הסכם
שנערך ונחתם בירושלים ביום _____________________
-

בין –

חברה___________________________
על ידי___________________________
ועל ידי__________________________

-

מצד אחד
לבין –

המוסד לביטוח לאומי (להלן -המוסד) משד' ויצמן  31ירושלים
על ידי גב' _______________ ,סגנית המנהל הכללי ,גמלאות
ועל ידי מר ______________ ,חשב המוסד
מצד שני
והואיל

וממשלת ישראל הסכימה לממן באמצעות המוסד הקמת מצבות על קברי
נפטרים גלמודים שאין מי שיקים מצבה על קבריהם ,וזאת מכח הסכם שנחתם
בין הממשלה לבין המוסד ביום ( 1....3להלן-ההסכם המקורי) שתוקן מעת לעת;

והואיל

והחברה עוסקת בקבורת נפטרים והיא מקבלת מהמוסד דמי קבורה מכוח
הסכם שנחתם בין הצדדים ביום ____________ שתוקן מעת לעת;

והואיל

והחברה מוכנה להקים מצבות על קברי נפטרים גלמודים כאמור בהסכם זה
להלן;

והואיל

וההוצאה לביצוע הסכם זה מתוקצבת בסעיף  82313182לתקציב המוסד;

לפיכך ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.3

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.8

החברה מתחייבת להקים מצבות ,כולל יסודות למצבות ,על קברי נפטרים גלמודים על פי
המפורט בהסכם זה.
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לעניין הסכם זה –
"נפטר גלמוד" – מי שנפטר ונקבר בישראל ולא שולם עקב פטירתו מענק פטירה ובתום
התקופה המנויה להלן מיום הפטירה אין בישראל קרוב משפחה שהוא הורהו של
הנפטר ,אלמן או אלמנה של הנפטר או בנו או בתו של הנפטר ,למעט מי שמתקיים בו
אחד מאלה:
א.

הוא ילד כהגדרתו בסעיף  812לחוק הביטוח הלאומי ,אף אם אין לו ולא היה לו
הורה מבוטח.

ב.

הוא חולה כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א –  ,3..3המאושפז בבית
חולים כהגדרתו בחוק האמור.

לעניין זה ,התקופה הנמנית מיום הפטירה ,תהיה-
א .מיום חתימת הסכם זה ועד ליום  3 -.....11.1חודשים
ב .מיום  1....11.1ועד  6 - ..3.11.3חודשים.
ג .מיום  1..13.11.3ואילך –  3חודשים.
"מצבה" – לוח אבן ,שיש או בטון המונח על בסיס מובנה (יסודות למצבה) כמפורט
במפרט המצורף להסכם זה כנספח א' ,והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
.1

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי מענק להקמת מצבה על פי הסכם זה ישולם רק עבור
מצבה שהוקמה על קברו של נפטר גלמוד כאמור ,ורק אם התקופה המנויה לעיל מיום
הבאתו לקבורה וטרם הוקמה מצבה על קברו ,ואם אין או לא היה אדם ששולם לו מענק
פטירה כאמור בסעיף  133לחוק הביטוח הלאומי עקב פטירת אותו נפטר.

.3

המוסד ישלם לחברה בגין מצבה שהקימה על קברו של נפטר גלמוד ,מענק להחזר הוצאות
החברה בהקמת המצבה ,בגובה ההוצאות בפועל שנגרמו לחברה בהקמת המצבה ,אך לא
יותר מהסכומים הנקובים בנספח א' לפי מפרט מסוג א' וגיל הנפטר.

.5

על הגשת תביעה לקבלת מענק להקמת מצבה והתשלום לחברה יחולו ההוראות
הרלוונטיות שבהסכם המקורי בשינויים המחויבים מן העניין.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
א.

סכום המענק יעודכן בכל מועד שבו מעודכנים כאמור בתקנות דמי קבורה
המשולמים על פי ההסכם המקורי ,וזאת בהתאם לשיעור השינוי שיחול במדד
כפי שהוא ביום העדכון לעומת המדד של חודש יולי  3..2שהתפרסם ביום
.35.2..2
לעניין זה "מדד" – מדד מחירי התשומות בבניה למגורים ,המתפרסם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ב.

תשלום המענק יעשה כנגד חשבונית על ההוצאה בהקמת המצבה (כולל
היסודות) ,בצירוף תצלום עדכני של המצבה שהוקמה.
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.2

תחילתו של הסכם זה ביום חתימתו.
למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי המוסד ישלם מענקים על פי הסכם זה רק בגין מצבות
שהוקמו לאחר תחילתו ,ובלבד שהוקמו על קברי נפטרים גלמודים שנפטרו מיום 3.2..8
ואילך.

..

כל צד רשאי להביא הסכם זה לקיצו על ידי הודעה מוקדמת בכתב של חודשיים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

____________________
המוסד לביטוח לאומי
סגנית המנהל הכללי ,גמלאות

____________________
המוסד לביטוח לאומי
חשב המוסד
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________________
חברה

נספח א'

"מצבה" – לוח אבן ,שיש או בטון המונח על בסיס מובנה (יסודות למצבה) ,שמידותיה אינם
פחותים מהמידות דלקמן:
(א)

בסיס המצבה – אורך  3.3ס"מ רוחב  .3ס"מ עובי  ..5ס"מ ,גובה  33ס"מ בראש המצבה
ו 83 -ס"מ ברגליה;

(ב )

לוח עליון – פלטה אחידה באורך  3.5ס"מ רוחב  .5ס"מ עובי  2ס"מ;

(ג)

לוח חזית – פלטה אחידה באורך  23ס"מ ,רוחב  33ס"מ ,עובי  1ס"מ.

"בסיס מובנה" – יסודות בטון למצבה כולל ברזל זיון בהתאם לסוג הקרקע:
(א)

מסגרת בטון –  33ס"מ רוחב ,גובה (עובי)  83ס"מ ברזל זיון במשקל  83ק"ג לפחות כמות
בטון  3.1מ"ק לפחות (להלן – מפרט א').

(ב)

מסגרת בטון –  33ס"מ רוחב ,גובה (עובי)  35ס"מ ברזל זיון במשקל  35ק"ג לפחות כמות
בטון  3.8מ"ק לפחות (להלן – מפרט ב').

(ג)

מסגרת בטון –  33ס"מ רוחב ,גובה (עובי)  35ס"מ.
כמות בטון  3.8מ"ק לפחות (להלן – מפרט ג').

(ד )

מסגרת בטון –  33ס"מ רוחב ,גובה (עובי)  33ס"מ ,ברזל זיון במשקל  33ק"ג
לפחות (להלן-מפרט ד').

הסכום שישולם עבור מצבה לפי סוג המפרט לבסיס המובנה מיום :33.33.8332

גיל הנפטר

מפרט א' מפרט ב'

מפרט ג'

קבורת סנהדרין
מפרט ד'

 .3נפטר – לאחר שמלאו לו  33שנים

8.35

8325

8332

32.2

 .8נפטר – שטרם מלאו לו  33שנים

32.8

3523

3533

33.1
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