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 ""אבשלום  -תקנון בתי עלמין "צוחר" ו

 

 "אבשלום" מנוהלים ומתוחזקים ע"י המועצה האזורית אשכול.  -בתי העלמין "צוחר ו

 בכל מקרה של פטירה יש להתקשר מיידית לאחד מהמספרים הבאים: 

 הרב אליעזר סויסה. -  052  - 3964164 .1

 הרב יהודה פנייר. -  052  -7602198 .2

 אבי פדידה. -  052  - 3828714 .3

 

)כלומר שכתובת  הקבורה בבתי עלמין הנ"ל ללא תשלום עבור תושבים המתגוררים בתחום המועצה   .1

 א באחד מיישובי המועצה(.  מגוריהם בתעודת הזהות הי 

רכישת חלקת קבר מחיים )רכישה חלקת קבר בעוד האדם בחיים( כרוכה בתשלום לפי חוק בסך:  .2

)ראה ילקוט פרסומים תש"פ לחוק    24.3.2021  -₪ מחיר בסיסי למועצות אזוריות מעודכן ל  4,964

 עבורה. , למען הסר ספק לא נשמרת חלקת קבר אם לא בוצע תשלום שירותי הדת(

  90- ויש לשמור את החלקה ל 20%של קבועה נתן הנחה י קבר ליד בן או בת הזוג תילאדם המבקש לה .3

   .יום לפי משרד הדתות

בקשה מיוחדת של הבאה לקבורה של תושב חו"ל תידון בהנהלת בית העלמין. תנאי בסיסי לאישור   .4

סת בקשות מסוג זה לא  הבקשה הוא קרבה מדרגה ראשונה של הנפטר לתושב המועצה ובנוסף שמכ

מסך התפוסה בבית העלמין לשנה, בקשה מסוג זה נתונה לשיקול דעתה של הנהלת בית    5%-יותר מ

 העלמין.  

₪. סכום זה אינו כולל הוצאות שחרור הארון    10,000  -לא יפחת מסכום של-מחיר קבורה מסוג זה

 משדה תעופה, הוצאות קירור ואמבולנס. 

מ מורכבת  העלמין  בית  ונציג  הנהלת  מליאה  נציג  המועצה,  רב  המועצה,  מנכ"ל  מועצה,  ראש  סגן 

ציבור. כל הכנסות הנ"ל ינוהלו ע"י גזברות המועצה בחשבון נפרד )קרן פיתוח בתי עלמין( וייועדו  

 לפיתוח בתי העלמין ולשיפור חזותם.   

ת  בשאר המקרים: כל בקשה של הבאה לקבורה של אזרח שלא מתגורר בתחום המועצה או שמיר .5

מקום עבורו תבדק על ידי הנהלת בית העלמין, אם הדבר יאושר ע"י הנהלת בית העלמין, המחיר  

   יהיה כפי שקבוע ומפורסם ע"י המשרד לשרותי דת.

[5,950 ( ₪4,964 X  1.2 )20%  .]יותר לפי חוק 
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 :הוראות כלליות

 סמכות לאכיפת ההוראות הבאות יהיה ע"י פקח מועצתי.

 ס"מ רוחב. המצבה לא תחרוג מהמידות הנ"ל.  X 70ס"מ אורך    180מידות חלקת הקבר הם  •

 ס"מ.  100ס"מ מרחק בין שורות 70מרחק בין קברים  

 אין לנטוע עצים בקרבת הקברים. •

 .מערכת השקיה פרטיתואין להתקין   אין לשתול צמחים או פרחים מעבר לחלקת הקבר •

 פרגולות.  בניית   כלל  בניית פרגולה: לא תתאפשר •

 במידה והכינו מקום לבן / בת הזוג עם תשתית אבנים או סלעים או ספסלים.  •

 על המשפחה לפנות את המקום בבוא זמן הפטירה כדי לאפשר חפירת הקבר. 

 כל הנהלים הנ"ל ושירותי המועצה לתושב ימסרו למשפחת הנפטר אשר יאשרו בחתימתם קבלת המסמך. 

 

 

 

                                                                                                                                             בברכת חיים ארוכים 
 הנהלת בתי עלמין                                                                                                                                       
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