
 מועצה אזורית אשכול. –תקנון בתי עלמין ציבוריים 
 הגדרות

מורכבת מסגן ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, רב המועצה, נציג  - הנהלת בתי העלמין  .1
מליאת המועצה שייבחר ע"י המליאה ונציג ציבור שיבחר לשם כך בהתאם לנוהל בחירת 

 נציג ציבור לוועדות המועצה. 
במרשם האוכלוסין כמתגורר בתחום השיפוט של המועצה מי שרשום   –תושב המועצה  .2

 האזורית אשכול 
כל אדם המתגורר בישראל ואינו רשום כמתגורר בתחום השיפוט של   –תושב חוץ  .3

 המועצה האזורית אשכול 
 הקבוע אינו בישראל מושבוכל אדם שמקום  –תושב חו"ל  .4
יוקם, המנוהלים  בתי העלמין בצוחר ובאבשלום וכל בית עלמין אחר ש –בתי עלמין  .5

 ומתוחזקים ע"י המועצה האזורית אשכול. 
 .לכל נקבר חלקת קבר משלובה  ר חלקת קב  –קבורת שדה  .6
זה מעל זה, כשאדמה מפרידה ביניהם. הנפטר   בני זוג של שניחלקת קבר   –קבורת מכפלה  .7

 הראשון מבין השניים נטמן עמוק באדמה, ובבוא העת הנפטר השני נטמן מעליו 

 הוראות כלליות 

 קבורת מכפלה. / הקבורה תהיה קבורת שדה .8
 ס"מ רוחב. X 70ס"מ אורך    180ת חלקת הקבר הן מידו .9

 . המצבה לא תחרוג מהמידות הנ"ל .10
 . ס"מ 70מרחק בין קברים   .11
 . ס"מ 100מרחק בין שורות  .12
 בשאיפה לקבורה רצופה ככל שניתן. ןמיקום חלקת הקבר ייקבע ע"י הנהלת בתי העלמי .13
 . העלמיןאין לטעת עצים ברחבי בית עלמין ללא אישור בכתב מהנהלת בתי  .14
 אין לשתול צמחים או פרחים מעבר לחלקת הקבר ואין להתקין מערכת השקיה פרטית. .15
 לא תתאפשר בניית פרגולות.  .16
על המשפחה לפנות   –במידה ונשמר מקום לבן הזוג עם תשתית אבנים / סלעים / ספסלים  .17

 את המקום בבוא העת כדי לאפשר חפירת קבר. 
 או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י הרשות.סמכות לאכיפת התקנון יהיה פקח מועצתי  .18

 שרותי הקבורה

הנהלת בתי  באמצעות שרותי הקבורה הבאים יינתנו על ידי המועצה האזורית אשכול  .19
 ת פטירתו:ע העלמין ללא עלות למי שהיה תושב המועצה ב

 חלקת קבר.  .א
העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית   .ב

נמצא  ה  מקום הפטירההעברת הנפטר ממבתי חולים בבאר שבע ואשקלון )לרבות 
, תהיה  )שאינו בית חולים בבאר שבע או אשקלון( מחוץ לתחום הרשות המקומית

 .ההעברה כרוכה בתשלום על פי תעריפי המוסד לביטוח הלאומי(
 .טהרה .ג
 .תכריכים )מבד כותנה( .ד
 .כריית הקבר .ה
סדרי הקבורה הנוהגים בחברה קדישא(, או ארון מתים  מרצפות לבניין הקבר ) על פי  .ו

 .סטנדרטי על פי סדרי קבורה הנהוגים בקבורה האזרחית החלופית
 .כיסוי הקבר .ז
 .שילוט .ח
השתתפות חזן וצוות קבורה )המונה שני אנשים לכל   –מתן שירותים בזמן ההלוויה  .ט

 .הפחות(

שייקבע עפ"י תעריפי  שינויים ובקשות מיוחדות על רשימה זו יהיו בתוספת תשלום  .20
הביטוח הלאומי ובמקרה שאין תעריף של הביטוח הלאומי עפ"י החלטת הנהלת בתי  

 העלמין. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%96%D7%95%D7%92


 רכישת חלקת קבר מחיים 

רכישת חלקת קבר מחיים )רכישת חלקת קבר בעוד האדם בחיים( מותרת לתושב   .21
 המועצה בלבד ועבור תושב המועצה בלבד. 

א לחוק שירותי הדת 14בתשלום עפ"י הקבוע בסעיף ה כרכישת חלקת קבר מחיים כרו .22
 . 1971-היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א

נרכשה חלקת קבר מחיים עבור אדם ואותו אדם הפסיק להיות תושב, תוחזר חלקת   .23
 מהסכום ששילם.  75%הקבר לרשות הנהלת בתי העלמין והאדם יקבל בחזרה 

 לא ניתן להעביר חלקת קבר שנרכשה מאדם לאדם.  .24
שאדם רכש חלקת קבר מחיים ואינו מעוניין בה, ישיבה לידי הנהלת בתי העלמין   ככל .25

 מהסכום אותו שילם. 75%והאדם יקבל בחזרה 
 לא תישמר חלקת קבר שלא בוצע תשלום עבורה.  .26

 קבורה ליד בן/ בת הזוג 

ועד למועד זה   יום  90לאדם המבקש להיקבר ליד בן/בת זוגו תישמר חלקת הקבר למשך  .27
 ודיע כי הוא מבקש לשמור את חלקת הקבר. על האדם לה

 החלקה תישמר כל עוד בן/בת הזוג הם תושבי המועצה.  .28
 הפסיק בן/בת הזוג להיות תושבי המועצה, תוחזר החלקה לידי הנהלת בתי העלמין  .29
 לא יגבה תשלום עבור שמירת חלקת קבר ליד בן זוג. .30

 קבורת תושב חו"ל

 בהנהלת בתי העלמין. בקשה לקבורת תושב חו"ל תידון  .31
לא תותר קבורה של תושב חו"ל אלא אם כן לאותו נפטר יש אדם בקרבה ראשונה, תושב  .32

 המועצה. 
לעיל, הנהלת בתי העלמין תשקול את הבקשה ובלבד שמכסת   21בהתקיים האמור בסעיף  .33

 מסך התפוסה בבית העלמין בשנה.  5%הבקשות מסוג זה לא יעלו עת 
 ל דעתה הבלעדי של הנהלת בתי העלמין.בקשה מסוג זה נתונה לשיקו  .34
 מעלות רכישת קבר מחיים כאמור לעיל.  250%מחיר קבורת תושב חו"ל יהיה בעלות  .35
שחרור  -סכום זה אינו כולל את ההוצאות הנלוות להוצאות הקבורה לרבות אך לא רק  .36

 הארון משדה התעופה הוצאות קירור והעברת הגופה. 

 קבורת תושב חוץ

קבורה של תושב חוץ אלא אם כן לאותו נפטר יש אדם בקרבה ראשונה, תושב לא תותר  .1
 המועצה. 

לעיל, הנהלת בתי העלמין תשקול את הבקשה ובלבד שמכסת   21בהתקיים האמור בסעיף  .2
 מסך התפוסה בבית העלמין בשנה.  5%הבקשות מסוג זה לא יעלו עת 

 עלמין.בקשה מסוג זה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת בתי ה .3
חוץ תהיה כפופה לאישור הנהלת בתי העלמין ובהתאם לביצוע התשלום    תושבקבורת  .4

 1971 - א ל חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א14הקבוע בסעיף  
הוצאות   -סכום זה אינו כולל את ההוצאות הנלוות להוצאות הקבורה לרבות אך לא רק  .5

 קירור והעברת הגופה. 

 טקס הקבורה

 הקבורה ינוהל ע"י המשפחה או מי מטעמה בהתאם לנוהג המשפחה. טקס  .6
להנהלת בתי העלמין או כל גורם לא תהיה סמכות להתערב בטקס הקבורה שבחרה   .7

 המשפחה. 

 קבורה של נפטר לא יהודי 

בתי העלמין ישרתו את כללי תושבי המועצה כאשר לנפטרים שאינם יהודיים תוקצה   .8
 לכה היהודית ובהתאם לחוק. בהתאם לה יייעוד באזורחלקת קבר 

 כל ייתר הוראות התקנון יחולו על קבורת נפטר שאינו יהודי. .9

 קבורת אדם שאינו נמנה על אחת האפשרויות שבתקנון



נפטר שאינו נמנה על אחת האפשרויות המנויות לעיל, ידון עניין קבורתו בהנהלת בתי   .10
 ליו. העלמין ככל ותדרש לכך ע"י משפחתו או אדם אחר שהיה קרוב א

 ביטול הסדרים קודמים 

תקנון זה מבטל כל הסדר קודם בין שהיה בכתב ובין שהיה בנוהג ורק האמור בתקנון זה  .11
 יחול. 

לעמידה   תוהתחייבו תקנון זה יימסר למשפחת הנפטר אשר יאשרו בחתימתם את קבלת התקנון 
 בכל האמור בו. 

 בברכת חיים ארוכים

 המועצה האזורית אשכול 

 העלמין הנהלת בתי  


