
להכניסשנה.אחרימהאדמההנפטראתלהוציא
קרוביולצדאותוולהניחקומפקטית,לתיבהאותו
הקבורהשיטותעלשמבוססתחדשהיוזמהשנפטרו

בתימצוקתאתלפתורעשויהבעברפהשנהגו
הכלכליהפוטנציאלמאשרים,הרבניםהעלמין.

מתנדביםאפילוכברוישאדיר,
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^""יייייי
אסטרטגיע1מק

גםועכשיוקומותבניינימנהרות,

קטנה:בתיבההעצמותקבורת
המהפכניהמיזםאתהכירו

החריףהמחסוראתשיפתור
קבורהבשטחי

קלייןצביקה

הקשותבנייניואפילויאזלו,הקבורהששטחילפנירגע
חברוהביקוש,אתלספקיוכלולאהעלמיןבבתיהמוקמים

מהפכני.רעיוןלקדםכדיעריםומתכננתתלמודחוקררב,יחד

שהםישראל־־ארץב־־קבורת $TS1$ישראלשהם$TS1$$DN2$ישראלשהם$DN2$,מהאדמהיוצאוהמתיםמציעים

ויאוחסנוקומפקטית.לתיבהיוכנסוושרידיהםשנהאחרי

השניברגעמזעזע,זההראשוןברגעשנפטרו.קרוביהםלצד

לכלעונהגםשזהמתבררהשלישיברגעהגיוני.נשמעזה

מתנדביםאפילוכברוישההלכה.דרישות

קליי1צביקה
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יהושעשללמותושנהבמלאתחורפי,בוקר

משפחהבניכמהקברואלעלוהלוי,

וחבריםקדיש,אמרובניושניומכרים.

זיכרונותספונטניבאופןהעלוטובים

שבלטמיהנפטר.שלמעלותיועלוסיפרו

שסביבוהקברעצמו:הנפטרהיהבהיעדרו

כמהכעבורלחלוטין.וריקפתוחהיהמוקיריוהתאספו

תיבהכבודביראתנושאהקברן,אליהםהצטרףדקות

סנטימטריםו־03אורכהסנטימטריםכ־06היטב,חתומה

וכןעליה,הקוקהיההמשפחהאבישלשמורוחבה.

אחריהלכההדוממתהחבורהופטירתו.לידתותאריך

בתוךהנפטרשלעצמותיוובההתיבהאתשהניחהקברן,

אלנאסףהלוייהושעדומות.תיבותכמהלצדקטן,חדרון

מאחיו.וכמהאמותיואבותיו,

במושגיםשהורגלההאורתודוקסית,היהודיתלאוזן

העתידיהתיאורקברים","חילולומנגדהמת""כבודכמו

מתחתיוכימתברראךמזעזענשמעהזהדמיוני

מיישכעתאיתנים.והיסטורייםהלכתייםיסודותניצבים

לפתורכדיהעצמות","ליקוטמנהגאללשובשמציעים
מוקפתירושלים"כלקבורה.בשטחיהחריףהמחסוראת

פורסטנברג,יאירד"ראומרגלוסקמאות",ובהןבמערות
ספרותוהתפתחותהקדומהההלכהבמחקרהמתמחה

קובריםהיושעליוהמשטחשלתמונהלימציגהואחז"ל.
הגלוסקמאות,שלותמונותהראשונה,בשנההמתיםאת
שהוצאולאחרהעצמותהונחושבתוכםקטניםארונות

׳קבורההזולשיטהשקוראים"ישהראשון.מקברן

אפילושנייה׳.׳קבורהלהקוראיםאנהנומשפחתית׳,

שמאחורילתפיסהקשורהשנהבמשךהקדישאמירת

הגיעלאהנפטרעודכלהראשונה,בשנההזו.הקבורה

וצריךבשמייםלדיןעומדהואשלו,האחרונה׳ל׳מנוחה

ידיעלמוגדרהעצמותליקוטיוםלכןעליו.להתפלל

שמחה".שלכיוםהדעותאחתלפיחז"ל

לידייקברושאנשיםאפשריבלתיכמעט"היום

סבא־רבא",אוסבאעללדברשלאשלהם,ההורים
אתלעשות"כדימאלון־שבות.אוסטרוףרפיהרבאומר

י"*

אוסטרוףרפיוהרבפורסטנברגיאירד"רקראוס,אילתלאומית".משימהכאןשרואיםלדבר"משוגעים

מסוגליםשיהיובניינים"מקימיםפורסטנברג:יאירדייר

האנשיםואתהקבורהבעתהגופותמשקלאתלהחזיק

אדםאףהשנהימותרובבמשרDN2$$ארTS1$$DN2$$ארTS1$$ארבלוויההמשתתפים

הזמן.עםוקטןהולרהמתיםשלוהמשקלשם,מסתובבלא
חוזרלאשאתההיאכזו,בקבורהבעינייקשההכיהחוויה

׳אללאתשוב׳,עפרואלאתהעפר׳כיכתובלאדמה.

תשוב"׳מבטוןקונסטרוקציה

הרלוונטיות.הקרקעותלשמירתשקלמיליוןצריךזה

חמישיםהיאקברשלחיים׳ש׳תוחלתהואהפרדוקס

והבנות,הבניםלקבר?עולהמיהריהיותר.לכלשנה
ולרובסבתאאוסבאאתשהכירווהנכדותהנכרים

בשנהפעםייסעלאהנפטרים,אתהכירשלאאדםזהו.

ישראל׳ארץב׳קבורתשיהיה.איפהיהיההקברות,לבית

באותוקבוריםנהיהשליואבאאניאםמציעים,שאנחנו

רבות,שניםעודשםלבקרימשיכוהמשפחהבניהמקום,

בסמיכות.להיקבריוכלועצמםהםוגם

פעםבנתניה.עלמיןבביתקבוריםשליוסבתא"סבא

בתוךכברזההיוםמהעיר,דקותעשריםבמרחקהיהזה

הקברות.לביתמשיקיםממשהבתיםהשכונות,אחת
האלההקבריםשאמות,אחרילשםיעלולאשליהילרים

לעמודימשיכוהםאבלאחד,לאףחשוביםיהיולאכבר
באזהיקר.נדלשלרבועיםמטריםארבעהעללנצח

הקברותבתיגםהבאים.הדורותשלדירותחשבוןעל

אנחנוער.לעולמישהםכפיייוותרוהחדשיםהרוויים

שנהמאהשבעודאומרוזהבארץ,יהודיםמיליוניהיום

קברים".מיליוניעודכאןיהיו
היוזמהאתלהניעוהחלההחוטיםאתשחיברהמי

"במשךערים.לתכנוןמומחיתקראום,אילתהיאהחדשה
לירושליםבכניסההעלמיןביתאיךרואהאנישנים

העירהבאים׳,׳ברוכים"במקוםאומרת.היאוגדל",גדל

הולך׳.אתהלאןב׳דעבשעריההבאיםאתמברכת
והתחלופהשההתחדשותהבנתיהאסימון:לינפלפתאום

בבתיקיימותלאהעירוני,הדי־אן־אייבבסיסהעומדות

חדש.דיירמסויםבשלבנכנםמגוריםביתבכלעלמין.

מתחלפתוהאוכלוסייהאחד,מבנהישילדיםבגןגםכך

לשוםהולךלאאהדאףבקברים,כשמדוברשנה.כל

מקום.

העירוניהתכנוןשבמסגרתייתכןלא"בעיניי,

איכותאתהמחיה,אתלשפרכדיהתחומיםבכלעוסקים

שאסוראחדנושאישאךהקהילתיות,ואתהסביבה

וכברלמות,ימשיכואנשיםהריהקברות.בתיבולגעת

שגרמיכלאםלמעשה,מקום.שלמצוקהישעכשיו

ביתעשוריםכמהבעודקבר,חלקתבהיקבלבירושלים

לייעללאלמהאזעצמה.מהעיריותרגדוליהיההעלמין
בקרקע?"השימושאת

הרבמוסיףלדבר",משוגעיםכמהפה"חברנו

בתכנון,אילתשלו:התרומהאתמביאאהד"כלאוסטרוף.
והחברהההלכתיהנושאסביבואניהאקדמיבהיבטיאיר

בהתנדבותזאתעושיםכולנובראשה,עומדשאניקדישא

לאומית".משימהכאןרואיםשאנחנומכיווןגמורה,

הגופהשלהפרדוקס

המערביבעולםמוכרתתופעההיאהקבורהמצוקת

מכיווןהדיור.למצוקתנלוויתהיארבותופעמיםכולו,

העלמיןבתיחד־כיווני,הואלמוותמחייםשהמעבר
ואלהקרקע,שלרבועיםמטריםועודלעודזקוקים

כבררבותמדינותומתייקרים.הולכיםואוזלים,הולכים

•־?־•-י:

עתיקהקבורהמערתוהיסטוריים.הלכתייםיסודותניצביםהזההעתידי־דמיונילתיאורמתחת
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ביתאיךרואהאנישנים"במשךקראום:אילת

׳ברוכיםבמקוםוגדל.גדללירושליםבכניסההעלמין

לאןב׳דעבשעריההבאיםאתמברכתהעירהבאים׳,
ההתחדשותהאסימון:לינפלפתאוםהולך.אתה

לאהעירוני,הדי־אן־אייבבסיסהעומדותוהתחלופה

מקום"לשוםהולולאאחדאףעלמין.בבתיקיימות

מערכתתת־קרקעי,עלמיןביתזהובעיה.לאותה

עםקילומטרים,לשניקרובשלבאורךקבורהמנהרות

שקלים.מיליון300העלות;קברים.אלף24שלקיבולת
מהאיש,3,5כ־ססשנהמדילמנוחותמובאיםבירושלים

שניםבתוךלהגיעיכולותהאלההמנהרותשגםשאומר

מלאה.לתפוסהאחדות

נוספת,יוזמהומתגבשתהולכתהאחרונותבשניםאך

שלהמואצתהצמיחהאתלעצורשיכולהבהרבה,זולה

יקרותהנדסיותלפעולותלהזדקקבליהעלמיןבתי
ארץ"קבורתלעומק.חפירהאולגובהבנייהבדמות
לקבורהדומהואינהמהפכניתלכאורההיאישראל"
נהוגההייתההיאכימתברראךלנו,המוכרתההלכתית

עריםכאןשצצולפניהרבהוהלאה,שניביתבימיכאן

????ן

rr,1

IrlPr

*7—

אביבבתלטרומפלדוו־הקברותביתיקר.נדל"ןעללנצחלעמוד?משיך

%*

מוגבלתזמןלתקופתקבריםלאזרחיהןלספקהחליטו

אחים.קברלמעיןהנפטריםמפוניםשבסופהבלבד,

מהיהודיםלרביםשגורםמהבצרפתלמשלנהוגכך

גופותאתלהטיסשביניהם,האמצעיםבעליבפרטשם,

עולמים,מנוחתלהםלהעניקכדילישראליקיריהם
מילולי.באופן

שישלבופתרונותלמצואהרשויותמנסותבארץכאן

היאוהתוצאהההלכה,דרישותלביןבקרקעחיסכוןבין

בבתישצומחיםומשוניםשוניםהנדסייםפרויקטים

פתח־תקווהשבפאתיירקוןהעלמיןבביתהקברות.

יושלמומתוכםשלושהענק,בנייניעשרהלקוםעומדים

אדםבניאלףמ־001פחותלא.2020שנתסוףעד

מוכנסהנפטר"סנהדרין":בשיטתבהםלהיקבראמורים

קדישאהחברהאנשימכןולאחרהקיר,בתוךלכוך
באמצעותנסגרהפתחעפר.בשקיהחללאתממלאים

אחריםבמקומותכמצבה.גםהמשמשתשיש,פלטת

שיבקרמיזה;מעלזהבמדרון,קבריםנחצביםבארץ
שלמעשהרבים,כוכיםובוקירמולויראההקברותבבית
רביםקדומיםקבריםההר.אדמתתוךאלנכנסים

אתלטמוןהיהנהוגשכךמעידיםהארץברחבישנחשפו

משמעותי,הואבשטחהחיסכוןשנה.אלפייםלפניהמתים

העלמיןבביתהמבניםהקמתשלהכוללתהעלותאך
שקלים.כמיליארדעצומההיאירקון

כחודשייםלפנינחנךבירושליםהמנוחותלהרמתחת

אחרמענהלתתשנועדעולם","מנהרותבשםמיזם

תושבים.אלפימאותבנות

שמנסיםהאנשיםשלושתעםנפגשאניחורפיביום

קפהביתשולחןוסביבהנועזת,היוזמהאתלקדם
קבורהמוות,עלערדיוןמנהליםאנחנוירושלמי

מתחומיםכאמורמגיעיםהשלושהטומאה.וענייני

למצוקתמענהלתתלרצוןשותפיםהםאךשונים,
איש,(53)אוסטרוףרפיהרבבישראל.היהודיתהקבורה

המועצהכראשכיוםמכהןשנים,רבניסיוןבעלחינוך

אילתהגוש.שלקדישאהברהוראשעציוןגושהדתית

תפקידיםשנה15במשךמילאהמירושלים(45)קראוס
עצמאימשרדבעלתהיאוכיוםוהשיכון,הבינויבמשרד

בוניתהליכיםבקידוםהעוסקרחוב","חוסמתבשם

בינוי׳,ל׳פינויהקשוריםמנושאים)"החלעירוניות

כלכלהועדברכב,שימושבמקוםהליכהעידודדרך

פורסטנברגיאירד"רשותפםוקהילתיות"(.מקומית

לתלמודבחוגמרצהמשמשהוא,אףירושלמי,(44)

עסקהואהקדומההקבורהבנושאהעברית.באוניברסיטה
ההלכהמסורותהעתיקהבעתוקהילה"טהרהבספרו

למשנה".שניביתיהדותבין

הקבורה,בנושאלעסוקבכללהגיעכיצדלשאלה
משיבמרחק,ממנולתפוסמעדיפיםהאנשיםשרוב

הזיכרוןליוםשנהמדימגיעהייתי"כילדפורסטנברג:
אתזוכראניבחולון.העלמיןבביתשליסבתאשל

האופק,עדשמשתרעענקקברותביתשהרגשתי:הזעזוע
עלגדול.שהואמרובשלוהקצהאתלראותאפשראי

המקום׳.קדושתעללשמור׳נאנאמרבכניסההשלט

לקבורתשמיועדמקוםאיךאותי:הטרידזהשניםבמשך
קדושמהקדוש?להיותיכולהטומאה,שיאשהםמתים,

קברות?"בבית
במונחהשימושאתלהסבירמבקשאוסטרוףהרב

,Holyשלבמובןלא"זהעלמין:בתישלבהקשרקדושה
מיוחדמעמדהקברותלביתישקודש.חרדתשלאלא

שםלהיותשצריכיםבו,לשחקשאסורמקוםביהדות

פרדוקסישכימסכיםהואזאת,ועםתמידית".בחרדה
מחנכיםתמיד"אנחנולמתים:היהדותשלביחסה

שמחזיקנרתיקרקהואוהגוףהחשובה,היאשהנשמה
הגוף,אתעוזבתכשהנשמהלכאורה,הזה.בעולםאותה
ולהלכהלנוזאת,ובכלמשמעות.חסרלהיותאמורהוא

ממנו".אכפת

למצוקתבמיוחדמודעהיהלאעצמואוסטרוףהרב
גוששלקדישאהחברהאתלנהלשהחללפניהקבורה

הברותשכלהבעיהאתלראותהתחלתי"פתאוםעציון.

כאןשצריךוהבנתיאיתה,מתמודדותבארץהקדישא
המתארותהתלמודיותהסוגיותאתבהכירואחר".משהו

למסקנההגיעהואוהאמוראים,התנאיםבימיהקבורהאת
הפתרון.נמצאששם

במערה.אלאבאדמה,נטמנולאהמתיםימים"באותם

אוספיםהיוהנראה,ככלשנהמסוים,זמןפרקאחרי

עצםכאורךהיהשאורכהגלוסקמהלתוךהעצמותאת

שובמניחיםהיוהזוהגלוסקמהאתאדם.שלהשוק

ועלנוספות,גלוסקמאותעםיחדמסודרת,בצורהבמערה
העצמותאתהבא.הנפטראתלקבוראפשרהיההמשטח

היוהקרוביםהמשפחהובנילערב,סמוךללקטנהגו

ל׳שבעה"׳.הדומיםאבלותמנהגייוםבאותונוהגים
אתאוספיםהנראהככלהיוראשוןבית"בימי

משותףשהיהחדרב׳מאספה',אותןוקובריםהעצמות
הקבורה"ענייןפורסטנברג.מעירקבוצה",אולמשפחה

שני".ביתבימיבהמשך,התפתהבגלוסקמאות

בניסיוןלרשויות,פנייהשיזמהזוהייתהקראוס

הקבורה.סביבחשיבהדפוסילשנותאותןלשכנע

הואכאלהנושאיםעלאחראילהיותשאמורמילדבריה,

מתארתוכנית19תמ"אעלהמופקדהתכנון,מנהל

עלמין.לבתיתוכניותלהכנתהוראותשקובעתארצית
בקרקעותייעשהמהקובעהתכנוןמנהלכלל"בדרך

דופן,יוצאהואהקבורה"נושאקראוס.אומרתבארץ",
שמחליטים.אלההםקדישאהחברהאנשיבפועל,כי

אךהחשובה,עבודתםואתאותםמבקרתלאחלילהאני

הקבלן.בתפקידוגםהיזםבתפקידגםהםהזהבמקרה
מנהלשניומצדקבורה,שטחיועודעודלייצררוציםהם

נאלציםהםכעתלכן׳תצטופפר.להםאומרהתכנון

לגובה.לבנות

לתכנוןבכיראגףמנהלתמזר,רוניתעם"נפגשתי
תכנוני־תהליךלקדםוהצעתיהתכנון,במנהלארצי

הלכתי

$TS1$תכנוניהלכתי$TS1$

$DN2$תכנוניהלכתי$DN2$שמייעלתיותר,מקיימתקבורהצורתלפתהכדי
שלהנופיהמופעאתמצמצמתבקרקע,השימושאת

המיסים.ולמשלמילנקבריםפהותועולההקברותבתי

עפרשלמעוקביםמטריםאלפימאותהיוםמשנעיםהרי

טעםשישלינאמרהפגישהבסיכוםשנחפרים.מהקברים

לשיטתהצעהאביאאםרקהענייןאתלקדםלהמשיך

לדונם.נפטרים1,500לפחותשלבצפיפותקבורה

בת־ים,העיר)רברוז׳היעקבשהרבהייתהנוספתדרישה
הקבורהבתחוםומומחההראשיתהרבנותמועצתחבר
המאשרתהלכתיתדעתחוותייתןצ"קtg;חלליםוזיהוי

ביןמקופלבזנבהסתובבתישבועבמשךהשיטה.את

שרלו.יובלהרבעםקשרליצורהחלטתיואזהרגליים,

ביתשלהרעיוןלקידוםאידיאולוגישותףבוראיתי

ארגוןבמשרדילכנסהציעוהואהלכתי־מקיים,עלמין
הקבורה".בנושאעגול׳׳שולחןצהר

אתלראשונהקראוםפגשהשרלוהרבשארגןבדיון

גיבשוהשלושהפורסטנברג.ד"רואתאוסטרוףהרב

מימילמנהגבעיקרהדומהקבורהלשיטתהצעהיחד

כמקובלבאדמה,הנפטרייטמןהראשוןבשלבהתלמוד:
מיוחדיםחומריםגםיוכנסולקבראךשדה",ב"קבורת

הנפטרשלמנוחתומקוםהרקמות.אתלפרקשתפקידם

הקברשנהכעבורמצבה.ללאאךברורה,בצורהיסומן

שתחתיהן,האדמהעםיחדילוקטוהעצמותייפתח,
אומבנהבתוךיציבוהזההארוןאתקטן.לארוןויוכנסו

תבקשהמשפחהואםבמיוחד,שנבנתהקבורהמערת
לאאמנםהנפטרנוספים.לקרוביםמקוםשםיישמר

יהיהאפשרהגלוסקמהעלאךזקופה,אבןלמצבתיזכה

רגילה.מצבהעלנכתבשהיההטקסט"נפש"לולכתוב

קדישלאמירתהחדש,לקברהמשפחהתעלההשנהביום
tg;מסופר"בתלמודהנפטר.נשמתלעילויותפילות
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ד׳

שביקשעציוןגושתושבאליי"הגיעאוסטרוף:רפיהרב

לא־אנישלו.הביתבחצרלהיקברכדימיוחדרישיון

המקורותאתלוכשהראיתילי.אמרבקיר;להיקבררוצה
הואמציעים,שאנחנוהקבורהעקרוןאתשמסבירים

החרדים,הדורגדוליאתשנשכנעמאמיןאניהשתכנע.

ככה"שייקברמיאתלתגמלאפשרהציבור.אתולבסוף

;tgציווהשאביוצדוק,רביבןאלעזררביעללמשל

הארזיםאלמהשוההמותואחריאותולהעבירעליו

"כולםאוסטרוף.הרבאומרעץ",לתיבתמהמערהכלומר

אזכזו,בצורהלקבוראפשרההלכהפישעלמסכימים

כיום?"זאתנעשהשלאלמה

ככהכיהזה,הסיפוראתמכיריםשליהמשפחה"בני

רוצהלא"אניפורסטנברג.אומרלהם",אמרתיאניגם

מיותר".מקוםלתפוס

פסיכולוגיתהליךלעבור
בירושליםבן־צבייצחקבידהשלושהקיימוב־5102

הראשונההפעםהייתה"זועצמות.ליקוטבנושאכנס

אוסטרוף.הרבאומרשכזו",פומביותקיבלשהנושא

אריהלירושליםהראשיהרברוז׳ה,הרבהיובמשתתפים

והיסטוריונים.קדישאהברהנציגיאקדמיה,אנשישטרן,

אמרירקון,העלמיןביתשלהאדריכלשגיב,"טוביה

לנושאיןכיווןקטסטרופה,בפניעומדיםשאנחנושם

מספרהקרובות",בשניםשיהיוהנפטריםלכלמקום

למצואצריכיםקדישאהחברהשבכירי"הבנופורסטנברג.

עםבאנואנחנוואילוחיצוניים,מימוןמקורותכללבדרך

לחסוך".להםלסייעשאמורההצעה
שלוהצוותכיאומרקדישא,חברהכמנהלאוסטדוף,

ולקייםתקציבימקורלמצוא"יצטרכוזאת.לעשותמוכן
כסףזההיום,שנדרשתלהשקעהיחסיתאבלהכשרות,

קטן".
כספיםהקדישאלהברותמעבירההמדינהכיום

ולרבניםלקברניםהתשלוםאתלכסותשאמורים
"המדינההקברות.בתיתחזוקתאתוכןהספד,שנושאים

היאבפועלאךהעלמין,בבתיבנייהלממןאמורהלא

אומרהקבורה",למצוקתמענהלתתכדיזאתעושה

שיוצאיםשקליםבמיליארדי"מדובראוסטרוף.הרב

לשלםנדרשיםאנשיםועדייןהאזרחיםשלמכיסם

אתלעצמםלבחוררוציםהםאםשקליםאלפיעשרות

קדישאהחברהאתלהציגנהוגבתקשורתהקבורה.מקום

פלוסעודדדתלשירותיהמשרדמוכ"לבציבור.יתקבלהנועזשהפרויקטמשוכנעלא
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שלפימסכימים"כולם

כך,לקבוראפשרההלכה
זאת?".נעשהשלאלמהאז

ארץ"קבנרתהדמיית
הדמייתמימין:ישראל".

מבפניםהחלל

המדינהאבלכסף',הרבהשלוקחיםהרעיםכ׳אנשים

לאהםהנוספתההכנסהבליכיהזה,למצבאותםגוררת

קבורה".שטחיעודלפתהיוכלו
הדתותשראתמסמיךהיהודייםהדתשירותיחוק

לרכושהמעונייןמכלשייגבהבסיסי""תעריףלקבוע

מגוריו.למקוםהקרובהעלמיןבביתחלקהלעצמו

שמשתנהמפורט,מחירוןמפרסםדתלשירותיהמשרד

השונותהקדישאוחברותהמגוריםמקוםפיעל

להיקברשמבקשאזרחמקום.בכלהקבורהעלהאחראיות
גבוהתעריףלשלםכבריידרשאחר,ביישובעלמיןבבית

יותר.

שבאמצעותומחשבון,גםישהמשרדשלבאתר

קברהזמנתשלהתענוגלכםיעלהכמהלבדוקתוכלו

בעירםקברלקנותשמבקשיםירושלמיםבחיים.בעודכם

14,410לשלםייאלצושדה","קבורתלעצמםולהבטיח

אחר,לקברצמודהחלקהשלבשריוןמדובראםשקלים.

לחיסכוןאופציהוישאחוזים.20שלהנחהלרוכשתינתן
לפניו,שנפטרהזוגבןמעללהיקברשמסכיםמינוסף:
ח"י.פעמייםאחוזים,36שלבהנחהיזכה

8,461בהרבהנמוךהבסיסיהתעריףבפתח־תקווה

בקבורהשמסתפקלמיוהנחותשדה,לקבורתשקלים

שדהלקבורתהמחירההפתעה,למרבהבסביון,רוויה.

מהיקרותהיאתל־אביבואדמתבלבד,שקלים3,712הוא

לחלקה.שקלים15,361עםביותר,
פחותלהכניסניתןשדהבקבורתפורסטנברג,לדברי

הקבורהבאמצעותשואפתוהמדינהלדונם,קבריםמ־003
התכנוןפיעלל־000,1;הזההמספראתלהגדילהרוויה
ניתןישראל",ארץ"קבורתיוזמישמציעיםהאדריכלי
העלותאחד.בדונםנפטריםל־005,3קרובלקבוריהיה
שקליםל־750000,1ביןיחסית:מאוד,נמוכהתהיה
עםמעוצבתגלוסקמהיכלולהזההמחירבלבד.לאדם

המשפחה.לבקשתבהתאםוטקסטהנפטרשם

רואההואהקברים"שלהשחקים"גורריבנייתאת
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והבנייההחפירהועלותהצפיפותהשיטות,תת:שטח

)קומות(סנהדריןקבורת
שבקיוותיהםקבורהאולמותנבניםזובשיטה
שנתשפוהסנהדריןקבריכדוגמתכוכים.

מיטהעלמונחהנפטרבארץ.מקומותבכמה

לכוך.ומוכנסמיוחדת

כ־003,1לדמם:קבריםמספר

שקלים6,000־4,000עלות:

תיקווסבנואבמובעליאהונגויקירט
ישראליישראל
ז"לוישראלהנוישראל

מכפלהקבורת
הראשוןהנפטרהקרקע.בעומקזוגית""קבורה
הגוללבאבניומכוסההקבר,בתחתיתנטמן
גביהם.עלייטחןהשניהנפטרובעפר.

כ־055לדונם:קברים1וםפר

שקלים10,000־8,000עלות:

רמהקבורת

אפשרקומהבכלכאשררב־קומות,מבנה

בקבורהאושדהבקבורתהנפטראתלטמון
משפחתית.ווגית

כ־005.1לדמם:קבריםמספר

שקלים12,000־10,000עלות:

שדהקבורת

משלו.קרקעחלקתנקברלכל

כ־072לדונם:קבריםםםפר

שקלים6,000־500עלות:

מש"tg;5אדיא׳נפ׳
!900־2000

כלכלית,מבחינהכמופרכת
במבניםכשמרוברבפרט

מעמרלהחזיקשאמורים

יידרשו׳’למעשה,לנצח.

לצורךמשאביםאינסוף
אתמקימיםוגינון.תחזוקה

משקלאתלהחזיקמסוגליםשיהיוכךהאלההבניינים
בלוויההמשתתפיםהאנשיםואתהקבורהבעתהגופות

מסתובבלאאדםאףהשנהימותרובבמשךבפועל,אך

הזמן.עםוקטןהולךהמתיםשלוהמשקלהקבר,ליד
מבטון,בנייניםשלמיותרהנדסימערךהיאהתוצאה
החוויהלהחריד.יקריםהםזאתובכלנעימיםשאינם

חוזרלאשאתההיאכזו,בקבורהבעינייקשההכי

׳אללאתשוב',עפרואלאתהעפר'כיכתובלאדמה.

תשוב"׳.מבטוןקונסטרוקציה

איןהקבורהמנהרותבחפירתגםקראוס,"לדברי

לקברמגיעיםהפטירה,אחרישנים"חמשכלכלי.היגיון
מגיע?מישנה,25ואחריבשנה.פעםאנשיםעשרהאולי

אווירלהחזיקשנועדהקונסטרוקציההקימוזאת,ובכל

שנים".מאותבמשך

הברהמנכ"לשהוד,הנניהאתמעריך"אניאוסטרוף:

ועללקופסהמחוץהחשיבהעלירושלים,קהילתקדישא
אנשיםאםתדעלךהריהמנהרות;אתלבנותהאומץ

ישבירושליםאםאבלשם.מתיהםאתלקבוריסכימו

תצטרךהבאותהשניםבחמישיםאזרחים,למיליוןקרוב
יעלהכמהמושגלמישהוישקברים.מיליוןחציבשבילם
כזה?"בהיקףמנהרותלבנות

ישראל,ארץקבורתשלהרעיוןאתשהציגולאחר
ליקוט"מנהגבנושא.הלכהפסקרווההרבפרסם
הקרקע,מצוקתומשהחמירהנאסר,לאמעולםהעצמות

עודכתב.הישן",הקבורהמנהגאללחזורשישייתכן

כברוהקבורההקרקעות"מצוקתכירוז׳ההרבציין

רוויהלקבורהרגילהשדהמקבורתהמנהגלשינויהביאה

ישראלארץקבורת
ולאחרשנה,לחשושדהבקבורתייטמןהנפטר

יוכנסוהשרידיםעצמות"."ליקוטייערךמכן

קבורה.מערתאובמבנהשתוצבלגלוסקמה

לדונםנפטרים3,480קרקע:ניצול
שקלים1,000־1/750ל1ת:

רבהליאור,דבלרבגםפנהאוסטרוףהרבורבודה".

כיוהשיבהמתווהפרטיאתששמעקריית־ארבע,של

מאודמקווהואניומכובד,נכוןאמיתי,שהצעת"הפתרון

כלידיועלבדברהנוגעכלידיעליתקבלושהדברים
יחד".גםהמתיםולכבודההייםלכבודהחרד

השלושהפנוהמעשה,לשפתהיוזמהאתלהעבירכדי

לבנייהסימולציהשיצרמור,אלישעהוותיקלאדריכל
כמהלפניישראל.ארץקבורתשלויצירתיתנכונה

התכנון,מנהללאנשיהללוהחומריםהוצגוחודשים

שקלים14,410לשלםייאלצושדה""קבורתלעצמם
תינתןאחר,לקברצמודהחלקהלעצמםישריינואם

ולהבטיחבעירםקברלקנותשמבקשיםדושלמים

בןמעללהיקברשמסכיםמיאחוזים.20שלהנחה
אחוזים,36שלבהנחהיזכהלפניו,שנפטרהזוג

15,361עםיותר,יקרהתל־אביבח"י.פעמיים

לחלקהוקלים

ייעולנמצאהנה,המומים.היו"הםקראום,ולדברי
ושלרבניםשלברכתםאתשקיבלבקרקע,לשימוש

מאנשירקמגיעהשלאהצעהשזוהבינוהםמומחים.

משםהקדישא.חברותשלבשפהמדברתאלאתכנון,

תאוצה".צברהתהליך

מנהלבמשרדייתקייםבינואר,הקרוב,רביעיביום

הכותרתתחתהשלושה,שיזמועיוןיוםבירושליםהתכנון

איכותפורוםהקבורהשלהבא"העולםהיצירתית:

המשרדבחסותשייערךבכנס,הדובריםביןהתכנון".

לשירותיהמשרדמגכ"למזר,רוניתיהיודת,לשירותי

מקצועואנשירבניםועודשרלוהרבפלוס,עודדדת
אךההצעה,אתאימצהטרםהראשיתהרבנותבכירים.

דודהרבשהשמיעמאמירהעידודשואביםהמהלךמקדמי

הראשיהרבבירושלים:הקבורהמנהרותשלבהשקהלאו

עלברצינותלחשובהזמןהגיעכישםאמרהאשכנזי
והתלמוד.המשנהבתקופתנהוגהשהייתהלקבורהחזרה

"ליקוטהמיליםאתבפירושאמרלאלאושהרבאף
התכוון.למההבינוכולםעצמות",

החברהכנראהתהיהשכזוקבורהשתציעהראשונה

בקיבוץ"גםלמהלך.ששותפהעציון,גוששלקדישא

tg;פיעליבנוהםהבאההחלקהשאתהחליטוכבריבנה
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ירקוןהעלמיןבביתהקבורהבנייניהדמייתמיליארדים.שלבעלותבשטחחיסכון

;tgאוסטרוף,הרבאומרמציעים",שאנחנוהמודל
הצבעהערכוהרעיון,עלממנישמעוהקיבוץ"חברי

אנחנושמהשאתהערים,באחתגםבעדו.והכריעו

גדולהקדישאהברהישעדיין,לחשוףיכוליםלא
שכזו".חלקהמפתחתכבראשר

רבניםמולמאסיביקמפייןפתחכימספרהוא

שקיבלתיהראשונית"התגובהמגזרים.ממגוון
אחדאףממילאזה,עללדון׳חבלהייתהמהםמרבים

צריךשאניהבנתיככה׳.אותושיקברויסכיםלא
היוזמה.אתלקדםמעונייןיהיההציבורשגםלהוכיח

אמרוהמוןעציון:גוששלהתושביםהואשליהמדד

הזו׳.בשיטהשייקברהראשוןלהיותמוכן׳אנילי

מןאזרחיםאיש,מאלףיותרשלחתימותאספתי
ליישםשנתחילרוצהאניברעיון.שתומכיםהשורה

שםישעציון.גושבפאתישייחצבובמערותאותו

בקלותואפשרמאוד,חדשיפועבעלימדרונות
לתוכם".׳להיכנס׳

כדיגם,זד!הפתרוןאתלהפעילמציעיםאתם

לקכורהאותםולהסםקיימים,קכרותכתילפנות
שלכם?כשיטה

קברותבבתילהתעסקמציעיםלא"אנחנו
להתמודדלדעתיתצטרךשהמדינהסיפורזהישנים.

עצומותחלקותיהיוכישנה,חמישיםבעודאיתו

לאאנחנואבליפקוד,לאאחדשאףקבריםשל

בזה".מתעסקים

היהלאהדתי־לאומי.מהמגזרכאיםשלושתכם

חרדים?וכעיקרחילונים,גםאליכםשתצרפוכדאי

ליוזמהלחכורהחרדיהציפוראתלשכנעפשוטלא

אחר.ממגזרשמגיעההלכתית

לחשובולאהנכון,בקצבלעבודצריכים"אנחנו

קראום.אומרתמקום",בכלנצליחבהתחלהשכבר
ושזההחרדי,המגזראתנשכנעשבסוףמאמינה"אני

ובניו־בלונדוןהיהודייםהקברותבבתיגםיתפוס

יורק;

$TS1$;ובניויורק$TS1$

$DN2$;ובניויורק$DN2$פחותה".לאשםהקרקעמצוקתהרי

החרדיהציבוראומרת,היאהרוויה,לקבורהגם

השניםעםאךבחריפות,תחילההתנגדוונציגיו

זאת,עםיחדמוגמרת.כעובדהאותהלקבלנאלצו
משוכותעודלצלוחתצטרךהיוזמהכילהברור

תהליךוגםותכנוני,פוליטיתהליךכאן"ישרבות.
שיסכימוכדילעבורצריכיםשאנשיםפסיכולוגי

זהאתשייקחוגדוליםרבניםיהיואםכך.להיקבר

אפשרי".שזהיבינואחריםעצמם,על

הלכהשלאחוזיםעשרהרק

חסותואתמעניקדתלשירותישהמשרדאףעל

עודדהמשרדמנכ"להבא,בשבועשיתקייםלכנס

ישראל"ארץ"קבורתכימשוכנעלאעדייןפלוס

עלדעהלחוותמכדי"מוקדםרחבה.להסכמהתזכה
לנואומרבנושא",עמדהגיבשנווטרםשכזו,קבורה

כמהעלשומריםעודכלבעיה,אין"הלכתיתפלוס.

אנשיםישאכןאםנראהכולקודםאבלכללים,

הואשלנוהחששיקיריהם.אתכךלקבורשמסכימים

להיתקע".ואזמדימהרלרוץ
בעידודרבותעוסקהאחרונותשבשניםפלוס,

קבוצותמעטלאכילספריודעהרוויה,הקבורה
נוהגרוז׳ה"הרבאותה.לקבלמסרבותאוכלוסייה

אחוזיםמעשרהמורכבהקבורהנושאכלכילומר

מנהגים.אחוזותשעיםברורים,הלכתייםכללים

והרבהמשלהם,מנהגיםישמגזראועדהלכלהרי

קרקע.אילוצישלכתוצאהנולדוהאלהמהמנהגים
מתימןעוליםאתיופיה,יוצאיכמואוכלוסיותיש
אצלשלהם.התפיסהאתלשנותשקשהחרדים,או

שדהמקבורתחוץלדברמהעלאיןלמשלהערבים

אתלשכנעבמיוחדקשההיהודי,במגזררגילה.

אצלנוקברו׳ככהלךיגידוהםהקטנים.היישובים

מקומותשייאזלולהמתיןהואשלנוהפתרוןתמיד׳.

קבורהפתרונותלהםלהציעואזהיישוב,שלהקבורה
העלמיןבביתלאלמושב,מחוץשזהברגעאזוריים.

עולםמנהרותלהקמתהחפירהעבודות

*figs

rutnjff

mi

ןן!ן1ון111!1

יי.

a^?

שאולבגבעתעולם""מנהרותהקבורהמיזםלבן.לפילשיהפכוחשש

קדישאחברהמנכ"למולה,אברהםקיצוני"."פתרון
בתל־אביב־יפו

יכוליםאנחנוואזלגמישות.סיכוייותרישהמוכר,

ככה׳".קבוריםש׳כולםלהםלומר

כיפלוסאומרבירושליםהקבורהמנהרותעל

לשווקמנסהשחורחנניהוכעתטוב,פתרון"זהו
הרעיוןמאחוריובעולם.בארץמקומות,לעודאותו
בתכנוןהקרקעאתלנצלאיךחשיבהישהזה
נכונה".ובבנייה

המנוח
ואנחנו
מדינתקרקעות

מתמלאותישראל
קבריםועודבעוד

1,250
במדינתעלמיובתי

ישראל

38,643
ונקברונפטרויהודים

בשנת7ו02בארץ

דתלשירותיהמשרדנתוני׳3•על
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מאוד.גבוהותהעלויותאבל

להעז,הייתההבעיהפתרון.ישהכלכלי"לעניין
ובנייתחפירהשלמתאימהטכנולוגיהלפתחוגם

שאיננובמבנההדבראותולעשותאפשרהקברים.

תת־קרקעי".
להיקבריסכימואנשיםהאםהיאסאןגםהשאלה
במנהרות.

בקבורהישוחדשני,יפהזהשיסכימו.חושב"אני
שלהלכתיותפסיקותישוכברלקרקע,חיבורכזו

כולםשלאנכוןהחרדי.מהמיינסטריםבכיריםרבנים

החרדית".העדהאנשילמשלזה,עםזורמים

נוספות?קבורהשיטותפיתוחמעודדיםאתם

לאהיאכמנכ"למובילשאניהעבודה"שיטת

עודאותנולהחזיריכולזהכישלבים,עללדלג

יתפוסאיךלראותרוצהאניכרגעאחורה.יותר

כךוהיצע.ביקושמבחינתבמנהרות,הקבורהעניין
בירקון.הקבורהמבנילגביגם

תל־אביב־יפוקדישאחברהמנכ"למנלה,אברהם

מסויגבישראל,הקדישאחברותפורוםויו"רוהמחוז

לשקולאפשריהיהשנהמאהבעוד"אולייותר.עוד
"בליהחדשה.היוזמהעלאומרהואהזה",הכיווןאת

צריךהעצמות,ליקוטסביבההלכתילענייןלהיכנס

המשנהבתקופתאוליבכלל.פשוטלאשזהלהבין

קייםשהידעבטוחלאאבלזאת,לעשותאיךידעו

אחוזים30־00325י1
רכשומהנפטריםמחו"להובאונפטרים

בחייהםקברחלקתבישראללקבורה
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ב׳וז

פרוסמןטובה
ז"למליוזורחלבה
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ירושליםהמנוחות,בהר"סנהדרין"קבורתבגרון.חלקננוברלאהקייםהפתרוןגם

היאישראל׳ארץ׳קבורתשדווקאשאומרמיהיום.

הייתהבעברגםכילאמת,חוטאהיהודיתהקבורה

אבינואברהםהיום.שנהוגהזוכמושדהקבורת

כעבורקברואתפינוולאהמכפלה,במערתנקבר

שנה.

מתאיםשלאקיצוניפתרוןהואעצמות"ליקוט

אםמשנהולאישראל,במדינתכיוםלאוכלוסייה

מהקבראבאאתלהוציאחילונים.אובדתייםמדובר

פשוטה,לאטראומהזוקטןלארוןאותוולהעביר
אותה.לעבורמוכניםשיהיואנשיםמכירלאואני

כפיהצפופה,לקבורהלחזור׳יהודי'יותרלדעתי

יעשהאוסטרוףשהרברוצההייתיהסנהדרין.שקברו

עובד.באמתזהאםלראותעציון,בגושאצלופיילוט

לכך".גדולההתנגדותצופהאני
עשויותהמוצעתלשיטהכימתריעאףמנלה

לגבולותמחוץלכתמרחיקותהשלכותלהיות

בתיסביבמאבקיםמאודהרבהכיום"ישנםישראל.

בעיקרלפנותרוצותשהרשויותיהודייםקברות
שיטהאםמוסלמיות.במדינותגםאךאירופהבמזרח

כלבישראל,פופולריתתהיהעצמותליקוטכמו

רוציםאנחנולהגיד:יוכלוועיריותממשלותאותן

למהעתיק,יהודיקברותביתאדמתעלקניוןלבנות

השטח?"אתננקהשלא

הקפורהלמצוקתמציעשאתההפתרוןמה
ישראל?במדינת

מדיניותעלמחליטותאינןהקדישא"חברות

ישראלשממשלתמהאתמבצעותאלאותכנון,

אתמביניםאנחנוקבורה.תכנוןבנושאיהחליטה

ברוראךרוויה,לקבורהלמעברשגרמוהאילוצים

לקבורתקרקעמקצההייתהישראלממשלתשאם
שאומרשמילהביןצריךזאת.מעדיפיםהיינושדה,

הקבריםלכלקרקעותמספיקבישראלשאין

דונם2,000שלי,החישובלפיטועה.הצפויים,

הקרובות.השניםלמאהיספיקו

בימיםצלישיתרונות:ישבקומות"לקבורה

לוויותלקייםאפשרובחורףחום,ועומסשרבשל

זהאתמציינותמשפחותהרבהגשומים.בימיםגם

שלאלמיגםמענהלתתצריךלדעתנואבללשבח.

הרשויות,מולזהאתהעלינובקומות.להיקבררוצה
קרקעהקצאתאוליפתרוןשיימצאמאמיןואני
יותר".מרוחקיםבמקומותנוספים,עלמיןלבתי

מקדםשהואלהצעהכימודהאוסטרוףהרב

זאתעםהתודעתי.בהיבטארוכהדרךעודצפויה

להתגברניתןנכונה,הסברהבעזרתכימאמיןהוא

שביקשעציון,מגושתושבאליי"הגיעהרתיעה.על

הואשלו.הביתבחצרלהיקברכדימיוחדרישיון

הרוויההקבורהחלופותאתאוהבלאשהואהסביר

לי.אמרבקיר׳,להיקבררוצהלא׳אניכיום:הקיימות

עקרוןאתשמסביריםהמקורותאתלוכשהראיתי

דתיכשאדםהשתכנע.הואמציעים,שאנחנוהקבורה

רוז׳היננקבהרבמותרת.הקבורההלכתיתכיפסק

לאודודהרבמסויגת.תמיכה

מופיעהושהיאהזו,הקבורהלצורתביסוסשישרואה

שנצליחמאמיןאניאליו.מדברזהובגמרא,במשנה

הציבור.אתולבסוףהחרדים,הדורגדוליאתלשכנע

ככה,שייקברמיאתלתגמלגםיכולההמדינה
ללאיחדלהיקברזכאיםיהיושזוגותלקבועלמשל

נוספת".עלות

אתיאשרהתכנוןשמנהל"ברגעפורסטנברג:

הנושאעלהאחראיםכאופציה,ישראלארץקבורת

להציעאינטרסיהיההקדישאשלחברותידאגו
שכזו".קבורה

שרובורגיש,עדיןנושאזהוקבורה"מוות

הרבמסכםאיתו",להתעסקלאמעדיפיםהאנשים

שיבינוכדיתודעתישינוילעורר"צריךאוסטרוף.

כךשייקברמיושגםומסורתית,הלכתיתבסדרשזה

המתים".ולתחייתהבאלעולםיזכה

dyokan@makon־ishon.co.il :לתגובות

עמוד 9


