
בית העלמין סביון - תקנון קבורה

לה, זאת ותושב הזכאי למקום קבורה, כהגדרת התקנון, יהיה רשאי לרכוש חלקת קבר לקבורת כפ

עבור בן משפחה נוסף, ככל שלא יהיה בכך בכדי להביא לחריגה מהיקף הזכאות של משפחתו. 

הזכאות לרכישת חלקת קבר בקבורת מכפלה תינתן בהתאם להוראות התקנון ולתעריפים 

הקבועים בו.  

 תנאי זכאות .1

ת כדלקמן:יוהמשמעוהבאים  יםבמסמך זה יהיה למונח .1.1

התנאים הבאים: כלבמצטבר  בו מי שמתקיימים -ן" סביו"תושב  

הוא מתגורר דרך קבע בתחום שיפוטה של סביון.ו מי שמרכז חייו בסביון א. 

)מי שמען מגוריו במרשם האוכלוסין  מען מגוריו במרשם האוכלוסין הינו בסביון ב. 

היה ב"גני יהודה" בטרם זו אוחדה עם סביון, יחשב לעניין תקנון זה כמי שמען 

 .מגוריו היה בסביון בתקופה שקדמה לאיחוד כאמור( 

ל גבי השני בשטח של קבר שדה אחד עקבר לשני נפטרים האחד מ –קבורת כפולה  1.2

 את מלאי הקרקע. מרביתובעומק כפול על מנת לנצל בצורה 

להיקבר בבית העלמין בסביון.זכאי  ,המפורטים להלןהעומד במי התנאים   .2

היה תושב סביון., מי שבמועד פטירתו .2.1 

מי שבמועד פטירתו לא היה תושב סביון, אך מתקיימים בו התנאים הבאים  .2.2 

 במצטבר:

.רשנה, במניין מצטב 22היה תושב סביון לפחות  א. 

לא חלפה תקופה העולה על מחצית מהמועד בו פסק להיות תושב סביון  ב. 

 .ה בה היה תושב סביוןתקופה



 

 

 להיקבר בחלקה הצבאית שבבית העלמין.על פי דין מי שבמועד פטירתו, זכאי  .2.3 

 

מי שבמועד פטירתו לפחות אחד מהוריו הינו תושב סביון ומען מגוריו הרשום  .2.4 

האוכלוסין הינו סביון יוכל להיקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר של במרשם 

 ₪. 11,111הורהו. עלות הקבורה תהא 

 

במועד פטירתו אחד מילדיו הינו תושב סביון שמען מגוריו הרשום במרשם שמי  2.2 

 של ילדו חלקת קבראותה האוכלוסין הינו סביון, יוכל להיקבר בקבורת מכפלה ב

 ₪. 01,111 שתירכש בעלות של

 

 להלן. 3מי ששריין לעצמו חלקת קבר כאמור בסעיף  2.6 

 

, במועד הפטירה, והוא עצמו תושב סביון  נקבר בבית העלמין בסביון מי שבן זוגו או ילדו .3

 י העניין ובמידת האפשר, ובתנאי כי, לפיין לעצמו חלקת קבר ליד בן זוגו או ילדוזכאי לשר

 ,ממועד פטירת בן זוגו או ילדוחודשים  שלושהך בתולמועצה  כן ת לעשועל רצונו בכתב יודיע 

אגרת שמירה חלקה בסכום כפי שיאושר מידי פעם בפעם על ידי ישלם למועצה  יוכן כ

 ובהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת. מליאת המועצה

 

 הוראות כלליות .4

 

 מיקום חלקות הקבר ייקבע על ידי המועצה. .4.1 

 

קבע מפעם לפעם על ידי המועצה, ואשר יוקמו בהתאם למפרט אשר ייהמצבות  .4.2 

 ין במזכירות המועצה.ייימסר לכל המעונ

 

 לעיל. .3לא תתאפשר שמירת מקומות קבורה, זולת על פי הנוהל הקבוע בסעיף  .4.3 

 

מסר לכל הפונה ייפורסם באתר האינטרנט של המועצה ויאלה ת מהוראועותק  .4.4
 למשרדי המועצה.

 




