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   :כללי .1

  דונם.  6בשטח של    331 -מ  מופיע בתב"ע הקיבוץ מענית הינו בעלים של בית עלמין 

  העל הינבית  יהודי מין  צביון  בעל  חילוני,  קיבוצי,  עלמין  בית  חברי    ו  לכלל  ומיועד  פתוח 
   .דל דת ואמונההקיבוץ ותושביו, ללא הב

 והוראות שיל   נהי הזה  קנון  תת  טרמ ל  ואפשר הגדיר כללים  בית העלמין  אורך  את הפעלת 
 . מתן שירותי קבורה הולמים לנפטרים ולמשפחותיהםזמן תוך 

  ו   תקנון לעדכן  בא  קודמהוראו להחליף  זה  והחלטות  לחות  התאמות  ביצוע  תוך  קי  ות 
  במענית. בית העלמין בורה המדינה ולתנאי הקב

 השוטף  תפעול  ורים לבכל הנושאים הקש  לשתטפ   ת"ת אבלועד"ו  את  המנ ת  מועצת הקיבוץ
   .והאבלות נוהלי הקבורה , בית העלמיןשל 

  

  :רשאים להיקבר .2

  .תושב מענית (לפי מרשם האוכלוסין), בין חבר ובין מי שאינו חבר  

 כתובתומענית    ת/חברשל    בת/בן נמצא   ושינה  המוסד  בו  ליישוב  ממענית  סיעודי    למוסד 
  . שם וי יוחי כול ח 

 במקרה זה,    .)חייב להיות של חבר חי, היות וחבר מת אינו חבר עוד(  חבר מענית  של  בת/בן
  יפעלו כדלקמן: 

  עדת האבלות. ופנה לו י אחד מבני המשפחה שהוא החבר,  -
  . 1ם על נספח וחתי -

 

  :סדרי ומועדי הלוויה .3

  וע ו  הועל פי רצון המשפח פטר/ת,  נ הייצרו קשר עם משפחת  דת אבלות  נציגי    יסייעו ינחו 
  זה.  תקנון  י על פלים באשר לשאלות ונה

  ועהמוע עם  ובתיאום  עפ"י רצון משפחת הנפטר,  ייקבעו  (דתי/חילוני)  וסגנון הלוויה  דת  ד 
    . אבלות

  וני) יבוצע ע"י הקבוץסגנון הקבורה הנהוג בקבוץ (חיל .  

 קבורה תבוצע בארון .  

  ה. פח משה הינו באחריות   – ואם לנוהלי הקבוץ שאינו ת , ומהאמור לעילקבורה שונה  סגנון 

 ם קיימיקשורת שיהיו  צעי התדרך אמפנימי    לפרסוםבאחריות ועדת אבלות  אבל:  ת  מודעו  
 ות המשפחה. באחרי כל פרסום אחר .  באותה עת בקיבוץ

  
  

              : רקב חלקת המיקום  .4

 י חלקת הקבר  נציג    בעיק מקום  ידי  אבלות  על  בית  וף  בכפ המשפחה  בשיתוף  ועדת          למפת 
 כנית הפיתוח.ון ולתלמיהע

 ש תתאפ הנפטר/ת.שר  זוג  בן/בת  קבר  ליד  חלקה  שורלצ  מירת  להגיש  מך  יש  חלקה  ירת 
(נספח   מסודרת  הבאב ת  לוועד   ) 3מס'   בקשה  להגשת  האחריות  עלות.  חלה  ל  קשה 

 המשפחה. 
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  עלויות קבורה  .5
  

  ץ קבו   חברי

 עלויות הקבור יחולמימון  על הקבוץ לרבותה הסטנדרטית  בניית    כריי  ו במלואן  ת הקבר, 
,  )₪  6,500(עד לסכום של    כולל כיתוב  מצבה סטנדרטיתטהרה, תכריכים,  לנס,  ארון, אמבו

    עוד.בוצי, פרחים ויעלויות הטקס הק 

 כיסוי עלויות   םשל   בוץיועברו לק  –טירה  ומענק פ   קבורה  דמי   –  תשלומי הביטוח הלאומי   
   למין.העת רה ואחזקת ביבוהק

  
  אחרים תושבים ו

 למול הקבוץ. על הסכם קבורה  תחתוםפטר/ת ת הנ משפח  

  ר/ת. עלויות הקבורה יחולו במלואן על משפחת הנפט  

  יועברו לקבוץ. דמי קבורה  

  הנפטר/ת.  חת שפשל מ מלאה  הינם באחריות  תחזקה של המצבועלויות הטיפול/א  
  

    :הערה
  מי ר דעבו תשלום    אין לקחת  לאומי,-וחיטלב בוצים  בין הקי  היסטורי  פ"י הסכםשע-לב  יםלש יש  

סכום חד   יגבהבהתאם לחוק  !  לאומימעבר לתשלום המתקבל מביטוח    הנפטר   חתממשפ   קבורה 
    לעת. אותם מפרסם משרד הדתות מעתפים עריבהתאם לת  בר בחייםשת חלקת קבגין רכיפעמי 

  

  : חלקות ומצבות .6
כפולה  קבורה  .  )מעל השני  דהאח( ולה  פכקבורה    יחל לבצענית  בוץ מעי ק  2023ואר  ני מ  החל 

    .זה והילך מתאריך פטרואלו שנ הזוג שלכל בני/בנות  יב את י חת
הקברים    מפרט  שנייה.ת אחת לודוהצמקברים בשבלונות  האת    ייצרקיבוץ מענית   0212  -מ
  .4 מס  בנספח  צבות מופיעמהו

  

  , וכיו"ב):נרתות, ספסלים, צדני (גינון, א  חריגות מגבולות שטח הקבר או החלקה  .7

  אבלותעדת ו נה לו בקשה לחריגה תופ  .  

 1'  שהוגדרו בנספח מס ם מנחים כפיי ו תיה על סמך קותקבל את החלטו ותאבל   דתוע   .  

  2  ב (נספחכתהחלטות הועדה יינתנו ב (  

  אבלותבאחריות ועדת  ההחלטה תישמר בתיק בית העלמין . 
  

 :פיתוח בית העלמין / אחזקה .8

  מענית.   קיבוץ ת באחריוהינו נו שטח ציבורי,  הי בית העלמין, ש קת פיתוח ואחז  

 ב. וש שנתי של הייה תקציב  הגרת במסין  תחזוקת בית העלמאת לתקצב  בוץ הקייות  באחר 

   נוי שיישתל     ובאחריותהמשפחה  ע"י ה  צעתבו  עצמה,  הקברחלקת  תחזוקת ו סביב  צמחי 
  אמו עם רכז הנוי.הקבר יתו 
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  :וסימון כנוןמיפוי, ת .9

 רותלקות הפנויות, חלקות שמוהעלמין הכוללת מיקום הח בתכנית בית יחזיק  וץקיב ה     ,  

    בילים, גדרות וכיו"ב. מיקום קברים על פי שמות הנפטרים, ש  

 ח מלאי  הכנת  תוך  לעת,  לקבו ק למעת  תסוות  חלקורה,  האמנה  ובמידת  תת  צע  ובפשר 

  כנית האדריכלית.תול התאם בתשתית   

  קיים היוםש כפי  עומדותבחלקת בית העלמין המרכזית יותקנו מצבות . 

  כריתמצבות   תקנויו) רחיתת והמזהמערבי(ידיות העתחדשות ות ה בחלק . 
  

  :יןת העלמתיק בי .10

  כוניםהמקורי וכל העדמר עותק התקנון  העלמין יישית  ב  בתיק .  

 לרבו לבית העלמין  רלוונטי הקשור  מידע  כל  יישמר  ת טפסי אישור שונים, שמירת  בתיק 

  העלמין ועוד. תימקום, מפת ב 
  

  :עתודה .11
ה  ם לקבור תר שטחילמצות כמה שיו יח ובטלהת טווח  ראייה ארוכך תומ ליפע   עניתץ מו בקי
, בחינת חלופות  םהקיי   ית העלמיןבתכנון שטח ביטוי  ב ל זאת לבוא לידי  עמין.  ת העליבב

  ע ועוד.התב"עדכון תוכנית  ,קבורה שונות (קומות)
  

  : חריגים וערעורים      .12
    ב  בכתת זה, עליו לפנו ות תקנוןהנחי וג מ ר או לחרוב מבקש לערעהיששב  ות /חברבמקרה ש      
  ) 1מס'  ספח. (נ הנמקת בקשתותוך פירוט ו אבלותת עדלו     

 ועד ההנהלה / מזכירותביחד עם  שה ותקבל החלטהועדת אבלות תדון בבק .  

 זמן,  אחיד   שמירת ל לאורך  המנח תפעל  הועדה  ות  בקווים  התחשבות  כפי    יםמתוך 
 .)1  מס'  (נספח יםים וערעור יגחר מקרים ים ל תוארים בנספח קווים מנח שמ

  

  : אחריות .13

 של התקנון. טף  יישום שואחראית על  ועד ההנהלה/מזכירות 
  

 מענית  הלי אבלותנ .14
  

  ההלוויה  טרםו פטירת חבר/ה  חרלא ות הקיבוץ רי אח

  ויסייעו. ועל פי רצון המשפחה ינחו  ייצרו קשר עם משפחת הנפטר/ת, תועדת אבלו נציגי  

   ן זה. קנוי תם על פנהלישר לשאלות ובאינחה ויתאם  אבלותרכז וועדת  

 מענית הבאת הנפטר/ת ל  -הלוויה    רגוןשל אם  יהקיבוץ יוביל את הטיפול בצדדים הטכני  ,
קבורהקבלת   בקיבוץידוע  ,  רישיון  הרלוונטיים  מזכירות,  (נוי  הגורמים  הגברה    ,אחזקה, 

לציבורפ  ועוד) הודעה  ארגו רסום  הלוויה,  טכס  המבתאו  ן  עם  הזמנת  שפחה ם  פרחים  , 
 . בתאום עם המשפחה לוויההאירוח בגמר המקום  הכנת ,  מטעם הקיבוץ
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 שבעה  –ויה  לאחר הלו

   יתקיי הלוויה  ביום ו תראירועי  מו  לא  אם    במענית  חברהבות  את  המשפחה  אלא  נתנה 
לכך ה"שבעה".קשר    .השבעה  ימועד פרסום    .הסכמתה  ימי  בזמן  המשפחה  אספקת    עם 

  . ₪  500 עד , "כיבוד שבעה" ,מצרכים וכיבוד למשפחה
  

  :  פחההמשת  אחריו

  העתק לקיבוץ.   והעברתטירה  דת פעוטיפול בקבלת ת  

 " השבעה" ו"השלושים"  סיוםטכס .  

  נוספים שאינם מוזכרים בנוהל זה. בקשות וצרכים  
  

   ן/זוגם  ובני/ות חה מדרגה ראשונה רובי משפק  פטירה של .15

 ר במעניתנקבם לא אגם ראשונה    מדרגה  פטר קרובוה שנ/כול חבר ב  וךתתמ ועדת אבלות .  

 בשי מבנ   דוןמועמוש  בכל  או  לא יקה ה  לחבר  אחר  השלושים"  חר  לתי  על    –הלוויה/"יום 
  בתאום עם משפחה,  צון ה העלמין יהיו לפי רנוספים בבית    כסי אזכרהט . חשבון המשפחה

  האחראי במקום. 
  

ג לזר מטעמו להלוויה הקיבוץ ידא  –לחברי קיבוץ      תמעניפטירת קרובים מדרגה ראשונה מחוץ ל
    .₪ 300   - כ ך שלבס וסל אבלות

  
  
  

  סוף 
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  ך: __________ תארי 

  

  מענית שאינו חבר/תושב  למי בורהבקשה לקטופס  - 1נספח 

  

  אל  
   הקיבוץ זכיר  מ

  בלות רכז/ת ועדת א
  

ונה או  וא/ היא בן משפחה מדרגה ראש_  שהשר לקבור במענית את ____________לא אבקשכם
  פטירתם. עתיו חברי מענית בהוריו  יבוץ שהבן הק 

הוצ ומאשר/  ה/ מבין  אני  לגבי  הכללים  את  והו  אותת  העלמין,   אות צהקבורה  ים המופיע  בית 
  מין בתקנון בית העל 

  
  __.___ _____________מספר  במזומן מראש בצ'קלשלם  ת/יב יאני מתח 

קבר זה אדם אחר עשוי להיקבר ב  לטתו,ידוע לי ואני מאשר/ת שבעתיד, על פי צרכי הקיבוץ והח  
  ורה כפולה.בקב

  
  

  ____________ תאריך    __ _________  מה____  חתי___שם ______ 
    

  

  . ה במעניתרהקבולבקשת  וועדת אבלות  תהחלט

  

  _____________ ת _______________ אישור למשפח בזה יתן / לא ניתן נ
   

  ____. ____  חלקה מספרב "ל _______ ז ________לקבור את 
   
   

     .ברהק  חלקתין את למלם לבית הע הוטפח ולשמר באופן נאות וות המבקש לתחזק, לי רבאח
   

  ______. ין בתאריך __מגים ונירשם בתיק בית העל אישור ניתן ע"י ועדת חריה
   
   

טה:  ם להחלנימוקי
_____________________________________________________________ _______

___________ ______________________________________________________ __ _
______________________ __ _________________________________________      

   
  נית קיבוץ מע 

  
  תיק בית עלמין  העתק:
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  תאריך: __________  

  

  קבר.  שת חריגה מגבולות חלקתהחלטה לבק  – 2נספח  

  

  ___ _ ___________ _____למשפחת ________  אישורבזה  לא ניתן   ן /נית 
   

  __ _________________________________ בודות _____ן עת העלמיילבצע בב 
   

  ________.  פרז"ל חלקה מס  _______________  חלקת הקבר הקיים שלהחורגות מ
   

  גע ו/או תחרוג תפ  להתבצע, לאכך שהעבודה המתוכננת  בהסתמך עלהחריגה ניתן אישור 
  דית. ו עתיחלקת קבר קיימת אלתוך  

   
  המבקש.   ש, אותו הגיופירוט רצ"בים טת בתרש ר ה מתוארת ומפוגהחרי

   
המבק משפחתוו/  שבאחריות  ולשמר    או  לטפח  והולםבאופלתחזק,  נאות  השינויים   ן   את 

     בחריגה.ש
   

  ___. ____ בתאריך _ ונירשם בתיק בית העלמין   אבלותת ניתן ע"י ועדהאישור 
   

  המצב   את  להחזיר  בר, והמבקש יחוייבוטל האישו זה, נה חריגות מאישורתבוצע במידה ו
 ע זאת ולחייב לבצ  וועדת אבלות ת רשאי  ום מפנייה אליו,י   14ולא יעשה כן בתוך  ה  ותו. במיד לקדמ

  ת. עלואת המבקש ב
   

חריגות מעבר   וצעוהעלמין ב  קבורה בחלקה כלשהי בבית עת צורך ל ויסתבר כי ב  כמו כן, במידה
המפריעות  אישורל בהל\תמקשו\האמור  ופוגעות  בחלקת  \יך  ותחהאו  זכאיומוקבר  וץ  הקיב   , 

  ת.  פחה בעלוהמש ) ולחייב אתמוקדמת באופן מיידי (ללא הודעה ולקדמותהמצב   להשיב את
   

  טה:נימוקים להחל
____________________ _____________________________________ ___________

__ ___________________________________________________ ______________ _
 _________________________________________________________________      

   
  
  

  קיבוץ מענית 
  
  

  למין ית עק: תיק ב העת
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  תאריך: __________  

  

  העלמין  חלקה בבית בקשה לשמירת  –3נספח 

  

  לכבוד 

  ת ת אבלווועד  קיבוץ מענית

 ר _____ ז"ל הקבו__________ה של  בסמוך לקברו/קבר    לקתח  קש לשמור עבוריאני הח"מ מב

  _ .______רמספבחלקה 

  מבוקשת היא:_______. לקה המספר הח

  

  הבקשה אור סיבתית

___________________________ ______________ ___________________________

 _____________________________________________________________ _____ __

__________________________________________________________________ __

_____________________________________________ __________________ ____ _  

  

  של הישוב. בית העלמין  נוןתהיה בכפוף לתק   לקת הקבר עבורי* שמירת ח

      הוראות התקנון כפי עלי  יחולו ב,  שוות בעל מגרש ביואחדל מלהי  יתמענ   * במידה ואעזוב את

    . תעמעת לשיהיו    

  ר.חלקה לאף אחד אח ת כלשהי על ה זכוהעביר באפשרותי ל  אין ע לי כיידו  *

   

  _______. ____ __שם:________ 

   

  __________. ובת:_________תכ

  

   החלטת וועדת חריגים

___________________________ ______________________________ ___________

 __________________________________________________________________ __

__________________________________________________________________ __

_____________________________________________ __________________ ____ _  

  

  _______. ____ __שם:________ 
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  ט הקברים והמצבותמפר - 4נספח 

  

  ת קבר סטנדרטי  קתלח

  ס"מ 80מק  מ ועוס" 75* 190  -חידיל  קברמידת . 

 ס"מ  150עומק וס"מ  75*190: גבי השני אחד על - כפול קברידת מ . 

   ס"מ    50כ  "מ (סה"ס  25החלקה הנו    לת רוחביים) לגבוקצה הקבר (קצוו בין  מרחק תקני

     קברים). ני ש בין 

 מעברצורך ל ס"מ  80  ם) יהיה מרחק שלורכייא  בין שורות קברים (בין קצוות. 

 מעבר  אללס"מ  15יה מרחק של  ים) יה רכיאו  קצוותות קברים (בין בין שור. 

  טית טנדרבה סיצמ

 (גובה) 25* 70*165רונית  חבמאבן   בהימצ .  

  עובי 4*60*140פלטה)( .  

  15*80* 70 אבן עומדת .  

  : ובכית

  בהיגבי המצעל סטנדרטי.  

  וע. וצב חרוט   –  אבן עומדת /פלטה 

 


