לשכת ראש המועצה

ב"ה

מועצה אזורית משגב

תקנון בתי עלמין וענייני קבורה
 .1הגדרת הזכאי להיקבר בבתי עלמין בתחומי המועצה (להלן :תושב זכאי) :
א .תושב המועצה האזורית משגב בהווה אשר רשום במשרד הפנים ככזה כמתגורר בשטח שיפוט של
המועצה);
ב .מי שרשום כתושב המועצה ,התגורר בעבר במשגב וטרם חלפה תקופה של שנה מאז עזיבתו את האזור.
 .2חלקה צבאית:
א .בתחומי בית העלמין במשגב תוכשר חלקה נפרדת כחלקה צבאית ,על פי הנחיות משרד הביטחון ,אגף
ההנצחה.
ב .תושב זכאי אשר ביום פטירתו היה בשירות הביטחון ולפי חקיקת הביטחון זכאי להיקבר בחלקה
צבאית וקרוביו הביעו רצונם בכך  -יוכל להיקבר בחלקה הצבאית.
ג .בחלקה הצבאית לא תינתן הזכות לשמירת מקום קבורה.
 .3חלקה מיוחדת ללא יהודים:
א .תוכשר חלקה נוספת לקבורת לא יהודים בתוך שטח בית העלמין האזורי של משגב עפ"י התכנון
האדריכלי הקיים.
ב .בחלקה זו ייקברו:
 תושבים זכאים אשר אינם יהודים (למעט תושבי הכפרים הבדואים). מי שנשוי לנוכרי/ה והביע נכונות בחייו להיקבר שם. מי שקיים לגביו ספק לגבי יהדותו מצד כל דין. .4הגדרת "קבורת שדה"
א .אדם שהוא זכאי להיקבר בבית עלמין בתחומי המועצה ,יקבר בשטח קבר שדה אחד אלא אם יקבר בקבר
זוגי כאמור להלן בסעיף  5של תקנון זה.
ב .לא תהיה אפשרות לשמירת קבר לצד נפטר אשר נקבר בחלקת קבורת שדה.
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 .5קבורת בני זוג בקבר זוגי
א.

קבר לשני נפטרים ,האחד מעל גבי השני בשטח של קבר שדה אחד ,ובעומק כפול (להלן" -קבר
זוגי") ישמש אך ורק לקבורה זוגית של בני זוג כאשר הראשון מבין בני הזוג שילך לעולמו
יקבר בקבר הנמוך ביותר ,ובן הזוג הנותר יקבר בבוא העת בקבר העליון (לקיים מה שנאמר
"בחייהם ובמותם לא נפרדו").

ב.
 .1בני זוג רשאים לרכוש ,בחייהם ועבור עצמם ,זכות להיקבר בקבר זוגי.
 .2נפטר אדם והותיר אחריו בן זוג ,יהיה בן הזוג ו/או בני משפחתו הקרובה של הנפטר
(הורים או ילדים) ,זכאים ,טרם קבורת אותו הנפטר ,לרכוש חלקת קבר זוגי כדי שתשמש
לקבורתם של הנפטר ושל בן הזוג.
ג.
 .1המצבה שתוצב על הקבר הזוגי לאחר פטירת הראשון ,תוקם על ידי משפחת הנפטר
ובמימונה ,ולפי רצונה ,בידיעה כי תפורק ביום הקבורה של הנפטר השני ,ותוצב או תיבנה
מחדש לאחר קבורת השני.
 .2גודלה של המצבה יהיה כגודל מצבה רגילה בקבורת שדה ,ותוכל להיות מעוצבת מראש עם
חלוקה כל שהיא לשני שמות.
ד.
 .1פרוק המצבה לצורך קבורת הנפטר המאוחר בזמן (בן הזוג השני) ,תעשה על ידי קבלן בעל
ניסיון מטעם משפחת הנפטר ,ובמימונה.
 .2במידת הצורך ,ובשל דחיפות הזמן ,תהיה המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי,
לקבוע כי פירוק המצבה לצורך קבורת הנפטר המאוחר בזמן ייעשה על ידי המועצה
במימון המשפחה.
 .3הצבת המצבה מחדש או הקמתה של מצבה חדשה תעשה על ידי משפחת הנפטר ועל
חשבונה.
ה.

עבור רכישת קבר זוגי ישולם סכום שלא יעלה על התעריף כפי שייקבע על פי חוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] תשל"א 1971 -ומכוחו.

ו.

נרכשה זכות לקבורה בקבר זוגי ,ונקבר בקבר הזוגי אחד מבני הזוג ,ייחשב הדבר כמימוש של
הזכות ,וכספי רכישת הזכות ,או איזה חלק מהם ,לא יוחזרו בשום מקרה ,אף אם מכל סיבה
שהיא לא ישמש הקבר הזוגי לקבורת בן הזוג.

ז.

נרכשה זכות לקבורה בקבר זוגי ,והרוכש חזר בו טרם שנקבר מי מבני הזוג בקבר הזוגי ,יוחזר
הסכום ששולם בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד יום החזרת התשלום כאמור
בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ח.

בקשת בן הזוג בעל הזכות העתידית להיקבר  ,לוותר על זכותו עוד בחייו ,ולקבור בחלקה
שנרכשה עבורו אדם אחר (בן משפחה או לא) ,תידון ב"ועדת חריגים".

ד.נ .משגב  | 20179טל | 04-9902310 .פקסwww.misgav.org.il | 04-9902391 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסניה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן |
מורשת | מכמנים

| מנוף

| מעלה צביה

| מצפה אבי"ב

| סלאמה

| עצמון (שגב)

| ערב אל-נעים

| פלך

| צורית

| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

| קורנית

לשכת ראש המועצה

 .6למען הסר ספק:
א.

קבורה "סטנדרטית" ללא עלות תיתכן בקבורת מכפלה ובקבורת שדה.

ב.

בקבורת שדה לא תהיה אפשרות לשמירת מקום.

 .7נפטרים מחו"ל:
תושב זכאי אשר נפטר בחו"ל  -משפחתו תדאג להבאתו לאזור משגב ותדאג לכיסוי מלוא ההוצאות הכרוכות
בכך ,לרבות סידורי טיסה ,שחרור ממכס ,העברה משדה התעופה ועוד.
 .8בתי עלמין נוספים:
הועדה לשירותי דת תביא לאישור מוסדות המועצה (המליאה  /ההנהלה) הצעה להקמת בתי עלמין אזוריים
במשגב ,וזאת לאחר איתור שטחים מתאימים לכך ,עבודת תכנון מתאימה כולל הצעה לשינוי תכניות מתאר
קיימות (אם יהא צורך בכך).
מדיניות המועצה הינה לשתף פעולה עם כרמיאל לצורך איתור מקום לבית קברות אזורי מצפון לפארק תעשיות
בר לב וכן לא להתנגד ליוזמת הקמה של בתי קברות ישוביים בישובים המעוניינים בכך ,תוך הבנה שהוצאות
הקמה ותחזוקה יחולו על הישוב.
 .9סדרי לוויה:
א.
ב.

סדרי הלוויה ואופי הטכס ייערכו תוך שמירת כבוד המת ועל פי ההלכה היהודית ,הכ ול תוך כיבוד רצון
המשפחה של הנפטר בנדון.
המועצה תהא רשאית להעניק שירותי קבורה ,כולם או חלקם ,באמצעות קבלן משנה ,הכל על פי
שיקול דעת רב המועצה בנדון.

 .01נהלי רישום:
א.

רישום פטירות ,הנפקת תעודות קבורה ,רשיון להקמת מצבה ,כמתחייב על פי כל דין ייעשה באמצעות
תוכנת מחשב מיוחדת.

ב.

רישום הכנסות והוצאות מסידורי הקבורה ,ניהול מערכת גביית כספים וכו' ,ייעשה ע"י גזברות
המועצה ,בהתאם לנהלים הקיימים במועצה.

 .11ועדת חריגים:
תוקם ועדת חריגים בת שלושה חברים אשר תורכב מסגן ראש המועצה ,רב המועצה ונציג ציבור החבר בועדה
לשירותי דת ,וזאת לצורך מציאת פתרונות מתאימים לבקשות חריגות אשר תוגשנה ע"י תושבים בקשר עם
הוראות תקנון זה.
 .21תושבים לא יהודים:
תושבים מוסלמים ייקברו לפי חוקי האיסלם בתחומי כפריהם;
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תושבים נוצרים ייקברו בכרמיאל עפ"י סיכום מיום  01/04/1994בין ראש עריית כרמיאל לראש המועצה
האזורית משגב (דאז) ,עד לפיתוח חלקת קבורה ללא יהודים בתוך תחום בית העלמין האזורי משגב.
 .31תחולה:
תקנון זה לא יחול אלא על בתי עלמין רשמיים ומוסדרים של משגב אשר בתחום אחריותה של המועצה.
 .41חוק עזר:
עקרונות המובאים במסמך זה ישמשו בסיס לחקיקתו של חוק עזר מיוחד בעניין בתי עלמין וקבורה של
יהודים ,אם וכאשר יוחלט לחוקק חוק עזר כנ"ל.
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