
 

 

 בית העלמין סביון  - תקנון קבורה

 2023  ינוארב  4 אושר בישיבת המועצה מיום              

 
 תנאי זכאות . 1

 

 ת כדלקמן: יוהמשמעוהבאים  יםבמסמך זה יהיה למונח  .1.1

 

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

 

 בסביון והוא מתגורר דרך קבע בתחום שיפוטה של סביון. י שמרכז חייו מ א. 

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

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

 . בסביון בתקופה שקדמה לאיחוד כאמור( 

 

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

 את מלאי הקרקע. מרבית ובעומק כפול על מנת לנצל בצורה 

 

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

 

 היה תושב סביון. , מי שבמועד פטירתו .2.1 

 

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

 

 . רשנה, במניין מצטב  25היה תושב סביון לפחות  א.  

 

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

   .ה בה היה תושב סביוןתקופ ה

 

 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 במרשם   .2.4 

האוכלוסין הינו סביון יוכל להיקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר של הורהו.  

 ₪.  10,000עלות הקבורה תהא  

 

לפחות אחד מהוריו קבור בבית העלמין בסביון בהתאם להוראות  מי במועד פטירתו  2.5 

תקנון זה, ומען מגוריו הרשום במרשם האוכלוסין אינו סביון, יוכל להיקבר בקבורת  

 ₪.  80,000של מכפלה באותה חלקת קבר של הורהו. עלות הקבורה תהא 

 

תושב    .2.6 הינו  מילדיו  אחד  פטירתו  שבמועד  במרשם מי  הרשום  מגוריו  שמען  סביון 

ילדו  ן  האוכלוסי  של  קבר  חלקת  באותה  מכפלה  בקבורת  להיקבר  יוכל  סביון,  הינו 

 ₪.    80,000שתירכש בעלות של 

 

מימוש הזכות לקבורת מכפלה נוספת באותה חלקה של בן הזוג של הבן/הבת או בן/בת  

"כל הקודם זוכה" ועל לעיל, יהיה בשיטת    2.6-2.4או אחד ההורים, כאמור בסעיפים  

בסיס מקום פנוי. בכל מקרה לא תוקצה חלקת קבורה נוספת מעבר לחלקת בעל הזכות  

בסעיפים   )כמוגדר  בסביון  לעיל(. 2.4-2.6להיקבר   . 

                    

 להלן.   3מי ששריין לעצמו חלקת קבר כאמור בסעיף  2.7 

 

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

יודיע    י העניין ובמידת האפשר, ובתנאי כי, לפיין לעצמו חלקת קבר ליד בן זוגו או ילדולשר

  י וכן כ   ,ממועד פטירת בן זוגו או ילדוחודשים    שלושהך  בתולמועצה    כן   ת  לעשועל רצונו  בכתב  

למועצה   שמיר ישלם  מליאת  אגרת  ידי  על  בפעם  פעם  מידי  שיאושר  כפי  בסכום  חלקה  ה 

 ובהתאם להנחיות המשרד לשירותי דת.   המועצה

 

 הוראות כלליות . 4

 

 מיקום חלקות הקבר ייקבע על ידי המועצה.  . 4.1 

 

קבע מפעם לפעם על ידי המועצה, ואשר יימסר המצבות יוקמו בהתאם למפרט אשר יי .4.2 

 במזכירות המועצה.ין ילכל המעונ 

 

 

 



 

 

 

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

 

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

 

החתימה במועצה, וגם זאת   י מורש לא תתאפשר מכירת חלקת קבר אלא רק באישור     4.5
   רק בהתקיים התנאים הקבועים בהוראות תקנון זה.

 
 

 
 
 חללי צה"ל והוריהם  . 5
 

גביהם  לחללי צה"ל יהיו זכאים להיקבר בבית העלמין בסביון אף אם לא מתקיימים        5.1
 התנאים האמורים לעיל. 

 
 

הורים לחללי צה"ל, אשר לא מתקיימים לגביהם התנאים המנויים בתקנון זה לעיל,        5.2
, באותה החלקה בה נקבר  יהיו זכאים להיקבר בבית העלמין בסביון בקבורת מכפלה

 .    החלל
 
 


