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 סטטוס קבורה אזרחית ברמת השרון 
 

 רקע: 
 

 
פעילה וזמינה לתושבי העיר המעוניינים  ברמת השרון אין חלקת קבורה אזרחית ייעודית  .1

תושבים הרוצים קבורה  אזרחית המנוהלת על ידי גוף שאינו המועצה הדתית.בקבורה 
אלטרנטיבית ללא מעורבות המועצה הדתית פונים לפתרונות מחוץ לעיר, משלמים סכומים  

 גבוהים מאוד ואם מחליטים לקבור ברמת השרון לא מקבלים מענה אמיתי לרצונם ודרכם. 
הרחבת בית העלמין, כולל חלקה אזרחית לפני מעל שנתיים אישרנו במועצת העיר את  .2

 וחלקות אורתודוכסיות. מאז בוצעה קבורה רק בחלקות האורתודוכסיות. 
אחוז מהקבורות בכל שנה הן קבורות   30בהרצליה השכנה בעלת אופי תושבים דומה  .3

אזרחיות. בקרית טבעון שהיא בעלת ציביון ואופי זהה לרמת השרון ובה מופעלת הקבורה 
הן  מהקבורות בשנהאחוז  50האזרחית על ידי עמותת "מנוחה נכונה קרית טבעון" 

הדבר מצביע   –מאחוז מהקבורות הן אזרחיות פחות   –אזרחיות. ברמת השרון במצב הקים 
 . מחסור בשירות חיוני לתושבי העיר ובעיה בהתנהלות העיריה כלפי תושביהעל 

ללא מטרות ון", עמותה ברמת השרון קמה לפני מעל לשנה עמותת "מנוחה נכונה רמת השר .4
תה רווח אשר חברים בה תושבי העיר, הם פועלים בהתנדבות והם הגדירו את מטרת העמו

 כהנגשת הקבורה האזרחית לתושבי רמת השרון.
הנגיש לציבור  ניסיון שיתוף פעולה זמני של העמותה עם המועצה הדתית הבהיר שלא ניתן ל .5

הרמת שרוני את השירות ללא מתן הקצאת שטח לעמותה בדומה ושווה להקצאת השטח 
 האורתודוכסי למועצה הדתית.

על פי אמונתך היא זכות בסיסית של כל אזרח איש באמונתו יחיה והזכות להיקבר כדרכך ו .6
 בישראל. 

 
 

  :יה השאלות לראש העיר
 

מדוע מתעכב מתן שירות קבורה אזרחית אלטרנטיבית ברמת השרון במשך שלוש שנות  (1
   ?הקדנציה הנוכחית

מתי ניתן יהיה לקבור בחלקה האזרחית ? מה תוכנית הפעולה של העירייה לשימוש בחלקה (2
 ?החלקהומי ינהל את 

את הקצאת השטח לעמותה דבר  מעכבת/מדוע עיריית רמת השרון מונעת)שאלת המשך(  (3
 ?פעולתה המבורכתתחילת שיאפשר את 
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