
 חידוש 'קבורת ארץ ישראל'
 בשיטת "ליקוט עצמות"

ביוזמת המועצה הדתית גוש עציון



 על הפרוייקט

מאז שחזרנו לארץ אבותינו מהגלות, התחדשו תורות והלכות רבות שהיו מונחות בקרן זווית 
היום ממלאים ספריות תורניות שלימות. הלכות צבא, הלכות מדינה, הלכות חקלאות יהודית, 
הלכות ניהול בית חולים יהודי ועוד ועוד. אנו מקוים שעכשיו הגיע תורם של הלכות הקבורה 

 של ארץ ישראל, לעומת מנהגי הגולה. 
בארץ ישראל חיים כיום כשבעה מיליון יהודים. בחמישים שנים הקרובות המדינה תצטרך 

למצוא פתרונות קבורה לכ-3,000,000 קברים. אם איננו רוצים למצוא את עצמנו חיים בבית 
קברות אחד גדול עלינו לתת את דעתנו לשאלה היכן ייקברו כולם.

המועצה הדתית גוש עציון, ביחד עם גופים ואישים נוספים, מקדמים את שיטת הקבורה 
 שהיתה נהוגה בארץ ישראל בבחינת: להחזיר עטרה ליושנה.

 קבורת שדה
₪ 500-6,000 

 270-330 קבר לדונם

 1 מ'

 קבורת מכפלה
₪ 1000-8,000 

 540-660 קבר לדונם

 1 מ'

 קבורת סנהדרין
₪ 4000-6000 

 1,300 קבר לדונם

  3  מ'

 קבורה בקומות
₪ 12,000 – 10,000 

  2,600 קבר לדונם

  12 מ'

 נקרופוליס
₪ 22,000 – 18,000 

 1,500 קבר לדונם

  12 מ'

"אמר רבי אליעזר בר צדוק: כך אמר לי אבא, בשעת מיתתי קברני תחילה 
בבקעה ובסוף לקט עצמיי ותנם בגלוסקמא ברארין, ואל תלקט אתה בידך, 

וכך עשיתי לו. נכנס יוחנן וליקט, ופירס עליהן אפיקרסין, נכנסתי וקרעתי 
 עליהן, ונתתי עליהן חפירין יבשין. כשם שעשה לאביו, כך עשיתי לו". 

מסכת שמחות פרק י"ב

קבורת ארץ ישראל
₪ 600 

 3480 קבר לדונם

 12 מ'

 נתוני עלויות ושטח לפי שיטות הקבורה השונות * 

*נתונים שנאספו מפרסומי חברות הקדישא, אדריכלי בתי עלמין והמשרד לשירותי דת.
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דעות הלכתיות
שיטת הקבורה של ארץ ישראל היא שיטה המכונה בהלכה: "ליקוט עצמות". שיטת 
קבורה זו מוזכרת בתנ"ך, במשנה ובתלמוד במקומות שונים ואף זכתה לסימן נפרד 

בטור ובשולחן ערוך )יורה דעה סי' שס"ג( כהלכה ידועה ופשוטה שאין חולק על 
תוקפה. בבואנו לחדש שיטת קבורה זו בימינו, שאלנו את דעתם של מורנו ורבותינו 

חכמי התורה של הדור. כולם ללא יוצא מן הכלל מסכימים שדרך הקבורה של ליקוט 
עצמות היא דרך הלכתית מלאה. הרב דב ליאור הי"ו, הרב הראשי לקרית ארבע-חברון 

 כתב מכתב תמיכה בשיטת קבורה זו )מצ"ב(. 
המטרה של קמפיין זה הוא להוכיח שלציבור יש אחריות על עתיד האדמות של ארץ 

ישראל ולכן רובו ככולו יהיה מוכן להתחיל לקבור בשיטת קבורת ארץ ישראל כדי 
 לשמר את הקרקעות הסמוכות לערים עבור בתים ודירות לילדינו ולדורות הבאים.

Scanned with CamScanner

 מתוך מכתבו של הרב יעקב רוז'ה מתאריך י”ד מרחשוון תש”ף:
)הרב יעקב רוז'ה – רב פוסק חברה קדישא תל אביב, חבר מועצת הרבנות הראשית ורב 

העיר בת-ים(

 א.ובתלמוד ירושלמי )מועד קטן פרק א(:
בראשונה היו קוברין אותן במהמורות נתאכל הבשר היו מלקטין את העצמות 
וקוברין אותן ברזים אותו היום היה מתאבל ולמחר היה שמח לומר שנינוחו 

אבותיו מן הדין.

ב.נאמר בברייתא )מועד קטן ה' ע"ב(:  ואין מרחיקין ציון ממקום טומאה – 
שלא להפסיד את ארץ ישראל". 

מפרש רש"י: "שלא להפסיד ארץ ישראל – שכשרואה הסימן מיד פורש, ונמצא 
ארץ ישראל בטומאה שלא לצורך". 

הריטב"א מפרט: "שלא להפסיד את ארץ ישראל – שלא ילכו שם ושלא יחרשו 
שם". מכאן נראה כי טומאה יתרה מפסידה את ארץ ישראל מפני שהיא גורמת 

לכך ששטחים נרחבים לא ניתנים לשימוש, לא להליכה ולא לחקלאות. 

זה כנראה הטעם לאחת מדרכי הקבורה  שהיו מקובלות בארץ – ליקוט עצמות. 
בשיטה זו נקבר המת בתחילה בקבורת  שדה – קבורה הדומה לקברים של 

ימינו. כעבור זמן, למשל ביום השנה לקבורה, לאחר שכבר עוכל הבשר, לוקטו 
העצמות מן הקרקע והוטמנו בבור קבורה משפחתי משותף המכונה 'מאספה'.

מנהג ליקוט העצמות מעולם לא נאסר, משהחמירה מצוקת הקרקע יתכן שיש 
לחזור אל מנהג הקבורה הישן. כמו כן מצוקת הקרקעות והקבורה כבר הביאה 
לשינוי המנהג מקבורת שדה רגילה לקבורה רוויה ורבודה. פתרון זה  אינו נוח 

לרוב האנשים. 

אם כבר משנים מקבורת השדה הנוהגת, לכאורה יש להעדיף את ליקוט 
העצמות כל זאת כמובן בהסכמת המשפחה.  

איך זה קורה
לפי המתואר בספרות ההלכה, הגמרא והמחקר כך מתבצע ליקוט עצמות. הנפטר 

נקבר באדמה בקבורה רגילה כמו שקוברים היום. בתוך הקבר שמים חומרים מיוחדים 
שתפקידים לפרק את הרקמות. לא בונים מצבה על הקבר אבל הוא מסומן ושמור. לאחר 

שנה, פותחים את האדמה, ומלקטים את עצמות הנפטר ביחד עם האדמה שעליה הוא 
שכב לתוך ארון קטן שבזמן הגמרא נקרא גלוסקמא. את הארון הזה מציבים בתוך מבנה 

או מערת קבורה שנבנתה במיוחד לכך. אם המשפחה מבקשת - שומרים מקום ליד הקבר 
המשני לבני משפחה נוספים. על הגלוסקמא כתוב "נפש" ששם כתוב מה שהיו כותבים על 

כל מצבה רגילה עבור הנפטר. המשפחה ביום השנה עולה לקבר החדש, שם היא אומרת 
קדיש ותפילה לעילוי נשמת הנפטר. נוהגין ללקט את העצמות סמוך לערב ובני המשפחה 

הקרובים נוהגים אבלות של יום זה עד הערב בלבד.  

"מקום שנוהגין לקבור 
במהמורות בלא ארון 

עד שיתעכל הבשר 
ואחר כך מלקטין 
העצמות וקוברין 

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



 

 קבורה יהודית בישראל בעת העתיקה  קבורה משנית:
מקור: דר' יאיר פורסטנברג, האוניברסיטה העברית

תקופה קדומה    סוף תק' בית שני    מאות 3-4   תקופת המשנה    מאה 4 ואילך    לאורך כל התקופות

מערות 
 קבורה

 שימש כאחוזות
קבר משפחתיות

 ארונות חרס

לאכסון העצמות

קבורה 
 בכוכים

מוזכר במשנה 
ומוכר גם 

מן הממצא 
הארכיאולוגי 
של התקופה

 סרקופג
 לעשירים

ארון אבן 
גדול 

 שבתוכו
 הונח המת

)בית שערים(

 גלוסקמא

הקפדה על קבורה 
נפרדת, איסוף 

העצמות לתוך תיבה 
מאות מערות קבורה 

בסביבות ירושלים

 מאספה
 

בור גדול 
שאל יו נאספו 

עצמות 
המשפחה

מערות קבורהסרקופגגלוסקמא

 שלב ראשון
קבורה רגילה

 שלב שני
ליקוט העצמות 

לגלוסקמא

 שלב שלישי
הצבת הארון בתוך 

מבנה קבורה

 בית עלמין בסמוך לבתים עירוניים 
האם כך אנו רואים את עתיד מדינת ישראל?

 "כך היו חבורות עושין בירושלים, אלו לבית האבל, 
 ואלו לבית המשתה, אלו לשבוע הבן ואלו ללקט עצמות". 

מסכת שמחות פרק י"ב

"ואם נתנו דעתם לפנותו ולא קברוהו שם אלא לפי שעה, או שנהגו 
לקבור במהמורות בלא ארון כדי שיתעכל הבשר ויתנו עצמות 
בארון - מותר, סימן יפה לו שאומרים נינוחו עצמותיו מן הדין".

רמב"ן, תורת האדם



"ועוד אמר רבי מאיר מלקט אדם עצמות 
אביו ואמו מפני ששמחה היא לו. בראשונה 
היו קוברים אותן במהמורות, נתאכל הבשר 

היו מלקטין את העצמות וקוברין אותם 
ברזים. אותו היום היה מתאבל ולמחר היה 

 שמח לומר שנינוחו אבותיו מן הדין". 
ירושלמי מו"ק פ"א ה"ה.

 "ועל דעת הקהל"
לאחר שהבנו ששיטת הקבורה הקיימת מחייבת שינוי מהותי מפני שהמשך המצב הקיים 

גורע מקדושת ארץ ישראל והן מפני שהוא אינו מכבד את החיים והמתים. 

לכן, אין פתרון הלכתי, משפחתי ולאומי יותר מאשר חזרה לקבורת א"י.
אנו מודעים לכך שנושא הקבורה הוא רגיש, אישי ונוגע בכולנו, ולכן מבינים שמהלך כזה 
לא יכול לקרות ללא תמיכה ציבורית רחבה. אנו פונים אליכם בידיעה שאין מקום ואנשים 

מתאימים יותר מגוש עציון להוביל מהלך תורני וציוני שכזה.
 הצטרפו אלינו בשלושה צעדים פשוטים :

א. סורקים את הברקוד המצורף

ב. חותמים

ג. משתפים בוואטסאפ ובפייסבוק ועוזרים בליקוט החתימות

 מעוניינים לארגן/ להשתתף בחוג בית ביישוב? יש לכם אפשרות
מקצועית לתרום לפרוייקט?  תרצו לקבל מאמרים תורניים, מכתבי 

 רבנים, כתבות ומקורות נוספים על השיטה?
 rafi@gush-etzion.org.il > כתבו לנו במייל
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