
משרד הביטחון/אגף משפחות הנצחה ומורשת
היחידה להנצחת החייל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ט
יום רביעי, ג' באייר התשע"ט, 8 במאי 2019

הסדרי תנועה וחנייה בבתי העלמין הצבאיים
פתיחת הטקסים בבתי העלמין הצבאיים בשעה 11:00

אגף משפחות הנצחה ומורשת מפעיל שירות היסעים לבתי העלמין 
הצבאיים כדי להקל על הגעת המשפחות השכולות והציבור 

לטקסים הממלכתיים. השירות כולל חניה מוסדרת בחניונים 
גדולים ושירות הסעות מהחניונים ומתחנות רכבת לבתי העלמין 

הצבאיים וחזרה כמפורט להלן:
אזור ירושלים  

בית העלמין הצבאי בהר הרצל
ביום הזיכרון, הכניסה לבית העלמין הצבאי בהר הרצל תתאפשר 

להולכי רגל בלבד. אוטובוסים יועמדו ללא תשלום לרשות הבאים 
לבית העלמין, בהתאם לפירוט בהמשך.

חניונים ללא תשלום ייפתחו לבאי הטקס מהשעה 07:00
במקומות הבאים:

החניון הצמוד לאצטדיון טדי (מזרחי), חניון הלאום (מול בית 
לבית החייל, חניון רכבת  המשפט העליון), חניון יד לבנים בסמוך
ישראל, חניון בנייני האומה, חניון הרכבת הקלה, והחניונים ברח׳ 

שמואל בייט.
מחניונים אלו יפעלו שירותי הסעות באוטובוסים, ללא תשלום, 
הצבאי בהר הרצל, החל מהשעה 07:00  ועד  לשער בית העלמין

השעה 11:00.
בתום הטקס ועד השעה 14:00 יופעל שירות אוטובוסים חזרה 

לחניונים השונים.
שירות היסעים נוסף להר הרצל מהתחנה המרכזית בירושלים  

וחזרה יופעל ללא תשלום החל מהשעה 07:00 ועד השעה 15:00.
היערכות הרכבת הקלה בירושלים ביום הזיכרון

סיטיפס הרכבת הקלה תסיע חינם את הבאים לטקס המתקיים 
בהר הרצל ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ותציב עמדה 

לחלוקת כרטיסים לנסיעה ללא תשלום לבאי הטקס. העמדה 
תוצב בבוקרו של יום הזיכרון בתחנת הרכבת הקלה בתחנה 

המרכזית בין השעות 13:00-08:00.
בנוסף, סיטיפס הרכבת הקלה התאימה את לוח הזמנים של 

הרכבות ביום הזיכרון ויופעל שירות מתוגבר ממרכז העיר לכיוון 
הר הרצל ובחזרה.

בית העלמין הצבאי בהר הזיתים
שירות היסעים להר הזיתים יופעל ללא תשלום מחניון יד לבנים 

הסמוך לבית החייל בירושלים באוטובוסים ממוגנים החל 
מהשעה 08:00.

מחניון הרכס (חלקה תחתונה) יופעל שירות היסעים למגיעים 
ברכבם הפרטי החל משעה 08:30.

בתום הטקס יופעלו הסעות חזרה לחניון יד לבנים. מוגבלי תנועה 
ונכים אשר זקוקים לרכבם הפרטי ישולבו בשיירה היוצאת להר 

הזיתים לקראת השעה 08:30.
בית העלמין הצבאי בקריית ענבים

החל מהשעה 08:30 יופעל שירות היסעים ממגרש החניה הסמוך 
לכניסה לקיבוץ, חניון הכורכר וחניון המוסך וחזרה בתום הטקס.

אזור מרכז  
טקס בבית העלמין הצבאי קריית שאול

ציבור המשתתפים מתבקש להקדים את הגעתו לבית העלמין.
לא תותר הכנסת כלי נשק לטקס בבית העלמין.

לנוחות באי בית העלמין הוכשרו באזור מספר מגרשי חנייה:
הבאים מתל אביב ומאזור דרום , מתבקשים להגיע מנתיבי • 

איילון כביש 20 צפון, לאחר מחלף קק"ל לפני הפניה לכביש 
מספר 5, לכיוון מזרח, קיימת כניסה נוספת לחניוני הכפר 

הירוק.(במקום תתבצע הכוונה משטרתית).
לבאים מצפון מומלץ לנסוע בכביש חיפה- תל אביב ובצומת • 

גלילות מערב לעלות על הגשר לכיוון מזרח ( לכיוון צומת 
הכפר הירוק) בכביש מספר 5 לאחר קילומטר קיימת כניסה 

לחניוני הכפר הירוק (במקום תתבצע הכוונה משטרתית).
לבאים מרמת גן, בני ברק מומלץ לנסוע עד גשר ההלכה ומשם • 

לנתיבי איילון צפון.
לבאים מצומת הפיל, בני אפרים ומשה סנה יועמדו מגרשי • 

חנייה בבית העלמין האזרחי וחניון חברת חשמל .
לבאים ממזרח דרך כביש מספר 5, תתאפשר כניסה דרך משה • 

סנה בכניסה הראשית עד השעה 09:00 והציר ייחסם לפרקים 
עקב אילוצים. לאחר השעה 09:00 ציבור הנהגים מתבקש 

להמשיך בכביש מספר 5 עד לצומת גלילות מערב לפנות פניית 
פרסה חזרה לכביש מספר 5 מזרח ולהיכנס לחניון הכפר הירוק. 

החל מהשעה 05:00 ,לא תתאפשר כניסה מרחוב משה סנה • 
מכיוון תל אביב (דרום) שמאלה לבית העלמין.

החל מהשעה 10:00 בבוקר רחוב סוקולוב ברמת השרון ייסגר • 
לתנועה בקטע המחלף של הכפר הירוק, לסירוגין בהתאם 
לעומסי התנועה ועקב כך לא תתאפשר תנועה לכיוון בית 

העלמין הצבאי קריית שאול דרך משה סנה. 
העליות למחלף הכפר הירוק מכביש 5 מכיוון מערב או מכיוון • 

מזרח יחסמו ולא תתאפשר תנועה לכיוון צומת הכפר הירוק.

לרשות הציבור תפעיל חברת "אפיקים" קו מיוחד (197) • 
מהתחנה המרכזית בתל אביב לבית העלמין קריית שאול דרך 

תחנת רכבת מרכז ותחנת רכבת האוניברסיטה. לאחר הצפירה 
יופעל הקו חזרה מתחנת האוטובוס הסמוכה לבית העלמין 

לתחנה המרכזית בתל אביב דרך רכבת מרכז עד השעה 13:00.
על אף המאמצים המרובים המושקעים, צפויים עומסים • 

כבדים עד השעה 14:00. למשתמשי הדרך שאינם מגיעים 
לטקס מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות.

לרשות הבאים לטקס יום הזיכרון יופעל שירות היסעים • 
מתחנת רכבת האוניברסיטה (רח' רוקח ת"א) אשר יבצעו 

סבבים לטקס ובחזרה בסיום הטקס.
טקס בבית העלמין הצבאי בחולון

ציבור המשתתפים מתבקש להקדים את הגעתו לבית העלמין.
לא תותר הכנסת כלי נשק לטקס בבית העלמין.

ההגעה לטקס בית העלמין הצבאי בחולון : מצפון בכביש 20
נתיבי אילון למחלף משה דיין, ראשון לציון פונים ימינה לכביש 

השרות לבית העלמין לחניונים הפנימיים. חניית נכים נמצאת 
בכניסה הראשית לבית העלמין הצבאי. 

ניתן להחנות בחניונים הבאים: חניון בית העלמין , חניון מגרש 
הכדורגל (האצטדיון מול בית העלמין) וחניון הרכבת.

בחניונים אלה יש אפשרות להשתמש בשירותי ההסעות אשר 
יצאו בסבבים מהחניונים לבית העלמין הצבאי . בנוסף, יופעל 

סבב הסעות מצומת הרחובות : אנה פרנק-הקוממיות בבת ים 
לבית העלמין. 

בתום הטקס יופעלו חזרה ההסעות לחניונים עד השעה 14:00.
כל האזרחים המבקרים בבית העלמין האזרחי בחולון ביום 

הטקס, מתבקשים להגיע לשער הראשי של בית העלמין האזרחי 
מרחוב קוממיות.

טקס בחלקה הצבאית בראש העין
הסעות תצאנה מחניית מרכז תרבות קימפלינג, מרבד הקסמים 

10, ראש העין, בשעה 10:15, וחזרה בתום הטקס.
טקס בחלקה הצבאית ביבנה

הסעות תצאנה מתחנת רכבת מזרח לבית העלמין הצבאי יבנה 
ומתחנת רכבת מערב לרחוב האלון (ליד ביה"ס האלון) לאחר מכן 

לרחוב דואני 3 ולבית העלמין בשעה 08:00 וחזרה בתום הטקס.
טקס בבית העלמין הצבאי בחדרה

הסעות תצאנה מחניון האקו פארק רחוב משמר הגבול חדרה 
לבית העלמין בחדרה בשעה 08:30 וחזרה בתום הטקס.

טקס בבית העלמין הצבאי רעננה
הסעות תצאנה מרחוב היצירה 14 רעננה לבית העלמין רעננה 

בשעה 08:30 וחזרה בתום הטקס.
טקס בבית העלמין הצבאי  נתניה

הסעות תצאנה מבית הספר עוזיאל לבית העלמין בנתניה  בשעה 
08:00 וחזרה בתום הטקס.

אזור חיפה והצפון  
בית העלמין הצבאי בחיפה: לרשות הבאים יועמדו אוטובוסים 

בסבבים ללא תשלום לבית העלמין וחזרה בתום הטקס, ממגרש 
החניה במרכז הקונגרסים ומתחנת הרכבת חוף הכרמל. כמו כן, 

תתגבר המטרונית את קוויה מחוף הכרמל עד לנווה דוד ובחזרה. 
הנסיעה כרוכה בתשלום.

חניה בסמוך לבית העלמין הצבאי תתאפשר לבעלי תו חנייה בלבד. 
הגישה דרך כביש מספר 2 לכיוון צפון, מתחת לגשר להולכי רגל.

בית העלמין הצבאי בצפת: לבאים לטקס יישמר מקום חניה 
בחניון הסראייה. הסעות ימתינו לבאים ליד סניף יד לבנים (סמוך 
לבית יגאל אלון) ויבצעו סבבים ללא תשלום לבית העלמין וחזרה 

בתום הטקס. 
בית העלמין הצבאי בראש פינה: הסעות יועמדו לבאי הטקס 

בחניונים בדרך הגליל, בתחנת הדלק ובאזור הפנצ׳ריה. כמו כן 
יופעלו הסעות מהחניה בנוף כינרת ולאורך הכניסה לשכונה. 

אזור הדרום  
הסעה תצא מהיכל התרבות בתל-אביב בשעה 08:00 לבתי 

העלמין הצבאיים בבאר טוביה ובכפר וורבורג. ובסיום הטקסים 
חזרה לתל-אביב.

  הערות כלליות לכל הבאים לטקסים בבתי העלמין הצבאיים:
באי הטקס מתבקשים להימנע מהגעה ברכבים פרטיים • 

ולהשתמש בהסעות ובתחבורה הציבורית.
יש להימנע מהגעה עם נשק לבתי העלמין.• 
יש להישמע להוראות המשטרה ולשילוט. • 
דרכי ההגעה, חניונים, הסדרי תנועה וחסימות צירים ביום • 

האירוע מעודכנים באפליקציית WAZE ומומלץ לציבור 
הנהגים להתעדכן.

פתיחת הטקסים בבתי העלמין הצבאיים בשעה 11:00
אנשים  של  נגישות  מקדם  ומורשת  הנצחה  משפחות  אגף 
הנצחה  ולאתרי  הצבאיים  העלמין  לבתי  מוגבלויות  עם 

ממלכתיים וחייליים ברחבי הארץ, בתכנית רב שנתית.

נגישות לבתי העלמין הצבאיים:

לבתי  בכניסה  הזיכרון  ביום  הצפוי  העומס  עקב   - כללי
העלמין, מומלץ להגיע בשעות הבוקר המוקדמות, על מנת 

למצוא חניה קרובה ופנויה, ולהימנע מדוחק.

מקומות חניה - מקומות חניה שמורים לנכים נקבעו בסמוך 
לכניסה בכל אחד ממגרשי החניה של בתי העלמין הצבאיים. 
הניתן  ככל  קרוב  נכים  חניית  לאפשר  תונחה  המשטרה 

לכניסה לבית העלמין. יש לוודא שתו חניית הנכה בתוקף.

ובכלל  מוגבלות,  עם  אנשים   - הטקסים  לרחבות  נגישות 
הליכונים,  גלגלים,  בכיסאות  המסתייעים  אנשים  זה 
קביים ועזרים אחרים, יכולים להגיע עד לרחבות הטקסים 
מקומות  יוקצו  שבהן  הצבאיים,  העלמין  בבתי  המרכזיות, 

ישיבה יעודיים.

סיוע בהגעה לחלקת קבר או לרחבת הטקס - בכניסות לבתי 
לאנשים  לסייע  שתפקידם  חיילים  יוצבו  הצבאיים  העלמין 
עם מוגבלות באיתור חלקת הקבר של הנופל, ובהגעה לחלקה, 

או לרחבת הטקס. 

שירותי נכים - ביום הזיכרון יותקנו תאי שירותים נגישים 
לאנשים עם מוגבלות בבתי העלמין הגדולים. כמו כן, יוצבו 

שירותים כימיים ניידים מותאמים לנכים בכל בתי העלמין.

אמצעים לכבדי שמיעה - מערכות שמע אישיות שתשדרנה 
את הטקסים  יועמדו לרשות כבדי השמיעה בטקס המתקיים 
המרכזיים  ובטקסים  הזיכרון  יום  בערב  הכותל  ברחבת 
בהיכל  הרצל  בהר  העלמין  בבתי  הזיכרון  ביום  המתקיימים 
הזיכרון, קריית שאול, חיפה, באר שבע, דימונה, צומת המוביל, 
נחלת יצחק, אשקלון, אשדוד, פתח תקוה, חולון, כפר סבא, 

נתניה, רעננה, הרצליה וחדרה.

תמלול ושפת הסימנים - בערב יום הזיכרון ברחבת הכותל, 
ובטקס יום הזיכרון בהיכל הזיכרון יעמוד לרשות באי הטקס 

מתורגמן לשפת הסימנים.
כמו כן יתמללו הטקסים ברחבת הכותל בערב יום הזיכרון 
הזיכרון בהיכל  הזיכרון  ביום  המתקיימים  ובטקסים 

הר הרצל, ראשון לציון, קריית שאול, חיפה, טבריה.

נגישות לאתרי הנצחה ממלכתיים וחייליים

אתרי ההנצחה הממלכתיים והחיליים ברחבי הארץ מונגשים 
לטובת אנשים עם מוגבלויות וכן לאנשים עם לקויות שמיעה 

וראייה.

עמדות הסברה קוליות - בחלק מהאתרים קיימות עמדות 
הסברה קוליות שמשדרות גם למכשירים עבור כבדי שמיעה.

טלפון לבירורים: 03-7776700

הסדרי חנייה ונגישות
לאנשים בעלי מוגבלויות

אתר אגף משפחות הנצחה ומורשת:
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il

www.izkor.gov.il אתר יזכור:

577442


