תאריך21/11/2021:
נוהל מס' 01/2021

הנדון :נוהל הפעלת בית העלמין האזורי – מועצה אזורית גזר
 .1כללי:
א .המועצה מנהלת ומתחזקת בית העלמין אזורי לטובת תושביה.
ב .הוראות נוהל זה נקבעו בהתאם להוראות חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,תשל"א,1971-
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה 1995-ותקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) ,התשל"ו-
.1976
ג .הנוהל הובא לאישור מליאת המועצה בתאריך .21/11/21
 .2מטרת הנוהל:
מטרת נוהל זה הינה הסדרת סדרי הקבורה והפעלת בית העלמין האזורי על מנת לאפשר מתן שירותי
קבורה הולמים לנפטרים לאורך זמן תוך שמירה על עתודות קבורה בבית העלמין.
 .3הגדרות:
א" .מועצה" -מועצה אזורית גזר.
ב" .תושב המועצה" -מי שבמועד פטירתו ,כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין הינה בתחום שיפוט
המוא"ז גזר.
ג.

"חלקת קבר בחיים" -חלקת קבר שתושב המועצה מבקש לרכוש לצורך שימוש עתידי שתישמר עבורו
תמורת תשלום.

ד" .חלקת קבר לצד קרוב משפחה" – חלקת קבר שתושב המועצה מבקש לרכוש לשימוש עתידי שתישמר
תמורת תשלום לצד קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה ,בן/בת זוג ,ילדים ,אח/אחות) שנפטר ונרכשה
בטווח של  90יום מיום פטירת קרוב המשפחה.
ה" .הנהלת בית העלמין" צוות מנהל שימונה כאמור ב"פרק ב :ניהול בית העלמין" ובראשו מי שמינה
ראש הרשות .
ו" .קרן בית העלמין" חשבון בנק נפרד של בית העלמין בבעלות המועצה האזורית גזר.
 . 4תנאי זכאות לקבורה:

האנשים המפורטים להלן יהיו זכאים להיקבר בבית העלמין האזורי של המועצה האזורית גזר:
א .מי שבמועד פטירתו ,כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין הייתה באחד מיישובי המועצה.
ב .מי שבמועד פטירתו ,הוריו או אחד מהוריו הינם תושבי המועצה אשר זכאי לקבורה צבאית על פי
קביעת משרד הביטחון ו/או צה"ל .

ג .מי שעזב את מגוריו במועצה מטעמי בריאות או זקנה לבית אבות או למוסד טיפולי אחר במהלך 7
השנים שקדמו לפטירתו.
ד .מי שפטירתו התרחשה בתחום שטח המועצה.
ה .כל אדם שרכש חלקה כאמור בתקנון זה ושילם עבור הרכישה.
 . 5עקרונות מנחים לניהול חלקות הקבורה:
א .סדר הקבורה – הקבורה תתבצע על פי סדר קבוע וידוע מראש של הנהלת בית העלמין ובהנחיית רב
המועצה.
ב .שמירת חלקת קבר לצד קרוב משפחה – במקרה של פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה כמפורט
לעיל ,לא תתבצע קבורה בחלקה הצמודה לתקופה של  90יום ,במהלכה קרוב המשפחה יהיה רשאי
להודיע למחלקת הדת במועצה על רצונו לרכוש את החלקה הצמודה.
מצ"ב כנספח לנוהל זה נוסח הודעה למשפחת הנפטר בדבר האפשרות לרכישת חלקה צמודה.
תעריף שמירת חלקת הקבר הצמודה ייקבע בהתאם ללוח התעריפים שנקבע ע"י המשרד לשירותי
דת ועל פי סוג הקבורה הרצוי בהפחתת ההנחה הקבועה בחוק.
בחלוף  90יום ,מיום הפטירה וככל שאף קרוב משפחה לא הודיע על רצונו לרכוש את החלקה
הסמוכה ,המועצה תהא רשאית לעשות שימוש בחלקה הצמודה.
במקרה בו מספר בני משפחה הגישו בקשה לרכישת החלקה הצמודה ,תינתן לבן זוגו של הנפטר
זכות קדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר.
יובהר כי בכל מצב ,לקרוב משפחתו של הנפטר ישנה הזכות להיקבר בקבר עילי באותה החלקה בו
נקבר קרוב המשפחה ,גם במקרה בו לא נרכשה חלקה צמודה.
ג .רכישת קבר בחיים – המועצה תאפשר לתושבים רכישה של חלקת קבר בחיים ,כאשר סך כל
החלקות שיועדו למכירה יהוו עד  5%מסך כל החלקות המוכשרות באותה העת בבית העלמין.
סימון החלקות המיועדות למכירה הינו לשיקול דעת הועד המנהל בלבד ולרוכשים לא תתאפשר
בחירה בין החלקות השונות.
רכישת חלקה בחיים תתאפשר לזכאי הקבורה בלבד כמפורט לעיל ובהתאם לתעריפים הקבועים
ע"י משרד לשירותי דת ועל פי סוג הקבורה הרצוי.
 . 6ניהול בית העלמין
א .ועד מנהל  -בית העלמין ינוהל על ידי ועד מנהל שבראשו תעמוד מנכ"לית המועצה ,סגן ראשת
המועצה וממלא מקומה ,רב המועצה וגזבר המועצה או מי שימונה על ידם.
הועד המנהל יהיה רשאי להתקין תקנות וכללים בנוגע לסדרי הקבורה ואחידות מצבות.
הועד המנהל יהיה רשאי למנות מתנדבים לצורך פעילות בבית העלמין ובתנאי שעברו הכשרה ,ככל
שנדרש לצרכי בית העלמין ,טיפול במשפחות הנפטרים והטיפול בנפטרים ככל שיעלה צורך בכך.
הועד המנהל באישור היועץ המשפטי של המועצה ,יהיה רשאי לדון ולאשר בקשות קבורה חריגות
מטעמים שונים.
ב .מתן שירותים בבית העלמין – לצורך ביצוע כל הפעולות הקשורות בהפעלת בית העלמין – כריית
קברים ,טיפול בנפטרים ובמשפחותיהם ,עריכת טקסי קבורה והסעת נפטרים ,המועצה תתקשר עם
חברה המספקת שירותי קבורה אלו ,באמצעות מכרז פומבי ועל פי הוראות הדין.

ג.

ד.

ה.

ו.

ניהול מידע אודות בית העלמין  -באחריות רב המועצה ומחלקת הדת במועצה להחזיק בתכנית בית
העלמין הכוללת מיפוי הקברים ,רישום החלקות ,רישום ותיעוד החלקות השמורות וטפסי שמירה
ורכישת החלקות ,תכנון כללי של בית העלמין וכן עותק מנוהל זה.
ניהול כספי – העניינים הכספיים של בית העלמין ינוהלו בהתאם להוראות הדין ובאמצעות חשבון
נפרד בבעלות המועצה שייקרא" :בית עלמין האזורי של המועצה האזורית גזר".
כל התקבולים ממכירת חלקות קבר בחיים יופקדו בקרן בית העלמין.
ניהול פיזי – השטחים הציבוריים של בית העלמין יתוחזקו במלואם על ידי המועצה האזורית
ופיתוח בית העלמין יהיה בכספי קרן בית העלמין .אחזקת המצבות וחלקות הקבר שבשימוש הינן
באחריות מלאה של משפחת הנפטר/ת.
ניהול רוחני – הסמכות הדתית לקביעת סדרי קבורה וטקסי הקבורה הנהוגים בבית העלמין הינה
של רב המועצה ובכל מקרה של מחלוקת בעניין זה ,תתקבל הכרעתו של רב המועצה.

אחריות ,סמכות ותוקף:
א.

נוהל זה משלים את החוקים ואינו בא במקומם.

ב.

נוהל זה יכנס לתוקפו החל מיום פרסומו ומעת לעת ועל פי הצורך ,יהיה ניתן לעדכנו באישור מליאת
המועצה.

מסמכים נלווים
א.

נספח  - 1נוסח הודעה על האפשרות לרכישת חלקת קבר בסמוך לחלקת קרוב משפחה.
בברכה,

רותם ידלין
ראשת המועצה

נספח 1
נוסח הודעה על האפשרות לרכישת חלקת קבר בסמוך לחלקת קרוב משפחה
תאריך_______________ :
לכבוד___________ :
כתובת____________ :
הנדון :הודעה על האפשרות לרכישת חלקת קבר בסמוך לחלקת קרוב משפחה.
א.ג.נ

.1
.2

.3
.4

בשמי ובשם משפחת מועצה אזורית גזר ,הריני להביע תנחומיי הכנים עם פטירת
_______________.
הריני להביא לידיעתך ,כי בהתאם להוראות הדין ,במהלך  90הימים הבאים ,המועצה
לא תעשה שימוש בחלקת הקבר הסמוכה לקבר קרוב/ה משפחתך וזאת על מנת לאפשר
לך לרכוש עבורך את חלקה זו לשימוש אחרי מאה ועשרים.
ככל שהינך מעוניין לרכוש את החלקה הסמוכה ,הינך נדרש לפנות ל -
___________________ עד לתאריך ___________________.
מכירת החלקה תעשה בהתאם לתעריפים שנקבעו ע"י המשרד לשירותי דת.

בברכה,
____________

