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 :______________תאריך        :לכבוד

 : __________המזמין שם     נתניה עולם מנוחת הנהלת

molamnetanya@gmail.com     ז.ת _______________ :. 

 : ______________טלפון   054-6664882: נייד  098998703: פקס

 

 _____________________: ה/המנוח קבר על מצבה להקמת רישיון למתן בקשה: הנדון

 __מספר__  שורה__  חלקה__  בגוש ונקבר___________________  ביום ה/שנפטר

 

 .שבנדון הקבר על מצבה להקמת רישיון לקבל ת/מבקש הנני

 _________________ כתובתו_______________  המצבות בונה ידי על תוקם המצבה

 _______________________________. ז.ת./פ.ח___________________  טלפון

 האמור לרבות פ"ובע בכתב עולם מנוחת להוראות בהתאם תבנה המצבה כי מתחיבים אנו

 .ב"המצ מצבות בינוי בנספח

 

______________________________________________________________ 

 

 עולם מנוחת לשמוש

 ____________________ ביום ניתן המצבה בניית רישיון

 

 :מפקח ביקורת

 : ________________ביום מצבה הקמת : ________________ביום יסוד השלמת

 : _____________________________________המצבה הקמת בגמר מפקח הערות

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 מצבות בינוי נספח

 

על יסוד השאיפה לקיים בית עלמין מכובד המכבד את השקפות עולמם ואמונתם של כלל 
המנוחים ובני משפחותיהם, ומתוך מחויבות אסטטית וסביבתית של הנהלת תאגיד 

, מוגדרות העלמיןהקבורה מנוחת עולם נתניה כלפי משפחות המנוחים הקבורים בבית 
 :להלן הנחיות ההנהלה הבאות המחייבות ביחס לבינוי מצבות בבית העלמין

 
לא תוכנס מצבה לבית העלמין מנוחת עולם נתניה ולא תוקם מצבה, אלא אם כן נתקבל  .1

רישיון ספציפי לכך מאת מנוחת עולם נתניה בע"מ )להלן: "מנוחת עולם"(. לצורך קבלת 
 ברת המצבות את כל הפרטים לעיל ויחתמו עליו כדין.הרישיון ימלאו המזמין וח

 מנוחת עולם רשאית לסרב לתת רישיון לפי שיקול דעתה המקצועי המוחלט. .2
עם קבלת הרישיון תודיע חברת המצבות למנוחת עולם על תאריך ושעת בנית המסד  .3

 והקמת המצבה, ואלו יעשו רק לאחר אישור נציג מנוחת עולם ובנוכחותו.
 

 ת הדשא:חלקות קבור .4
 

שנבחרה והוסכמה על ידי  תוצב מצבה מסוג אבן ראש בלבדבחלקות קבורת הדשא  .4.1
הנהלת מנוחת עולם ותסופק על ידי אחת מבין שתי חברות המצבות בלבד שנבחרו 

 .על ידה לצורך כך
הקיים התת קרקעי מקצועי ביותר ליסוד הבטון המצבת אבן ראש תעוגן באופן  .4.2

ואשר מרכזו  סנטימטרים תחת משטח הדשא 15והמצוי  ,הסנטימטרים 30ברוחב 
לצורך ביסוס אבן הראש, ניתן להשתמש בלא יותר מ  .מסומן בצינורות יסוד ביציקה

 סנטימטרים ,מרוחב יסוד הבטון המיועד לכך. 10
ם מעל פני הדשא, ברוחב סנטימטרי 80בת אבן הראש תהא בגובה אחיד של מצ .4.3

 .סנטימטרים 15א יפחת מ של בן סנטימטרים ובעובי א 60אחיד של 
בודדת העשויה אבן בלבד )אך לא סלע מחורר( מאבן בנויה מצבת אבן הראש תהא  .4.4

 .שיאושר מראש על ידי הנהלת בית העלמין צבע בהיר בגוון
 לא ינטעו עצים או ישתלו צמחים כלשהם בתחומי חלקות קבורת הדשא. .4.5
 .וגעניאבן הראש יהיה בנוסח שאינו פמצבת הכיתוב על גבי  .4.6

 
 חלקות מצבה רגילה: .5

 
, את מלוא פתח הקבורה בחלקות מצבה מלאה תוצב מצבה מלאה בלבד המכסה .5.1

לרבות השלמה ביציקה )ועיגונה בקוצים( של החלק בפתח הקבורה )כיוון רגל 
 .בלבד( שאינו מכוסה במצבה

 .המצבה המלאה תעוגן באופן המקצועי ביותר ליסודות המקיפים את פתח הקבורה .5.2
סנטימטר, ברוחב שלא יעלה  180מידות המצבה המלאה יהיו באורך שלא יעלה על  .5.3

 .סנטימטר 160יעלה על סנטימטר ובגובה שלא  80על  
לא ינטעו עצים או ישתלו צמחים כלשהם בתחומי חלקות מצבה מלאה ללא אישור  .5.4

 מראש ובכתב מאת מנוחת עולם.
 .הכיתוב על גבי המצבה יהיה בנוסח שאינו פוגעני .5.5
)לרבות ומבלי לפגוע הבולטים מעל פני המצבה לא תתאפשר הקמת מונומנטים  .5.6

אלא באופן שיתואם ויאושר מראש  ומגני דוד(,בכלליות סמלי דת כגון צלבים, סהרים 
 .ובכתב על ידי הנהלת מנוחת עולם
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על חברת המצבות להחל בהקמת המצבה יום לאחר קבלת הרישיון, ולסיים העבודה  .6
 , לכל היותר, מיום קבלת הרישיון. ימים 25בתוך 

כל חלקי המצבה יוכנו מראש בבית המלאכה של חברת המצבות, בטון וטיט יוכן אך ורק  .7
במקום שיועד לכך בתחומי בית העלמין. לא יורשה ניקיון כלים וציוד חברת המצבות 

 בבית העלמין. לא יורשה פיזור חומר בתחומי בית העלמין.
בחיים, חייבת חברת המצבות להזמין ממנוחת עולם חפירה במקרה של הקמת מצבה  .8

בחיים ולשלם עבור החפירה והכנת הקבר בהתאם לתעריף שיקבע מעת לעת ע"י מנוחת 
 עולם. בכל מקרה אין מנוחת עולם אחראית להסרת הלוח והחזרתו.

חברת המצבות מתחייבת ליישר אדמה ודשא, ככל שקיימים סביב חלקת קבר, וכן לפנות  .9
פי אדמה, ושיירי חומרים, בטון וציוד מחוץ לתחום בית העלמין למקום פינוי פסולת עוד

 מוסדר.
הכנסת מצבות וציוד לתחומי בית העלמין אפשרית, לאחר שקיבלה רישיון לכך בכל יום  .10

בלבד, ויתואמו מראש באופן שלא יפריע קיומן של  08:00-12:00עבודה בין השעות: 
 וניציפלים ו/או כל דין.הלוויות וחריגה מחוקי עזר מ

 
ר או חפץ, אף לא לזמן קצר, על חלקות או על חברת המצבות לא תניח כל ציוד, חומ .11

בכלל ובבית העלמין בפרט קיון בסביבת עבודתה יחייבת לשמור על נות ותהא קימ מצבות
 שיגרם כתוצאה מפעילותה בבית העלמין. תהא אחראית בלעדית לכל נזקו
לפנות בכל יום עם גמר עבודתה, כל ציוד, חומר, פסולת, או חפץ חברת המצבות חיבת  .12

השייך לה משטח בית העלמין. מנוחת עולם רשאית לפנות כל הנמצא בשטח בית העלמין 
 מבלי להודיע על כך לחברת המצבות וכל הוצאות הפינוי יחולו על חברת המצבות.

ומנוחת עולם, וח חברת המצבות תבצע את הקמת המצבה לשביעות רצון משפחת המנ .13
 .ומבלי לפגוע בחלקות ובמצבות מנוחים אחרים בבית העלמין או בתשתיותיו

חברת המצבות חיבת לשמור על הסדר ועל התנהגות ההולמת את המקום, לרבות ומבלי  .14
 לפגוע בכלליות, להקים רעש, לצעוק, לשרוק, לשיר וכיוב' בשטח בית העלמין.

הקבועות בנספח זה, על ידי כל אחד מעובדיה חברת המצבות אחראית לקיום ההוראות  .15
ו/או מי מטעמה, ואין היא רשאית להעסיק ו/או להפעיל בתחומי בית העלמין עובד אשר 
מנוחת עולם אסרה על זכותו לעבוד בשטח בית העלמין ו/או הוא מנוע חוקית לעבוד 

 במקום.
ית העלמין, או במצבה או בתשתיות ב עה חברת המצבות או מי מטעמה בחלקת קברפג .16

, וכן ימים, את הנזק לשביעות רצונו המלא של הניזוק 7תתקן היא על חשבונה ותוך 
תשפה אותו בגין כל נזק עקיף, ואם לא עשתה כן, רשאית מנוחת עולם לבצע זאת על 

 חשבון חברת המצבות.
 10-חברת המצבות תהא אחראית לטיב העבודה ויציבות המצבה לתקופה שלא תפחת מ .17

הקמתה, והיא תהא אחראית בלעדית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לכל  שנים מיום
השנים כאמור, פגמים  10אדם או רכוש על ידי המצבה ו/או התקנתה. היה ויתגלו במשך 

במצבה, תהא חברת המצבות חיבת לתקנה על חשבונה לשביעות רצון משפחת המנוח 
 ומנוחת עולם.

 
שולם ישירות ותתתבצע באחריות משפחת המנוח ועל חשבונה הבלעדי מצבות הקמת ה .18

 .לחברת המצבות שבחרה
משפחת המנוח מתחיבת לשלם לחברת המצבות, בנוסף לעלות המצבה, סכום אגרת  .19

 בשיעורים הבאים: , שתועבר למנוחת עולם,יסוד מצבה
 בחלקת יסוד מצומצם.ש"ח בתוספת מע"מ כחוק בגין קבורה  500
 תוספת מע"מ כחוק בגין קבורה בחלקת יסוד מלא.ש"ח ב 855
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חברת המצבות אשר תבחר על ידי משפחת המנוח, הקמת המצבות תתאפשר על ידי  .20
אחת מבין החברות המומלצות אשר נבדקו על ידי הנהלת מנוחת עולם ממליצה על 

ונמצאו עומדות בסטנדרטים הגבוהים והקפדניים של הקמת מצבות  בית העלמין 
 :בתחומי בית העלמין

 09-8824710  050-3386659 טלפון: ובניו בע"מ, וינקלרב. 
 050-8878661 טלפון: דמארי תעשיות שיש, 

 
חברת המצבות לא תציין בכל דרך, על גבי המצבה וסביבתה בפרט ובתחומי בית העלמין  .21

 העלמין.או סביבתו בכלל, את פרטי חברת המצבות וכן לא תבצע כל פרסום בתחומי בית 
חברת המצבות מחויבת לציית לכל הוראות נוספות שיקבעו מעת לעת או יעודכנו על ידי  .22

 מנוחת עולם, לרבות הנחיות בע"פ שיועברו מעת לעת.
 כל חריגה שבוצעה בפועל מהוראות מנוחת עולם, לא תשמש לחורג כהיתר לעשות כן. .23
המצבות וחברת המצבות מנוחת עולם רשאית לשלול את הזכות להקים מצבות מחברת  .24

לא תהא רשאית להכנס לתחומי בית העלמין לצורך הקמת מצבות, באם חברת המצבות 
לא תקיים את כל ההוראות הכתובות בנספח זה. לחברת המצבות לא תהיה כל טענה 

 ותביעה בגין שלילה כאמור.
ק מנוחת עולם רשאית לשנות, לפרק ולתקן על חשבון חברת המצבות, כל מצבה או חל .25

 ממנה שהוקמו בניגוד להוראות המופיעות בנספח זה.
אין מנוחת עולם אחראית בשום דרך לטיב המצבות, יציבותן, גניבות ונזקים כלשהם  .26

 שיגרמו להן.
הקמת המצבה אינה מקנה לחברת המצבות או למשפחת המנוח כל זכות שלא הוקנתה  .27

 להן במפורש.
 
 

תוכנן והננו מקבלים על עצמנו ללא כל סייג ותנאי קראנו את הוראות נספח זה והבינונו את 
את ההוראות ולפיכך מצהירים ומתחייבים להקים המצבה ולפעול בהתאם להוראות ולא 
לחרוג מהן. כן מצהירים אנו כי באם תבנה המצבה שלא במקום או בסטיה או בשינוי 

הודעה מההוראות, תהא מנוחת עולם רשאית לפרק את המצבה על חשבוננו, ללא כל 
ימים מקבלת  10מוקדמת, ואנו מתחיבים לתקנה ו/או להקימה מחדש לפי הענין בתוך 

 הודעה על כך מאת מנוחת עולם.
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

________________     ________________ 
 

 חברת המצבות            המזמין 
 

 

 

 

 

 

 

 


