
 

 
   

   התכנסות   <:0099-00

 

 ברכות   9>00-<:00  

 לא הגיע(יצחק וקנין, השר לשירותי דת  הרב( 

  'דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנוןגב 

 

 תגרי הקבורה בישראלא   9=90:-9>00

מיליון תושבים  01-, ל0102מיליון תושבים בסוף שנת  01-צפויה להגיע לת ישראל אוכלוסיי

.  מהם האתגרים הצפויים בתחום מיליון תושבים 01-ל ,0101שנת בו, 0122בסוף 

 הקבורה? כיצד נערכים בישראל לספק קבורה מכובדת לכלל התושבים.
 

  חכמת רחוב, מתכננת עריםאילת קראוס, גב' נחה0 מ

 קרקע, מים ומוסדות ציבור לאומייםמנהלת אגף  , רחלי קולסקיגב' 
     עתידב תכנוןלומגמות  תכנונית תמונת מצב

 מנכ"ל המשרד לשירותי דתעודד פלוס, מר 
סקירת פתרונות הקבורה שהתפתחו בישראל בעשורים  –שיטות קבורה בישראל 

  האחרונים  

  ראש ישיבת אורות שאול וראש תחום אתיקה בארגון רבני צהרהרב יובל שרלו, 
 לאומית, מוסרית ודתית מתוך אחריות הלכתית -קבורה יהודית

 ויו"ר פורום חברות הקדישאחברה קדישא תל אביב מנכ"ל מנלה, הרב אברהם 
 עבר, הווה ועתיד –בתי עלמין בגוש דן 

  אגף תקציבים, משרד האוצר, חסון יובל טלרמר 
 עלות שטחי הקבורה בישראל  –יוקר המחיה 

 

       ישן וחדש – פתרונות קבורה   099;:-9=90:

ורה המשלבים בין מסורת, משפחתיות, הדורות התפתחו בישראל פתרונות קב במהלך

סגנונות . , מרחק ממקום ישוב ועודחקלאיתה מעמד, תרבות, ערך הקרקעכבוד המת, 

  הקבורה בישראל השתנו לאורך השנים בהתאם לדגשים שונים שקיבלו אלמנטים אלה. 

 יו"ר מועצה דתית ויו"ר חברה קדישא גוש עציון ,הרב רפי אוסטרוףמנחה0 

מוריה אדריכלים, דיקנית הפקולטה לעיצוב וראש התכנית יעל מוריה,  פרופ' אדר'

 ללימודי תואר שני, שנקר
 עולמי במבטעיצוב בתי קברות 

 

 

 מרצה לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושליםדר' יאיר פורסטנברג, 
 העבר כמפתח לעתיד  –ארץ ישראל היסטוריית הקבורה ב

 יו"ר מועצה דתית ויו"ר חברה קדישא גוש עציון ,הרב רפי אוסטרוף
 קבורה מתוך אחריות לדורות הבאים   –קבורת ארץ ישראל 

 אדריכל ומתכנן בתי עלמיןאדר' אלישע מור, 
 תכנון מתחם קבורה חדש המבוסס על סגנון הקבורה מימי בית שני

 , רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשיתהרב יהודה דרעי

 )לא הגיע( ההלכה פי על קבורה

 )לשעבר( מנכ"ל חברה קדישא קהילת ירושליםמר חנניה שחור, 
 קרקעי בירושלים -בית קברות תתהקמת 

רב חברה קדישא תל אביב, חבר מועצת הרבנות הראשית הרב יעקב רוז'ה, 

 בת יםב שכונה בקהילהויו"ר הוועדה לענייני כבוד המת, רב 
   )לא הגיע(  התייחסות הלכתית לשיטות הקבורה החדשות -סיכום 

 הפסקה   9;0;:-099;:

 

 כשתכנון, ים וכבוד החיים0 מה קורה כבוד המת - פאנל   0:9>:-9;0;:

 ?הלכה ונדל"ן נפגשים
 ל"ן"ב"מרכז הנד התוכן עורך, דרור מרמורמר  מנחה0 

 דוברים0 

)לא  רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשיתהרב יהודה דרעי, 

 הגיע(

רב חברה קדישא תל אביב, חבר מועצת הרבנות הראשית הרב יעקב רוז'ה, 

 ()לא הגיע בת יםב שכונה בקהילהויו"ר הוועדה לענייני כבוד המת, רב 

מנכ"ל דיבר הרב אברהם מנלה,  במקום הרב יהודה דרעי והרב יעקב רוז'ה

 חברה קדישא תל אביב ויו"ר פורום חברות הקדישא

 תל אביב לתכנון ובניה יו"ר ועדה מחוזית, דניאלה פוסקאדר' 

  מנהל אגף בכיר עסקאות בחטיבה העסקית, רמ"יאריאל מזוז, מר 

ושות', אגמון  מחלקת נדל"ן, תכנון ובנייה שותף מנהל וראש, עו"ד אבי פורטן

 רוזנברג הכהן ושות'

 

 דברי סיכום   9;0>:-0:9>:

  לא הגיע(הרב יצחק וקנין, השר לשירותי דת( 
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