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בית המשפט הישיבה התנהלה בדלתיים סגורות, ללא הקלטה וברישום ההחלטה   על פי הוראת
 בלבד. 

   וזאת כדי לאפשר לחברי המועצה לדון ולקבל החלטה ללא לחצים חיצוניים. 

 

 דפנה, דורון   יעל, ליאור,דנה,  מוטי,  וכחים:נ 

: מירי עמיר, יובל עמיר, גורי  משפחת עמיר ונציגיה ,יועמ"ש ה  ממשרד–יל בוקובזה י א"ד עו   מוזמנים:
 . קדישא ישראל חברה סמנכלי"ת פורום    - חבר משפחה, עידית, אורית  

 זאב, אורן. רועי,  נעדרים: 

 

 וטי פותח את הישיבה. מ

  ת/הציגה  את בקשתה בכל הקשור בקבורת הבת ומציעה לאפשר "קבורת על" של בן  המשפחה
 זיקה למקום.  ה/ בלבד ויש לו ה/משפחה קרוב 

 המשפחה סיימה למסור את דבריה ואת דעתה לגביי הקבורה בסביון. 

המוצעים   עקרונותה מוטי עדכן את חברי המועצה בפרטי הדיון בבית המשפט, החלטת השופט ואת 
שהפתרון שיוצע לא ינגוס ביתרת מקומות הקבורה המוגבלים בבית    –ניהם ילשינוי בתקנון הקבורה וב

 הקברות. 

   : לתקנון הקבורה בנוסח המפורט להלן  2.7להוסיף סעיף   החלטה: 

שנים לפחות ואותו   30סביון" מזה  ת/ חות אחד מהוריו הוא "תושבמי שבמועד פטירתו, לפ "

רצון לבצע קבורת מכפלה ביחד   ה/ הביע  ת/ שנים לפחות והתושב 67 ת /בן  ה/ הנו  ורהה  ת/ תושב

שהוא ילדו או ילדתו בלבד, יוכל להיקבר בקבורת מכפלה באותה חלקת קבר. לא    ת/עם הנפטר 

 לתקנון זה.   2.7תתאפשר קבורת מכפלה אלא אם כן הותר במפורש במסגרת סעיף 

, אלא  ת/ הנפטר  הבן/ת  לבני הזוג של  לא תינתן זכות להיקבר באותה חלקת קבר או בצמוד אליה 

כל ההוצאות   . 2.7יתר סעיפי תקנון זה שאינם סעיף אם כן בן הזוג זכאי לקבורה בעצמו לפי 

קבורת המכפלה. כמו כן ישולמו   ת /שיחולו והאישורים הנדרשים לקבורת מכפלה יחולו על מבקש 

 למועצה הסכומים הנקובים בחוק עבור קבורת מכפלה. 

כל קרובי משפחתו של   חתום על ידיקבורת המכפלה להציג למועצה כתב הסכמה   ת /על מבקש

 לקבורתו בקבורת מכפלה.   , מקרבה ראשונה ת /ר הנפט

    "סעיף זה יחול על חלקות רגילות בלבד ולא על חלקות חריגות ככל ויהיו קיימות כאלו בסביון. 

 תעשה בדיקה משפטית לגביי נוסח ההסכמה שנדרש מקרובי משפחתו של הנפטר. 

 

 מוטי נועל את הישיבה. 


