


!יקריםקוראים

,במשרדהקבורהאגףשלהענפהלפעילותהצצהנותן,שלפניכם3'מסידיעון

שלארוכהבשורה,האחרונותהשניםבארבעמדרגהקפיצתשעשהאגף

.משאביםבמגבלותמענהומתןהתמודדותתוך,וענייניםנושאים

וכפייומיומיבקצבהשולחןעלשעולותובמשימותנגמרתשלאבעבודהמדובר

לכללרוחבייםמעניםליצרוהיאלהתמודדברורהדרךישאחתלאשאמרתי

.הקבורהלגופיוהןפנימהלאגףהןברורהפעולהדרךשיגדירו,הנושאים

לפתרונותשמתחברת,אסטרטגיתתוכניתנדרשתמקומיותהסדרותלצד

.השירותוקידוםהקבורהגופיהתנהלותלשיפורהקרקעלמשאבי,הנדרשים

.לביצועדרךאבניממנהולגזורלתוכניתיעדיםלהגדירזהבהקשרחשוב

והמקצועיהמסורהצוותועלישייצחקמר,האגףמנהלעללבבכלסומךאני

.הבאותבשניםנוספתמדרגהקפיצתלייצרשישכילו,אותושמלווה

.לעתידנאמנהוציפייההעברעלגדולהתודה

בכבוד רב

פלוסעודד 

הכלליהמנהל 



לכל העוסקים בחסד של אמת

הבאה עלינו לטובה, בפרוס השנה החדשה

.ברצוני לברך את כל העוסקים בחסד של אמת

'המתנדבים בעם ברכו ה: עליהם הכתוב אומר

'אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה

בידיכם יצלח' יהי רצון שחפץ ה

ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו

מעליאונהוראמתוך בריאות איתנה 

אמן, עד ביאת גואל צדק

שנה טובה ומבורכת

מאחל

יצחק וקנין

השר לשירותי דת



ד"בס

!וברכהשלום

ד"בסרבמאמץהשקעתםיחדכולכםשבה,שנהעודלהחלפהכברהנה

.בחייהםביותרהקשיםברגעיםלמשפחותהשירותאתלשפרמנתעל

רבותתובנותבתוכווטומןמאודרגישהינוהקבורהבנושאהטיפולאומנם

קשהרגשותבסערתכאמורהנמצאותהמשפחותמטעםרבותובקשות

החשובהעיקרוןאך,ובקשהבקשהבכללעמודמצליחיםאנחנותמידולא

המשפחהלקראתלבוא,ידנוומשגתשניתןככולמאמץלעשותהוא

.והסברהבשקיפות,בסובלנותפניםלהולהאיר

אתולייעללשפרמנתעללאותללאפועליםועובדיוהמשרדל"מנכ,השר

במשימהלעמודבכדיהכליםמיטבאתבידכםולתתבארץהקבורהמערך

."אמתשלחסד"וכמובןזווחשובהלאומית

במסירותפעולתכםעלאישיבאופןולמשפחותיכםלכםלהודותברצוני

.ד"בסטובותלבשורותרקושנזכההשנהכלבמשך

ופורייהטובהשנהבברכת

וברכותיהשנהתחל

וקללותיהשנהתכלה

ונצליחנעשה'הבשם

ישייצחק

קבורהבכיראגףמנהל



השירות ומעקב של המשרד לשירותי דת ואגף קבורה  כחלק משיפור 

. אחר מתן שירותי קבורה נאותים לאזרחים

עלה לאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת 2019בחודש יוני 

. הנפטריםלמשפחות שאלון מקוון 

י כניסה לקישור"ע, את הטופס ימלאו המשפחות באופן דיגיטלי

https://mashovniftar.m-datit.org.il/#/seker

האגף יטפל בבעיות שיעלו מהמשוב  , לאחר סיכום התשובות שיתקבלו

.ובגופים שלא עומדים בתנאים של השירות לאזרחים

.חשוב לנו לשפר את השירות הניתן למשפחות ברגעים הקשים

!בשורות טובות 

https://mashovniftar.m-datit.org.il/#/seker
https://pndblog.typepad.com/.a/6a00e0099631d088330240a490f925200d-popup


לעניינילחברההרישיוןובתנאידתלשירותיהמשרדל"מנכחוזריבמסגרת

בבתיובטיחותלנגישותהנוגעיםונהליםהנחיותמספרפורסמו,קבורה

.העלמין

מטהבעבודתהחלהמשרד,הנהליםויישוםההנחיותקיוםאתלוודאמנתעל

חיסוניםלמתןהנחיותזהובכללעלמיןבבתיובטיחותהנגישותנושאלהסדרת

.ות/לטהרנים

נקייםאנו,מסמכיםאילנולשלוחתידרשושבומכתבאליכםישלחבקרוב

השוניםהעלמיןבבתי,הקבורהאגףמטעםיזוםבאופן,סיוריםהקרובבעתיד

.המשרדבהנחיותועמידהתקינותביקורתלצורךהארץברחבי

:יבדקוהביקורתבמסגרת

הסדרה,בטיחות,נגישותהעלמיןביתבינויהנחיותבנושאכלליתביקורת.1

.ועודתכנונית

.הטהרהות/לעובדיהחיסוניםביצועתיעוד.2

.הקבורהבתחוםהדתיותבמועצותמתנדביםהעסקתתיעוד.3

.על היערכותכם ועל המשך שיתוף פעולה פורהנודה 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR94OhlefkAhUEDOwKHUJJDskQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fde.depositphotos.com%2F129933312%2Fstock-illustration-safety-work-flat-vector-icons.html&psig=AOvVaw3nWGfRF7ATbicc3IpPlFir&ust=1569335647315960
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisvIunlOfkAhVG6qQKHXKABOEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fgoodvision.e-kugel.net%2Findex.php%3F%26tPath%3D1_48%26itemID%3D509&psig=AOvVaw06EN4_FpC3zBZmlSiWQVSm&ust=1569335354748411
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisvIunlOfkAhVG6qQKHXKABOEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fgoodvision.e-kugel.net%2Findex.php%3F%26tPath%3D1_48%26itemID%3D509&psig=AOvVaw06EN4_FpC3zBZmlSiWQVSm&ust=1569335354748411


המפתח שעל פיהם  קבועיו התפרסמה רשימת "ל ע"מנכבחוזר 

.מתבססים מפתחות התקינה לכל תחום

הנחייה הלכתית אנו מעדכנים את מספר העובדים הנדרש  לאור 

לכל טהרה  2במקום , טהרהלביצוע 

.3העובדים הנדרש לביצוע טהרה הוא מספר 

קבורה

ערךהמפתח למדידת עבודה  קבועי

3מינימום מספר עובדים נדרש לקיום לוויה

1(שעות)משך זמן ממוצע ללוויה 

2מספר עובדים לכריית קבר

1משך זמן נדרש לכריית קבר

3מספר עובדים נדרש לביצוע טהרה

1משך זמן נדרש לביצוע טהרה

2מספר עובדים נדרש לניקיון בית עלמין

1משך זמן יומי נדרש לניקיון בית עלמין

1.5זמן הובלת נפטר באמבולנס



וישבנפטריםשנוהגיםבמנהגיםביותרלהקפידישהפוסקיםגדולידעתלפי

.בביטולואומנהגבשינויסכנהאף

לחםשלאחרוןהקונטרס":כתב(ב"שנד"יוע"ש)בהגהיהודהלחםבבית

ואיןכןנוהגיםאיןובזמננו,רחיצהסדרשתיקןהזקןהיללבשםכתבהפנים

.קודמיםמתיםשארשלבזיוןמשוםמנהגםלשנותקדישאלחברה

וכמהכמהמתיםמינןברכךאחרוהיהחדשהמיטהעשואחתשפעםושמעתי

וביטלוצדקהופסקותעניתוגזרו,משניםשהיוזהמשוםחוליםוהיותינוקות

"ממנהגןחברהכללשנותאסורלכך,הגזרה

(המתטהרת)זהדבריהיהולא":"משהמצבת"קונטרס"אדםחכמת"בכתב

ופטרוהמתכבודעניניבכלכךכלל"חזהחמירוהלאכיבעיניהםקל

שכןכל,בהספדואפילוהואזהואםשבתורהמצוותמכלהמתעסקים

כולםאךבגמראשורשלזהמצינולאטהרתועניניכלובאמת"."בהתעסקות

ועיין,בכלבוירוחםוברבינוברוקחוכמבוארהחסידיהודהמרבימקובלים

(מפאנוע"הרמ)עזריהמנחםרביוהואמפאנותלמידהיהשהואיבוקבמעבר

להיותאך,ונוראיםגדוליםסודותכתב,המתעםשנוהגיןומנהגמנהגכלועל

שראיתיוכפי,מלומדהאנשיםכמצותאצלםהכל,אדםלכלנמסרשהדבר

,ולדעתי,ובושהחרפהלאותהאוי,בשרחתיכתרוחציםכאילוהמתעםנוהגין

בהערהודיגדולעונשלהםיהיהשלאהלואיזהעלשכרלקבלשחושביםתחת

."זו



:(שנאסימןדעהיורה)השולחןובערוך

אותושיקברומתלמידיואחדציווהאחד,הדורגדולישניעלבבירורושמעתי"

לחוץויצאבמעיוחשתכריכיולהלבשתכשהגיעותלמידואותוציציותיובכל

אותונכנסותיכףכנהוגמהציציותאחתונתקומזהידעולאשהלבישוהוואותם

לבליהשמיםמיןאותשזהושםשהיוהגדוליםואמרולצעוקוהתחילתלמיד

ביתדמהציציותאחתניסתבכההציציותכלעםבקברכשהניחוהווהשנילשנות

.כןגזרוהשמיםשמןבחושוראומעצמהוניתקההקברשבתוך

יסודבעלמהוראדנאל"זז"מוהרהחסידהיהוהשניל"זא"הגרהיההראשון)

":(הציציותבכללהניחוכ"גשציווההעבודהושורש

:דבריובתוךכתב('לסימן)השדהדודאית"ובשו

לאה"הקבשאפילו,מנהגיםמשארטפיחמירמתיםגבישנהגודהמנהג..."

.המנהגלשנותרצה

דיןבביתעליושפוקדיםלוגורמים,מתגבישינויאיזושמשניםכלשוהטעם

"בדינועליוומעיינים,זהנשתנהלמה,מעלהשל

בזהכיוצאבכלשבאמת-לדסימןדעהיורה-זחלקאומריביעת"שו

,עתהעדשנהגוממהבקבורתםוהןהמתיםבהלווייתהןהמנהגמןשמשנים

.ו"חלחייםסכנהמשוםבויש

ממנהגדברשוםלשנותשאסור,(שנאסימן)יהודהלחםביתבספרש"וכמ

.גםבדברסכנהושיש,למתיםשעושים

בדבר,כתב(רסט'סיד"חיו)צביהרת"בשופראנקפסחצבירביהגאוןגם

להיקברלארץמחוץבארונותהמובאיםשהמתיםבירושליםשנהגוהמנהג

הבריאותוממשרד,בקרקעאותםוקובריםהארוןמןאותםמוציאים,בירושלים

מבלי,שלהםהארונותעםלקוברםולהנהיג,המנהגלשנותרצוהממשלהשל

.'וכורעריחשישהנפטריםכבודמפני,כללהארונותלפתוח

יש,הארוןעםאותםיקברואםואדרבה...המנהגמןכלללשנותשאין,והשיב

.ישראלבאדמתלהיטמןרצונםשבוודאי,המתיםבכבודפגיעהמשוםבזה

.בישראלהמקובלהמנהגנגדשהואועוד

לפרוץולא,הקודםהמנהגמןדברלשנותשלאהמשמרעללעמודישולכן
.כ"ע.הקדמוניםישראלבמנהגי



,הנכונההקברחלקתאלהדרךאתולחפשאינסופיקברותלביתלהגיע

.אפשריתבלתיכמעטמשימהלהיותעלולהזולעיתים

.בארץהעלמיןלבתיגםהגיעה2019שנתשלהטכנולוגיהאבל

GRAVEZבשםהקבראלניווטאפליקצייתמופעלתאלובימים

שתאפשרחדשהאפליקציהמשיקהבישראלהגדולותקדישאחברותפורום

ישירותעצמםולנווטבקלותלהתמצאבישראלהגדוליםהעלמיןבתילמבקרי

המשפחהבתאובןשלהקברחלקתאל

.מצבותמיליון1,300,000–מיותרשלתמונותמוזנותבאפליקציה

לפימתעדכןההליכהומסלולהמצבהתמונתמתקבלתהנפטרשםהזנתעם

GPSהתפילותנוסחאתתקבלהמשפחהלקברההגעהעם,בנוסף.אמתזמן

.הניידהטלפוןאללאזכרה

מוצףהמוקד,בשטחשקייםאמיתימצורךשנולדוייחודיחדשניברעיוןמדובר

שהובילמה,יקיריהםקבוריםהיכןלדעתהמבקשיםאזרחיםשלבפניות

המבקשיםולאלוקברםצילוםעםהנפטריםעלמידעלתתשיכוללפרויקט

."מיקוםעםמבוססתקוליתניווטמערכתעם,להגיע



רשותממידעלקבלאזרחכלשלזכותואתקובעהמידעחופשחוק

,המדינהביטחוןעלשמירהוביןלמידעהחופשביןשיאזןבאופןציבורית

.'וכוהפרטיות

החוקוכן,למסורמותרמידעסוגיאילו,מידעלקבלרשאימיקובעהחוק

.בהוהטיפולהבקשהלהגשתהנוהלאתמפרט

בטחוןכגוןשוניםואינטרסיםזכויותלביןהמידעחופשביןלאזןנועדוהסייגים

.'וכוומסחרייםמקצועייםסודות,הפרטיותשמירת,המדינה

שיקולשישאולמסוראסורמידעסוגיאילו,מידעלקבלזכאימיקובעהחוק

בבואההציבוריתהרשותשלהדעתשיקולהפעלתאופן,למוסרםשלאדעת

.בהםוהטיפולהבקשותהגשתנהליבדברוהנחיותהוראותוכן,מידעלמסור

המשפטים  להגיש בקשה דרך האתר של משרד ניתן 

https://www.gov.il/he/service/freedom_of_information_submission

?gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcilpPqvkYhymIVDqFmF84

j_f2AIz2BWYm16KOKw_f0YTCsQT4SBgYFAaAu37EALw_wcB

:קשר עם המשרד לצורך השגת הטופסליצירת 

ממונה חופש המידע-פדידה דקלה ' גב

02-5311128: טלפון

02-5311008: פקס

:ל"דוא Meyda@dat.gov.il

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144M1_001.htm
https://foi.gov.il/he/office-managers
https://www.gov.il/he/service/freedom_of_information_submission?gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcilpPqvkYhymIVDqFmF84j_f2AIz2BWYm16KOKw_f0YTCsQT4SBgYFAaAu37EALw_wcB
mailto:Meyda@dat.gov.il


הקדישאחברותפורוםעםמשותףמיזםהינהבנימיןמורשתתכנית

,הקבורהלעובדיוייעודיתמקצועיתהכשרהלקידוםבישראלהגדולות

.ומטהרותקדישאחברותמנהלי

כליםהקניית,הנדרשהידעוהרחבתהמקצועמיסוד–התוכניתמטרות

ויצירתבתחוםייחודיותסוגיותעםולהתמודדותהשירותלשיפור

.העבודהבתהליכיואחידותסטנדרטיזציה

מיומנויות,ומנהגיםהלכות:כולליםההכשרהבמסגרתשנלמדיםהתכנים

.ועודרגשיותמיומנויות,מחשבמיומנויות,אישיתביןותקשורתשירות

חברותלעובדיהשמיניהמחזור11/06/19בתאריךנפתחהמיזםבמסגרת

.אריאלאוניברסיטתשלחוץללימודיביחידהקדישא

,מטהרותלהכשרתמסוגוראשוןמחזור13/06/19בתאריךנפתחבנוסף

ליועציםהאגודהבשיתוףדתלשירותיבמשרדהתקיימהההכשרה

קדישאמחברותלמטהרותיועדהמחזור,בישראלבמשפחהומטפלים

למוקדיםההכשרהתורחבוהביקושההצלחהלאור,והסביבהבירושלים
.הארץברחבינוספים

תכניתשלהשביעיהמחזורשלסיוםטקסהתקיים05/08/19בתאריך

השרבהשתתפותדתלשירותיבמשרדהתקייםהטקס,בנימיןמורשת

אברהםהרב,ה'רוזיעקבהרב,פלוסעודדד"עול"המנכ,ועקניןיצחק

וחולקולבוגריםתעודותהוענקובטקס,משפחותיהםובניהבוגרים,מנלה
.הסהמשפחתבמימוןהקורסלמצטייניהצטיינותמלגות



j



למחוזותהדרכותומקייםו"חבחירוםלקבורההיערכותואתממשיךהמשרד

.בהםהכלוליםהקבורהולגופיהשונים

כנסהתקיים27.5.2019בתאריך

אביבותלמרכזלמחוזותמאוחד

הנדיבובאירוחו,רמלהדתיתבמועצה

.ישראלסמיד"עוהמועצהממונהשל

פלוסעודדד"עוהמשרדל"מנכ,כןכמו

חשיבותאתוהדגישדבריםנשא

.אליווהיערכותהנושא

,ישייצחקמר,קבורהבכיראגףמנהל

כולוהאגףהיערכותעלהסביר

ההישגיםעלדיברוכןחירוםלשעת

הדרךכיצייןוכן.בתחוםכהעד

.מתמידקרובהמלאהלכשירות

מנהלת,אברהמיתמיהגברת

,במשרדבחירוםהקבורהתחום

.בחירוםהקבורהתחוםאתהציגה

אביבותלמרכזמחוזותמנהליהוצגו,ובנוסף

.בהתאמהרנדשמחהומרלוייניבמר

תרחישיםעלשמחוןבןאלנה'גבמאתמרתקתהרצאהניתנה,לסיום

.אליהםוהיערכותאפשריים

אביבותלמרכזמחוזכנס



כנסהתקיים17.6.2019בתאריך

גולןבמדרשתמזרחצפוןלמחוז

מרבאדיבותאותנואירח.בחיספין

מזרחצפוןמחוזמנהל,רביבואבי

.הגולןרמתהדתיתהמועצהומזכיר

בחירוםהקבורהתחוםהוצגבכנס

.אברהמיתמיי"עבמשרד

המועצהראש-רוקחחייםמר

דבריואתנשא,הגולןרמתהדתית

בןאלנהשלהרצאתההוצגהולבסוף

אפשרייםתרחישיםעלשמחון

.אליהםוהיערכותבחירום

במשרדנערך24.7.2019בתאריך

.ירושליםלמחוזכנסדתלשירותי

השרשלבדבריונפתחהכנס

על,ועקניןיצחקהרבדתלשירותי

.אליווהירתמותהנושאחשיבות

עודדד"עוהמשרדל"מנכ,כןכמו

.השרדבריאתוחיזקהוסיףפלוס

תמיי"עהוצגבחירוםהקבורהתחום

דבריואתונשאוהוצג.אברהמי

יצחקהרבירושליםמחוזמנהל

קדישאחברהל"מנכגלבשטיין

.ירושליםוהכלליתהראשית

בןאלנהשלהמדהימהוהרצאתה

אתסגרהחירוםתרחישיעלשמחון

.הכנס

מזרחצפוןמחוזכנס

ירושליםמחוזכנס



וכלבחירוםלקבורההיערכותשלהראשוןהכנסיםסבבהסתייםבזאת

.חירוםבשעתלפעולותהודרכוהמחוזות

יתקיימווכןמחוזמנהללכלפעולהתיקילהיבנותמתוכננים,הדרךבהמשך

.גדולבתרגיליתורגלויחדגםהמחוזותכלמכןולאחרמחוזבכלתרגילים



ועבודת השיפוצים מישתדרגבית הלוויות שמגר בירושלים , שלא נצטרך

. במקום שהחלה השנה עומדת להסתיים בקרוב

. החדש יאפשר פיקוח ובקרה לבאים בשערי המתחםהמקום 

. ההלכהתוך שמירה והקפדה על , הנפטרלכבוד ודאגה 

האחרונה חש בשינויים שבוצעו בתקופה מי שפקד את בית הלווית שמגר כל 

. במקום

. ל מועצת בתי העלמין הרב הלל הורביץ"וזאת אודות לפעילותו של מנכ

הוצבו מחסומי חנייה בכניסה וביציאה  , נמנעת הגישה לחדרי נפטריםמעתה 

לאחר שבמקום החלו לחנות מידי יום עשרות רכבים שהגיעו לסידורים באזור  

הותקנו תשתית מצלמות אבטחה , והקשו על משפחות הנפטרים למצוא חנייה

לצד השינויים במקום החלו . והתאורה שודרגה והותאמה, בכל המתחם

להם שותפים מועצת בתי  . שיפוצים נרחבים בעלות של מיליון וחצי שקלים

. הקדישאעיריית ירושלים וחברות , העלמין

שירותי הקבורה בעיר מטעם בתי העלמין אחראית על מועצת 

.  לשירותי דת ועירית ירושליםהמשרד 

מהמועצה  המועצה ביקשה , כךלאור 

ומעיריית ירושלים את  דתית בירושלים 

ולאחר  . בית הלווית שמגרהאחריות על 

.בעבודותניתן להתחיל שקיבלנו היה 

להעביר את ניהול בית הלווית  ההחלטה 

מועצת בתי העלמין שמגר להנהלת 

ושיפוץ המקום והיא שדרוג את אפשרה 

,  לנפטריםהראוי את הכבוד נותנת 

".הנפטרים וציבור המלוויםמשפחות ראוי עבור מקום , ומאידך



התקיים כנס 9.9.2019בתאריך 

מתנדבים ומתנדבות  , לעובדים

בחברה קדישא ומועצה דתית צפת 

בשיתוף המשרד לשירותי דת 

. והמועצה הדתית צפת

בנוסף התקיימה הדרכה מעשית  

, שעות3בטהרה במשך 

על פי הנוהל של המשרד לשירותי  

דת והדרישות ההלכתיות של 

.הרבנות הראשית לישראל

י "ההדרכה הועברה ע

הרב חנוך פרסטר



שלבסיוע,הגורמיםכלשלמסודרתהערכותלאחרומוצלחתטובהבשעה

האזוריהעלמיןביתלהרחבתבשטחהעבודההתחילה,דתלשירותיהמשרד

.רגבתל

בשטח,הרחבלקהלבשורהאיתןמביאותהעלמיןביתשלההרחבהעבודות

1,200במקוםלדונםקברים700שלנמוכהצפיפותתהיהמכשיריםשאנו

קבורהכולל,קבורהמקומות59,220כוללההרחבהשטח,לדונםקברים

.קדישאלחברותקבורהמקומות49,000מתוכם,חירוםוקבורתאזרחית

לכלמענהלתתנועדורגבבתלהאזוריהעלמיןביתשלההרחבהעבודות

.2070עדחיפהמטרופוליןשלהקבורהצרכי



:חשובותפעולותכמהנעשוכךלצורך

ישראלמקרקעירשותעםחכירהחוזה

עבורדונם400-כשלשטחעל

שללשטחבנוסףזאת,יהודיתקבורה

בשימושנמצאשכברדונם200–כ

רגבתלהאזוריהעלמיןבית

אזרחיתלקבורהישראלמקרקעירשותעםחכירהחוזה

לקבורהעלמיןביתלמטרתשנים99שללתקופה,ר"מ50,000שלשטחעל

.אזרחית

העלמיןלביתגישהכביש

חדשגישהכבישלסלילתהתוכנית

האזרחיתהקבורהלחלקתשיוביל

ידיעלתוקףוקיבלהסופיתאושרה

,ברשומותופורסמההמחוזיתהוועדה

הנוסףהגישהכבישיהיההוא

.רגבתלהעלמיןלבית

בשטחהעבודותביצוע

האחרוניםהחודשיםבארבעת

יוםמידיבשטחעבודהמתבצעת

,החמהשקיעתעדמבוקר

,דרכיםפריצת,המקוםבהכשרת

,מדרכותהסדרת,סלעיםסילוק,יישור

,גינון,מים,ניקוז,תאורה

מפרטיפיעלהתשתיותכלוהכנת

.שאושרוהעבודה



j

קציבת

'בשלבפיתוחעבורתקציבאושר

לשניםרגבתלהעלמיןביתשל

משרדנציגיבאישור2017-2019

משמעותיהישגזהו,האוצר

.שנתירבתקציבלקבלת

ואבטחהשמירה

ובאנשיםברכושפגיעותהשחתה,ונדליזםמעשישלקשותשניםלאחר

לטובהשינויחלהאחרונההשנהבחציכילטובהלצייןיש,שוניםואיומים

בזכותהואזהמצב,העלמיןביתבשטחזהמסוגמקריםנרשמוולא

החדישיםהאבטחהלאמצעיבנוסף,ישראלמשטרתשלנמרצתפעילות

.העלמיןביתבשטחשהותקנו

הציבורעםקשר

והיפיםהמסודרים,הנקייםהעלמיןמבתילאחדנחשברגבתלהעלמיןבית

דתלשירותימשרד,האוצרמשרדנציגי,קדישאחברותואנשיבארץ

.ולמידההיכרותלסיוריהעלמיןלביתמגיעיםאחריםוגורמים

נעשההעלמיןביתאתשפוקדותוהמשפחותהמלוויםציבורעםהקשר

עלשוטףמידעהמספקיםהעלמיןביתשלוהאתרהפייסבוקדףבאמצעות

.המקומיתהתקשורתבאמצעותוכןבמקוםהנעשה



j



נוערלבניפעילותהתקיימה,הזיכרוןיוםערבלקראתט"תשעבאייר'בשלישיביום

.השכולותהמשפחותאתומחבקיםהנופליםאתזוכרים:בסימן

זיכרוןנרהדלקתטקסכללההפעילות

המדינהמדגלהמורכבדגלוןוהנחת

ל"צהחלליקבריעל,שחורבסרטעטור

הקבוריםאיבהפעולותונפגעי

.ברקןת.באאריאלהעלמיןבבית

החללשלחייוסיפורהקראת,כן-כמו

.מותוונסיבות

החניכיםשתלו,הזיכרוןטקסלאחר

אדניות14-בופרחיםשתילים

הפעילותלצורךרכשההדתיתשהמועצה

.העלמיןביתבשטחפוזרוהאדניות.העלמיןביתוחזות

הנופליםעלסיפרבדבריו,צוריאלעמוסהדתיתהמועצהראשהשתתףבטקס

וחיבוקלנופליםזיכרוןבהשישעקיבא-בניחניכישלהפעילותחשיבותוהדגיש

נוערמתנועותחניכיםה"בעזישתתפוהבאהשבשנהואיחל.השכולותלמשפחות

.אריאלבעירהקיימותנוספות

.קבורהאגףשלהעבודהתוכניתובמסגרתלויחייוסףמרעםבתיאוםהפעילות



במסגרת יום גיבוש 

ט"א באלול תשע"שהתקיימה בתאריך י

לעובדי אגף קבורה 11.9.2019

ולעובדי אגף שירותי דת לעדה האתיופית 

נערך סיור לעובדים בבית העלמין העתיק 

קבורים שבו , בזיכרון יעקב

הארץ והאומהמייסדי 






