השר לענייני צי הסוחר.הוא, לפי העניין, השר  השר הרלוונטילחוק.  488Lסעיף   33
 .29, לעיל הערה Les mentionsבקישור:  ,אתר האינטרנט של המשרד לענייני יוצאי צבא ונפגעי מלחמהראו   34
הורחבה התחולה של "מוות למען צרפת" גם לחיילים ( Code de la défenseלחוק הביטחון ) 4-4123Lיצוין כי בסעיף   35

 (, למשל באפגניסטן.opérations extérieuresהמשרתים כיום בפעילות מחוץ לצרפת )

http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et-patrimoine/memoire/sepultures-et-monuments-aux-morts/les-sepultures-de-guerre
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/mentions/
http://www.defense.gouv.fr/site-memoire-et-patrimoine/memoire/sepultures-et-monuments-aux-morts/les-sepultures-de-guerre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0FF6E2A829E5EC9342254A0ED8CD6AC7.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=20140720
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/mentions/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AE2D904FB5F5C16D24D6DC7A233D68EC.tpdjo12v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182624&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20140721
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 la garde( וביחידות נוספות )la gendarmerieכל בעל תפקיד בכוחות הצבא של צרפת, במשטרה ) (10)

mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre אשר נפל במילוי תפקיד של ,)

 l'ancienne Unionרי מחוץ לשטח צרפת, בשטח האיחוד הצרפתי לשעבר )שמירה על הסדר הציבו

française.ובמדינות שהיו תחת חסותה של צרפת ) 

; אין להכיר באדם עשות גם רטרואקטיביתייכולה לה "מת למען צרפתמי ש"יצוין כי ההכרה באדם כ

 ,השחרור של הצבא הצרפתיחופשי, או תוך לחימה נגד כוחות ה מרצונושמת תוך לחימה בשירות האויב 

עבור האויב מחוץ למדינה, אלא במקרים חריגים שבהם יוכח שאותו באו במהלך ביצוע מרצון של עבודה 

  36.כי הוא מקריב את חייו להגנה על המולדתאדם האמין, בתום לב, 

 Mort pour le service de la") "מוות בשירות המולדת" חדש,  לחוק מושגנוסף  2012יצוין כי בשנת עוד 

Nation").37 בעל משרה ציבורית שנהרג וכן כל  ,כל חייל שמת במהלך שירותו או בשל היותו חיילעל  חלש

אינו מחייב אשר מושג רחב יותר כלומר, מדובר בנחשב למי ש"מת בשירות המולדת", , בשל תפקידו

קיקת השם על מקנה זכאות לח" המולדת"מוות בשירות  .זיקה לפעילות מלחמתיתבשהמוות נגרם 

 38.לאומי או בחלקה צבאית קברות-ביתלקבורה ב מקנה זכאות אינואך הוא  ,אנדרטה

 בצרפת. הלוויה צבאיתלא מצאנו מידע על הזכאות ל

 

 39הקנד .1.4

 National) הצבאי הלאומי הקברות-בית – מדינההמופעל מטעם ה אחד צבאי קברות-ביתבקנדה יש 

Military Cemetery) כללי קברות-ביתבתוך  קבורה חלקות בכמהלמעשה מדובר  .בעיר הבירה אוטווהש 

יצ'וּוד )המכונה  החלקות  2006-ב .לקבורה של המשרתים בצבא קנדה ותאשר מוקצ, (Beechwoodבִּ

מקום ייחודי בקנדה למתן כבוד אחרון למשרתי  – הצבאי הלאומי הקברות-ביתכהוכרזו האמורות 

  40.הצבא וזכאים אחרים

ביצ'ווד, משרד ההגנה והמשרד  הקברות-ביתקרן  שלבשיתוף פעולה הלאומי מופעל  הצבאי הקברות-בית

גם  נקבעו הקברות-ביתהוראות בדבר הפעלת . בין הגופים מזכר הבנותעל בסיס  ליוצאי צבא של קנדה

 (Defence Administrative Orders and Directives)של משרד ההגנה והצבא  ימינהלבתחום החקיקת משנה ב

משתייך שירות פעיל או משרת מי ש, הפקודות המינהליותפי -על 41.(הפקודות המינהליות רק זה:)בפ

                                                 

 לחוק. 490L-491L פיםסעי  36
 .לחוק ter492Lסעיף   37
,  Mort pour le service de la Nation"Création d’une mention"בקישור:  ,וראו באתר האינטרנט של משרד ההגנה של צרפת  38

 .2014ביולי  21כניסה אחרונה: 
 . המידע במסמך על קנדה מבוסס, בין השאר, על המקורות האלה:גיוס חובה איןבקנדה   39

 ורהקיש :National Military Cemetery טבאתר האינטרנ ( של המשרד ליוצאי צבאVeterans Affairs Canada כניסה ,)
 ;2014ביולי  7אחרונה: 

 Department of National Defence, Director Casualty Support Management, The Guide to Benefits, 

Programs, and Services for Serving and Former Canadian Armed Forces Members and their Families, 

March 11, 2014 Edition, (hereinafter: The Guide). 
 .39, לעיל הערה National Military Cemeteryהקישור:   40

41  Defence Administrative Orders and Directives – DAOD 50183, National Military Cemetery. 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/creation-d-une-mention-mort-pour-le-service-de-la-nation
http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canada/national-military
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide-eng.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide-eng.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide-eng.pdf
http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canada/national-military
http://www.forces.gc.ca/en/about-policies-standards-defence-admin-orders-directives-5000/5018-3.page?
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( משירות honourably releasedאו השתחרר בכבוד ) 42,(Primary Reserve)המרכזיים מילואים לכוחות ה

( נוסף על כך, בן משפחה אחד )לבחירת החייל. הצבאי הלאומי הקברות-ביתזכאי להיקבר ב כאמור,

יוצאי צבא מתקופת מלחמות כי  פקודות המינהליותעוד נקבע ב קבר. ה חלקתזכאי להיקבר אתו באות

הצבאי  הקברות-ביתאף הם להיקבר באה ויוצאי צי הסוחר של קנדה זכאים יהעולם ומלחמת קור

-ביתשל  מדיניות ההפעלההצבאי הלאומי נקבעו ב הקברות-ביתהפעלת דבר הוראות נוספות בהלאומי. 

 43.הפקודות המינהליות(, המבוססת על מזכר ההבנות ועל operating policies) קברותה

שהוציא משרד ההגנה  להטבות ולשירותים למשרתי צבא קנדה ולבני משפחותיהם המדריךלפי יצוין כי 

אין אפשרות להזמין מראש חלקת קבר הצבאי הלאומי  הקברות-ביתב 44,(המדריך)בפרק זה:  הקנדי

הוצאות את בה שירת. שהנקבר או היחידה  של תתו הצבאיפי דרג-לקות לא יוקצו עלוהח ,מסוימת

 לש ההוצאות הקבורבצבא קנדה )עד תקרה שנקבעה(;  םמי שנפל או מת במהלך שירותו ישל לשהקבורה 

  45.של המנוח זבונויהמבקש או עבן המשפחה ישא יוצאי צבא ובני משפחה י

שתכלול משמר  נוכחות צבאיתתהיה גם  בהלוויה של יוצאי צבא, פי בקשת המשפחה-נקבע כי על מדריךב

פיה -שעלאחרת חקיקת משנה בנוסף על כך,  46., ככל שהם זמיניםכבוד, קצין דת וחצוצרן או חלילן

הוראות בדבר  ונקבע 47(פקודות המלכותיותה)בפרק זה:  (Queen's Regulations and Orders) פועל הצבא

שירות רגיל או ששירת חייל  ,והוראות אל לפי אחרים. קברות-בתיבקבורה בגם  צבאית הלוויההזכות ל

מילואים שמת במהלך חייל , (a deceased member of the Regular Force or of the Special Forceמיוחד )

אשר  49.הדבר מעשיאם  ,לבקשת בן משפחהצבאית  הלוויהזכאים ל 48בעלי עיטור צלב ויקטוריהשירותו ו

צבאית רק באישור  הלוויהזכאים ל אלה יהיו ,צבא ולחיילי מילואים שמתו שלא במהלך שירותםליוצאי 

המוות , ואם הקבורה תיערך בכל מקום בקנדה או בארה"ב שיבחר קרוב המשפחה העיקרי הרמטכ"ל.

  50הובלת הגופה תיעשה )לבקשת קרוב המשפחה( במימון ציבורי. ,מחוץ לשטח קנדה או ארה"ב רעיא

תנאים לקבלת תמיכה כספית כאמור ולסכומי בדבר ההוראות  ,להוצאות ההלוויה והקבורה וגעבכל הנ

סכומים מופיע התנאים ודבר הפירוט והסבר ב 51;בתקנות בדבר קבורת יוצאי צבאנקבעו  התמיכה

-ההסיוע בפועל ניתן מטעם המשרד ליוצאי צבא באמצעות ארגון ללא כוונת רווח המכונה ו 52,במדריך

Last Post Fund.  קברות-בתיצבאי מרכזי במחוז קוויבק וכמה  קברות-ביתגם מפעיל  ארגון זהיצוין כי 

 53במחוזות אחרים בקנדה.

                                                 

זכאים  (Primary Reserve) כוחות המילואים המרכזייםמהם רק ו ,סוגי כוחות המורכבים מארבעהמילואים  כוחותבקנדה   42
 Cadet Organizationsצוערים )ה(, Supplementary Reserveמשלימים )הכוחות הקברות הצבאי הלאומי. ה-להיקבר בבית

Administration and Training Service) סיירים הקנדים הו(Canadian Rangers) .אינם זכאים להיקבר שם 
43  Operating Policies of the National Military Cemetery of the Canadian Forces, on National Defence and the 

Canadian Armed Forces website, last viewed: July 7
th
 2014.  

44  The Guide, supra note 39. 
45  The Guide, supra note 39, pp. 24-25. 

 .לפחות הנוכחות הצבאית בהלוויה תינתן ללא תשלום; את הבקשה לנוכחות צבאית יש להגיש חמישה ימי עבודה מראש  46
47  Queen's Regulations and Orders (QR&Os), Chapter 24 – Casualties and Funerals. 

 הוא העיטור הצבאי הגבוה ביותר בקנדה. (Victoria Cross)צלב ויקטוריה   48
 כך במקור.  49

50  Queen's Regulations and Orders, §§24.15-24.20. 
51  Veterans Burial Regulations, 2005, SOR/2005-200. 
52  The Guide, supra note 39, pp. 32-33. 

 ר הקרן בקישורים: מידע מאת  53

 Last Post Fund National Field of Honour ; 

http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-support-services-casualty-support/national-military-cemetery.page
http://www.forces.gc.ca/en/index.page?
http://www.forces.gc.ca/en/index.page?
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide-eng.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide-eng.pdf
http://www.admfincs.forces.gc.ca/qro-orf/index-eng.asp
http://www.admfincs.forces.gc.ca/qro-orf/vol-01/tc-tm-024-eng.asp
http://www.admfincs.forces.gc.ca/qro-orf/vol-01/chapter-chapitre-024-eng.asp#cha-024-15
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2005-200/FullText.html
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/caf-community-benefits-ill-injured-deceased/guide-eng.pdf
http://www.lastpostfund.ca/EN/foh.php
http://www.lastpostfund.ca/EN/foh.php
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 צבאיים קברות-בתימדינות שאין בהן  .2

 54אוסטריה .2.1

 .בשטח האקדמיה הצבאיתהשוכן קטן  צבאי קברות-בית להוציא  צבאיים קברות-בתיאין באוסטריה 

הצבאי  הקברות-ביתב( graves of honour) "כבוד ם שלקברי"ורט מקצה המשרד הפדרלי להגנה ולספ

 .ראויים לכך במיוחדאשר  חניכי האקדמיה ובוגריהמקרב לקצינים 

חייל שמת . בקרבת מקום מגוריהם ציבוריים )רגילים( קברות-בתיהנוהג הרגיל הוא שחיילים נקברים ב

ההוראות בדבר קיום משפחתו. רי לבקשת ציבו קברות-ביתב להלוויה צבאיתזכאי  במהלך שירותו

 . צבאינוהל נקבעו בהלוויה צבאית 

 

 55אוסטרליה .2.2

 . צבאיים פעילים קברות-בתיאין כיום באוסטרליה 

 קברות-בתיב זכאים לקבורהמשתי מלחמות העולם ( Commonwealthחללי צבאות חבר העמים הבריטי )

 מתוחזקים ואל קברות-בתי מדינות בעולם. 150-אשר פזורים בכ (war cemetery) מלחמתיים-צבאיים

 Commonwealth War) ידי נציבות קברי המלחמה של חבר העמים-על (in perpetuityלא הגבלת זמן )ל

Graves Commission)מתקופת  חבר העמיםחיילי של  , שאחראית לתחזוקת קברים ואתרי הנצחה

 56.מלחמות העולם

מלחמת העולם לאחר  במלחמה או בעימותשמתו  (Australian Defence Forces) אוסטרליה צבאחללי 

. המשרד לקברי מלחמה של אוסטרליה לפי בחירת המשפחה פרטיים קברות-בתיהשנייה נקברים ב

(Office of Australian War Graves אחראי מטעם ממשלת אוסטרליה ) לתחזוקת הקברים ואתרי ההנצחה

 ללא הגבלת זמן. לחללי מלחמות

באופן  קברות-בתינקברים ב ,ונהגי אמבולנס כבאים, כגון שוטרים, סוהרים ,אחריםי חירום גופגם חללי 

 לפי בחירת משפחתם. פרטי

 )צבא, חיל הים או חיל האוויר( תהשירות הרלוונטי זרוע בדרך כלל ,חייל מת במהלך שירותוכאשר 

( שמתו לאחר סיום שירותם veterans. יוצאי צבא )כוחות הביטחון במימון, לחייל קיים הלוויה צבאיתת

או  מהמדינה המשפחה תהיה זכאית לסיוע כספי מסוימיםבתנאים אינם זכאים להלוויה צבאית, אך 

  יקח חלק בהלוויה.ייוצאי הצבא הוולונטרי של ארגון הש

 

                                                                                                                                                      

 Provincial Columbaria and Local Fields of Honour :2014לי ביו 9, כניסה אחרונה. 
התקבלו שהגנה ולספורט מהמשרד הפדרלי ל ותמבוסס על תשוב האוסטריעל במסמך . המידע גיוס חובה ישבאוסטריה   54

 .2014ביוני  26-וב 24-בדואר אלקטרוני ב
  המקורות האלה: על אוסטרליה מבוסס עלבמסמך . המידע 1972מאז  גיוס חובה איןבאוסטרליה   55

 2014ביוני  18ר אלקטרוני, צחה ולמידע במשרד לקברי מלחמה של אוסטרליה, התקבלה בדואתשובה ממנהלת המחלקה להנ; 

 ( אתר האינטרנט של המשרד ליוצאי צבאDepartment of Veterans' Affairsכניסה ,) 2014ביולי  2: אחרונה. 
56  See: Commonwealth War Graves Commission (CWGC) website, last viewed: July 2

nd
 2014. 

http://www.lastpostfund.ca/EN/ProvincialColumbaria.php
http://www.lastpostfund.ca/EN/ProvincialColumbaria.php
http://www.dva.gov.au/benefitsAndServices/death_and_funeral/Pages/index.aspx
http://www.cwgc.org/
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 57גרמניה .2.3

 .צבאיים פעילים קברות-בתיאין כיום בגרמניה 

 קברות-ביתייקבר ב ובמהלך שירות( שמת German Armed Forces; Bundeswehrגרמניה )צבא חייל ב

לפי החוק בדבר מעמדם  מקומי הקרוב למקום שירותו או למקום מגורי משפחתו, לפי בחירת המשפחה.

הצבא מממן  הוראה זו סמך לעו ,החיילים ם שלעל ממשלת גרמניה לדאוג לרווחת 58,המשפטי של חיילים

 59.חזקתהמת המצבה ואההלוויה, הק הגופה, הובלתאת 

פי -על, (funeral with military honors) כל חייל צבא גרמניה בשירות פעיל זכאי להלוויה צבאיתככלל, 

 משמר הכבוד הצבאי נקבע לפי דרגתו של החייל.  גודלבקשת משפחתו. 

להלוויה יהיו זכאים ובאישור הגורם הצבאי המתאים,  הבמקרים מסוימים, לבקשת המשפחנוסף על כך, 

צבאית פעילות ב ם, נפגעי(former professional German soldiersיוצאי צבא ששירתו בצבא הקבע ) צבאית

בצבאות חיילים מי שהיו , ובנסיבות מיוחדות גם בהן מעורבהצבא היה תאונות שבשל גרמניה או 

ה הכבוד של הרפובליק אות זוכיוכן  60,אותות הצבאיים הגבוהים ביותרשזכו לה יהקודמים של גרמנ

 61.הפדרלית של גרמניה

כהגדרתה ) משימה מחוץ לשטח גרמניהעקב או משימה נהרג במהלך  )או אזרח עובד הצבא( כאשר חייל

אם משפחתו , (Grave of Honor; Ehrengrab der Bundeswehr) כבוד"של "קבר כ קברווכר י 62,בחקיקה(

ואות צלב הברזל  כבודשל ובר בקבר המציין כי מדכרון ילוח ז נוותקיקבר העל במקרה כזה, ; חפצה בכך

(Iron Cross.)  

לוח על קברו  שיותקנו, זכאי, לבקשת משפחתו, כבודשל אינו זכאי לקבר  אשרחייל שמת במהלך שירותו 

 ואות צלב הברזל.( Ehrendes Gedenken – die Bundeswehr)מטעם הצבא כרון יז

 

                                                 

 יממשרד ותעל גרמניה מבוסס על תשובבמסמך המידע . 2011-; גרמניה ביטלה את גיוס החובה בכיום גיוס חובה איןבגרמניה   57
 . 2014ביולי  7-וביוני  30בדואר אלקטרוני,  והתקבלששל גרמניה  ההגנהו החוץ

58  §31 Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Law on the Legal Status of Soldiers). 
זכות זו עומדת ( בכל הנוגע למשך הזכות של משפחה להחזיק בחלקת קבר. länder) נקבעה הסדרה ברמת המדינותבגרמניה   59

שנה לכל הפחות בכמה מהמדינות ולתקופות ארוכות יותר במדינות אחרות; לבקשת המשפחה יש אפשרות  15-למשפחה ל
צבא גרמניה יממן את האחזקה של הקבר גם בתקופת  (,להלןכבוד" )ראו  של כאשר מדובר ב"קבר להאריך את התקופה.

  ההארכה.  
  ."members of former German armed forces, bearers of highest military decorations: "באנגלית במקור  60

 ביותרהברזל בדרגות הגבוהות  צלבאות ב הזכו ובמהלכה הימלחמת העולם השנילפני גרמניה  ותצבאהכוונה למי ששירת ב 
(Knight's Cross of the Iron Cross; Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) שר ההגנהכפופה לאישור . בקשת המשפחה, 

פשעים נגד בלשלול כל אפשרות שאותו אדם היה מעורב בפשעי מלחמה או במטרה  ,וזאת רק לאחר בחינה מדוקדקת
 .האנושות

 ."awarded a degree of the German Federal Order of Merit; Bundesverdienstkreuz…: "באנגלית ובגרמנית במקור  61

למי שהנשיא מעניק  ,הכבוד הגבוה ביותר של הממשל הפדרלי, שהוא עיטור "הפדרלי הכבוד "עיטור צלבזכאים להכוונה ל 
 תרומה משמעותית לאומה.  םשתר

 .2014ביולי  8, כניסה אחרונה: אתר האינטרנט של נשיא גרמניהבגם ראו  
62  §63 Soldatenversorgungsgesetz (Military Pensions Act). 

http://www.gesetze-im-internet.de/sg/index.html
http://www.bundespraesident.de/EN/Role-and-Functions/HonoursAndDecorations/TheOrderOfMerit/theorderofmerit-node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/svg/__63c.html
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 63דנמרק .2.4

 .צבאיים קברות-בתיאין  בדנמרק

 כך גםלפי בחירת המשפחה ועל חשבונה;  ה(י)של הכנסי אזרחי קברות-ביתנקבר בת הוא מכאשר חייל 

 .חללי כוחות הביטחון האחרים כגון שוטרים, סוהרים וכבאים

 לקבורה צבאיתזכאי  בדימוסחייל בשירות פעיל או פי הנחיות פנימיות של מטכ"ל צבא דנמרק, -על

הארון ואזרחי,  קברות-בית. הקבורה תתקיים בכ"לפי נוהל של המט-ועל לבקשת החייל או משפחתו

 יונחו עליו מדליות, סמלים ועיטורים של החייל.ייעטף בדגל דנמרק ו
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צבאיים מתקופת  קברות-בתיכמה יש בפינלנד . עם זאת, צבאיים פעילים קברות-בתיאין כיום בפינלנד 

 .םחללים גרמנים וסובייטיבהם יה שקבורים ימלחמת העולם השנ

שלהן לכל אזרח  הקברות-בתילספק מקום קבורה ב פי חוק-עלהכנסיות הלותרניות בפינלנד מחויבות 

 Hero) "קברי גיבורים"המכונות  –חלקות מיוחדות יש  אלהה קברותה-בתישהוא תושב האזור. בחלק מ

Graves )–  65.חללי צבא פינלנד משתי מלחמות העולםשבהן קבורים 

, אך הדבר להלוויה צבאיתזכאי  במהלך שירותו חייל אשר מתצבא פינלנד, כל  פי הנחיות השירות של-על

בעיקר כאשר חייל מת בפעילות מבצעית או נערכת הלוויה צבאית  למעשה 66נתון לבחירת משפחתו.

 . בתאונה מבצעית
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