
 קבורת ארץ ישראל

 הצעה אדריכלית ליישום פיזי של שיטת הקבורה

 .נהוגה בארץ ישראל בתקופת ימי בית שני שהיתה

 ".ליקוט עצמות"שיטת הקבורה המכונה 



 (קבורה משפחתית)קבורת ארץ ישראל 

המבוסס על שיטת קבורה המכונה ליקוט  , עלמיןבית  -קבורת ארץ ישראל 

בגודל  , הקבעמבנה קבורת . שהייתה נהוגה בישראל בימי בית שני , עצמות

,  זמניתשטח לקבורה , המבנהלצד . מקומות קבורה 348מכיל , ר"מ 35

 .  מקומות בקבורת שדה זמנית 16המכיל 

 קבורהמקומות  3480להציע ניתן , דונםפני על 

 .  מקומות קבורה 6960מלא של השטח ניתן להגיע לבמיצוי 

למקום אחד   גלוסקמותניוד . הוזלת עלויות, ניצול יעיל של הקרקע: יתרונות
 .המאפשר קבורה משפחתית

  

 



 ליקוט עצמות

               ובסוף לקט את , בבקעהבתחילה קברני , בני: כך אמר לי אבא בשעת מיתתו"

 ...וכן עשיתי לו. בידך שלא יהיה בזיון בידך ואל תלקטם , בגלוסקמאותנם עצמיי  

 ('יבפרק מסכת שמחות " )שעשה לאביו כך עשיתי לוכשם  



במהמורות בל "בשוחות עמוקות מן ' פי)לקבור במהמורות  שנוהגיןמקום :"סעיף ד

יקומו" )תהילים קמ, יא(( בלא ארון עד שיתעכל הבשר ואחר כך מלקטין העצמות  

  ."אותן בארון מותר וקוברין

ולא מקבר בזוי לקבר , לא מקבר מכובד לקבר מכובד; המת והעצמות מפניןאין : "סעיף א

 .  ואין צריך לומר ממכובד לבזוי, ולא מבזוי למכובד, בזוי

וכן כדי  . לאדם שיהא נח אצל אבותיושערב , מותרממכובד לבזוי אפילו שלו ובתוך 

 ."מותרבארץ ישראל  לקוברו

שיש  , ואם אינו משתמר בזה הקבר. נתנוהו שם על מנת לפנותו מותר בכל עניןואם "

מצוה   --לחוש שמא יוציאוהו עובדי כוכבים או שיכנסו בו מים או שהוא קבר הנמצא 

 ."לפנותו

 ג"שולחן ערוך יורה דעה סימן שס
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 ב"פרק שישי משנה בדף ק ע בתראמסכת בבא קבורה משפחתית    

ופותח לתוכה   6אמות על  4עושה תוכה של מערה .. המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר"
אמות ורומן שבעה   4ארכן  והכוכיןשלושה מכאן ושלושה מכאן ושניים כנגדן  כוכיןשמונה 

 (.טפחים " ) שישה ורחבן( טפחים ) 

כוכים ארבעה   13ופותח לתוכה  8אמות על  6רבי שמעון אומר עושה תוכה של מערה "
מכאן וארבעה מכאן ושלושה כנגדן ואחד מימין לפתח ואחד מן השמאל ועושה חצר על פי  

מערות אחת מכאן ואחת   2ופותח לתוכה  וקובריהכמלא המיטה ( אמות) 6על  6המערה 
 ."לפי הסלע הכלאומר  ג"רשב. רוחותיה 4ל( מערות) 4רבי שמעון אומר . מכאן

    



 תכניות חתכים חזיתות  -קבורת ארץ ישראל 



 :חלקת קבורה הכוללת

 מקומות לקבורה זמנית

ולידם מבנים להנחת  

 לקבורה קבועה   גלוסקמות







 מבט פנימה אל תוך המבנה מול חזית הכניסה









 נתונים פרוגרמתיים

 מיועדים לקבורת קבע בשני מבני הקבורה הסמוכים,קברים בקבורת שדה זמנית לשנה  16•

 .קברים 348בכל אחד . ר"מ 35שטח כל אחד , שני מבני קבורת קבע סמוכים•

 . מקומות לקבורת קבע 3480על פני דונם •

לאחר מיצוי המקומות לקבורת קבע ניתן יהיה להכפילם על ידי תוספת מבנים במקום החלקות •
 .הזמניות

(  ללא עלות הקרקע)ושטח מפותח לקבורה זמנית עלות מבנה , 700₪כהעלות לביצוע לקבר אחד •
 (ללא עלות הקרקע ) עלות קבר בקבורה רוויה ₪  7000כ לעומת ,

 





 יתרונות הפתרון המוצע

 ניצול יעיל של הקרקע•

 הוזלת עלויות הקבורה•

 למקום אחד גלוסקמותאפשרות לקבורה משפחתית על ידי ניוד •

 ממדים אנושיים של בית הקברות•


