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 הוראהמטרת ה .1
 

בעלי התפקיד במועצה בנושא אבלות בהתאם למדיניות לתאר את פעילות  הוראהמטרת ה
  .ההנהלה

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל. .2.1

 

 הוראהתוכן ה .3

עם היוודע פטירה של תושב/עובד מועצה/איש ציבור, ינהגו בעלי תפקידים במועצה בהתאם 

 למדיניות המפורטת.

להגיע מגורמים שונים כגון: רב היישוב,  הודעה על פטירה עשויה – הודעה על פטירה .3.1

גורמי רווחה, או ע"י עובד מועצה שקיבל ההודעה ממקור מהימן מקבל ההודעה 

יעבירה ללשכת ראש המועצה ולשכת מנכ"ל/משאבי אנוש,  את כל הפרטים 

  הידועים,ע"מ שאלה יתאמו ויפעלו עפ"י כללי המדיניות המפורטים להלן.

עם לשכת הרב את מהימנות הפרטים ו/או קבלת פרטים  יש לוודא – אימות ההודעה .3.2

מלאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת, נסיבות הפטירה, מועד הלוויה, כתובת מדויקת 

 של המשפחה לניחום אבלים

ראש מועצה נוטל חלק בכל לווית תושב/חבר /עובד מועצה או שאר בשר  – לוויה .3.3

ים, עפ"י רלוונטיות ועפ"י בחירה נציגים/בעלי תפקידים/עובדים נוספ מדרגה ראשונה .

 אישית

עובד/חבר מועצה,  הנחת זר אבל עגול תיעשה במקרה ומדובר בפטירת – הנחת זר .3.3

הזמנת  מוות לא טבעי של תושב, אישיות ציבורית ועפ"י שיקול דעת של ראש המועצה.

 .הזר תיעשה ע"י לשכת ראש המועצה

במקרה של תושב/עובד/חבר מתואם ניחום אבלים בבית המשפחה,  – ניחום אבלים .3.3

 .פטירת קרוב משפחה של תושב של או במקרה  ,מועצה שנפטר

נשלח במקרה של פטירת תושב/עובד/חבר מברק תנחומים  – משלוח מברק תנחומים .3.3

במקרה , או מי שהיה עובד או נבחר ציבור בעבר. מועצה או שאר בשר מדרגה ראשונה

 .ראש המועצהעפ"י שיקול דעת של ישלח מברק פטירת תושב, 

בנוסח אחיד  מתמפורסמודעת אבל,  – פרסום מודעת אבל בעיתונות המקומית .3.3

 / שאר בשר מדרגה ראשונה.בהווה ובעבר חבר מועצהאו  במקרה של פטירת עובד
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הטיפול במודעות אבל  .המודעה, יועבר ע"י לשכת ראש המועצה לדוברת המועצה נוסח

 יתבסס על הרשום בתקש"יר.

מודעת אבל מטעם ראש המועצה,  –ל בבית הנפטר/במקום השבעה מודעת אב פרסום .3.3

חברי המועצה ועובדיה, תיתלה בבית משפחת הנפטר, או במקום קיום השבעה, בכל 

מקרה של פטירת תושב. נוסח המודעה יועבר ע"י לשכת ראש המועצה ויופק ע"ג דף 

 וינוסח בהתאם לרשום בתקש"יר. 3Aבגודל 

 זוקה באגף איכות הסביבה. המודעה תיתלה ע"י עובד תח

תהיה פניה למשפחה  ,בכל עת שנודע על מקרה פטירה –מתן סיוע למשפחות האבלות  .3.3

למשפחות האבלות תבוצע ע"י עובדי ופחים האבלה למתן סיוע. אספקת כסאות 

 מפקח ניקיון.ומחלקת תחזוקה 

 

 אחריות ביצוע .3

 ראש לשכת ראש המועצה .3.1

 מנהלת משאבי אנוש .3.2

 הסביבהמנהלת אגף איכות  .3.3

 מנהלת מחלקת רווחה .3.3

 מנהלת לשכת מנכ"ל .3.3

 מנהלת לשכת הרב .3.3

 דוברת המועצה .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 39הוראת נש"מ מס' נו/ .3.1

     43.14הוראת תקש"יר מס'  .3.2

     

     

 נספחים .3

 טופס בקשה לקבורה – 1נספח  .3.1

 אישור קבורה בבית עלמין "חדיד" – 2נספח  .3.2
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 תפוצה .3

 ראש המועצה  .3.1

 נבחרי ציבורסגני ראש המועצה ו .3.2

 רב המועצה .3.3

 מנכ"ל המועצה .3.3

 ראש לשכת ראש המועצה .3.3

 מנהלת משאבי אנוש .3.3

 דוברת המועצה .3.3

 ת מחלקת רווחהמנהל .3.3

 מנהלת לשכת מנכ"ל .3.3

 מנהלת לשכת הרב .3.17

 

 

  וגיוס משאביםראש לשכת ראש המועצה תפקיד:           דותן ענת: הוראהכותב ה

 המועצה מנכ"לתפקיד:  שי אברהמי: הוראהמאשר ה
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 טופס בקשה לקבורה – 1נספח 
 

 תאריך: ________________               
 לכבוד

 מועצה מקומית שהם
 רב היישוב –מח' שירותי דת 

 
 

 טופס בקשה לקבורה
 

 :פרטי התושב/ת המבקש/ת )בן משפחה מדרגה ראשונה(
 
 

  __________________  ______________  ____________ 
 שם משפחה       שם פרטי                       מס' ת.ז.           

 
 כתובת: __________________________________________

 
 

 :פרטי הנפטר/ת
 

  __________________  ______________  ____________ 
 שם משפחה       שם פרטי                       מס' ת.ז.           

 
 _____________________כתובת: _____________________

 
 

אני הח"מ מבקש/ת להקצות עבור הנפטר/ת הנ"ל חלקת קבורה בבית העלמין "חדיד", במסגרת הסכם 
 חבל מודיעין. –קבורה כולל אשר נחתם בין מועצה מקומית שהם, למועצה הדתית 

 
 ידוע לי כי אישור בקשת הקבורה יינתן בכפוף לתנאים הר"מ: 

 בעת הפטירה ובעל וותק תושב במשך שנה אחת לפחות. הנפטר הינו תושב שהם .1
נתונים  , ולצורך כך בוצע אימות של משרד הפניםן יאוכלוסבמרשם הפרטי הנפטר מופיעים  .2

 מצ"ב פלט עדכני. –במוקד העירוני 
 

 הריני מצהיר בזאת לאמיתות הדברים הרשומים לעיל.
 
 

_______________________________  _________________ 
 חתימה      מגיש הבקשה                        

 
 

 :דרכי התקשרות
 

 טלפון )בית( ___________________  נייד _____________________
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 אישור קבורה בבית עלמין "חדיד" – 2נספח 
      

 תאריך _______________       

 לכבוד

 המועצה הדתית

 מוא"ז חבל מודיעין

 

 שלום רב,

 

 אישור קבורה בבית העלמין "חדיד"ן: הנדו

 

 

 שם הנפטר/ת _________________________________

 

 ת.ז. ______________________

 

 כתובת ______________________________________

 

 פרטים להתקשרות _____________________________

 

 ברוך דיין אמת

 

 

         

 דוד סתיו         

 הישוב רב        

 

 

 :העתק

 , ראש המועצה________מר

 מר ארמונד בן נעים, רכז דת

 

 


