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 ירקונה –בית עלמין גני עם  – דף הסבר למשפחת הנפטר
 

 ,בני משפחה נכבדים

כדי לעזור לכם בהכנת הסידורים הדרושים להבאת . תושבי המושב מביעים בזאת את השתתפותם הכנה באבלכם

 :יקירכם למנוחת עולמים אנו מבקשים להנחות אתכם בדבר סדר הפעולות שעליכם לבצע

בבית העלמין כדי לקבוע את מיקום  (ומים מטההרש)פגש עם נציגי ועדת בית העלמין המשפחה להיעל נציג  .2

מטר ובן  2.1הזוג שניפטר ראשון יקבר בעומק של כ בני זוג יקברו האחד מעל השני כאשר בן   .חלקת הקבר

 .מטר 0.8 של כ הזוג שמעליו בעומק

אשר מבצעת  בורה של החברה קדישא בהוד השרוןירקונה יש הסכם עם חברת הק –לבית העלמין גני עם  .1

לבחור חברת קבורה אחרת  באם המשפחה מעוניינת בכך היא יכולה .ת הקבריאת הקבורה ואחראית לכרי

 .ראו פרטים מעבר לדף .לדאוג לכריית הקבר, וכמו כן, הלפי רצונ

למשרד הקבלה  לגשת ליםלחילופין אתם יכו, חברת הקבורה שתיבחרו יכולה לסייע בקבלת רישיון הקבורה .3

לאחר מסירת תעודת הזהות תקבלו רישיון ים יחד עם תעודת הזהות של הנפטר ואו הלוויות בבית החול

    .קבורה

של רישיון  אחד וך שהיא משאירה צילוםעל המשפחה למסור את רישיון הקבורה לחברת הקבורה ת .4

 .דרישת התשלום מהביטוח הלאומישני היא מעבירה למזכירות המושב לצורך  הקבורה אצלה וצילום

באם . לבית העלמין בגני עם כלולה במחיר המשולם לחברה הקדישא "מאיר"חולים ההובלת הנפטר מבית  .5

 .הנפטר נמצא במקום אחר הוצאת ההובלה חלות על משפחת הנפטר

דעת אבל של המשפחה פרסום מו. באבל המשפחה על לוחות המודעותהמושב מפרסם מודעת השתתפות  .1

 .נו באחריות המשפחה ובמימונההי

המושב יעמיד לרשותה את בית העם לצורך התכנסות ואמירת ההספדים , תבמידה והמשפחה תהיה מעוניינ .7

 .לבית העלמין הלפני יציאת מסע ההלווי

, ממנו מועבר לחברת הקבורה 80%-התשלום עבור הקבורה מתקבל מהביטוח הלאומי ישירות למושב ו .8

באם המשפחה בחרה חברת קבורה אחרת מהחברה . המושב לפיתוח בית העלמיןשאר הכסף מוקצב מטעם 

 .לאחר קבלתו מהביטוח הלאומי, עמד לרשות המשפחהיו( ל"הנ 80%בסך ) הסכום ,הקדישא בהוד השרון

מצבה . מטר אשר כולל גם את המרווחים בין הקברים 2חלקת קבר בבית העלמין היא ברוחב ברוטו של  .9

הנכם מתבקשים להקפיד . מ בין הקברים"ס 30דבר המאפשר רווח של , מ"ס 70של  סטנדרטית היא ברוחב

 .לא להציב מצבה רחבה מידי אשר חורגת מגבולות החלקה

כאשר אתם מתקשרים עם קבלן להקמת המצבה עליכם להבהיר לו כי כדי להקים את המצבה עליו לפנות  .20

ת כניסתו לביצוע העבודה בשטח בית כדי לתאם את הקמת המצבה וא ,מטה לאחד הנציגים הרשומים

 .הקבלן והמשפחה אחראים לפינוי כל פסולת בניית המצבה משטח בית העלמין. העלמין

 .אל המשפחהתעודת פטירה נשלחת תוך כחודש ממשרד הפנים  .22
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 חברות קבורה וסידורי קבורה
 

כם עם חברת הקבורה של החברה קדישא בהוד השרון אשר ירקונה יש הס –לבית העלמין גני עם , כאמור .2

כדי לתאם את מועד ההלוויה ומקום יציאת ההלוויה לבית . מבצעת את הקבורה ואחראית לכריית הקבר

או לפנות , 09-7482251או  09-7428241בטלפון  (21עד  8) העלמין יש להתקשר עימם בשעות העבודה

באם המשפחה מעוניינת בכך היא יכולה לבחור חברת קבורה . שרוןבהוד ה 20ישירות אליהם לרחוב הזקיף 

החברה קדישא בהוד השרון מבצעת קבורה בשעות  .לדאוג לכריית הקבר, וכמו כן, אחרת לפי רצונה

 .העבודה בלבד

יש לדאוג למקום : תערוך קבורה בארון עם הודעה מראש ותחת התנאים הבאים החברה קדישא בהוד השרון .1

על . יש לדאוג למספר נושאי ארון. מ כך שיהיה גדול מספיק להכנסת הארון"ס 70X290-של כקבורה בגודל 

המשפחה להזמין את הארון באופן פרטי ולדאוג באופן פרטי להובלת הארון מבית המלאכה למקום בו מצוי 

: פקס 09-7421730: ברעננה טל" ' שלזינגר ושות"הזמנת ארון קבורה ניתן לעשות לדוגמה בנגריית . הנפטר

 .י המושב"התשלום לחברה קדישא בהוד השרון מבוצע ישירות ע .09-7412127

" שרותי לוויות –דרך חיים "ירקונה היא חברת -שביצעה הלוויות בבית העלמין גני עם חברת קבורה פרטית .3

  057-7521213:  טלפונים     .סבא בכפר  " מאיר"  בעלת סניף בבית החולים   ,בהנהלת יוסף שטיגליץ

אפשרות קבורה גם מטקס דתי ועד טקס חילוני ו ,החברה נותנת את כל שרותי הקבורה.  051-1141152

החברה דואגת . (תוך שהיא דואגת לספק את הארון ובמקרה זה המשפחה אינה צריכה לדאוג לארון – בארון

 ,הרת הנפטרט, והובלת הארון אספקת הזמנת, חפירת הקבר)לכל סידורי הקבורה לפי בקשת המשפחה 

 .י המשפחה"התשלום לחברת הקבורה הוא ישירות ע(. 'וכו ,מערכת הגברה

ממנו  80%-ישירות למושב ו( קבוע בחוק ףפ תערי"ע)התשלום עבור הקבורה מתקבל מהביטוח הלאומי  .4

באם המשפחה בחרה חברת . שאר הכסף מוקצב מטעם המושב לפיתוח בית העלמין, מועבר לחברת הקבורה

לאחר , יועמד לרשות המשפחה( ל"הנ 80%בסך )הסכום , מהחברה הקדישא בהוד השרון קבורה אחרת

 .קבלתו מהביטוח הלאומי

 .ניתן להגיע אליהן דרך חיפוש באינטרנט או בדפי זהב. חברות קבורה פרטיות נוספות מציעות את שירותיהן .5

 


