
 :בבית העלמין בעומרתקנון הקבורה 

 

 , 3/.4.4מיום  7-4102/3 לקבורה בעומר. התקנון נדון ואושר בישיבת המועצה מס' תנאי זכאותבתקנון זה יפורטו 

והוא יחול בוצעו בו תיקונים  3/.6.7/מיום  4-7102/3/ומס'  3/.1.6/מיום  0-6102/3/ת המועצה מס' וובישיב

 ואילך. המועדים אלמ

 

 , משמעו לענין תקנון זה:עומר" /ת"תושב ./

הינו על פי הרישום במרשם האוכלוסין,  1ה בשלושת החודשים שקדמו למועד הפטירה,מען מגוריומי ש

 עומר.ב

נכס מגורים  1תבעל שהינואו  1הלמועד פטירתושלושת החודשים שקדמו ב בעומר 1ההתגורר ובנוסף

 .1הלפטירתו בשלושת החודשים שקדמובעומר 

 

 עומר:המפורטים להלן יהיו זכאים להיקבר בבית העלמין בנפטרים ה .0

 עומר. 1תהיה תושב 1הי שבמועד פטירתומ .א

לא היה  1ה, ושבמועד פטירתועומר, הוריו או אחד מהוריו, הינם תושבי 1המי שבמועד פטירתו .ב

 ילדים. 1הולא היו לו 1אהנשוי

לקבורה צבאית  1תזכאי , אשרעומר, הינם תושבי 1האו אחד מהוריו 1ה, הוריו1המי שבמועד פטירתו .ג

 להיקבר בחלקה הצבאית שבבית העלמין. 1תעל פי קביעת משרד הביטחון1צה"ל, יהיה זכאי

 חלקה בבית העלמין בעומר, על פי הכללים שבתקנון זה. 1הבחייו 1המי ששריין .ד

 

 זכות לשריין חלקה בבית העלמין: .4

חלקת קבר  1הלשריין לעצמו 1ת, יהיה זכאיעומרבבית העלמין ב 1השנקבר תושב1ת עומרשל בן הזוג בת1

לעשות כן למועצה  1העל רצונו 1תודיעיודיעש בתנאי. זאת י העניין ובמידת האפשרבן זוגו, לפבת1ליד 

במועד  הסך שנקבע ע"י משרד הדתותישלם למועצה ת1בן זוגו וכן, כי בת1ממועד פטירת  ימים 34בתוך 

 טיפול בשמירת החלקה.האחזקה והאשר ישמשו לצורך הוצאות  ש"ח(, 4,3,4)העומד היום על  השריון

 

 ועדת חריגים: .3

 זכאי1ת להקבר בעומר: 1השאינו נפטר1תבבקשה לקבור  לועדת חריגים יוכלו לפנות .א

ושהנפטר1ת התגורר1ה בעומר לפחות  תושבי עומר של הנפטר1ת ובתנאי שהם אמו ו1או אביו ./

 .במשך עשר שנים

ובתנאי שיתקיימו בנפטר התנאים  בן או בת הזוג של הנפטר1ת 1אועומר ותושבי  בן ו1או בת שהם .0

חדל1ה להיות תושב1ת עומר לפני לא יותר משלוש ב. הוא יש נכס בבעלותו1ה בעומר הבאים: א. 

 שנים טרם פטירתו1ה.

הפניה לועדת חריגים תעשה בכתב בצרוף אסמכתאות מתאימות, באמצעות מזכיר המועצה  .ב

 מהנדס המועצה(.  -)ובהעדרו 

 הפניה תועבר על ידי מזכיר המועצה אל כל חברי הועדה בצרוף הזמנה לכינוסה. .ג

חברים, תושבי עומר, שימונו על ידי המועצה. שמות חברי הועדה ישארו  7עד  4ועדת החריגים תמנה  .ד

 . שלה על ידי מבקר הפנים של המועצה והיועץ המשפטיותבוקר חסויים ועבודתם תפוקח 



. הועדה אינה חייבת להתכנס לישיבה מחייבתתהיה חוקית ובועדה החברים  מתוך 4החלטה של  .ה

 פונית. טל את דיוניהפורמלית והיא תוכל לקיים 

את ההחלטה ונימוקיה ויעביר אותו למשמורת ירשום פרוטוקול תמציתי שיכלול מזכיר המועצה  .ו

  למבקר הפנים וליועמ"ש.

 .לפונים ולרכז בית העלמין ההחלטה תימסר בכתב .ז

.ועדה תהיה סופית ומחייבתהחלטת ה .ח

הוראות כלליות: .4

א. מיקום חלקות הקבר יקבע על ידי המועצה. 
ב. המועצה לא תבצע קבורה בשעות הלילה. 

ג. לא תתאפשר שמירת מקומות קבורה לבני משפחה, זולת על פי האמור בסעיף 4 לעיל. 
ד. עותק מתקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.  


