נוהל אבלות וקבורה
תקף משנת 2007
בהתאם להחלטת מזכירות מיום ) 8.12.06פרוטוקול (3806
 (1בבית העלמין ביד מרדכי יוכלו להקבר לבד מחברי הקיבוץ:
א.הורים ובנים של חברי קיבוץ
ב.פניות אחרות – באישור מזכירות.
(2נוהל הקבורה בבית העלמין באחריות הקיבוץ.
(3תקף הנוהל הנוהג כיום.האחראי מטעם הקיבוץ על בית העלמין יכול לאפשר שינויי נוהל קטנים
בעיקר בהיענות למשפחת הנקבר.
שינויים משמעותיים – באישור המזכירות.
(4ניהול בית העלמין אחזקתו והרחבתו במידת הצורך באחריות הקיבוץ ונציגיו.
(5חלקות הקבורה בבית העלמין – שוות בגודל שטחיהן.
(6צורה ועלות המציבה  -כנהוג אצלינו ) מציבה סטנדרטית (.
צורת מציבה חריגה לצביון המקובל-באישור המזכיר .הקיבוץ ישא בעלות מציבה סטנדרטית.
תוספות – ע"ח משפחת הנקבר.
(7הקיבוץ יישא בהוצאות קבורתם של חבריו-
א.מודעות אבל בקיבוץ ע"ח הקיבוץ כנהוג .מודעות אבל בעיתונות חוץ –
באישור מ .הקהילה )במקרים בעלי השלכה ציבורית רחבה מהממוצע (.
הקיבוץ יממן מודעה בגודל הקטן בעיתון אחד.
ב.קיום טקס קבורה כמקובל על הוצאותיו  :עבודה בנגריה ,בסיס בטון למציבה  ,פרחים  ,ימי עבודה
בחפירה ואירגון הטקס  ,הוצאות רכב ועוד –
כל מה שקשור בשגרת הקבורה והטקס.
ג.כיבוד  :לפני הקבורה ובימי השבעה – עד  300ש"ח ע"ח הקיבוץ.
כיבודים נוספים – באישור מ.הקהילה ) במקרים של קהל מנחמים גדול מהממוצע (.
(8תשלום דמי הקבורה ביד מרדכי עבור מי שאינו חבר
א.תשלום שווה ערך לסכום המתקבל מביטוח לאומי עבור הוצאות קבורה,דמי קבורה ,
כנגד הצגת רשיון קבורה ) נכנס ישירות לקיבוץ (.
ב .תשלום שווה ערך למחצית הסכום המתקבל מביטוח לאומי,עבור דמי אחזקה וגינון.
ג.עלות מציבה – כולל מע"מ  +בסיס הבטון
ד.הוצאות בגין פעילויות נוספות הקשורות לקבורה אם נעשו ע"י הקיבוץ בתיאום עם המשפחה:
הכנת ארון בנגריה,עלות חפירת הקבר ,קניית פרחים הוצאות רכב וכיו"ב.
חיוב נפטרים ,שאינם חברי קיבוץ ,גם בגין העלויות העקיפות והכלליות הנגזרות מטיפול הקיבוץ
בקבורה ,החל מיום הלוויה ועד לאחזקת חלקת הקבר שנים קדימה ,קרי:
• הכנת חלקת הקבר לקבורה :ניקיון בית העלמין וגינונו ליום הלוויה ,ציוד נלווה.
• סידורי לוויה )יום עבודה  +רכב(.
• דמי אחזקה וגינון בית העלמין כתשלום חד פעמי.
סך כל *החיוב ,הכולל עלויות ישירות ,עקיפות וכלליות ,הינו כ .₪ 17,500 -על פי הפירוט בנספח
לנוהל זה.
*תעריפי החיוב ישתנו מעת לעת על פי העניין והצורך ובאחריות מנהל הקהילה.
 (9במידה ומשפחת הנפטר ,שהוא חבר קיבוץ ,עורכת טקס זיכרון ציבורי שלא בביתה לציון יום
הפטירה ,יוענק לה על ידי הקהילה תקציב של  .₪ 300זאת בנוסף ל ₪ 300 -המוקצבים לכל
משפחה ל 30-ימי האבל הראשונים עבור כיבוד ואירוח.
(10הכנסת שינויים בתקנון זה באחריות המזכירות.
.............................................................................................................................
נספח חיוב )לסעיף  8לפרוטוקול זה(:

*תעריפים לסעיף  8בנוהל אבלות וקבורה:
פרוט הוצאות:
.₪ 3900
 .1חיוב בגין מצבה
.₪ 500
 .2חיוב בגין אמבולנס
.₪ 1000
 .3חיוב בגין בסיס בטון למצבה
 .4חיוב בגין הכנת חלקת הקבר לקבורה
.₪ 1580
) חפירה ,גינון ,ציוד נילווה(
.₪ 850
** .5חיוב בגין סידורי לוויה
.₪ 400
 .6חיוב בגין ארון קבורה
.₪ 7150
 .7חיוב בגין דמי אחזקה וגינון בית העלמין
-----------------------------------------------------------------------------.₪ 15,380
סה"כ חיובים
----------------------------------------------------------------------------.₪ 2,383
מע"מ
----------------------------------------------------------------------------.₪ 17,763
סה"כ כולל מע"מ
----------------------------------------------------------------------------- ₪ 4,250
ביטוח לאומי כנגד רישיון קבורה
----------------------------------------------------------------------------סה"כ לתשלום:

*התעריפים ישונו מעת לעת.
**כולל טיפול פרוצדורות עד יום השלושים.

.₪ 13,513

