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  תשפ"א ח'     אייר                                   בס"ד

    2021   באפריל   20                                                                             
    

 

  2021 - תבחינים לקבורה בבית העלמין בפרדסיה

  שיקולים והנחות יסוד:

 אין אפשרות לקבורה בודדת.ולכן  שטח בית העלמין קטן ומוגבל  
 1קבורת מכפלהב בבית העלמין תתאפשר קבורהה .  
  משפחה מדרגה ראשונה בת/לבן 2קבורת עלתתאפשר. 

 
 

  :קבורת תושב, הרשום במרשם האוכלוסין כתושב פרדסיה

, בתנאי שהינו תושב ישראל, עפ"י הגדרות ללא תשלוםו היקבר בקבורת מכפלהנפטר יהיה זכאי ל .1
 פרדסיה.כתושב שהוא רשום במרשם האוכלוסין ו הביטוח לאומי

ומעל ת /לבן/בת זוג של הנפטרתתאפשר אך ורק  ,הקבורת מכפלב, שמירת מקום בחלקת הקבר .2
                                    . ירבה ראשונה בלבדקמובהעדר בן/בת זוג לבן/בת משפחה  לנפטר/ת
  )בהתאם לתעריף המפורסם בחוק (השמירה

לא ולכן  ומחייב תכנון מקומות קבורה גם לדורות הבאים שטח בית העלמין הינו קטן ומוגבל .3
 .דלעיל 2למעט האמור בסעיף , שמירת מקום בחייםתתאפשר 

  .םילעריריו דדים (שאין להם בן/בת זוג בחיים)לבו אך ורק בחלקת קבר בודדת תתאפשר קבורה .4

 מנוחשל (בן זוג, הורה, בן, בת, אח או אחות) משפחה מדרגה ראשונה  בת/בןלקבורת על  תתאפשר .5
, למי שהינו תושב מדרגה ראשונההקבור  הקבור בבית העלמין, לאחר הסכמת כל קרובי המנוח

   .למבקש ₪ 2,000  בעלות של ,)עפ"י אישור הביטוח לאומי(ישראל 

מעל בן משפחה  לביטוח לאומי), י הגדרת המוסד"שאיננו תושב ישראל עפ(לתושב חו"ל  קבורת על .6
של כרוכה בתשלום , מדרגה ראשונההקבור  לאחר הסכמת כל קרובי המנוחודרגה ראשונה מ

  ת.את עלות ההעברה מנתב"ג והוצאות נילוו יםהכולל₪,  7,000של בתוספת דמי קבורה  ₪ 25,000

שהוא , )עפ"י הגדרת המוסד לביטוח לאומיישראל שאיננו תושב (לתושב חו"ל  קבורה במכפלה .7
עבור שני ₪  50,000 כרוכה בתשלום של ,בפנקס האוכלוסין של פרדסיה הרשוםבן/בת זוגו של 

, לכל אחד ₪ 7,000 שלבתוספת דמי קבורה לכל יחידת קבר), ₪  25,000(ת  קברים במכפלה אח
  .עלות ההעברה מנתב"ג והוצאות נילוותאת כוללים ה

בהתאם לתקנות הביטוח , תחייב 06:00 -ל 18:00קבורת לילה לתושב חו"ל, היינו בין השעות (
  ).תעריף לילה -₪  1,560  , תוספת של7או  6בנוסף לאמור בסעיפים לאומי, 

באית של תתאפשר קבורה במכפלה להורים תושבי חוץ של חייל תושב פרדסיה שנקבר בחלקה הצ .8
  בית העלמין.

בקבר מכפלה בפעם אחת בעבור שני ( ש"ח, 600תשלום עבור הקמת יסודות למצבה בסך  .9
 ישולם ישירות על ידי הרוכש/המשפחה לקבלן המצבות.  ),המקומות

 

                                                 
 .בורה בקבר כפול מתחת לפני האדמה, המוכן עבור שני נפטריםק -בורת מכפלה ק 1
ולאחר   ל נפטר הקבור בקבר בודד שנפטר לפני שנים בקבורת שדה ללא הכנה לקבורה נוספת, לאחר הסרת המצבהקבורה זו מתבצעת מע –קבורת על   2

בכל אחד משלבי ההכנה אין מגע  . חברה קדישא מכינה מקום נוסף בו ייטמן הנפטר השני. המ לפחות מעל המכסים של הנפטר עד לפני האדמה"ס 60שיש 
  .עד לאבני הגולל המכסים אותו עם הנפטר הראשון והחפירה מתבצעת
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 קבורת תושב חוץ, בחלקה חריגה:3
  

אינו  זכאי עפ"י דין לקבורה חינם בפרדסיה, יהיה ניתן להביאו לקבורה בחלקה נפטר וישראל שתושב 
  :הבאים חריגה המאושרת ע"י המוסד לביטוח לאומי, בהתקיים אחד מן התנאים

 
לנפטר קשר משפחה מדרגה ראשונה (אב, אם, אח, אחות, בן, בת, בעל, רעיה) לתושב פרדסיה  .1

  וכשהתושב פנה בבקשה לאפשר זאת.

  .בפרדסיה לנפטר יש קרוב מדרגה ראשונה כאמור לעיל, הקבור בבית העלמין .2

 הנפטר הינו בעלים או חוכר לדורות של נכס בפרדסיה (קרקע, בית, דירה). .3

  

 בעבור הנפטר, שמירת המקום מעל ₪  25,000רה בגין קבורה בחלקה חריגה, תהיה בסך' התמו
 הנפטר תהיה בהתאם למחיר הקבוע בחוק.

 לפי בקשת המזמין או/ו בהתאם לדרישת הקבר העליון יישמר ש תתבצע כך הקבורה בחלקה חריגה
  המשפחה.

  

 הערות:

  א) לחוק שירותי הדת 14(סעיף  שונההראמחיר חלקת קבר בחיים כמופיע בתוספת  -מחיר בסיס
 על פי התעריף המפורסם ברשומות. –מחיר בפרדסיה . 1971א היהודיים (נוסח משולב), התשל"

 הפסיקהוהיכרות עם החוק, התקנות, ההסכמים , 2על סמך חוזר מנכ"ל ע"ח/ ובנינתבחינים ה. 

  27.4.2021( א"ו אייר ה'תשפ"ט ביוםי מליאת המועצה המקומית פרדסיה "עאלו אושרו תבחינים( 

 ) 8.9.2021התבחינים יכנסו לתוקף החל מיום ב' בתשרי ה'תשפ"א( 

 ל חריגה מהנ"ל, יש לקבל אישור מליאת המועצה המקומית.על כ 

 

  

 
 בברכה ובכבוד רב,                                                                                                    

 
 איתן מרום                                                                                                          

  דתית היו"ר המועצה                                                                                                   
  

 

                                                 
להביא בה לקבורה בתשלום  ,י המוסד לביטוח לאומי"החלקות הפטורות בבית העלמין, המאושרת ע מייתרהינה חלקת קברים המוחרגים  –חלקה חריגה  3

 לאחר פטירהמלא 
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