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 מתקינה מועצת עיריית נצרת ,  לפקודת העיריות250 - ו249בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :עילית חוק עזר זה

 
 הגדרות.   1

 
 -      בחוק עזר זה 

 
 והמתעדכנת , יסוי הוצאות שירותי קבורה נוספים אגרה המשולמת לקופת העירייה לכ– "אגרה"      

 ;      בהתאם לשיעור עליית המדד
 

 ; בית עלמין המצוי בשטח השיפוט של נצרת עילית– "בית עלמין עירוני"      
 

 והכל כמשמעותה ,  עיריית העוסקת בקבורת נפטרים על פי רישיון מאת משרד הדתות-  "חברה"      
 ;) התקנות–להלן  (1976 –ו "התשל, )דמי קבורה(לאומי       בתקנות הביטוח ה

 
 חבריה הם ראש מינהל ;  ועדה שמינתה העירייה לצורך מקרים חריגים-  "ועדת חריגים"      

 ;מנהל אגף ההכנסות והיועץ המשפטי, מנהל אגף רווחה, ראש מינהל עירוני,       הכספים
 

 ;הלשכה המרכזית לססטיסטיקה מדד המחירים לצרכן שמפרסמת -  "מדד"      
 

 ; עיריית נצרת עילית-  "עירייה"      
 

 ;והנוספים לשירותים לפי התקנות, 2 השירותים המפורטים בסעיף – "שירותי קבורה נוספים"      
 

 ; מי שרשום בקובץ פרטי האב של אגף ההכנסות בעירייה– "תושב"      
 

 המתגוררים , 21וכן ילדיו שטרם מלאו להם , ן או בת זוגולרבות ב,  תושב שנפטר– "תושב זכאי"      
 ;טרם הפטירה, ואשר שילם את האגרה במשך שישה חודשים לפחות,       עמו באותו נכס

 

 ,נצרת,  תחום השיפוט של נצרת עילית ובתי החולים המצויים בעפולה– "תחום טיפול החברה"         
 .מ מנצרת עילית" ק45יים במרחק שלא עולה על       חיפה ופוריה או בתי החולים המצו

 
 
 
 
 
 
               קבלת שירותי קבורה נוספים.   2

       לתושב זכאישמקום קבורתו בבית העלמין העירוני יינתנו שירותי קבורה נוספים המפורטים 
 :      להלן  בלא תשלום או בהנחה המצויינת בצדם
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 ;נדרטי מטעם המשפחה שייתלו על לוחות המודעות  בתחום העירייהמודעות אבל בגודל סט)   1      (
 ;העמדת אוטובוסים לשירות המלווים)   2      (
 , העברת הנפטר ממקום בארץ שמחוץ לתחומי טיפולה של החברה אל בית עלמין עירוני)   3      (

 ; מהסכום לפי התקנות50%             בהנחה של 
 .למצבהמסגרת יסוד )   4      (

 
 אגרה.   3
  

 יחתום , תושב המעוניין בשירותי קבורה נוספים על פי חוק עזר זה יודיע לעירייה על רצונו)   א      (
 .              על כתב התקשרות לתשלום האגרה וישלם אגרה בסכום הקבוע בתוספת

 
 ה על תשלום ארנונה            הודעה על סכום האגרה תישלח מאת העירייה במועד משלוח ההודע)   ב      (

 , תשולם האגרה במועד תשלום הארנונה הכללית, )א(וכפוף לאמרו בסעיף קטן ,              כללית
 .בהתאם לסכום הנקוב בתוספת, חודשי-             בתשלום שנתי או בתשלום חו

 
 פרסום.   4

 לעיון הציבור במשרדי בית העלמין וכן  יוצגו 6בהתאם לאמור בסעיף ,       סכומי האגרה המעודכנים
 .      באגף ההכנסות בעירייה

 
  חריגים.   5

 ,יובאו לדיון בפני ועדת חריגים ויוכרעו על ידה, אשר אינם נכללים בחוק עזר זה,       מקרים חריגים
 .      על פי אמות מידה שתקבע ותרשום

  
 הצמדה למדד.   6

  בכל  חודש זוגי שלאחר פרסום חוק עזר זה הצמדד למדד1-עלו ב      הסכומים הנקובים בתוספת י
 בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד )  יום ההעלאה–להלן       (

 .      שפורסם בחודש הזוגי שקדם לו
 
 הוראת שעה.   7

  בחודש הזוגי שלאחר פרסום1 -יעלו סכומי האגרה שנקבעו בתוספת ב, 6      על אף האמור בסעיף 
 בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום , ) יום ההעלאה הראשון–להלן (      חוק עזר זה 

 .   1999      ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש אפריל 
 
 
 
 
 

 
 תוספת

 )3סעיף (
 
 

 בשקלים חדשים                                                                                                                                 
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 150אגרה שנתית                                                                                                  

 
 25                                    חודשית                                                       -אגרה דו

 
 
 

_______________________ 
 314, א"ם התשס" קתש1
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