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תושבי רמות מנשה

 .1מטרה:
בית העלמין משמש את "תושבי רמות מנשה  -האגודה שיתופית להתיישבות חקלאית
קהילתית בע"מ" ו/או תושבי היישוב הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי הישוב "רמות
מנשה" .נוהל זה נועד לקבוע ולאפשר מתן שירותי קבורה הולמים לנפטרים ולמשפחותיהם
לאורך זמן תוך התחשבות והבנת צרכי כלל החברים.
 .2כללי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

בית העלמין של רמות מנשה שימש את קיבוץ רמות מנשה כבית עלמין בעל צביון
חילוני מזה כ 60-שנה.
במהלך תקופת הפעלתו של בית העלמין אפשר הקיבוץ לקבור בבית העלמין גם מי
שאינם יהודים ו/או שאינם תושבי המקום.
בית העלמין של רמות מנשה מנוהל ע"י תושבי רמות מנשה  -הוועד המקומי.
בכל מקום בנוהל זה בו מוזכר המונח אגודה הכוונה ל "תושבי רמות מנשה  -האגודה
שיתופית להתיישבות חקלאית קהילתית בע"מ"
בכל מקום בנוהל זה בו מוזכר המונח "אגודה" או "רמות מנשה" הכוונה היא גם
ל"ועד מקומי".
בכל מקום בנוהל זה בו מוזכר המונח וועד ,הכוונה לוועד הנהלת האגודה.
בכל מקום בנוהל זה בו מוזכר המונח קיבוץ ,הכוונה לקיבוץ רמות מנשה (אגש"ח).
כל האמור בנוהל זה הינו בכפוף לתקנון האגודה ,במקרה של סתירה בין השניים
הקובע הוא תקנון האגודה.
הנוהל יפורסם לידיעת כלל חברי האגודה.
נוהל זה אושר על ידי אסיפת האגודה בתאריך  15/1/2014ועודכן לאחרונה
 .16/6/2015כל שינוי בו מחייב אישור אסיפה אסיפת האגודה.
הוועד ימנה אחראי לבית עלמין אשר יהיה אחראי על יישום נוהל זה וניהול שוטף
של בית העלמין.
וועד האגודה יפתח וינהל קרן בית עלמין שבו ינוהלו כל הכספים המיועדים לתפעול
בית העלמין (דמי קבורה ,תקציבים יעודים ,קבורות חיצוניות ,שמירת חלקות קבר).
עבור חברי הקיבוץ הטיפול והמימון יבוצע בכפוף להחלטות הקיבוץ (נספח .)4
נוהל זה נכתב ע"י צוות בית עלמין משותף לאגודה ולקיבוץ באיוש :אורה בכר ,יוסי
קדוש ,עידית פלך ,צילה קאפמן ,אלון גיסר ,רביב הראל ויזהר סלוצקי.
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תושבי רמות מנשה

 .3נוהל:
בית העלמין ברמות מנשה הינו בית עלמין אזרחי חלופי.
א .רשאים להיקבר:
)1
)2
)3
)4

חברי אגודת "תושבי רמות מנשה".
תושבי הישוב אשר כתובתם בתעודת הזהות על פי מרשם האוכלוסין ברמות
מנשה.
אנשים שאינם עונים לקריטריונים לעיל אך נשמרה עבורם חלקת קבר מבעוד
מועד כמפורט בהמשך (נכון ליום –  19/3/2013שמורות  6חלקות קבר).
לא תתאפשר קבורה של נפטרים שאינם עונים לקריטריונים הנ"ל אלא באישור
מיוחד של צוות חריגים.

ב .שמירת חלקות תתאפשר בכפוף לכללים ולעקרונות הבאים:
)1
)2
)3
)4
)5

)6

)7

שמירת חלקת קבר עבור בת/בן הזוג של הנפטר תתבצע בקבורה זוגית בלבד
(קבר מעל קבר באותה חלקה עם מצבה משותפת) .
שמירת חלקה ליד קבר הנפטר עבור הורי נפטר קטין תתבצע בקבורה זוגית בלבד
(קבר מעל קבר באותה חלקה עם מצבה משותפת).
על המבקש לשמור חלקת קבר להעביר למנכ"ל האגודה טופס בקשה לשמירת
חלקה (נספח  )3חתום תוך  60יום ממועד הקבורה.
אושרה הבקשה ,אך הזכאי לחלקה שנשמרה לו הובא לקבורה בבית עלמין אחר,
תחשב הבקשה לשמירת המקום כמבוטלת והחלקה השמורה תוחזר ותעמוד
לרשות האגודה.
עלות המימון לשמירת חלקות לרשאים להיקבר בבית העלמין ברמות מנשה (כל
המחירים צמודים למדד המחירים לצרכן נכון ליום :)1/1/2015
א) עבור חברי אגודה – ללא עלות.
ב) עבור תושבים הרשומים במרשם התושבים ( ₪ 4,969נכון ליום .)1/1/2015
ג) קרובים מדרגה ראשונה של חברי האגודה שקיבלו אישור של ועדת
חריגים ע"פ תעריפי המשרד לשירותי דת ( ₪ 4,969נכון ליום .)1/1/2015
ד) לא תשמר חלקת קבר למי שאינו עונה על הקריטריונים הנ"ל.
עם אישור הבקשה לשמירת מקום קבורה ,ישלם המבקש לאגודה מקדמה על סך
( ₪ 4,000צמוד למדד המחירים לצרכן נכון ליום  .)1/1/2014תשלום זה ישמר
בקרן בית עלמין .ביטול בקשת שמירת חלקת הקבר תתאפשר עד לא יאוחר
משנתיים מיום אישור הבקשה ,בתום תקופה זו דמי השמירה לא יוחזרו למבקש.
היה ונפטר אדם והותיר הורים חברי אגודה ו/או רשאים להיקבר כמפורט לעיל,
לא ייטמן נפטר אחר בחלקה הסמוכה לו ,אלא בתם פרק הזמן העומד למשפחת
הנפטר לממש ולפנות בבקשה בכתב לשמירת חלקת קבר בסמוך לחלקת קבר
הנפטר.
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ג .מצבות וחלקות:
אנו מעוניינים לשוות לבית העלמין מראה צנוע ומכובד ולפיכך נקבעו סטנדרטים
מוגדרים לחלקות הקבר ,לקברים ,למצבות ולסביבת בית העלמין.
 )1המצבות יהיו ע"פ הסטנדרט הבא:
 )2מידת הקבר 2X 1 :מטרים.
 )3מרחק תקני בין קצה הקבר (קצוות רוחביים) לגבול החלקה הנו  50סנטימטר.
 )4בין שורות קברים (בין קצוות אורכיים) יהיה מרחק של  80סנטימטר לפחות.
 )5מבנה המצבה ,בסגנון כרית ,לא יעלה על גובה של  60ס"מ מעל לפני הקרקע.
 )6הכרית תונח על מבנה המצבה .מידותיה לא יעלו על  55X55סנטימטר ובגובה
של  30סנטימטר.
 )7אחראי בית העלמין יפעל מטעם האגודה מול קבלנים או אנשים אחרים לצורך
ביצוע עבודות מכל סוג שהוא בחלקת הקבר או בשטח בית העלמין.
ד .חריגות מגבולות שטח הקבר או החלקה:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

החריגות המותרות יכללו בין היתר גינון ,אדניות ,צנרת וכיו"ב.
בקשות מיוחדות לשיפור או שנוי פני הקבר וסביבתו הקרובה יוגשו בכתב (טופס
 )1לאחראי בית העלמין אשר יעביר אותן לאישור וועד הישוב.
ביצוע העבודות בתיאום ואישור מראש עם אחראי בית העלמין.
אישור יינתן בכפוף לנספח קווים מנחים המצורף לנוהל זה (נספח מס' .)1
האישור יינתן בכתב בלבד ,בנוסח (נספח  )2לנוהל זה.
האישור יישמר בתיק בית העלמין באחריות מנכ"ל האגודה.
כל חריגה שתבוצע מנוהל זה ,תוסר ,תפורק ,ותפונה משטח בית העלמין .מנכ"ל
האגודה יפנה בכתב למשפחת הנפטר תוך פירוט החריגה ומתן ארכת זמן סביר
לתיקון.
היה ופקעה הארכה יפעל מנהל האגודה לתיקון החריגה והמשפחה תחויב בעלות
החזרת המצב לקדמותו.

ה .מיקום חלקת הקבר:
 )1יקבע ע"י אחראי בית העלמין ,בכפוף לנוהל זה ובהתאם לתוכנית הקבורה
הרציפה.
ו.

סגנון ,סדרי ומועדי הלוויה והקבורה {(*) בהתאם לנספח :}4
)1
)2
)3
)4

משפחת הנפטר תודיע למזכירה הטכנית של הישוב על הפטירה .המזכירה
הטכנית של הישוב תיידע את אחראי בית העלמין.
אחראי בית העלמין ידאג לכריית והכנת הקבר והערכות להובלת הנפטר.
כריית הקבר ,הובלת הנפטר לבית העלמין וניהול ההלוויה תמומן על ידי האגודה
מכספי דמי הקבורה (בכפוף להנחיות הביטוח הלאומי).
(*) המשפחה תטפל ותהא אחראית להסדרת והמצאת כל האישורים והמסמכים
הנדרשים על פי דין לצורך הבאת הנפטר/ת לקבורה בבית העלמין ברמות מנשה.
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)5
)6
)7
)8
)9
ז.

(*) אחראי בית העלמין יהיה האחראי הבלעדי להתקשרות עם אנשי ביצוע
(קבלנים או בעלי מקצוע אחרים) לצורך תכנון ,ביסוס ,יציקת היסוד ,בנית
והצבת המצבה ,המשפחה תישא במלוא התשלומים הכרוכים בכך.
(*) המשפחה תישא בכל התשלומים הנדרשים לאחזקת חלקת הקבר והמצבה.
מלוא דמי הקבורה מהמוסד לביטוח הלאומי בגין הוצאות קבורת הנפטר/ת
יועברו לאגודת מתיישבי רמות מנשה וישמרו בקרן בית עלמין.
הסדרי ומועדי הלוויה יבוצעו בתיאום עם המזכירה הטכנית של הישוב ,אחראי
בית העלמין ומשפחת הנפטר/ת.
על קבר הנפטר/ת יונח זר מטעם הישוב במימון וועד האגודה.

מודעות אבל:
 )1בשטח הישוב  -יפורסמו בלוחות המודעות ,באתר האגודה והכל באחריות
המזכירה הטכנית של הישוב.
 )2פרסום בעיתונות ,תקשורת וכיו"ב  -באחריות ובמימון המשפחה.

ח .אחזקה:
)1
)2
)3
)4

השטח הציבורי של בית העלמין יתוחזק במלואו ע"י אגודת תושבי רמות מנשה.
תחזוק בית העלמין יתבצע מתקציב קרן בית העלמין ו/או מתקציבים אחרים
ע"פ החלטות האגודה.
אחזקת המצבות וחלקות הקבר הנן באחריות מלאה של משפחת הנפטר/ת.
מתחם בית העלמין יהיה מגודר (בכפוף להסכם העברת בית העלמין לאגודה).

ט .הדרכה וסיוע:
 )1אחראי בית העלמין יסייע למשפחה בכל שלבי הלוויה ,והקבורה.
 )2מנכ"ל האגודה ינחה את המשפחה ויעמוד לצידה בנושאים מנהלתיים ובנוהלי
תקנון זה.
 )3אחראי בית העלמין יידע וינחה את המשפחה באשר לקבוע בתקנון זה.
י.

מיפוי ,תכנון וסימון:
 )1האגודה תחזיק בתכנית בית עלמין הכוללת מיקום החלקות הפנויות ,מיקום
קברים על פי שמות הנפטרים ,שבילים ,גדרות וכיו"ב.
 )2מעת לעת תוך הכנת מלאי חלקות לקבורה תסומנה החלקות ובמידת האפשר
יבוצעו עבודות תשתית.
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יא .תיק בית עלמין:
)1
)2
)3
)4

תיק בית עלמין ינוהל באחריות מנכ"ל האגודה ויכלול מיפוי הקברים ,רישום
החלקות ,רישום החלקות השמורות ותכנון כללי.
בתיק בית עלמין ישמרו טפסי שמירת חלקות ,כולל חלקות קבר בחיים ובקשות
מיוחדות.
בתיק בית עלמין יישמר עותק הנוהל המקורי והעדכונים שיעשו בו.
תיק בית עלמין יישמר במשרדי האגודה.

יב .עתודה:
 )1הנהלת האגודה תפנה לקיבוץ שיפעל להקצאת עתודת קרקע לקבורה תוך ראייה
ארוכת טווח על בסיס פוטנציאל החלקות ביחס לאוכלוסייה (כולל התחשבות
בהרחבת היישוב).
 )2הנהלת האגודה תשקול קבורה רב קומתית במבנים מתאימים ומאושרים .בכל
מקרה שינוי זה מחייב אישור אסיפת האגודה.
יג.

חריגים וערעורים:
במידה ומבקש חבר אגודה לערער או לחרוג מהנחיות נוהל זה יפנה לועדת חריגים
בכתב תוך פירוט והנמקת בקשתו.
 )1ועדת חריגים תמונה  ,ע"פ צורך ,ע"י הנהלת האגודה וחבריה יהיו כדלקמן:
א) אחראי בית עלמין.
ב) יו"ר הנהלת האגודה ישמש כיו"ר הוועדה.
ג) מנכ"ל האגודה.
ד) נציג תושבי הישוב (ימונה ע"י הנהלת האגודה).
.
כל הנציגים לא יהיו בעלי זיקה משפחתית לנפטר או לבני משפחתו.
 )2ועדת החריגים תשקול את הבקשה ותחליט על פי רוב קולות מבין חבריה ,במקרה
של אי הכרעה יהיה ליו"ר הנהלת האגודה קול כפול.
 )3הועדה תעשה כמיטב יכולתה לקבל החלטות במסגרת הזמן הנדרש ובהתאם
לדחיפות מתן ההחלטה.
 )4החלטות הועדה הנן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

יד .אחריות:
 )1אחריות ליישומו השוטף של נוהל זה מוטלת על מנכ"ל האגודה.
 )2האחריות הכוללת ליישום ולפירוש נוהל זה מוטלת על הנהלת האגודה.
 )3האחריות הכוללת לעדכון ופרסום העדכונים לנוהל זה מוטלת על הנהלת
האגודה.
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נספח  – 1חריגה מגבולות חלקת קבר – עקרונות מנחים לאישור
 .1כללי:
מטרת נספח זה לקבוע עקרונות מנחים ,דרכי ביצוע ומעקב לוועד הישוב במתן אישור
לבקשות לחריגה מגבולות שטח חלקת הקבר.
 .2דגשים:
א.
ב.
ג.
ד.

ככלל אין לאשר חריגה מגבולות חלקת הקבר.
חריגה תתאפשר אך ורק לחלקה השמורה לבן משפחה מדרגה ראשונה וכל עוד לא
תחרוג מסה"כ השטח המוקצה לשתי חלקות הקבר הסמוכות.
אין לאשר יציקות בטון ,מסלעות ,נטיעות עצים או שיחים אשר יקשו את מלאכת
הסרתן ,פירוקן ועקירתם באופן מיידי לשימוש באותה חלקת קבר.
אישורים יינתנו על גבי טופס על גבי "טופס  – 1אישור חריגה מחלקת קבר" בלבד.
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תאריך_________:
נספח  – 2חריגה מגבולות חלקת קבר – אישור
 .1פרטים:
ניתן בזה אישור למשפחת ,______________ -מרמות מנשה ,מגרש,___________-
לבצע בבית העלמין את העבודות להלן:
א.___________________________________________________________.
ב.___________________________________________________________.
ג.___________________________________________________________.
ד.___________________________________________________________.
החורגות מחלקת הקבר הקיימת של _______________ז"ל ,חלקה מספר _______.
 .2תנאים לאישור:
א.
ב.
ג.
ד.

אישור החריגה ניתן בהסתמך על כך שהעבודה המתוכננת להתבצע ,לא תפגע ו/או
תחרוג לתוך חלקות קבר קיימות או עתידיות.
החריגה מתוארת ומפורטת בתרשים המצ"ב אותו הגיש המבקש.
באחריות המבקש לתחזק ולשמור באופן נאות ע"פ המקובל בבית העלמין את
השינויים אשר ביצע בהתאם לבקשת החריגה.
האישור ניתן ע"י מנהל האגודה בתאריך._______________-

 .3הפרת תנאי האישור:
א.
ב.
ג.

ד.

במידה ותבוצענה פעולות החורגות ממסגרת אישור זה ,יהיה אישור זה מבוטל
ומבקש האישור יחויב להחזיר את המצב לקדמותו.
באם לא הוחזר המצב לקדמותו תוך  14יום מהעברת הפניה בכתב למבקש ,רשאית
האגודה לבצע את כל הפעולות להחזרת המצב לקדמותו ולחייב את המבקש במלא
העלויות (ישירות ונלוות).
מוסכם בזאת ,כי במידה ויסתבר ובעת צורך לקבורה בחלקה כלשהי בבית העלמין
כי היו הפרות מאישור זה בחריגה מחלקת הקבר אשר מפריעות בהליך קבורה ,תבצע
האגודה החזרה של המצב לקדמותו באופן מיידי (ללא הודעה מוקדמת) ולחייב את
המבקש במלוא העלויות (ישירות ונלוות).
מוסכם בזאת כי המבקש לא יבוא בתביעות כנגד האגודה בגין נזקים שיגרמו לחלקת
הקבר או למצבה בגין פעולות שבוצעו במסגרת הסכם זה.

_____________
חתימת המבקש

__________
תאריך
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נספח  – 3שמירת חלקת קבר בבית העלמין – בקשה
 .1פרטים:
א .אני הח"מ מבקש בזאת לשמור עבורי חלקת קבר בסמוך לקברו של בני  /בתי  /אשתי
 /בעלי _________________-ז"ל הקבור בחלקה מספר __________-ברמות
מנשה:
ב .מספר החלקה המבוקש.______________-
 .2תנאים לאישור:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שמירת חלקת הקבר תהיה בכפוף לנוהל בית העלמין הנ"ל.
העלות ותשלום המקדמה עבור שמירת חלקת הקבר תהיה בכפוף לנוהל בית
העלמין הנ"ל.
במידה ואעזוב את הישוב  /אגודה עלי להסדיר את התשלום בגין שמירת חלקת
קבר תוך  30יום ממועד עזיבתי ,במידה והסדרת התשלום לא תבוצע יהיה הסכם
זה מבוטל והאגודה תראה בחלקת הקבר חלקה פנויה.
ידוע וברור לי כי אין באפשרותי להעביר את זכותי לשמירת חלקת קבר.
טיפול ואחזקה בחלקת קבר שמורה יעשה רק בקבלת אישור בכתב ממנהל האגודה
ובכפוף לנוהל בית העלמין הנ"ל.

 .3הפרת תנאי האישור:
א .במידה והפר את תנאי הסכם זה יהיה הסכם זה מבוטל והאגודה תראה בחלקת
הקבר חלקה פנויה.

_____________________
שם המבקש

_____________
תעודת זהות

______________________
כתובת המבקש

_____________
תאריך
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נספח  – 4מימון הוצאות הלוויה וקבורה נוספות לחברי קיבוץ
נספח הסבר לחברי הקיבוץ:
.1
.2

על פי החוק מעבירה המדינה כסף עבור כל נפטר באמצעות הביטוח הלאומי.
כסף זה נחלק לשתי קבוצות:
א .דמי קבורה –  .₪ 4,500דמי הקבורה משולמים במישרין לחברה הקדישא
ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה ,שחתמו על הסכם עם המוסד לביטוח
לאומי בעניין זה.
דמי הקבורה נועדו לכיסוי הוצאת הקבורה ולשירותים הנלווים לקבורה ביום הקבורה בלבד.
ב .מענק פטירה –  .₪ 8,594מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה ,שאירים,
נכות כללית או שירותים מיוחדים לנכים ,באין בן זוג ,ישולם המענק לילדו של
מקבל הקצבה ,ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי.
אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה ,ישולם
למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי.

.3

דמי הקבורה מכסים את ההוצאות הבאות :כריית הקבר וכיסויו ,הובלת הנפטר ,ארון
הקבורה ,ניהול ההלוויה וניהול הטקס בבית העלמין.דמי הקבורה אינם מכסים את
הקמת המצבה וההנצחה.
מענק הפטירה הינו אישי ומועבר ע"פ חוק למשפחת הנפטר.
על פי החלטת הקיבוץ ,מענקי הפטירה מועברים לקיבוץ ולא למשפחה.
הקיבוץ רשאי בכל עת להחליט על התנהלותו לגבי כספי מענק הפטירה.

.4
.5
.6

____________
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תוספת לתקנות בית עלמין ,אושרה באסיפת האגודה 5.19
"קבורה אלטרנטיבית בבית העלמין":
 .1בכפוף לכל דין ,יוקצה בבית העלמין מקום ייעודי ו/או מקומות קבורה כפי שיוגדרו ע"י הנהלת בית
העלמין ,לנפטרים אשר בחרו שגופתם תישרף ואפרם יוטמן בכד (להלן" :המיקום").
 .2המיקום וכן אופן וצורת הטמנת הכד ,יקבעו על ידי הוועד המקומי מעת לעת.
 .3למען הסר ספק ,מובהר כי העלויות שאינן מכוסות על ידי ביטוח לאומי או ככל שתהיינה עלויות שמעבר
לקבורה רגילה ,יחולו על המשפחה.
 .4יתר הוראות נוהל בית העלמין יחולו בשינויים המתחייבים גם על קבורה אלטרנטיבית.
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