
ורוצים  השרון,  הוד  תושבי  אתם 
לעדכן את הקרובים לכם בסגנון 
לאחר  לכם  המתאים  הקבורה 
הקבורה  השרון  שבהוד  דעו  לכתכם, 
הקבורה  היא  היחידה  האפשרית 
האורתודוכסית.  אמנם בשנת 1996 נחקק 
חלופית,  אזרחית  לקבורה  הזכות  חוק 
ישראלי  אזרח  כל  של  זכותו  את  שעיגן 
ואמנם  צו מצפונו,  ולפי  כרצונו  לקבורה 
2006 קבע במכתב,  חי אדיב כבר בשנת 
אחד  הינה  אזרחי  עלמין  בית  הקמת  כי 
זאת,  ובכל   ,2007 לשנת  העירייה  מיעדי 
8 שנים אחרי, קבורה אזרחית עדיין איננה 

מתאפשרת בהוד השרון.
השרון,  הוד  נכונה  מנוחה  עמותת 
לאפשר  מטרה  מתוך  הוקמה  אשר 
ורצונו  אמונתו  לפי  להיקבר  אדם,  לכל 
השנים  במהלך  פנתה  הפלורליזם,  ברוח 
שלטענת  כיוון  השרון,  הוד  לעיריית 
להקצאת  פעלה  לא  העירייה  העמותה 
אזרחי.  עלמין  בית  לטובת  הקרקע 
העמותה הוכיחה בסימוכין, שגם המשרד 
לעמותה  להעניק  הסכים  דת  לשירותי 
לאומי  לביטוח  המוסד  קבורה,  רישיון 
קבורה  בהסכם  עימה  להתקשר  הסכים 
להקצות  הסכים  ישראל  מקרקעי  ומנהל 
בית  הקמת  לצורך  הקרקע  את  לעמותה 
הסכמת  היה  שנדרש  כל  אזרחי.  עלמין 
פניות  למרות  נתקבלה  שלא  העירייה 
לטענת  העמותה.  מצד  ונשנות  חוזרות 
עו"ד אורן ויינברג, המייצג את העמותה, 
החל משנת 2010 מכשילה העירייה באופן 
אזרח  כל  של  הזכות  את  ואקטיבי  מודע 
ואינה  מצפונו  צו  פי  על  להקבר  בעיר 
אזרחי,  העלמין  בית  הקמת  מאפשרת 
זאת בשעה שברוב הערים הסמוכות: כפר 
או  פועלים  תקווה  ופתח  הרצליה,  סבא, 
הוקצו שטחים להקמת בית עלמין אזרחי. 
חשוב לציין שמי שרוצה להרבר בקבורה 
רק  בחינם  זאת  להעשות  יכול  אזרחית 

קברות  בית  ואין  במידה  מגוריו.  במקום 
לשלם  המשפחה  נאלצת  בעירו  אזרחי 
בישובים  אזרחית  לקבורה  עתק  סכומי 

אחרים.

מצוקת הקבורה בנוה הדר

נוה  העלמין  בבית  הקבורה  מצוקת 
הדר איננה עניין שבמחלוקת. ובכל זאת, 
איננה  השרון  הוד  שעיריית  שנים  כבר 
מקדמת את המהלכים שנדרשים על מנת 
האחרונות,  בשנים  המצוקה.  את  לפתור 
החלה  התמלא,  הישן  שהמתחם  לאחר 
המועצה הדתית לקבור בשטחים סמוכים 
שנמצאים בבעלות רשות מקרקעי ישראל 
)רמ"י( ומנוהלים על ידה. במהלך השנים 
מקרקעי  רשות  עם  העירייה  הגיעה  לא 
ישראל להסכם חכירה או הסכם העברת 
זכויות הקרקע לרשותה, כך שהיא תוכל 
העירונית  הבינוי  תכנית  פי  על  לבנות 
 50% התב"ע,  לפי  המאושרת.  )תב"ע( 
יהיה  אורתודוקסית  לקבורה  מהשטח 
בקבורה רבודה, כלומר, בקומות, ובנוסף 
לקבורה  עלמין  בית  יוקם  השטח  בתוך 
נכונה,  מנוחה  עמותת  לטענת  אזרחית. 
שבו  הקיים  המצב  את  מעדיפה  העירייה 
התב"ע  פי  על  איננה  הנוכחית  הקבורה 
נמנעת  היא  שכך  כיוון  המאושרת, 
הכרוכה  היקרה  העתידית  מההוצאה 
בכתב  פנתה  העמותה  רבודה.  בקבורה 
הוד  בעיריית  פיקוח  מחלקת  לראש 
כי  והתריעה,  הלפגוט,  ירון  מר  השרון, 
ניפגש  הלפגוט  מר  חוק.  בהפרת  מדובר 
עם נציגי העמותה ולמרות שכל הנתונים 
נמצאים בידי עיריית הוד השרון היא לא 

עשתה דבר. 
לדברי סגן ראש העירייה, יגאל שמעון:

לקו  הגיעה  בעיר  הקבורה  "מצוקת   
האדום, וישנו הכרח במציאת פתרון מיידי 
עלמין  לבית  הקבורה  תועבר  שלא  כך 

ירקון. השאיפה של העירייה היא שרשות 
מינהל מקרקעי ישראל תעביר את השטח 
לעירייה בהסכם, ואז העירייה תוכל לפעול 
שכוללת  העירונית,  הבינוי  תכנית  לפי 
הרחבה של בית העלמין, קבורה בחלקה 
בקומות וחלקה בשדה והקמת בית עלמין 
של  מתקדמים  בשלבים  אנחנו  אזרחי. 
הסדר מול רשות מקרקעי ישראל, כאשר 
השרון".  להוד  אותה  מחכיר  רמ"י  כיום 
עם זאת,תגובתם של יגאל שמעון, עיריית 
הוד השרון ורשות מקרקעי ישראל, אינן 
 : נמסר  השרון  הוד  מעיריית  אחידות. 
"העירייה פעלה ופועלת מזה מספר שנים 
חלקו  כולל  העלמין  בית  פיתוח  לקידום 
תוכנית  אושרה   2007 בשנת  האזרחי. 
הכולל  הקיים  העלמין  בית  להרחבת 
בתוכו גם חלק המיועד לקבורה אזרחית. 
עם אישור התב"ע פנתה העירייה לרמ"י, 
להחכיר  בבקשה  הקרקע,  בעלת  היא 
חוזרות,  פניות  אף  על  הקרקע.  את  לה 
פגישות ומכתבים, עד היום המנהל טרם 
החכיר לעירייה את הקרקע ועד שהמנהל 
נוכל  לא  לעירייה,  השטח  את  יחכיר  לא 
אזרחית  לקבורה  השטח  את  להקצות 
לטענת   זאת,  עם  אורתודוכסית".  או 
)רמ"י(:  "הרשות  רשות מקרקעי ישראל 
זמן מול העירייה על מנת  מתנהלת מזה 
ביחס  חכירה  הסכם  על  חתימה  לקדם 
אושרה  לאחרונה,  העלמין.  בין  לשטחי 
באופן עקרוני עסקה ביחס למתחמים א, 
מרכז,  העיסקי  וד'  במרחב  ג')בחלק(  ב, 
לאישור  אלו  בימים  לעלות  צפויה  והיא 
הרשות.  בהנהלת  המוסמכים  הגורמים 
יוער, כי חלקו האחר של מתחם ג' )שלא 
בתחום  מצוי  האמורה(  בעסקה  נכלל 
הרשות  הדר.  רמת  מושב  של  המשבצת 
פועלת לקידום פידיון שטח זה מהמושב 
לנהלי  בהתאם  לעירייה,  החכרתו  לצורך 

הרשות ולהוראות התב"ע".0

אדמות המתחמים בבית העלמין 
נווה הדר נמצאות בבעלות רשות 
מקרקעי ישראל, ועיריית הוד השרון 
טרם העבירה אותן בהסכם לידיה. 
התוצאות, בין השאר, הן מצוקה 
גואה במקומות קבורה ובית עלמין 
לקבורה אזרחית שלא נבנה

אם
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