
 

 

   2020 פברואר
 וראות בדבר הקמת מצבות ה

 בבית העלמין בסביון 
 

 להלן הוראות, הנחיות ותנאים להקמת מצבות בבית העלמין של המועצה המקומית סביון:
 מעוניין להקים מצבה בבית העלמין חייב לקבל מראש ובכתב את אישור המועצה.ה .1
 (קבורה הלכתית): מידות המצבה .2

 זוגי   יחיד
 מ' 1.80  מ' 0.80 רוחב:
 מ' 1.80  מ' 1.80 אורך:
 לפחות. ס"מ 20: בין המצבותסופי רוחב 
 מ' מעל פני הקרקע. 1.20-לא יותר מ גובה:

 המבקש להקים מצבה יגיש למועצה בקשה, לה תצורף תכנית/שרטוט של המצבה המבוקשת. .3
ולרשום את מס'  tamigt@savyon.muni.il , או למייל: 9707860-077את הבקשה יש לשלוח בפקס: 

 לקבלת תשובה. כתובת מייל/הפקס
המועצה תהיה רשאית לא לאשר מצבה, באם זו פוגעת, לדעת המועצה ו/או לדעת רב הישוב, מבחינת  .4

 העלמין ו/או ברגשות הציבור ו/או בחזות בית העלמין.בית צורתה, צבעה, תוכנה או מכל סיבה אחרת באופי 
ן ללא רשות חנן יש לתאם עם מזכירות מחלקת הנדסה מועד לביצוע העבודה. אין להיכנס לשטח בית העלמי .5

 .050-9019941קרן בטל. 
 כתנאי לכניסה לבית העלמין. חתום אישור כניסה לביצוע עבודותנציג המועצה לה יציג המצבה בונ .6
משנה או כל פועל העובד עבורם או בשמם ה ניפעולתם של כל קבלועבודתם לאחראים וערבים בוני המצבות  .7

 .וקתםבתחזבהקמת המצבות, או  בכל הקשור
בסיום העבודה בבית העלמין יש לפנות עודפי אדמה, פסולת בניה, שיירי חומרים וליישר את השטח. אין  .8

 השבילים.משטח לעם רכב להשאיר כל פסולת במקום. אין לרדת 
או ו/לפרק כל מצבה אשר נבנתה בניגוד להוראות דלעיל, או /לתקן וו/או , להסירהמועצה תהיה רשאית  .9

או לתקן כל נזק אשר נגרם ע"י מקימי המצבה ו/ר נותרו מעבודת הקמת המצבה לנקות לכלוך ופסולת אש
 ולחייב את בוני המצבות בעלויות.

 ₪  לקיום ההנחיות הנ"ל. 10,000הקבלן יפקיד במחלקת הנדסה צ'ק ערבות ע"ס  .10
 יש לשמור על סדר והתנהגות הולמת בבית העלמין. .11

 

 בברכה,

 לנדאומוטי 
 ראש המועצה
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 התחייבות בונה המצבה בבית העלמין בסביון

 

חתימה: _______________________ _______________________ :מזמין המצבהשם   

טלפון: ____________________ : _________________________מזמין המצבה כתובת  

________________________________________: מזמין המצבה מיילכתובת   

שבמקרה  את שידוע ליואני מצהיר בז הנני מתחייב לנהוג ע"פ ההוראות בדבר הקמת מצבות בבית העלמין בסביון,
את המצבה על חשבוני וכן יהיה עליי  לפרקברשות המועצה  כנית המאושרת,וואבנה את המצבה שלא בהתאם לת

ההודעה מהמועצה. ימים מיום קבלת 7, בהתאם להוראות המועצה, תוך על חשבוני לתקן את המצבה  
  מעבודתי. כתוצאה או לרכוש בית העלמיןו/ למצבות אחרות אני מקבל על עצמי לתקן על חשבוני כל נזק שייגרם

במקרה ולא מילאתי את כל התחייבויותיי כמפורט.המועצה תוכל לפרוע את צ'ק הערבות   

תאריך/חתימה מייל/פקס    שם טלפון 

 
-------------------- 

 בונה המצבה   

 
-------------------- 

הנדסה נציג מח'     

 

                             

 


