קוראים יקרים!
ידיעון מס'  3שלפניכם ,נותן הצצה לפעילות הענפה של אגף הקבורה במשרד,
אגף שעשה קפיצת מדרגה בארבע השנים האחרונות ,בשורה ארוכה של
נושאים ועניינים ,תוך התמודדות ומתן מענה במגבלות משאבים.
מדובר בעבודה שלא נגמרת ובמשימות שעולות על השולחן בקצב יומיומי וכפי
שאמרתי לא אחת יש דרך ברורה להתמודד והיא ליצר מענים רוחביים לכלל
הנושאים ,שיגדירו דרך פעולה ברורה הן לאגף פנימה והן לגופי הקבורה.
לצד הסדרות מקומיות נדרשת תוכנית אסטרטגית ,שמתחברת לפתרונות
הנדרשים ,למשאבי הקרקע לשיפור התנהלות גופי הקבורה וקידום השירות.
חשוב בהקשר זה להגדיר יעדים לתוכנית ולגזור ממנה אבני דרך לביצוע.
אני סומך בכל לב על מנהל האגף ,מר יצחק ישי ועל הצוות המסור והמקצועי
שמלווה אותו ,שישכילו לייצר קפיצת מדרגה נוספת בשנים הבאות.
תודה גדולה על העבר וציפייה נאמנה לעתיד.
בכבוד רב
עודד פלוס
המנהל הכללי

לכל העוסקים בחסד של אמת
בפרוס השנה החדשה ,הבאה עלינו לטובה
ברצוני לברך את כל העוסקים בחסד של אמת.

עליהם הכתוב אומר :המתנדבים בעם ברכו ה'
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'
יהי רצון שחפץ ה' בידיכם יצלח
ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא
עד ביאת גואל צדק ,אמן
שנה טובה ומבורכת
מאחל
יצחק וקנין
השר לשירותי דת

בס"ד
שלום וברכה !
הנה כבר חלפה לה עוד שנה ,שבה כולכם יחד השקעתם מאמץ רב בס"ד
על מנת לשפר את השירות למשפחות ברגעים הקשים ביותר בחייהם.

אומנם הטיפול בנושא הקבורה הינו רגיש מאוד וטומן בתוכו תובנות רבות
ובקשות רבות מטעם המשפחות הנמצאות כאמור בסערת רגשות קשה
ולא תמיד אנחנו מצליחים לעמוד בכל בקשה ובקשה ,אך העיקרון החשוב
הוא לעשות מאמץ ככול שניתן ומשגת ידנו ,לבוא לקראת המשפחה
ולהאיר לה פנים בסובלנות ,בשקיפות והסברה.
השר ,מנכ"ל המשרד ועובדיו פועלים ללא לאות על מנת לשפר ולייעל את
מערך הקבורה בארץ ולתת בידכם את מיטב הכלים בכדי לעמוד במשימה
לאומית וחשובה זו וכמובן "חסד של אמת".
ברצוני להודות לכם ולמשפחותיכם באופן אישי על פעולתכם במסירות
במשך כל השנה ושנזכה רק לבשורות טובות בס"ד.
בברכת שנה טובה ופורייה
תחל שנה וברכותיה
תכלה שנה וקללותיה

בשם ה' נעשה ונצליח
יצחק ישי
מנהל אגף בכיר קבורה

כחלק משיפור השירות ומעקב של המשרד לשירותי דת ואגף קבורה
אחר מתן שירותי קבורה נאותים לאזרחים.
בחודש יוני  2019עלה לאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת
שאלון מקוון למשפחות הנפטרים.
את הטופס ימלאו המשפחות באופן דיגיטלי ,ע"י כניסה לקישור
https://mashovniftar.m-datit.org.il/#/seker
לאחר סיכום התשובות שיתקבלו ,האגף יטפל בבעיות שיעלו מהמשוב
ובגופים שלא עומדים בתנאים של השירות לאזרחים.
חשוב לנו לשפר את השירות הניתן למשפחות ברגעים הקשים.
בשורות טובות !

במסגרת חוזרי מנכ"ל המשרד לשירותי דת ובתנאי הרישיון לחברה לענייני
קבורה ,פורסמו מספר הנחיות ונהלים הנוגעים לנגישות ובטיחות בבתי
העלמין.
על מנת לוודא את קיום ההנחיות ויישום הנהלים ,המשרד החל בעבודת מטה
להסדרת נושא הנגישות ובטיחות בבתי עלמין ובכלל זה הנחיות למתן חיסונים
לטהרנים/ות.
בקרוב ישלח אליכם מכתב שבו תידרשו לשלוח אילנו מסמכים ,אנו נקיים
בעתיד הקרוב סיורים ,באופן יזום מטעם אגף הקבורה ,בבתי העלמין השונים
ברחבי הארץ לצורך ביקורת תקינות ועמידה בהנחיות המשרד.
במסגרת הביקורת יבדקו:
 .1ביקורת כללית בנושא הנחיות בינוי בית העלמין נגישות ,בטיחות ,הסדרה
תכנונית ועוד.

 .2תיעוד ביצוע החיסונים לעובדי/ות הטהרה.
 .3תיעוד העסקת מתנדבים במועצות הדתיות בתחום הקבורה.
נודה על היערכותכם ועל המשך שיתוף פעולה פורה.

בחוזר מנכ"ל ע"ו התפרסמה רשימת קבועי המפתח שעל פיהם
מתבססים מפתחות התקינה לכל תחום.
לאור הנחייה הלכתית אנו מעדכנים את מספר העובדים הנדרש
לביצוע טהרה ,במקום  2לכל טהרה
מספר העובדים הנדרש לביצוע טהרה הוא .3
קבורה
קבועי המפתח למדידת עבודה

ערך

מינימום מספר עובדים נדרש לקיום לוויה

3

משך זמן ממוצע ללוויה (שעות)

1

מספר עובדים לכריית קבר

2

משך זמן נדרש לכריית קבר

1

מספר עובדים נדרש לביצוע טהרה

3

משך זמן נדרש לביצוע טהרה

1

מספר עובדים נדרש לניקיון בית עלמין

2

משך זמן יומי נדרש לניקיון בית עלמין

1

זמן הובלת נפטר באמבולנס

1.5

לפי דעת גדולי הפוסקים יש להקפיד ביותר במנהגים שנוהגים בנפטרים ויש
אף סכנה בשינוי מנהג או בביטולו.
בבית לחם יהודה בהגה ( ש"ע יו"ד שנ"ב ) כתב ":הקונטרס אחרון של לחם
הפנים כתב בשם הילל הזקן שתיקן סדר רחיצה ,ובזמננו אין נוהגים כן ואין
לחברה קדישא לשנות מנהגם משום בזיון של שאר מתים קודמים.
ושמעתי שפעם אחת עשו מיטה חדשה והיה אחר כך בר מינן מתים כמה וכמה
תינוקות והיו חולים משום זה שהיו משנים ,וגזרו תענית ופסקו צדקה וביטלו
הגזרה ,לכך אסור לשנות כל חברה ממנהגן"
כתב ב"חכמת אדם" קונטרס "מצבת משה"" :ולא יהיה דבר זה (טהרת המת)
קל בעיניהם כי הלא החמירו חז"ל כל כך בכל עניני כבוד המת ופטרו
המתעסקים מכל מצוות שבתורה ואם זה הוא אפילו בהספדו ,כל שכן
בהתעסקות"" .ובאמת כל עניני טהרתו לא מצינו לזה שורש בגמרא אך כולם
מקובלים מרבי יהודה החסיד וכמבואר ברוקח וברבינו ירוחם בכלבו ,ועיין
במעבר יבוק שהוא היה תלמיד מפאנו והוא רבי מנחם עזריה (הרמ"ע מפאנו)
ועל כל מנהג ומנהג שנוהגין עם המת ,כתב סודות גדולים ונוראים ,אך להיות
שהדבר נמסר לכל אדם ,הכל אצלם כמצות אנשים מלומדה ,וכפי שראיתי
נוהגין עם המת כאילו רוחצים חתיכת בשר ,אוי לאותה חרפה ובושה ,ולדעתי,
תחת שחושבים לקבל שכר על זה הלואי שלא יהיה להם עונש גדול ודי בהערה
זו".

ובערוך השולחן (יורה דעה סימן שנא):
"ושמעתי בבירור על שני גדולי הדור ,אחד ציווה אחד מתלמידיו שיקברו אותו
בכל ציציותיו ואותו תלמיד כשהגיעו להלבשת תכריכיו חש במעיו ויצא לחוץ
ואותם שהלבישוהו לא ידעו מזה ונתקו אחת מהציציות כנהוג ותיכף נכנס אותו
תלמיד והתחיל לצעוק ואמרו הגדולים שהיו שם שזהו אות מין השמים לבלי
לשנות והשני כשהניחוהו בקבר עם כל הציציות ניסתבכה אחת מהציציות ביתד
שבתוך הקבר וניתקה מעצמה וראו בחוש שמן השמים גזרו כן.
(הראשון היה הגר"א ז"ל והשני היה החסיד מוהר"ז ז"ל מהוראדנא בעל יסוד
ושורש העבודה שציווה ג"כ להניחו בכל הציציות)":
ובשו"ת דודאי השדה (סימן ל') כתב בתוך דבריו :
"...דהמנהג שנהגו גבי מתים חמיר טפי משאר מנהגים ,שאפילו הקב"ה לא
רצה לשנות המנהג.
והטעם שכל שמשנים איזו שינוי גבי מת ,גורמים לו שפוקדים עליו בבית דין
של מעלה ,למה נשתנה זה ,ומעיינים עליו בדינו"
שו"ת יביע אומר חלק ז  -יורה דעה סימן לד  -שבאמת בכל כיוצא בזה
שמשנים מן המנהג הן בהלוויית המתים והן בקבורתם ממה שנהגו עד עתה,
יש בו משום סכנה לחיים ח"ו.
וכמ"ש בספר בית לחם יהודה (סימן שנא) ,שאסור לשנות שום דבר ממנהג
שעושים למתים ,ושיש סכנה בדבר גם.
גם הגאון רבי צבי פסח פראנק בשו"ת הר צבי (חיו"ד סי' רסט) כתב ,בדבר
המנהג שנהגו בירושלים שהמתים המובאים בארונות מחוץ לארץ להיקבר
בירושלים ,מוציאים אותם מן הארון וקוברים אותם בקרקע ,וממשרד הבריאות
של הממשלה רצו לשנות המנהג ,ולהנהיג לקוברם עם הארונות שלהם ,מבלי
לפתוח הארונות כלל ,מפני כבוד הנפטרים שיש ריח רע וכו'.
והשיב ,שאין לשנות כלל מן המנהג...ואדרבה אם יקברו אותם עם הארון ,יש
בזה משום פגיעה בכבוד המתים ,שבוודאי רצונם להיטמן באדמת ישראל.
ועוד שהוא נגד המנהג המקובל בישראל.
ולכן יש לעמוד על המשמר שלא לשנות דבר מן המנהג הקודם ,ולא לפרוץ
במנהגי ישראל הקדמונים .ע"כ.

להגיע לבית קברות אינסופי ולחפש את הדרך אל חלקת הקבר הנכונה,
לעיתים זו עלולה להיות משימה כמעט בלתי אפשרית.
אבל הטכנולוגיה של שנת  2019הגיעה גם לבתי העלמין בארץ.
בימים אלו מופעלת אפליקציית ניווט אל הקבר בשם GRAVEZ
פורום חברות קדישא הגדולות בישראל משיקה אפליקציה חדשה שתאפשר
למבקרי בתי העלמין הגדולים בישראל להתמצא בקלות ולנווט עצמם ישירות
אל חלקת הקבר של בן או בת המשפחה
באפליקציה מוזנות תמונות של יותר מ –  1,300,000מיליון מצבות.
עם הזנת שם הנפטר מתקבלת תמונת המצבה ומסלול ההליכה מתעדכן לפי
 GPSזמן אמת .בנוסף ,עם ההגעה לקבר המשפחה תקבל את נוסח התפילות
לאזכרה אל הטלפון הנייד.
מדובר ברעיון חדשני וייחודי שנולד מצורך אמיתי שקיים בשטח ,המוקד מוצף
בפניות של אזרחים המבקשים לדעת היכן קבורים יקיריהם ,מה שהוביל
לפרויקט שיכול לתת מידע על הנפטרים עם צילום קברם ולאלו המבקשים
להגיע ,עם מערכת ניווט קולית מבוססת עם מיקום".

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות
ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה,
הפרטיות וכו'.
החוק קובע מי רשאי לקבל מידע ,אילו סוגי מידע מותר למסור ,וכן החוק
מפרט את הנוהל להגשת הבקשה והטיפול בה.
הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון בטחון
המדינה ,שמירת הפרטיות ,סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.
החוק קובע מי זכאי לקבל מידע ,אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול
דעת שלא למוסרם ,אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה
למסור מידע ,וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.
ניתן להגיש בקשה דרך האתר של משרד המשפטים
https://www.gov.il/he/service/freedom_of_information_submission
?gclid=Cj0KCQjwp5_qBRDBARIsANxdcilpPqvkYhymIVDqFmF84
j_f2AIz2BWYm16KOKw_f0YTCsQT4SBgYFAaAu37EALw_wcB
ליצירת קשר עם המשרד לצורך השגת הטופס:
גב' דקלה פדידה  -ממונה חופש המידע
טלפון02-5311128 :
פקס02-5311008 :
דוא"ל: Meyda@dat.gov.il

תכנית מורשת בנימין הינה מיזם משותף עם פורום חברות הקדישא
הגדולות בישראל לקידום הכשרה מקצועית וייעודית לעובדי הקבורה,
מנהלי חברות קדישא ומטהרות.
מטרות התוכנית – מיסוד המקצוע והרחבת הידע הנדרש ,הקניית כלים
לשיפור השירות ולהתמודדות עם סוגיות ייחודיות בתחום ויצירת
סטנדרטיזציה ואחידות בתהליכי העבודה.
התכנים שנלמדים במסגרת ההכשרה כוללים :הלכות ומנהגים ,מיומנויות
שירות ותקשורת בין אישית ,מיומנויות מחשב ,מיומנויות רגשיות ועוד.
במסגרת המיזם נפתח בתאריך  11/06/19המחזור השמיני לעובדי חברות
קדישא ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל.
בנוסף נפתח בתאריך  13/06/19מחזור ראשון מסוגו להכשרת מטהרות,
ההכשרה התקיימה במשרד לשירותי דת בשיתוף האגודה ליועצים
ומטפלים במשפחה בישראל ,המחזור יועד למטהרות מחברות קדישא
בירושלים והסביבה ,לאור ההצלחה והביקוש תורחב ההכשרה למוקדים
נוספים ברחבי הארץ.
בתאריך  05/08/19התקיים טקס סיום של המחזור השביעי של תכנית
מורשת בנימין ,הטקס התקיים במשרד לשירותי דת בהשתתפות השר
יצחק ועקנין ,המנכ"ל עו"ד עודד פלוס ,הרב יעקב רוז'ה ,הרב אברהם
מנלה ,הבוגרים ובני משפחותיהם ,בטקס הוענקו תעודות לבוגרים וחולקו
מלגות הצטיינות למצטייני הקורס במימון משפחת הסה.

j

המשרד ממשיך את היערכותו לקבורה בחירום ח"ו ומקיים הדרכות למחוזות
השונים ולגופי הקבורה הכלולים בהם.

כנס מחוז מרכז ותל אביב
בתאריך  27.5.2019התקיים כנס
מאוחד למחוזות מרכז ותל אביב
במועצה דתית רמלה ,ובאירוחו הנדיב
של ממונה המועצה עו"ד סמי ישראל.
כמו כן ,מנכ"ל המשרד עו"ד עודד פלוס
נשא דברים והדגיש את חשיבות
הנושא והיערכות אליו.
מנהל אגף בכיר קבורה ,מר יצחק ישי,
הסביר על היערכות האגף כולו
לשעת חירום וכן דיבר על ההישגים
עד כה בתחום .וכן ציין כי הדרך
לכשירות מלאה קרובה מתמיד.
הגברת תמי אברהמי ,מנהלת
תחום הקבורה בחירום במשרד,
הציגה את תחום הקבורה בחירום.
ובנוסף ,הוצגו מנהלי מחוזות מרכז ותל אביב
מר יניב לוי ומר שמחה רנד בהתאמה.
לסיום ,ניתנה הרצאה מרתקת מאת גב' אלנה בן שמחון על תרחישים
אפשריים והיערכות אליהם.

כנס מחוז צפון מזרח
בתאריך  17.6.2019התקיים כנס
למחוז צפון מזרח במדרשת גולן
בחיספין .אירח אותנו באדיבות מר
אבי רביבו ,מנהל מחוז צפון מזרח
ומזכיר המועצה הדתית רמת הגולן.
בכנס הוצג תחום הקבורה בחירום
במשרד ע"י תמי אברהמי.
מר חיים רוקח  -ראש המועצה
הדתית רמת הגולן ,נשא את דבריו
ולבסוף הוצגה הרצאתה של אלנה בן
שמחון על תרחישים אפשריים
בחירום והיערכות אליהם.

כנס מחוז ירושלים
בתאריך  24.7.2019נערך במשרד
לשירותי דת כנס למחוז ירושלים.
הכנס נפתח בדבריו של השר
לשירותי דת הרב יצחק ועקנין ,על
חשיבות הנושא והירתמות אליו.
כמו כן ,מנכ"ל המשרד עו"ד עודד
פלוס הוסיף וחיזק את דברי השר.
תחום הקבורה בחירום הוצג ע"י תמי
אברהמי .והוצג ונשא את דבריו
מנהל מחוז ירושלים הרב יצחק
גלבשטיין מנכ"ל חברה קדישא
ירושלים.
והכללית
הראשית
והרצאתה המדהימה של אלנה בן
שמחון על תרחישי חירום סגרה את
הכנס.

בזאת הסתיים סבב הכנסים הראשון של היערכות לקבורה בחירום וכל
המחוזות הודרכו לפעולות בשעת חירום.
בהמשך הדרך ,מתוכננים להיבנות תיקי פעולה לכל מנהל מחוז וכן יתקיימו
תרגילים בכל מחוז ולאחר מכן כל המחוזות גם יחד יתורגלו בתרגיל גדול.

שלא נצטרך ,בית הלוויות שמגר בירושלים מישתדרג ועבודת השיפוצים
במקום שהחלה השנה עומדת להסתיים בקרוב.

המקום החדש יאפשר פיקוח ובקרה לבאים בשערי המתחם.
ודאגה לכבוד הנפטר ,תוך שמירה והקפדה על ההלכה.
כל מי שפקד את בית הלווית שמגר בתקופה האחרונה חש בשינויים שבוצעו
במקום.
וזאת אודות לפעילותו של מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב הלל הורביץ.

מעתה נמנעת הגישה לחדרי נפטרים ,הוצבו מחסומי חנייה בכניסה וביציאה
לאחר שבמקום החלו לחנות מידי יום עשרות רכבים שהגיעו לסידורים באזור
והקשו על משפחות הנפטרים למצוא חנייה ,הותקנו תשתית מצלמות אבטחה
בכל המתחם ,והתאורה שודרגה והותאמה .לצד השינויים במקום החלו
שיפוצים נרחבים בעלות של מיליון וחצי שקלים .להם שותפים מועצת בתי
העלמין ,עיריית ירושלים וחברות הקדישא.
מועצת בתי העלמין אחראית על שירותי הקבורה בעיר מטעם
המשרד לשירותי דת ועירית ירושלים.
לאור כך ,המועצה ביקשה מהמועצה
דתית בירושלים ומעיריית ירושלים את
האחריות על בית הלווית שמגר .ולאחר
שקיבלנו היה ניתן להתחיל בעבודות.
ההחלטה להעביר את ניהול בית הלווית
שמגר להנהלת מועצת בתי העלמין
אפשרה את שדרוג ושיפוץ המקום והיא
נותנת את הכבוד הראוי לנפטרים,
ומאידך ,מקום ראוי עבור משפחות הנפטרים וציבור המלווים".

בתאריך  9.9.2019התקיים כנס
לעובדים ,מתנדבים ומתנדבות
בחברה קדישא ומועצה דתית צפת
בשיתוף המשרד לשירותי דת
והמועצה הדתית צפת.
בנוסף התקיימה הדרכה מעשית
בטהרה במשך  3שעות,
על פי הנוהל של המשרד לשירותי
דת והדרישות ההלכתיות של
הרבנות הראשית לישראל.
ההדרכה הועברה ע"י
הרב חנוך פרסטר

בשעה טובה ומוצלחת לאחר הערכות מסודרת של כל הגורמים ,בסיוע של
המשרד לשירותי דת ,התחילה העבודה בשטח להרחבת בית העלמין האזורי
תל רגב.
עבודות ההרחבה של בית העלמין מביאות איתן בשורה לקהל הרחב ,בשטח
שאנו מכשירים תהיה צפיפות נמוכה של  700קברים לדונם במקום 1,200
קברים לדונם ,שטח ההרחבה כולל  59,220מקומות קבורה ,כולל קבורה
אזרחית וקבורת חירום ,מתוכם  49,000מקומות קבורה לחברות קדישא.

עבודות ההרחבה של בית העלמין האזורי בתל רגב נועדו לתת מענה לכל
צרכי הקבורה של מטרופולין חיפה עד .2070

לצורך כך נעשו כמה פעולות חשובות:
חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
על שטח של כ  400 -דונם עבור
קבורה יהודית ,זאת בנוסף לשטח של
כ –  200דונם שכבר נמצא בשימוש
בית העלמין האזורי תל רגב
חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל לקבורה אזרחית
על שטח של  50,000מ"ר ,לתקופה של  99שנים למטרת בית עלמין לקבורה
אזרחית.

כביש גישה לבית העלמין
התוכנית לסלילת כביש גישה חדש
שיוביל לחלקת הקבורה האזרחית
אושרה סופית וקיבלה תוקף על ידי
הוועדה המחוזית ופורסמה ברשומות,
הוא יהיה כביש הגישה הנוסף
לבית העלמין תל רגב.
ביצוע העבודות בשטח
בארבעת החודשים האחרונים
מתבצעת עבודה בשטח מידי יום
מבוקר עד שקיעת החמה,
בהכשרת המקום ,פריצת דרכים,
יישור ,סילוק סלעים ,הסדרת מדרכות,
תאורה ,ניקוז ,מים ,גינון,
והכנת כל התשתיות על פי מפרטי
העבודה שאושרו.

תקציב
אושר תקציב עבור פיתוח שלב ב'
של בית העלמין תל רגב לשנים
 2017-2019באישור נציגי משרד
האוצר ,זהו הישג משמעותי
לקבלת תקציב רב שנתי.
שמירה ואבטחה
לאחר שנים קשות של מעשי ונדליזם ,השחתה פגיעות ברכוש ובאנשים
ואיומים שונים ,יש לציין לטובה כי בחצי השנה האחרונה חל שינוי לטובה
ולא נרשמו מקרים מסוג זה בשטח בית העלמין ,מצב זה הוא בזכות
פעילות נמרצת של משטרת ישראל ,בנוסף לאמצעי האבטחה החדישים
שהותקנו בשטח בית העלמין.
קשר עם הציבור
בית העלמין תל רגב נחשב לאחד מבתי העלמין הנקיים ,המסודרים והיפים
j
בארץ ואנשי חברות קדישא ,נציגי משרד האוצר ,משרד לשירותי דת
וגורמים אחרים מגיעים לבית העלמין לסיורי היכרות ולמידה.

הקשר עם ציבור המלווים והמשפחות שפוקדות את בית העלמין נעשה
באמצעות דף הפייסבוק והאתר של בית העלמין המספקים מידע שוטף על
הנעשה במקום וכן באמצעות התקשורת המקומית.

j

ביום שלישי ב' באייר תשע"ט לקראת ערב יום הזיכרון ,התקיימה פעילות לבני נוער
בסימן :זוכרים את הנופלים ומחבקים את המשפחות השכולות.
הפעילות כללה טקס הדלקת נר זיכרון
והנחת דגלון המורכב מדגל המדינה
עטור בסרט שחור ,על קברי חללי צה"ל
ונפגעי פעולות איבה הקבורים
בבית העלמין אריאל בא.ת ברקן.
כמו-כן ,הקראת סיפור חייו של החלל
ונסיבות מותו.
לאחר טקס הזיכרון ,שתלו החניכים
שתילים ופרחים ב 14-אדניות
שהמועצה הדתית רכשה לצורך הפעילות
וחזות בית העלמין .האדניות פוזרו בשטח בית העלמין.
בטקס השתתף ראש המועצה הדתית עמוס צוריאל ,בדבריו סיפר על הנופלים
והדגיש חשיבות הפעילות של חניכי בני-עקיבא שיש בה זיכרון לנופלים וחיבוק
למשפחות השכולות .ואיחל שבשנה הבאה ישתתפו בעז"ה חניכים מתנועות נוער
נוספות הקיימות בעיר אריאל.
הפעילות בתיאום עם מר יוסף חי לוי ובמסגרת תוכנית העבודה של אגף קבורה.

במסגרת יום גיבוש
שהתקיימה בתאריך י"א באלול תשע"ט
 11.9.2019לעובדי אגף קבורה
ולעובדי אגף שירותי דת לעדה האתיופית
נערך סיור לעובדים בבית העלמין העתיק
בזיכרון יעקב ,שבו קבורים
מייסדי הארץ והאומה

