
 

 נוהל הבאת נפטר לקבורה 
  

 המידע תא בפניכם מגישים נוא המשפחה. צערב שתתפתמ דרותש דתיתה המועצה
 את לקרוא דאיכ נפש עגמת כםל לחסוך נתמ על האבל. קופתת מהלךב הנצרך

   הנדרש. פי על שלביםה כל את ולבצע לנותבסב פטירה בעת ההנחיות
  

  פטירה בעת הנחיות
  חולים: בבית פטירה

  החולים. בית במשרדי בורהק רישיון לקבל יש
הבאת הנפטר מהמרכז הרפואי ברזילי באשקלון בלבד הינה על ידי המועצה הדתית שדרות. בשאר בתי 

  החולים, הינם באחריות המשפחה.
  

  אבות: בבית פטירה
  עותקים). 3( אבות בבית הנמצא ופאר ידי-על טירה"פ "הודעת – מסמך לקבל יש
 איןו במידה  קבורה", "רישיון מסמך: ולהנפיק   המחוזית הבריאות לשכתל לגשת שי פטירהה ודעתה עם

  מקום.ב קבורה רישיון להנפיק אפשרות
  

  בבית: פטירה
  מד"א. אמבולנס להזמין יש

  .פטירה" "הודעת מסמך: ומנפיק הפטירה תא מאשר מוסמך רופא
  מד"א. ידי-על המוזמנת משטרה לניידת להמתין שי בבית בפטירה

  ניחה". "ויתור – סמךמ המשטרה מנפיקה אירוע,ה בדיקת לאחר
 יש הדוחו"ת סירתמ וסיום והמשטרה מד"א הגעת אחרל – הלילה)ו הערב ת(בשעו הביתמ נפטרה פינוי

    הנפטר. לפינוי אמבולנס להזמין
  קבורה". רישיון" – מסמך להוצאת בריאותה למשרד יגשיםנ כאשר משטרהה לש המסמך לצרף יש
 ההכנות כל וארגון הלוויה מועד את תאםל מנת על קדישא ברהח למשרדי גשתל יש רה"הקבו רישיון" עם

   ללוויה.
  

 ניתן 8:16:00-00 השעות בין שדרות. 10 הסתדרותה רחוב - הדתית מועצהב נמצא קדישא ברהחה משרד
 נתן עם טלפוני וויהל מועד לתאם יתןנ דחופים םבמקרי וא ערבה בשעות .9897666-08   :למועצה לפנות

  7641139-050  בטלפון:  יוחאי-בר
  

 "רישיון מסמך הגשת לשם בוקרה בשעות למשרד להגיע שי הערב שעותב טלפוני וויהל יאוםת עתב גם
  ורה).הקב בהליך לטפל ןנית לא קבורה יוןריש (ללא קבורה".

 לוויהה הזמנת בעת מיד כך-על הודיעל יש מחיים, ברק חלקת רכשהנ מנוח/הל יכ משפחהל ידועו במידה
 הקבר חפירת עם תתארגן קדישא חברהש בכדי בחיים, לקהח רכישת לע מעידותה קבלותב הצטיידל ויש

  המשפחה. אחריותב המצבה הורדת שנרכש, וםהמק על צבהמ וקיימת מידהב מחיים. שנרכש
 דאגי מהמשפחה נציג השבעה ימי בתום זוג,ה בן עבור םג קבר לקתח רכושל עוניינתמ המשפחהו במידה

    הפטירה. מים מיםי 45 - מ יאוחר לא זוגה בת / בן בורע החלקה שלוםת את להסדיר



 

  לפטירה. יום 30 במלאות האזכרה קסט לקראת המציבה זמנתה עם התארגןל יש שבעה,ה ימי בתום
  

  פשתן. תכריכי מלבד אתז מממנת והמדינה אחרמ תשלום לאל הנו הקבורה יום כל
  

  תעריפים:
  תשלום. ללא רגילים תכריכין

  
  נוספת. בעלות רוכיםכ מפשתן מיוחדים תכריכין

  
 הקמת לפני המצבה שתיתת עבור התשלום תא יסדיר הקבלןש תדאג נפטרה משפחת מצבה: הקמת

  ₪ 300 בסך: הינה סהביסו אגרת המצבה.
  

 עד ₪ 50  לאדם רחיצהה עלות השבעה, תוםב במקוואות ץלהתרח מעוניינתה משפחה במקוואות: רחיצה
  למשפחה. ₪ 250

  
  בשדרות העלמין בבית קבורה

  עלות. ללא ינהה שדרות לתושבי הקבורה
  

  עריפי אגרות רכישת חלקות בבי"עת –מחירון 
  

  ₪  4.656                               לתושב שדרות בלבדחלקת קבר מחיים 
   ₪   3.725 תושב שדרות בלבדבן/בת זוג הנפטר ל חלקת קבר מחיים
   ₪   5,587                          מחוץ לעיר לתושב חלקת קבר מחיים 
              ₪   5,587  מחוץ לעירתושב לבן/בת זוג הנפטר ל חלקת קבר מחיים

  
   ₪ 35.645תושב מחוץ לארץ                   ל קבר מחייםקת חל

   ₪ 300                        מבונה המצבהתשתית אגרת ביסוס ל
   

 )15/02/2022(נכון ליום 
 

  


