
 

 
 בית עלמין אזורי גדרות

 
 דף מידע למשפחת הנפטר

 
 

 תושב/ת יקר/ה,
 

 .על פטירת יקירך אנו משתתפים בצערך ושולחים את תנחומינו
שימושי המועצה גיבשה דף מידע  ,על מנת לנסות ולהקל מעט על התקופה שעומדת בפניך

 . הליך הקבורה בעניין
 נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה.בלבד ו המידע הוא כללי

 
 

 פינוי הנפטר מהבית
 :יש להזמין משטרה( )לידיעה: במקרה כזהבמידה ונדרש פינוי נפטר מהבית 

 
 

 אחה"צ 16:00בבוקר לשעה  08:00ה' בין השעה -בימים א'
 ; בצהריים 13:00לשעה בבוקר  08:00בין השעה וערבי חג וביום ו' 

 
 
 

 050-8621860 050-5306670יש להתקשר ל"אמבולנס נחמן" 
 
 

 בבוקר שלמחרת 08:00אחה"צ לשעה  16:00ה' בין השעה -בימים א'
 ; בבוקר 08:00בצהריים ועד למחרת השבת/חג בשעה  13:00חג החל מהשעה  וביום ו' וערב

 
 
 

)או  07-72231160המשרד לשירותי דת מוקד חירום לפינוי נפטרים של יש להתקשר ל
 *( מכל טלפון0120

 
 

 קבורהושעת ההחלטה על מקום 
 .ייקבר בבית העלמין גדרות הנפטר האם קבועעם פטירת קרוב משפחה יש ל

זכאי להיקבר בבית הוא  התגורר בתחום המועצה ,על פי מרשם האוכלוסין ,אם הנפטר
 ללא תשלום. גדרותהעלמין 

 

קביעת שעת ההלוויה נתונה בידי המועצה, תוך התחשבות מירבית בבקשת המשפחה 
האבלה, וזאת לאחר שתשלים את התיאום בין הגורמים השונים המעורבים בהליך 

 הקבורה.



 

כדי להימנע מחוסר נעימות, המשפחה מתבקשת שלא לפרסם מועד מדוייק להלוויה לפני 
 אישור המועצה.

 
 

 ת:לפרטים ותיאום יש לפנו
 

 אחראי בית העלמין –יוסף זרעוני                               אחראית קבורה –לימור רובינזון 
  050-5869612נייד   08-8549119טלפון:                   .050-5892745נייד  08-8549129טלפון: 

 
 

 הוצאת רישיון קבורה ממשרד הבריאות
טרם  עליכם להמציא רישיון קבורה למועצהעל מנת להזמין שירותי קבורה ליקיריכם 

 קבורת הנפטר. 
 

 חוליםהות למחלקת קבלת חולים בבית אם הפטירה הייתה בבית חולים ממשלתי יש לפנ
חולים שאינו ממשלתי או של בבית אם מדובר במקרה של פטירה . לקבלת רשיון קבורה

הבריאות רחובות )לשכת פטירה בבית יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית 
הודעת פטירה חתומה בשלושה עותקים ע"י  ולהציג (08-9485805טלפון  10ב אופנהיימר רחו

 .רופא מוסמך ותעודת זהות של הנפטר
 קיימים נותני שירות, כדוגמת "אמבולנס נחמן" המציעים שירות זה תמורת תשלום נוסף.

 

או למייל  08-8692523לפקס את רשיון הקבורה יש לשלוח לאחראית קבורה במועצה 
limor@gderot.muni.il. 

 
 

 הבאה לקבורה
 לבית העלמיןבי"ח הרצפלד הנפטר מבית החולים קפלן/  את ריבאחריות המועצה להעב

 לטהרה, לתכריכים, חפירת הקבר, לוויה וקבורה.וכן לדאוג  ,"גדרות"
 

לידיעה, כל חריגה/בקשה מיוחדת מההליך הסטנדרטי המקובל בבית העלמין גדרות עשויה 
להיות כרוכה בתשלום נוסף )הבאת נפטר ממקום אחר, קבורה בארון וכיוצ"ב( ישירות 

  .לנותן השירות הרלוונטי
 

מעוניינת שרב המועצה ינהל את הלוויה יש לפנות בהקדם לאחראית  במידה והמשפחה
 הקבורה.

 
 

  נפטר כהן
תקצה חלקת קבורה כדי שהנפטר הינו כהן, יש ליידע בכך מראש את אחראית הקבורה אם 

 .כהניםל בחלקה מיוחדת
 
 

 שמירת מקום קבורה ליד בן הזוג שנפטר
, במידה והנכם מעוניינים, הנכם רשאים ובכפוף לזכאות על פי דין נהלי המועצהבהתאם ל

ודיע בהקדם על רצון . יש להשיאריך ימיםחלקת קבר צמודה עבור בן/בת הזוג לרכוש 
יום  90נשמרת עבורכם האופציה לרכישת קבר למשך  כדי שהמקום לא ייתפס.לרכישת קבר 

ולא יוסדר התשלום עבור שמירת החלקה הצמודה בתוך המועד במידה  .ממועד הלוויה
החלקה המבוקשת תיכנס אוטומטית למאגר החלקות הפנויות לקבורת נפטרים הנ"ל, הרי ש

  אחרים. 
שמירת חלקת הקבר תותנה בהתחייבות רוכש החלקה בטופס מיוחד לעמידה בתנאי 

 שמירת החלקה.   
 



 

נכון  ש"ח 4,964ועומד ע"ס  שמירת המקום מתעדכן על ידי הממשלה מעת לעתשל התעריף 
 .08-8549120 טל' במחלקת הכנסותפרטים  .01.01.19תאריך ל
 
 

 הקמת מצבה
עם רכב ו/או קבלן כלשהו אינו מורשה להיכנס לשטח בית העלמין ללא תיאום מראש 

על כן, על קבלן המצבות לתאם הגעתו  .050-5869612אחראי בית העלמין יוסף זרעוני בטל' 
  מראש.

הקבלן ימציא מסמך לאחר שהגעת הקבלן תאושר ושער בית העלמין ייפתח בפני הקבלן רק 
ש"ח כבטחון לשמירת  2,000)כולל תיאור העבודה המוזמנת( והמחאה ע"ס התחייבות 

 המקום כשהוא נקי וללא נזקים. 
 הקבלן יודיע לאחראי הקבורה על סיום העבודה ולאחר בדיקת המקום תוחזר לו ההמחאה.

ראי בית העלמין הנפטר ללא אישור אח שאינו בחלקתבשטח  לא תבוצע עבודה כלשהי
 ולאחר שנבדקה שמירת החלקה הצמודה לבן/בת הזוג. 

 

)בודדה או כפולה( במקרה של שמירת חלקה צמודה לבן/בת הזוג, תותר הנחת מצבה/אבן 
רק בהנחייתו ותחת פיקוחו של אחראי בית העלמין ובתנאי  על גבי החלקה השמורה

שהמשפחה תדאג )על חשבונה( לבצע לפני כן את חפירת הקבר בחלקה השמורה ואת דיפון 
 בעתיד.  הקבורה בחלקה זו כך שתתאפשר הקבר בלוחות בטון )שיסופקו על ידי המועצה(

 

מחשש של פגיעה זאת  ,כתבאסורה שתילת שיחים ו/או עצים ללא תיאום ואישור מראש וב
   במצבות.

 
 

 אלינו בכל שאלה. ותאנו מקווים שהמידע יהיה לך לעזר ומזמינים אותך לפנ
 


