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 ומגמות לתכנון בעתיד   

 
8.1.2020 

 פ"א בטבת תש"י



 תמונת מצב

קצב גידול האוכלוסייה •

בישראל הינו הגבוה ביותר  

מבין המדינות המפותחות  

 . בעולם המערבי

 

בשנת   ס"למלנתוני בהתאם •

אוכלוסיית מדינת   2048

 15ישראל עתידה לגדול ל 

  2065מיליון תושבים ובשנת 

מיליון תושבים   20 -ל

 (בתרחיש הבינוני)

 

 ס"הלממתוך 



   1988אושרה בשנת  19א "תמ•

לבתי קביעת שטחים ( 2012) א"לתמא  4שינוי •

 עלמין ארעיים לשעת חרום

  תשריטיםעדכון כלל ( 2014) א"לתמ 5שינוי •

לבתי עלמין במחוזות  מטרופולינייםלאתרים 

 תל אביב ומרכז וכן הנחייה לקבורה רבודה  

 .מהשטחים המיועדים לקבורה 50%בלפחות 

שתי תכניות  לאחרונה אושרו במועצה הארצית •

 8שינוי ) אפק: מטרופולינייםלבתי עלמין 

 (א"לתמ 9שינוי )ושורק (  א"לתמ

 סקירה סטטוטורית

 5/ 19/ א"תמ



 מדיניות התכנון בנושא בתי עלמין

עוגנו בהנחיות  בנושא קבורה נושאים  3

 :14.2.2019לית מנהל התכנון מיום "מנכ

 אזורייםעלמין קידום בתי •

 אזרחיתהקצאת שטח לקבורה •

 הגדלת צפיפות הקבורה•

 

 

 בית עלמין 

 תל רגב

 בית עלמין הרצליה

 (בבניה)בית עלמין תת קרקעי בירושלים 



 נתונים כמותיים

,  'ד 20מעל לבתי עלמין  מאושרותבבדיקה שנערכה וכללה תכניות 

כולל בתי עלמין  לא )דונם  6545עומד על בפועל הקבורה שטח 

שטחה של העיר (. מפורטתקטנים ובתי עלמין שאין להם תכנית 

 .דונם 3250גבעתיים לצורך הדוגמא הוא כ 

 

 



 השטחים הנדרשים לקבורה עתידית

צפי  2050תושבים עד שנת  45,000נפטרו  2017בשנת •

 .נפטרים בשנה 54,000 -הנפטרים 

 1.4 –צפי הנפטרים יעמוד על כ  2050עד לשנת  2020משנת •

 .מיליון

 :השטחים שידרשו על מנת לתת מענה לצפי זה הינם•

 'ד 4,700 –ידרשו כ , קברים לדונם 300 -כ: קבורת שדה •

 ד 2,400 –ידרשו כ , קברים לדונם 600 -כ: קבורת מכפלות•

,  (מפלסים 4עד )קברים לדונם  1,300 -כ : קבורת סנהדרין•

 'ד 1,080 –ידרשו כ 

,  קברים לדונם 3,900 –כ : קומות 3קבורה במבנה של עד •

 -כ )לציין כי מדובר בקבורה שהינה מאד יקרה יש '  ד 360 –ידרשו כ 

 (לקבר₪  12,000

 בית עלמין גבעת שאול



 :שני דגשים נוספים

 פוקדת את קברי יקיריהם עד שני   האוכלוסיהמחקרים מראים כי רוב

 דורות אחורה

הסתגלות של הציבור לשיטות קבורה רוויה 



 ההקשבהתודה על 

  פורה ומלמדוהמשך יום עיון 


