
 ישראלפתרון הקבורה העתידי של מדינת 
 רפי אוסטרוףהרב 

 ר מועצה דתית וחברה קדישא גוש עציון"יו
 

הלכה  –עצמות ליקוט 
 למעשה



 הבעיה
 י"יהודים חיים היום במדינת ישראל כ 7,000,000-כ•

 
 קברים 7,000,000שנה המדינה צריכה לספק  100תוך •

 
 קברים 3,000,000 -שנה המדינה צריכה לספק כ 50תוך •



קבורת ארץ  –" פתרון"ה

 ישראל
הוא שיטת הקבורה  ליקוט עצמות •

המופיעה במשנה ( כמעט)היחידית 

 ובגמרא
ההצעה היא לחזור לשיטת ליקוט עצמות  •

 בימינו



 במקורות

 מלקטין הבשר היו נתאכל, היו קוברים אותן במהמורותבראשונה •

אותו היום היה מתאבל ולמחר  . אותם ברזים וקובריןאת העצמות 

א "פ ק"מוירושלמי ". אבותיו מן הדין שנינוחוהיה שמח לומר 

 .ה"ה
 
לקבור במהמורות בלא ארון עד שיתעכל הבשר   שנוהגיןמקום •

'  סי ע"שו. אותו בארון מותר וקובריןהעצמות  מלקטיןואחר כך 
 .'ג סעיף ד"שס



 ?איך זה עובד

ללא הצבת  )קוברים נפטר בקרקע באופן רגיל •

 (.מצבה
יש צורך להשתמש בחומר מכלה  , ברוב המקרים•

 .ריקמה
 –את העצמות לארונית  מפנין, לאחר שנה•

 .גלוסקמא
את הארון מניחים במבנה קבורה או מערת קבורה  •

 .במקום מובחן
 .המשפחה עולה לקבר, בתום שנה•



  יתרונות -ליקוט עצמות 

 -מספר נקברים גבוה בשטח קטן •
 .לדונםמספר קברים  - 3500

בין  )לקבר ₪  750-3000 –עלות •

 (.מקבורה רוויה 20% –ל  10%



 אתגרים -ליקוט עצמות 

 חוסר ניסיון –שיטה חדשה בימינו שלא נוסתה •

 בביצוע ם"בלתמי•

 התנגדות רבנית•

 הציבור מסיבות מסורתיותהתנגדות •

 ריגשיותהתנגדות הציבור מסיבות •



 ?איפה הציבור

אין לנו מה לדון בנושא כזה כיון שהציבור לא  "•

 "!יסכים
 ?האם הציבור ילך על זה•
קמפיין פרסומי ביישובי גוש עציון בסיוע רבני  •

 .היישובים
-סקר תמיכה שפורסם בין תושבי גוש עציון הוביל לכ•

קבורת ארץ  בפרוייקטחתימות התומכות  1300

 .ישראל
 .הצטרפו תושבים מכל הארץ•



 תכנון וביצוע של חלקת קבורת ארץ ישראל•
 תמיכת הרבנות הראשית ותמיכה ממשלתית•
ארצי בעידוד  חתימה על כרטיס : תמיכת הציבור•

של תושבים  , "אדי"המדינה בסגנון כרטיס 

 120המבקשים להיקבר בשיטה זו אחרי 

 הצעד הבא



 הצטרפו ליוזמת –החזירו עטרה ליושנה 
 קבורת ארץ ישראל

 

הייתם   –תודה רבה על ההקשבה 

 !נפלאים
 

 הרב רפי אוסטרוף
 גוש עציון, ר חברה קדישא"יו

etzion.org.il-rafi@gush 
052-4317477 

 
 סרקו את הברקוד, להצטרפות ליוזמה
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