
ישראל -ריהוט הקודש בבתי הכנסת בארץ'

 'מסורת ושינוי –  4091-4389בשנים 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 כרך א                               

 

 

 

 

 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה 

 מאת                             

 זהר הנגבי                         

 

 

 

 

 הוגש לסנט האוניברסיטה העברית בירושלים

 בשנת תשע"ב                     

                    

 

 



 

 

 בהדרכתו של פרופ' שלום צברעבודה זו נעשתה            



  יוצא לאור בעזרת מענק המרכז לתולדות האמנות  מחקר זה 
 וקלריס סמית ע"ש רוברט ה.



  
  

  תוכן העניינים

   

  4  מבוא  

  8  מהלך המחקר

  פרק  א: תולדות ריהוט הקודש של בית הכנסת מן העת העתיקה

  החדשה                                                                              ועד העת  

15  

  15            ארץ ישראל והתפוצות                                 -העת העתיקה  .1

  18  עד לעת החדשהימי הביניים  .2

  18      ספרד וארצות הפזורה הספרדית באירופה: איטליה, הולנד      .א

  28  ארצות האיסלם בצפון אפריקה                                                      .ב

  31  ארצות מרכז ומזרח  אירופה: גרמניה פולין  .ג

  36  העת החדשה .3

  36  זרח אירופהאירופה ומ  .א

  40  ארצות האימפריה העות'מאנית והבלקן  .ב

  42  ארצות האיסלם במזרח  .ג

  

               פרק ב: תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה
49  

  ה הראשונהיערי הקודש ומושבות העלי .1
49  

  ערי הקודש  .א
49  

  ה הראשונהימושבות העלי  .ב
57  

  

חדש' בארץ ישראל חברה  ותרבות  ב'יישוב הישן וביישוב ה .2

  עשרה וימי העלייה הראשונה     -מתחילת המאה התשע

62  

  65  א. חינוך 

  67  ב.  שפה, ספרות ועיתונות 

  70      ישראל בימי ה'יישוב  הישן'         -ג. מצב המלאכה בארץ

  76                ד. עיצוב תשמישי קדושה בארץ ישראל                        

  79  -יחס ההלכה אל ריהוט הקודש בבתי הכנסת בארץה. 



  ישראל   בעת החדשה  

יהוט הקודש בבתי האומנים שעיצבו את רו. 

                        ישראל בימי ה'יישוב  הישן'  הכנסת בארץ

82  

  85  ז. חרשי  עץ בני ימינו בירושלים

 

   88  פרק ג: הסגנון האמנותי ומקורותיו 

    . ניתוח סגנוני של ריהוט הקודש1

    

  

המוטיבים האיקונוגרפיים על ריהוט   -פרק ד: איקונוגרפיה  

  הקודש ומקורותיהם  

                                                           

106  

פרק ה: השוואה סגנונית ואיקונוגרפית עם ריהוט הקדש של 

תחילת -עשרה-מאה התשעיורק בסוף ה- קהילות מהגרים בניו

   המאה העשרים

115  

  ת למחקר וסיכום ומסקנ

  חדשה–ריהוט בתי הכנסת ב'יישוב הישן והחדש' כראי לתרבות יהודית ישנה

  

127  

                                                פרק ו: קטלוגים ורשימות
131  

  131  מילון מונחים לריהוט  הקודש של בית הכנסת          

  134  במחקרקטלוג ריהוט הקודש 

  172  קטלוג הטיפוסים 

  רשימת בתי הכנסת שבהם נמצא ריהוט הקודש  שעוצב על ידי חרש העץ 

  שלמה קאופמן                                                                                            

183  

  184   וקיצוריהם האוספיםרשימת 

  185      ביבליוגרפיה וקיצוריהמת רשי

    תוכן העניינים באנגלית

 I         סיכום באנגלית

  



4 

 מבוא

 , היכל, בימה, תיבה ועמודארון -הוט הקודש הנמצא בבתי הכנסת בקהילות ישראל השונות רי   

לאורך ההיסטוריה בכל זמן ובכל מקום.  ת הכנסתיבב של יהודים מלווים את תפילתם -תפילה ה

הניצבים  ,התיבההבימה או על  .שמורים ספרי התורה כלפיו מכוונת התפילה,ש ,בארון הקודש

שליח הציבור מתפלל לפני עמוד התפילה,  נערכת הקריאה בתורה. ,כלל במרכז האולם בדרך

-עיצוב ריהוט הקודש בבתי הכנסת בארץ העומד בבתי הכנסת האשכנזיים לימין ארון הקודש.

הקהילה המתפללת בבית  או חידשהעמה  שהביאה ,הריהוטישראל קשור קשר הדוק למסורות 

 הכנסת.

 נחלקים על פי ,והעלייה הראשונה ישראל בימי ה'יישוב הישן'-ו בארץאשר ישב ,ודיםהיה    

ארצות האיסלם )הידועים יוצאי אשכנזים ויהודים  מוצאם לשלוש קבוצות עיקריות: ספרדים,

התפזרו לאחר גירוש  ,צאצאיהם של מגורשי ספרד הספרדים, .בשמם הכללי בני עדות המזרח(

ה העותמאנית וארצות הבלקן, ומשם הגיעו גם לארץ ארצות האימפרירחבי ב 2441ספרד בשנת 

שהתמידו  ,. תושבי הארץחברוןבטבריה ובבירושלים וכן בצפת, והשתקעו ברובם  ישראל

 הגיעו אשכנזיםה רבים, הסתפחו במשך הזמן לספרדים.בישיבתם בה וידועים בשם המוסתע

מו , כעשרה-השמונהעוד במאה  חלקם בעליות מאורגנות ,מערבהמומרכזה מממזרח אירופה, 

תלמידיו של עליית הפרושים, כמו עם תלמידי מנחם מנדל מויטבסק, ו מרומניה חסידיםהעליית 

דתיים, אך לאלו חברו  ממניעיםתה בעיקר יעלייתם היאמנם . עשרה-במהלך המאה התשע ,הגר"א

את רכוש, תנאים כלכליים גרועים, הגבלות, אפליה ושנלחיים ול הסכנמו כ גורמים נוספים

ארצות האיסלם הגיעו מ יהודים דחפו את היהודים לעזוב את ארצות מוצאם. אלה . כליהודים

התיכון,  באו מארצות צפון אפריקה, המזרח עולים אלו .עשרה-המאה התשע הלךבמ עליות כמהב

 אנשי העלייה על ידי מושהוק ,בערים ומיעוטם במושבות ישבוירובם הת מרכז ומזרח אסיה.

 המוכר כאנשי העלייה הראשונה, הגיע לארץ ישראל ממזרח אירופה ,מהגריםגל ה הראשונה.

רומניה, במטרה מרדיפות ביהודי רוסיה )'הסופות שבנגב'( ולכתגובה לפרעות ו, 2494 -2881בשנים 

מניע לאומי;  לה גם יה לארץ ישראל היהיבנוסף למניע הדתי שדחף לעל  1ישב בארץ ישראל.להתי

להתפתח התנועה להגדרה לאומית של עמי  החלה עשרה-תשעה היה של המאיבמחצית השנ

מתוך מניעים  עלו לארץ ישראל אלה .סחפה עמה חלק מיהודי מזרח אירופההיא אירופה, ו

בארבע ערי הקודש,  שב אותה. חלק מעולים אלה הצטרף ל'יישוב הישן'לאומיים במטרה ליי

                                                 
 ההגירה לארץ ישראל נקראת עלייה ויש בה אלמנט אידיאולוגי. 1
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מבין את המושבות הראשונות.  גם הקיםו, שישב בערים כיב את ה'יישוב החדש'וחלקם הר

 קבוצות העולים בעלייה הראשונה היו גם יהודים ממוצא ספרדי, שהגיעו מתורכיה ומארצות

 ורק מיעוט מביניהם הצטרף למושבות, ורובם בחר הבלקן, וכן עולים מארצות האיסלם, אך

ל בימי שעלו לארץ ישרא ,להתיישב באחת מערי הקודש בארץ ישראל. היהודים שומרי המצוות

בקהילותיהם,  יםריהוט הקודש הנהוגאת הביאו עמם את מסורות התפילה ו ,העלייה הראשונה

בעבודה זו אנסה לעקוב אחר הטיפוסים השונים של עובדה שהביאה לריבוי הסגנונות השונים. 

 ,עשרים בידי יהודיםעשרה ותחילת ה-ישראל במאות התשע-שעוצבו בארץ ,פרטי ריהוט הקודש

רץ מארצות מוצא שונות והביאו עמם את המסורת של עיצוב ריהוט הקודש בבתי אשר עלו לא

 הכנסת.

הותר  בושהזמן , עשרה-התשע אמצע שנות השלושים של המאהמ משתרעת מחקרהתקופת     

 של סיומהלתחילת המאה העשרים, זמן  ם, ועדלשפץ את בתי הכנסת בעיר העתיקה בירושלי

ת במזרח אירופה יובגלו יה. זוהי תקופת מעבר מחייםהשניהעלייה הראשונה ותחילת העלייה 

שינויים פוליטיים,  , מצד אחד ,התיישבות בארץ ישראל. בתקופה זו חלולעלייה ווצפון אפריקה ל

על  שמירהב שהתאפיינה ,אוכלוסייההייתה בארץ מצד אחר ,חברתיים ותרבותיים מרחיקי לכת, ו

ניתוח ריהוט הקודש בבתי הכנסת ברכז בתיאור ו. בעבודה זו אתהןדבקות בבומסורות העבר 

מצאתי ריהוט קודש רלוונטי לתקופה זו, בהם ש ,הקודש ובמושבות העלייה הראשונה בארבע ערי

בארצות המוצא  שמקורן ,הסגנוניות והאיקונוגראפיות של הריהוט המסורותהמשך תוך הדגשת 

אליה ש ,עם ארץ הגירה אחרת הלשם השווא חידושים שחלו בתקופה זו.וה ,של קהל המתפללים

ילות מהגרים ספרדים קודש בבתי הכנסת של קהריהוט  גםבדקתי  הגיעו יהודים באותה תקופה,

 יורק.-ניוואשכנזים ב

 

 מבנה העבודה 

ן בתולדות ריהוט הקודש של בית הכנסת מן העת העתיקה הד ,הוא פרק היסטורי הפרק הראשון   

ארצות בספרד ובבפרק דנתי בריהוט בבתי הכנסת בארץ ישראל,  עשרה.-ועד המאה התשע

ארצות מרכז ומזרח בבמזרח ובצפון אפריקה,  ארצות האיסלםבהתפוצה הספרדית באירופה, 

בהם ש ,בדיון כיוונתי במיוחד למקומות. עת החדשהבימי הביניים ובבעת העתיקה,  אירופה

במאה  ם עליית תושביהם היהודיםהתפתחה מסורת של ריהוט קודש שהובאה לארץ ישראל ע

 תחילת המאה העשרים. בו עשרה-התשע
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רקע תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה, ה ישראל:-עוסק כולו בארץ פרק השניה

 ,ארבע ערי הקודש ובכמה ממושבות העלייה הראשונהבתי הכנסת וריהוט הקודש בהיסטורי של ה

 שנכתבהתונות יבע ,בספרותבחינוך,  - ישוב הישן והחדש''יתרבות בבחברה וב פרק זהדן כמו כן 

במצב  ני דנהבפרק זה א ימי העלייה הראשונה.עד עשרה ו-בארץ ישראל מתחילת המאה התשע

לריהוט הקודש בבית הכנסת  יחס ההלכהבעיצוב תשמישי הקדושה, בישראל, -המלאכה בארץ

 ישראל בעת החדשה ובאומנים אשר עיצבו ריהוט זה.-בארץ

יחסות למקורותיו. כמו יתוך הת של ריהוט הקודשלדיון בסגנון האמנותי  וקדשמ פרק השלישיה

 ריהוט המעוצב על ידם כיום.   אירופאי ב-המזרחהסגנון  הבודק את מידת נוכחותו של  כן אני

: המוטיב הארכיטקטוני, הצמחי, מוטיבים המעטרים את ריהוט הקודש נדונים בפרק הרביעי

 ומקורותיהם. ינהמוטיב כלי הנג

 הריהוטעם  ישראל-של ריהוט הקודש בארץ השוואה סגנונית ואיקונוגרפית נידונה בפרק החמישי

בבתי כנסת של קהילות מהגרים מצאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל ומהגרים ממזרח אירופה 

 .יורק-שהתיישבו בעיר ניו

  

  העבודהמטרות 

המקורות הסגנוניים מנסה לאפיין את  לעבודה זו כמה מטרות. בראש ובראשונה היא   

 ספרדיים, ועולי ארצות האיסלםוהאיקונוגרפיים של ריהוט הקודש בבתי הכנסת האשכנזיים, ה

 בכתב. ואצילום מתיעוד ב רק ובמושבות העלייה הראשונה, זה הקיים וזה המוכר יישוב הישן'ב'

את בה ועיצבו  ישראל-בארץ אשר פעלו ,האומניםכמה מן  סיון מקיף לזהותיכמו כן נעשה בה נ

טיפולוגיה תקופתית,  המחקר בונה סגנונם ומורשתם האומנותית.מוצאם,  -ריהוט הקודש 

שונים של ריהוט הקודש בבתי כנסת כתרבות ההטיפוסים של  איקונוגרפית וסגנונית כראיה רחבה

 וט הקודשבריה שחלו הסגנוניים והאיקונוגרפיים השינוייםאת  כמו כן היא מנתחת .יהודית

 והשפעות אחרות. ונות, השפעת המודרניזציהבעקבות המגעים בין הקהילות הש

הוא נושא שעדיין עשרים -עשרה-התשעישראל של המאות -ריהוט הקודש בבית הכנסת בארץ  

נותרו מעט פריטים של  תה עזובה במשך תקופות ארוכות,ישהיישראל, -בארץכמעט ולא נחקר. 

שהכתיב את הצורך בעבודת שדה  צילום, דברלכמעט ולא זכו לתיעוד ו . פריטים אלוריהוט הקודש

 מקיפה שארכה כשנתיים. 

במזרח  התרומה המצופה לקידום המחקר בעבודה זו היא בדיקת המעבר בין ריהוט הקודש  

 - במחקר אתרכז בשלוש המסורות .עשרה-במאה התשע ישראל-אירופה וצפון אפריקה לארץ
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 ישראל.-בארץ הן באות לידי ביטוי הדרך שבהו זרחית, מקורותיהןמהספרדית וההאשכנזית, 

 ?שנייםאו שילוב בין ה ה,אם יש לפנינו המשך המסורת, חידושואבדוק 

 

  עבודת המחקרכתיבת כללים ב

השתמשתי במונח 'ריהוט הקודש', הרחבה של המונח 'ארון הקודש'. זו היא כותרת  בעבודה   

מדגישה הכקבוצה ו המיוחדים לתפילה בית הכנסתשל ריהוט ה המאפיינת את פריטי ,התייחסות

 הגומחה, ארון הקודש, ההיכל, הפריטים האלה:כולל את  המונחאת קדושתם של פריטים אלו. 

  2.הבימה, התיבה ועמוד התפילה

 הפניות:

מופיעות הנמצאים בפרק ו קטלוג הטיפוסים ולקטלוג ריהוט הקודש  ,ההפניות למילון המונחים

 . ת שולייםבהערו

בהערות  מקראיים מופיעות-למקורות בתרבגוף הטקסט, והפניות  מופיעים ייםמקראמראי מקום 

רשימת הקיצורים והפרטים  . הפניות ביבליוגרפיות נרשמו בהערות בצורה מקוצרת.שוליים

מספרי התמונות מופיעים ברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה.  מהם של כל אחדהמלאים 

 .מופיעים ברשימת התמונות בכרך ב מקורםו כיתוביהן

 

 סימנים ברישום כתובות:

 ./. הפרדה בין קטעי טקסט

 / סוף שורה

 כ]תר[ ת]ורה[: ה][ השלמת קיצור. לדוגמ

 : נ"י )נרו יאיר(ה) ( באור ראשי תיבות. לדוגמ

 אינה מובנתשקריאתן  מילה או ראשי תיבות ]?[ אות

 

  רישום מספרי תמונות:

 , מספר התמונה ופרטיה. בו היא מופיעה ות לפי מספר הפרקת רשומהתמונו

 

                                                 
 לגבי השימוש במונחים ארון הקודש והיכל, ראה במילון המונחים. 2
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  מהלך המחקר
  

 תימצאשתיעדתי וצילמתי או על חומר ארכיוני שהמחקר מבוסס על ריהוט הקודש    

  בארכיונים מאגרי מידע, מוזאונים  ואוספים:

  

     ומאגרי מידע ארכיונים

o  ,ית, אינדקס ירושלים של המרכז לאמנות יהודארכיון של סקר בתי הכנסת

  ירושלים. האוניברסיטה העברית 

o  שראל.התמונות במרכז המידע לאתנוגרפיה ויודאיקה במוזיאון יארכיון   

o צבי.-ארכיון התמונות של מכון בן  

o כיון המרכזי לתולדות העם היהודי.הארכיון הציוני והאר  

o  ארכיון זיכרון יעקב  

o  ארכיון מוזיאון בית המאירי, צפת  

o  ארכיון עיריית ירושלים  

o  ארכיון ראש פינה  

o  ארכיון ראשון לציון  

o ארכיון רחובות 

o ישראל בימי ה'יישוב הישן' נעזרתי במאגר של - במחקר על מצב המלאכה בארץ

עיתונות עברית היסטורית, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מפעל הדיגיטציה 

  ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל, ירושלים.  

  

  מוזיאונים

o 'ם תיעדתי וצילמתי את ירושלי , היכל שלמה'ייזיק וליידי וולפסוןמוזיאון ע"ש סיר א

כולל אמריקה במאה  / 'תפארת ירושלים'עבר בבית הכנסת ארון הקודש שהיה ב

  שערים.

o תיעדתי וצילמתי כמה פריטים של  'מוזיאון המושבה על שם ערן שמיר' במזכרת בתיה

 עשרה ותחילת המאה העשרים.-אה התשעריהוט הקודש מסוף המ

 

  אוספים

o  הכנסת הראשונים בירושלים במאה התשע עשרהבירושלים ראיתי צילומים מבתי  

       חיים הויזמן ז"ל.אוסף הצילומים שהיה ברשותו של ב

o  יצחק איינהורן, מוותיקי אספני אמנות יהודית בארץ בתל אביב ביקרתי באוסף של

   , שם תיעדתי וצילמתי כמה פריטי ריהוט מבתי הכנסת בירושלים.ישראל

o ישראל במאה התשע-סף תשמישי הקדושה מארץהאספן ביל גרוס פרש בפני את או-

     .השמור אצלו עשרה
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o תיעדתי וצילמתי פריטים כחלקים מריהוט הקודש  באוסף של שוקי פריימן מאפרת

  .     1948בבית הכנסת 'בית יעקב' בזמן מלחמת 

o  ביקרתי באוסף של יחיאל לייטנר, המחזיק בצילומים ובמסמכים מימיה הראשונים

  יעקב. של המושבה זכרון

o במכון מאיר בקרית משה, ירושלים, פגשתי  באברהם אטינגר, אספן אמנות ארץ -

  .ישראלית, שתיאר בפני את ארון הקודש, שהובא ממינסק ועומד כיום במכון מאיר

  

   ידעניםמ

 ,רובי משפחה של האמניםקעם תיקי היישוב או וידענים מויצרתי קשר עם מ          

יצרתי  כן ישראל בתקופת המחקר.- בתי הכנסת בארץ מידיעותיהם על ריהוטתרמו ש

על אנשים קרובים לתחום. ברצוני להודות לכולם על עזרתם ועם עם חוקרים וקשר 

  בהן הם פעילים. שתוף הפעולה. להלן רשימה של מידענים אלה עפ"י הערים יש

  

  ירושלים

o .אשל רוזמרי, המחלקה לאמנות יהודית ואתנוגרפיה, מוזיאון ישראל  

o טוב זאב, בר סמכא בנושא ירושלים.-בר  

o .ברמץ שמעון, בית חנינא  

o  גינצלר יוסי, הפנה אותי לכמה בתי כנסת ב'יישוב הישן' בירושלים  

o .גפני ראובן, חוקר בתי כנסת בירושלים  

o  גרייבסקי אריה, בנו של החוקר פ' גרייבסקי, גבאי בבית הכנסת 'רבן יוחנן בן  

  זכאי'.

o  בית יהודה'  בירושלים,  הבהיר לי כמה נקודות השאש חיים, רב בית הכנסת'

  בריהוט הקודש בבית הכנסת התימני ומנהגיו.

o  23היילפרין, רב בית הכנסת 'בית יוסף' של חסידות  חב"ד, רח' זוננפלד הרב ,

  ישראל. -בית

o בתי הכנסת ב'יישוב הישן' ה, מוותיקי ירושלים, הדריך אותי בנושא חפץ ארי

  בירושלים.

o  ,ארכיון עיריית ירושלים.לוי אפרים  

o ,גינצבורג מירושלים,  יעקב ושלמהונכדיו,  לוין מתילדה, בתו של שלמה קאופמן

היו לי לעזר רב בהכרת דמותו של חרש העץ שלמה קאופמן וריהוט הקודש 

  שעיצב.

o .לוקין בנימין, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  

o ית הכנסת 'בית יעקב' מלצר נחום, האדריכל שתכנן את המבנה החדש של ב

, חשף בפניי חומר היסטורי, שהיה 1948(ה'חורבה') על פי המבנה שנהרס בשנת 

  ברשות משרדו על בית הכנסת.

o חלק עמי מידע לגבי בניית ההיכל חזקאל, יו"ר ועד העדה הספרדית, נואימה י

  ב'בית הכנסת הגדול עדס לעדת חלב' בשכונת נחלאות.
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o  תמא', בית הכנסת הגדול לעדה הבוכרית בשכונת ניסנוב דויד רב וגבאי 'בבא

על שאלותי לגבי ההיכל בבית עסקן ציבור בקהילה הבוכרית, ענה הבוכרים ו

  הכנסת. 

o  פרוש יהודה לייב, רב שכונת ימין משה, הזוכר מילדותו את בית הכנסת 'זכרון

 מנחם' בבתי ראנד. 

o בבתי ברוידא, קופרשטוק יצחק נתן, מתפלל ותיק בבית הכנסת 'קהילת יעקב '

   שעיטר את ארון הקודש בבית הכנסת.

o .רוזנבליט מיכאל, גבאי בית הכנסת 'זכרון מנחם', בתי ראנד  

o  זכריה מירושלים, מומחה בתולדות ההתיישבות היהודית בירושלים שבין שבתאי

  החומות.

o .שמיר שמואל, בנו של הגבאי בבית הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי' בתקופת המחקר 

o  קטמון.שכונת שלמה, גבאי בית הכנסת ה'רמב"ם' לקהילה התימנית בשריאל 

הכיר לי את הרב השאש חיים והכיר בפני את בית הכנסת הרמב"ם בשכונת 

 ים, בו עומדת תיבה שהובאה מתימן.קטמון בירושל

  

  טבריה                  

o ר לי על זלף חיים, שהיה בעבר גבאי בית הכנסת 'בית אהרון' לחסידי קארלין, סיפ

  סטולר (מוישה הנגר), מעצב ארון הקודש בבית כנסת זה.מוישה 

o  זר שלומי, תושב טבריה, סייע לי להגיע לכמה מבתי הכנסת ב'יישוב הישן' של

 טבריה.

 

     צפת

o בית המאירי. , עובד בארכיון מוזיאוןאורי גורדוני  

o הספרדי' 'האר"י  חלק עימי הרבה מידיעותיו על בית הכנסת ,אריה סימנה

  בצפת.

  

   רחובות

o אהל שרה' ברחובות, היו לי  , גבאי בית הכנסתשמעון ושעייר שלמה פרידמן'

       בנושא ארון הקודש והבימה בבית הכנסת.לעזר 

  

  תל אביב

o  המעגל חוני, שהכיר לי בתי כנסת שהוקמו בשכונות הראשונות מחוץ לחומות

  יפו.

o  את בביתוהארון העומד י את , הציג בפנדוד בנו של הסופר שחר ,מאירשחר .

חרש העץ, הסבא רבא של אביו, שהיה יליד ירושלים ולמד את עיצב  הארון

  מלאכת חרשות העץ בוינה. 

  

  



 11 

  בוץ רביביםיק

o  ר על ארון בו מסופשכרונות של משפחת שפר, יסיפר לי על ספר הז ,רפאלשפר

 הקודש במושבה יבניאל.

  

  ה ישראלומקו

o לשימור אתרים., המועצה אביבה שוורץ  

  

   נס ציונה

o מעצב ארון הקודש בראשון  ,, נינו של משה יהושע הלוי היימןמשה היימן

 לציון.

 

 ייסוד המעלה

o  שוב.י, גבאי בית הכנסת בידוידטל   

 

  לוד

o עשרה -ישראל במאות התשע-פרקש שי, שהכיר לי ציורי קיר שנעשו בארץ

 והעשרים. 

  

 יורקניו 

o (גודמן) רפורמית בניו יורק שהכירה לי את הרב ויימן  , רבניתלינדה איש טוב

  .מלונג איילנד

o לצלםלי  ואיפשר ד שפתח בפי את האוסף שלו, הסבירהרב ויימן מלונג איילנ 

  פריטים מן האוסף.

o פרק-יוחאי גבעון, פסל ישראלי שחי ברובע בורו. 

o  אינטרנט העוסקים בבתי  הכירה לי אתריברברה ממונטריאול קנדה וויזר

 יורק.כנסת בניו 

o זימילס מורי. 

  

  במהלך המחקר ראיינתיש ומשמרי העץ האומנים

o  אורבייטו ג'וליאנו, משמר עמוד התפילה בבית הכנסת 'בית ישראל' בימין

 משה.

o חרש עץ מירושלים. בלומין יאשא ,  

o  הקודש גולדשמידט אליצ'יה, פירטה לפניי את סוגי העץ, שמהם נעשו ארונות

 בארץ ישראל.

o      .ויינשטוק דוד , חרש עץ מירושלים  

o  וייסברג יעקב, מעצב ריהוט קודש ואמן עממי, שחי בשכונת מאה שערים

  בירושלים.
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  :ידיעותיהםמהחוקרים שתרמו לי מזמנם ו

גב' אריאלה אמר, המרכז  ;ונתן אליאב, המכון הישראלי לפרסומים תלמודייםההרב י

 ;גב' גליה גביש, אוצרת מוזיאון 'חצר היישוב הישן' ;יברסיטה העבריתלאמנות יהודית, האונ

 ,גב' ויויאן וולקוביץ ;, תל אביבמר ביל גרוס שבע גולדמן, מוזיאון תל אביב;-בת ד"ר

; רות יעקובי, האוניברסיטה העברית ד"ר ;פרופ' ברכה יניב, אוניברסיטת בר אילן ירושלים;

לוד; אדריכל פרופ' דוד  מר שי פרקש, אילן;-אוניברסיטת בר אמיתי,-ד"ר ניצן פרייס

; פרופ' אלחנן איליה רודוב, אוניברסיטת בר אילן ד"ר קאסוטו, מכללה אקדמית אריאל;

   .ריינר, אוניברסיטת תל אביב

  העזרה.התמיכה ומאיר הנגבי ובני דוד על בעלי אני מודה ל

  

  

   רבמחק שנבדקו ישראליים-הארץ בתי הכנסתב פרטי הריהוטרשימת 

  

  ירושלים

  בתי כנסת אשכנזיים       

o :ארון קודש 'אהלי יעקב' זכרון משה 

o :ארון קודש, עמוד תפילה 'בית אברהם' שכונת כרם 

o :'ארון קודש, בימה, דוכן תפילה בית החולים 'שערי צדק 

o  קודשב'מושב זקנים וזקנות המאוחד בירושלים': ארון  בית המדרש לחסידים 

o  ארון קודש, עמוד תפילה 'משכן יעקב וישראל', שכונת אחווה:בית המדרש  

o :ארון קודש, עמוד תפילה. 'בית חוול'ה' נחלאות 

o :ארון קודש 'בית יוסף' בית ישראל  

o 'ארון קודש, בימה, עמוד תפילה היהודי:הרובע  )'החורבה'( 'בית יעקב 

o   :ארון קודש, בימה, עמוד תפילה 'בית ישראל', ימין משה  

o ':ארון קודש, בימה, עמוד תפילה בית מנחם', בתי נייטין מאה שערים 

o :ארון קודש, עמוד תפילה בתי כולל הורודנא  

o   'ארון קודש, בימה, עמוד תפילה בתי ראנד שכונת כנסת: 'זכרון מנחם  

o   ארון קודש, בימה תם סופר', בתי אונגרין מאה שערים:'ח  

o   ' ארון קודש קרלין' מאה שערים:-פינסקכולל  

o  ארון קודש קרית משה: מכון מאיר  

o :ארון קודש, בימה, עמוד תפילה 'מנחם ציון' הרובע היהודי  

o   'ארון קודש, בימה, עמוד תפילה בתי ברוידא:'קהילת יעקב  

o ) 'ארון קודש, עמוד תפילה אמריקא):כולל בעבר 'תפארת ירושלים 

o  ארון קודש, בימה, עמוד תפילה היהודי:'תפארת ישראל' הרובע  

  בתי כנסת ספרדיים

o    :היכל, תיבה      'אהל יצחק' נחלת שבעה  
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o ':היכל ותיבה רבן יוחנן בן זכאי' הרובע היהודי  

  בתי כנסת מזרחיים

o בית הכנסת הגדול בבא תמא לעדה הבוכרית', שכונת  הבוכרים: היכל, תיבה'  

o  'נחלאות: היכל, תיבה'בית הכנסת הגדול עדס לעדת חלב  

o הגורל' נחלאות: היכל, תיבה'  

o ה'רמב"ם' קטמון: תיבה  

o מוסיוף' שכונת הבוכרים: תיבה'  

o נווה שלום' נחלאות: ארון קודש'  

  

  טבריה

  בית  כנסת אשכנזי

o ארון קודש  ין:'בית אהרון' לחסידי קרל  

  בית כנסת ספרדי

o :'תיבה ה'סניור   

     

  צפת

  בתי כנסת אשכנזיים

o  האשכנזי'; ארון קודשה'אר"י  

o חסידי קרלין'; ארון קודש'  

  בתי כנסת מזרחיים

o אבוהב'; היכל, תיבה'  

o ה'אר"י הספרדי'; היכל, תיבה  

  בתי כנסת ספרדיים

o  אלשיך'; היכל, תיבה'  

o ר' יוסף קארו'; היכל, תיבה' 

  

     מושבות העלייה הראשונה

  בתי כנסת אשכנזיים

o ארון קודש: בת שלמה  

o  ארון קודש, בימה (על פי צילומי ארכיון) יעקב':זכרון יעקב, 'אהל  

o :'ארון קודש, בימה, עמוד תפילה מזכרת בתיה, 'בית הכנסת הגדול  

o מקוה ישראל': ארון קודש, בימה'  

o ארון קודש, בימה, עמוד תפילה ':העתיק ראש פינה, 'בית הכנסת  

o :'ארון קודש, בימה, עמוד תפילה ראשון לציון, 'בית הכנסת הגדול  

o ארון קודש, בימה ת, 'אהל שרה':רחובו  

 בית כנסת מזרחי

o :היכל, תיבה פקיעין 
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  מחקר השוואתי

יורק ברבעים בהם ביקרתי בניו שבתי כנסת כמה אתי מבוסס על המחקר ההשוו   

השייך  ,אוסף פרטי של פריטי ריהוט קודשעל  ביקור ב מנהטן, ברוקלין וקווינס, וכן 

כמה , נטוש לרב דייויד ויימן בלונג איילנד. באוסף זה ראיתי ארון קודש משטיבל

שהיו קבועים בראש ארונות קודש וכמה זוגות של אריות מפוסלים מבתי  ,גמלונים

  בדרום מזרח מנהטן. כנסת

  

  ניו יורק

  בתי כנסת אשכנזים

o אהבת חסד שער השמיים': ארון קודש, בימה'  

o  :'ארון קודש'אהבת ישראל  

o אנשי ספרד': ארון קודש, בימה'  

o ביאליסטוק': ארון קודש, בימה, ארונות קטנים לאכסון מגילות'  

o  בית אל': ארון קודש'  

o בית המדרש הגדול, אנשי אונגרין': ארון קודש'  

o  בני ישראל': ארון קודש'  

o חכם סופר': ארון קודש'  

o קהילת 'אנשי חסד': ארון קודש  

o  קודש, בימה, עמוד תפילה ודוכן דרשה'רחוב אלדרידג'': ארון  

o שארית ישראל' לקהילה הספרדית פורטוגזית: היכל, תיבה'  

o שטיבל של בית הכנסת 'רחוב אלדרידג'': ארון קודש, בימהה  

o שטיבל שנעזב בדרום מזרח מנהטן; ארון קודש, אוסף הרב דיויד ויימן 

  



51 

 

בית הכנסת מן העת תולדות ריהוט הקודש בפרק א: 

 העתיקה ועד העת החדשה

 

 תוהתפוצו ישראל-ארץ -העתיקה העת . 1

ישראל ובתפוצות בעת העתיקה ניתנים למיפוי על פי שרידי -מקומות יישובם של היהודים בארץ   

ם כמה יש להים על פני מרחב גיאוגרפי גדול, אך ס. בתי הכנסת פרובהם בתי הכנסת העומדים

ל מוטיבים המתייחסים לבית וון ירושלים, עיטור שייה לכיהפנמאפיינים בסיסיים משותפים: 

מו אתרוג, לולב, מחתה, כלי משכן(, פסיפסים ועיטורים ארכיטקטוניים כהמקדש )מנורה, שופר, 

בתי שרווח ב ,מבנה ריהוט הקודשבו ים ואחרים. בפרק זה אתמקד בעיצובכותרות, אפריזים, סורג

 ישראל ובתפוצות בעת העתיקה.-בארץהכנסת 

 -בארץבעת העתיקה  משיאשר ש 3,הם שני שמות נרדפים לאותו חפץ 2וארון הקודש 1התיבה   

כללי המונח 'תיבה'  באופן  4ספרי קודש.באזור אגן הים התיכון לאכסון נוספות ישראל ובתרבויות 

אך רבים החריגים  ,ותר במקורות אמוראייםימצוי  ואילו ה'ארון' ,תנאיים ורותמצוי יותר במק

קבוע, ומגילות ספר התורה   ארון הקודשתקופה לא היה מוצב בבית הכנסת הבאותה   5.בעניין זה

 7לקריאת התורהעברה וסמוך לאולם התפילה, וה בחדר עמדהש 6,היו מונחות בתיבת עץ ניידת

בחפירות של בתי כנסת רבים א נמצאו ל ראה בשל כךכפי הנ 8או לרחובה של עיר בימי תענית.אליו 

או  10,גומחה 9,מירון, ממצאים המעידים על במהותקופה, ביניהם גמלא, ברעם,קצרין המאותה 

אך בבתי כנסת מן  11המתכלה עם הזמן. אפסיס וכן לא שרידים של תיבה או ארון העשויים עץ

ארון  יהם מוקםעלש ,היםהמאה הרביעית ואילך נמצאו הוכחות לקיומם של כמה מבנים מוגב

  13היכלית )אדיקולה( עליו הוצבהש 12,הקודש, ביניהם מסד אבן מורם סמוך לקיר הפונה לירושלים

                                                 

 .מילון מונחיםראו:  1
 שם.  2
 .17 -15ספראי, עמ'  ראו: על ריהוט בית הכנסת העתיק,  3
 .121, 11-15קרויס, עמ'  4
 .582 הערה, 15לוין, ריהוט, עמ'  ראו:  , על מקורות תנאיים ואמוראיים 5
  ם ב: יב.יתוס' ידיבה של ספרים', המכונה גם 'תי 6
 .15ט, עמ' לוין, ריהו 7
 א. משנה, תענית ב: 8
 6מס'  קטלוג טיפוסים, מילון מונחים, ראו:  9

 ראו: מילון מונחים.10
 .ב"ח ע"ק צ", בבלי ב'תן לחרש עצים לעשות שידה, תיבה מגדל'נ11
 .597 הערה ,17לוין, ריהוט, עמ'   12
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כמו כן נמצאו גומחות החצובות  14משקוף.באפריז ובגמלון, בהבנויה אבן ומעוטרת בעמודים, 

ון הקודש שית החלו למקם את אריבמאה הש ,בסלע ולהן צורת מלבן או חצי גורן, ומאוחר יותר

15באפסיס.
 

 נקבע מוקד הקדושה בבית הכנסת בכותל הפונה  הירלספ השלישית והרביעית במהלך המאות   

טיפוס 'ארון של  ראשיתו 16ארון הקודש. מקומו הקבוע שלכותל זה ככך נקבע  ועקב ,לירושלים

וגמלון.  18קדושה, המשוקעת בקיר ובראשה קונכה, המסמלתהוא בגומחה  17הקודש כגומחה'

ית הכנסת שבנתה הקהילה היהודית בדורא בבשהגומחה היחידה ששרדה בשלמותה היא זו 

בית כנסת זה היה  19.הירלספ 222/21בשנת  ,רומית בצפון מזרח סוריה-, עיר הלניסטיתארופוס

בשנים עד שמרו עליו במשך מאות אלה ו ,שמילאו את המבנה ,מכוסה בעפר ובפסולת בניין

זוג  וובחזיתה ניצב 20שלוש מדרגות,תה כרויה בגובה של יהי( 5)א הגומחה.5972 תלחשיפתו בשנ

קונכה, והיא נחשבה בעיני בוני בית הכנסת בצורת  היה מעוצב . חלקה העליון(עמודים משוישים

לאור  נתהגומחה כמוקד של קדושה בבית הכנסת מוב ראיית 21בדורא כזהה לארון הקודש.

בה הוצב פסל או חפץ ש מכיוון בעת העתיקה,השימוש הדומה בגומחה במקדשים פאגאניים 

  22פולחני אחר.

מופיעה על תבליט אבן ארכיטקטוני בבית הכנסת בכפר  ארון הקודשל עדות ויזואלית מוקדמת   

בצורת  ארון הקודשעל התבליט מגולף  23.למאה השלישית ללכרך בדשנהוג לתארכו  ,(2)א נחום

ארון ובפי נרקיס ' 24,'ארון הברית על גלגלים' ונהמקדש הלניסטי על גלגלים, הקרוי בפי אבי י

כרהיט עץ נייד מתואר לראשונה על גבי כמה תחתיות זכוכית  ארון הקודש 25לגלים'.געל  הקודש

                                                                                                                                            

 . 17לוין, ריהוט, עמ'  ראו: ל, ישרא-ארץאדיקולה מאשר בשרידים רבים יותר של הנמצאו  בבתי הכנסת בתפוצות 13
 .שם 14
 . חכלילי ראו: גומחה והאפסיס על ה 15
 .589; צפריר, עמ' 505אבי יונה, עמ' ראו: על כך  16
 .5מס' , לוג טיפוסיםקטראו:  17
 .22יניב, מעשה חושב, עמ' ראו: על הקונכה  18
לוין, ריהוט,  ראו: ה ובאסיה הקטנה, ישראל בבתי הכנסת של אשתמוע, סוסי-שרידי גומחות דומות נמצאו בארץ  19

, ואילו יניב משערת שהגומחה הייתה 21חכלילי, עמ'  ראו: . לדעת חכלילי בתוך הגומחה מוקם ארון הקודש ,12עמ' 
 . 1 , תמ'27ר אצל יניב, מעשה חושב, עמ' פתוחה ובמרכזה הניחו את התיק לספר התורה. ראו שחזו

 
 מ' מו'. סוקניק, עראו: על דורא ארופוס, 20
 .68 הערה, 76יניב, מעשה חושב, עמ'  וכן  ;577נוה, עמ'  ראו: באחת הכתובות בדורא ארופוס כתוב 'בית ארונה',  21
 . 62' מע, 27שם, עמ'   22
 . 65-12, עמ' מגנס ראו: התאריך אינו ודאי ונמצא במחלוקת בין החוקרים.לסיכום הדעות השונות  23

 
 . 11מגנס, עמ'  ראו: ג'ודי מגנס ניתן לזהותו עם ארון הברית,  . אף לדעת529יונה, עמ' -אבי 24
 .Torah Ark on Wheelsתרגום לביטוי  22-21קיס, היכל, עמ' נר 25
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אלו מתואר  בתחתיות זהב 26.(7)א שנמצאו במערות קבורה ברומא ,מוזהבות מן המאה הרביעית

  27ם הונחו במאוזן מגילות ספר התורה.עליהש ,מדפיםכמה ארון עץ מלבני צמוד לקיר ובתוכו 

בראש הארון היה גמלון משולש המעוטר בקונכה, ובחזיתו שתי דלתות נפתחות. השימוש בארון 

י ישראל-ארץ אנו קוראים על רבי יונה, אמורא  28. בתלמוד הירושלמי ישראל-ארץ עץ מוכר גם ב

 ן מוכרים ארונות עץ ניצביםוכ 29אשר בנה לעצמו ארון עץ הנקרא 'מגדל', ,בן המאה הרביעית

ארונות העץ המוכרים יותר  30המצוירים על אבן גולל באחת ממערות הקבורה של בית שערים.

הן מעוצבים בסגנון הארכיטקטורה הרומית ומתוארים על רצפות הפסיפס של בתי כנסת, ביני

 ארונות אלו .שריד ארכיאולוגי כלשהו , אך לא נותר מהםבית שאןו, בית אלפא (2)א חמת טבריה

זוג עמודים נושאי כותרות, בראשם גמלון ובו קונכה. בחזיתם נראים  מלבניים ומשני צידיהםהם 

 מוכרים עץ דומים לדלתות עץ גם בימינו. ארונות מגולפות בדגם יהלום, דגם האופייני זוג דלתות 

  .התיכון במרחב של אגן היםיניים לתרבויות יאופהם ו (1)א גם מתיאור ארונות עץ רומיים

וקביעת  רביעיתוה-בית הכנסת במהלך המאות השלישיתל בעקבות קביעת מוקד הקדושה ש   

 ישראל-ארץ ארון הקודש בכותל הפונה לירושלים, חל בכמה מבתי הכנסת בהקבוע של  מיקומו

מורם, סמוך לארון הקודש בכותל הפונה לירושלים נוסף משטח אבן  שינוי משמעותי;ובתפוצות 

של בתי כנסת מן המאה בחפירות ארכיאולוגיות  31ארון הקודש. עליו מוקמו התיבה אווהבמה, 

נמצאו ספסלים מוצבים לאורך ארבעת הקירות, דבר גמלא, מצדה והרודיון, מו הראשונה כ

לא  33סרדיסאולם בית הכנסת בלשולחן האבן ב פרט 32.תורה במרכז האולםבלקרוא  המחייב

בדורא  .באמצע אולם בית הכנסת לקריאה בתורה 34ימהב של לחן אווים של ששריד נמצאו

תה יבימה זו, שהי 35.ניצבה הבימה ראהושם כפי הנ ,שקעים כמהאירופוס זוהו ברצפת האולם 

ממצאים הר רק על פי ולשחז ניתנת היאועמדה במרכז אולם התפילה  ,בןעשויה מא

אך  36במצרים, כסנדריהעץ גדולה עמדה במרכז בית הכנסת המפואר באלבימת ארכיאולוגיים. ה

                                                 

 ברג.   26
 ונה , תמ21יניב, מעשה חושב, עמ'  ראו: , בתרבות הסובבת במאות הראשונות לספירה כפי שנהגו לאכסן מגילות  27
9. 

 
 . א"ג ה"ירושלמי מגילה פ28
 .21יניב, מעשה חושב, עמ'   29
 . 50 שם, תמונה  30
 .21 הערה, 51וייס, עמ'  31
 .500 הערה, 17לוין, ריהוט, עמ'  32
 .99 הערה, 17שם, עמ'  33
 .מילון מונחים ראו:  34

 
 .505 הערה, 12עמ'  ,לוין, ריהוט 35
 ב."ע  בבלי סוכה נ"א 36
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של בתי  בחפירות 37נו היום ממצאים של בימות אבן בלבד.ישרדו, ובידהבימות שהיו עשוית עץ לא 

נמצא האפסיס,  38תכנית אולם האורך של הבזיליקה הנוצרית,שנבנו על פי  ,כנסת בזיליקליים

זו ניצב ארון ובמרכ מבנה מעוגל המוגבה על כמה מדרגות, בקצהו המרוחק של אולם בית הכנסת,

בתוכה ניצב ארון שהקודש. רחל חכלילי דנה בקשר בין הגומחה לאפסיס וטוענת כי הגומחה, 

אף בבתי הכנסת  39הקודש או ספר התורה, הפכה לאפסיס בבתי כנסת בתקופה הביזנטית.

נקבע מקומו הקבוע של הארון באפסיס בקצה המזרחי של  40כאגינה, סטובי ואוסטיה, בתפוצות

המתפללים בבתי הכנסת  :שינוי אחד אך יש דוגמת הכנסיות הנוצריות הראשונות.ין, כיהבנ

  41.וון ירושליםיוונו תפילותיהם למזבח בתוך המבנה, אלא לכיהקדומים לא כ

 

ובידינו רק חלקי  ,והתפוצות בעת העתיקה לא נותר ריהוט עץ ישראל-ארץמבתי הכנסת ב, כוםילס

מהם ניתן ללמוד על עיצוב הפנים של בתי , שעשויים אבןגומחה, אפסיס, במה ובימה מו מבנה כ

כי המסורות של עיצוב פנים של בית הכנסת במקומות יישובן  ,תקופה. ניתן לומרההכנסת באותה 

נמשכות ברובן עד והן  בעת העתיקהכבר  נקבעו של קהילות ישראל במרחב הים התיכון והתפוצות

 ימינו.

 

 . ימי הביניים עד העת החדשה2

  וארצות הפזורה הספרדית באירופה: איטליה, הולנד דספר .א

 עשרה-מאה הארבעלוהתפוצות ועד  ישראל-ן המאה השישית בארץבישהזמן  בטווח  ספרד 

נו מידע בידי. של ריהוט קודש בבתי הכנסת וגייםד ממצאים ארכיאולונמצאו מעט מא בספרד

בקהילות הפזורה ו ודי ספרדבפי יהים קרוי והתיבה, כפי שהם 42זעום על עיצובם של ההיכל

בעל מאפיינים  ואריהוט הקודש בבתי הכנסת בחצי האי האיברי בימי הביניים ה 43ספרדית.ה

סגנוניים הנובעים מחברה מרובת תרבויות, שכן בספרד חיו בימי הביניים מוסלמים, נוצרים 

לחן הנוצרי מוקד הפושויהודים. בתי הכנסת ששרדו בספרד הם אלו אשר הוסבו לכנסיות. מאחר 

הרסו את ההיכל אמנם  יהיוון מזרח, הנוצרים אשר הסבו את בית הכנסת לכנסיאף הוא בכ

                                                 

 . 2 הערה, 78נרקיס, היכל, עמ'  ראו: יק את החוקרים. תיק עדיין מעסיש לציין שנושא הבימה בבית הכנסת הע 37
 .591 הערה, 12לוין, ריהוט, עמ'  38
  .55  הערהפרק א  ראו:  39
 .52-57וישניצר, ארכטקטורה, עמ'  ראו: על בתי כנסת אלו,  40
 הגמואצל חז"ל ראו ד ט.-א ח:א"תפילת שלמה בחנוכת בית המקדש הראשון, מל ראו: על כיוון התפילה  41
  .ז"ט:'ברכות ג 'תוס: רוטוביתר פי .'שנה, ברכות פרק דמ
 .מילון מונחים ראו:  42
 .66-61, 19 ; בן דב, עמ'92; א' קלאגסבאלד, עמ' 91; קנטירה בורגוס, עמ' 52 הערה, 512צבר, תורה ומגיה, עמ'   43
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ספרד את המעט הידוע לגבי עיצובם של ההיכל והתיבה ב 44המקורי אך שימרו את הקיר המזרחי.

 :יותספרדפסח  איורים בהגדותממצאים מבתי הכנסת ומ , כגוןממקורות שוניםניתן לשאוב 

 5720) ,ברצלונהמ, 'הגדת האחות להגדת הזהב' 45,(6א) (5760-5710) ,ברצלונה, 'יבוהגדת סרי'

, 'הגדת קאופמן'ו 47(8א),(עשרה-המאה הארבע מחצית) ,ברצלונהמ, 'הגדת ברצלונה' 46,(1א) (לערך

  48.(9א) ה(עשר-סוף המאה הארבע ) ,קטלוניהמ

רואים שני טיפוסים של  בתי הכנסת מספרדמ השונים כתבי היד ובממצאיםם של באיורי   

חלל בית הכנסת בזמן שהקהל  בהגדת סרייבו מאויר 50.'היכל כחדר'ו 49'כגומחה היכל'היכלות: 

המקושתת ועד ספרי התורה  במבט מפולש מהכניסה הראיוצא בתום קריאת ההגדה. האולם נ

ית כנפ-ודלת דו בכותל המונחים בתוך הגומחה בקצה האולם. הגומחה היא בצורת פתח מקושת

בעת  ישראל-ארץהמשך למסורת הגומחה ב ראהכנהוא  'ההיכל כגומחהטיפוס ' .סוגרת אותו

בחזית ההיכל ניצבת תיבה הנישאת על ארבע  51.שעברה לספרד בימי הביניים , מסורתהעתיקה

 ,'הגדת האחות להגדת הזהב'ב המופיע באיור אולם התפילהבצדו השמאלי של עמודים צרים. 

מצויות שלוש מדרגות המובילות לפתח  ,בחזית ,במרכזים מסותתות, מבנה בנוי אבנעומד 

, ובראשו גמלון משולש המסתיים בציצה. מבנה זה, 'היכל כחדר'ככניסה ל הראמקושת, הנ

שסגנונו שונה מיתר הפרטים הארכיטקטוניים של איור זה ושל האדריכלות המקומית, אינו 

המשולש הוא במקדשים הקלאסיים וכן באמנות  מקור הגמלוןוקא. וד אופייני לאדריכלות גותית

שלוש קשתות תלתניות הרומזות על אולם ור של יופיע אב'הגדת ברצלונה' מ היהודית העתיקה.

גם בחזית  תלתניות מופיעות בנוי, ומהן תלויות מנורות זכוכית של בית הכנסת. שלוש קשתות

 והן מופיעות (50אטרנזיטו' )-ו 'אלהידוע בשמ, של בית הכנסת דון שמואל הלוי אבולעפיהההיכל 

קשתות אלו הן תזכורת לאולם  שלוששיתכן י. 'הגדת ברצלונה'כמוטיב המעטר את דף 'הללויה' ב

סיות ובבתי כנסת מאז העת משני צידיו, מודל המופיע בכנהמצויות סיטראות השתי להתווך ו

 העתיקה.

נמצא בכמה מבתי  הוא , אךישראל-ארץ אינו מוכר מן העת העתיקה ב 'היכל כחדר'הטיפוס    

כגון:  הכנסת בספרד בימי הביניים ומוזכר בכתביהם של כמה מרבני ספרד בימי הביניים,

                                                 

 .60, עמ' שם 44
  34. המוזיאון הלאומי, סרייבו,דף 45
 ב'. 51, דף Or. Ms. 2884יד -תבלונדון, הספרייה הבריטית, כ 46
  Add.14761יד-לונדון, הספרייה הבריטית, כתב 47
 A422, fol. 42בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, אוסף קאופמן,  48
 .58, מס' קטלוג טיפוסיםראו:  49
 .59שם, מס'  50
 .21, עמ' נרקיס, היכל 51
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כמה כמו כן הוא מצוי ב 57.ץ"והרשב 56ש"הריב 55,א"הריטב 54,ש"הרא 53,א"הרשב, 52ם"רמבה

-השלוש המאהן מנטה מריה לה בלנקה' מטולדו 'ס נחפרו בימינו, ביניהםשבספרד  מבתי הכנסת

סת של דון שמואל הלוי , ובית הכנ5751 סת בקורדובה בדרום ספרד שחודש בשנתבית הכנ, עשרה

בשלושתם מעוצב ההיכל כחדר בצורת טרפז . לערך 5716/1בטולדו משנת  'אל טרנזיטו' אבולעפיה

או חים ומצופים באריחי קרמיקה ין מבחוץ. קירותיו הפנימיים היו מטוייבקו הבנ הראאינו נוהוא 

כחדר' הוא -ה'היכל טיפוס . לדעת נרקיס מקורו שלכנס ולשהות בוילה ספיק לאדםה וגודלו  58,עץ

ישראלית -וזוהי מסורת ארץ ,ישראליים בתקופה הביזנטית-במבנה האפסיס בבתי הכנסת הארץ

ישראלי ולא על -תה מבוססת על המנהג הארץישהקריאה בתורה בספרד הי מושעברה לספרד, כ

  59.הבבליהמנהג 

הפעילות הליטורגית המיוחדת לערב  אבבית הכנסת הי מעל התיבה קריאת ההגדה בערב הפסח   

התיבה  תסמכאן ברור המקום הדומיננטי שתופ א19זה, ואכן היא מתוארת בכמה הגדות ספרדיות.

, בין 'הגדת סרייבו'לעומת ההיכל המתואר ממרחק או מצדו. במרכז האולם ב באיורים אלה,

מוגבהת על עמודים ומעוטרת בדגם מלבנים. ב'הגדת ח לפתח האולם ניצבת תיבה ל הפתוההיכ

רשומה הכתובת 'בעל הבית ובני ביתו שאומרים  הדף,האחות להגדת הזהב' מברצלונה, בראש 

עוקב אחריה בריכוז רב. ההקהל  אתקריאת ההגדה בעיצומה והאיור מתאר את  ההגדה'. ואכן,

הנישא על  ,בצורת מבנה ריבועי  60מגדל'התיבה כמטיפוס ' תבמרכז האולם עומדת תיבה מוגבה

מרכז פינותיה מוטות מתגבהים הנושאים עיטורים דמויי בקבוק. ב כותרות העמודים, ובארבע

לעבר מבנה  כשפניו מופנות ,הקורא בתורה ניצב 61(mudejar) רא'התיבה המעוטרת בסגנון המודח

בו ש ,גותיבמרכז המבנה השום שהיא ממוקמת מ ההיכל משמאלו. מיקומה של התיבה מודגש הן

                                                 

 . 5986 , ירושליםכרך בי' בלאו,   בעריכת ם,"ת הרמב"שו 52
, מס' 5919; כרך ג', 185, מס' 5918בני ברק, כרך א',  א "ת הרשב", שו5750-5271רבי שמעון בן אדרת, ברצלונה  53

285 ,227. 
ראו  .5721לטולדו ספרד, שם נפטר בשנת  5707לערך, היגר בשנת  5210נולד בגרמניה בשנת רבנו אשר בן יחיאל  54

 .1/2, מס' 5881ש, וילנה "ת הרא"שו
 .565, 519, מס' 5919א בעריכת א' קפלן, ירושלים "הריטב ת"שו ,5770-5210 י יום טוב בן רבי אברהם אלאשבילירב 55
 . 772, מס' 5818ש, וילנה "הריב ת", שו5208-5726, ברצלונה ר' יצחק בן ר' ששת ברפת56
 , 5125.ץ, אמסטרדאם"ת הרשב"שו, 5222 ונפטר באלג'יר בשנת 5765נולד במיורקה בשנת  ר' שמעון בן צמח דוראן, 57
  .5919א בעריכת א' קפלן, ירושלים "הריטב ת"שו ,5770-5210 י יום טוב בן רבי אברהם אלאשבילירב 57
 . 18פלאזה, אלוארז ודלגדו, עמ'  58
 .21-22נרקיס , היכל, עמ'  59
  Freehoff, S.B.' Home Rituals and the Spanish ראו: ,על מקור הנוהג לקרא את ההגדה בבית הכנסת בספרד א19

 Synagogue',  Studies and Essays in Honour of Avraham Neuman,  Leiden, 1962, p.  226                         

 . 22קטלוג טיפוסים, מס' ראו:  60
 ועיטור מוסלמי בספרד. סגנון ארכיטקטוני 61
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 ,דח'אר המוסלמימוהשבע מנורות בסגנון משני צידיה  משום שתלויות עמודים וקשתות, והן

בצורת אגרטלים מסוגננים. לתיבה מעמד דומיננטי באולם התפילה שהתפתח בספרד הנוצרית, 

ספר מגביה החזן את  'הגדת ברצלונה'ב 62והיא מאפילה בחשיבותה על ההיכל הניצב משמאלה.

בנויה על שלושה  . תיבה זומגדל'תיבה כה'תיבה, אף היא מטיפוס ההתורה בעומדו במרכזה של 

עמודים קצרים וביניהם שני פתחים בעלי קשתות תלתניות. לאורכן של ארבע פינות התיבה 

מוטות מעוטרים בפסים אלכסוניים ובראשם כדורים, והיא מחופה בכיפה  הניצבים ארבע

בבסיס התיבה מעקה מלבני ועליו רשת עיטורית של עלה.  אשה כדור ועליו עיטור בצורתברו

  כסמל משפחה. הראמרובעים, במרכזה קבוע דגם לא ברור הנ

 ,המתמקדים בתיאור קריאת ההגדה בערב פסח ,אלו דיבי קשה להוציא מסקנות מאיורים בכת   

נתון  מביאה  63וישניצר .ההיכל ואת עיצובהבמרכז האולם מול  התיבה יקוםולקבוע בבירור את מ

בקיר המערבי של בית  :אחר, התואם יותר את מיקום התיבה מול ההיכל על פי הנוהג הספרדי

ארך בנוי ומגדל דויד צוכ'לים: יוסמוך לו כתובת המתחילה במ יש שקע הכנסת בקורדובה

'מגדל עץ', המופיע בספר נחמיה ש'מגדל דוד' הוא מטפורה לביטוי  הראנ . )שה"ש ד:ד( 'לתלפיות...

 64.אף מרמז על צורתההוא ד ככינוי לתיבה ו:ח

מאז המאה  65התיבה הראתקופה, נקה תרבויות בספרד באותהה תבורעל רקע החברה מ   

התיבה  .(55א) תפילה במסגדדוכן  נבר',מ-'אלל הקרוב פונטיתשם  66,אלמנברא עשרה-השתים

דוכן התפילה  ,(Minbar) נבר'ל'מוניתן להשוותה  ייחודהבולטת ב 'מגדלהתיבה כ'טיפוס בספרד מ

נבר' מעוצב בדרך כלל כמגדל קטן מעוטר, בעל גג ה'מ דרשות.ונושא עליו עומד האימאם ש ,במסגד

סגד , היא הגומחה במ(Mihrab)ב' אחרממוקם לימין ה'מאליו, ומחודד ומדרגה המובילה 

הנוצרית ולתיבה בכנסייה דו לדוכן התפילה נבר' מקביל בתפקיוון התפילה. ה'מיהמצביעה על כ

 'נברמ'שונה במיקומה מה  67,'מגדל עץ'הקרויה  ,התיבה בספרד בבית הכנסת בארצות האיסלם.

 שהיה מוצב בצד הספינה ,יהיב', ושונה במיקומה מהדוכן בכנסאחרישהיה צמוד לקיר של ה'מ

                                                 

ת האחות להגדת הזהב' ניתן ללמוד על יחסי היכל ותיבה. . הוא כותב כי על פי התיאור ב'הגד16קראוטהיימר, עמ'  62
מציין שאין כאן ראיה חותכת לגבי יחסי בימה וארון במרכז אירופה, אך אינו מזכיר את קריאת ההגדה, עמ'  הוא
 .91, הערה 591

 .29-28וישניצר, ארכיטקטורה, עמ'  63
  בית הכנסת בקורדובה.השקעים בקיר את כן לא ידוע לאיזו תקופה מייחסים כתובת זו ו 64
 . מילון מונחיםראו:   65
 .57,חלק א' סימן .א"ת הרשב"שו  66
צבר, תורה ומגיה, עמ'  ראו: . 5711'אל טרנזיטו' בטולדו משנת  נסתהכת בבי הכינוי 'מגדל עץ' מופיע על ההקדשה 67

 '.ד' תורה, פרק י משנה תורה, ספר אהבה, הלכות ספרם "; רמב52 הערה, 512
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  68ר האורך של בית הכנסת.בציבמרכז מול ההיכל,  רכזית. התיבה היא מבנה חופשי המוצבמה

 69תיבת אבן. עומדתגם בו ו ,(Lorcaבית הכנסת של לורקה ) בדרום ספרד לפני כעשר שנים נחשף

מוזכר  , והוא70ממנו קראו בתורה ונקרא 'אנבול'ש ,בבית הכנסת מבנה מוגבה ימי הביניים מוכרמ

  71.במסמכים מן המאה האחת עשרה מאשקלון ומפוסטט במצרים

 

באירופה. יהודים התיישבו באיטליה  תיקה ביותרהעיא הילה היהודית באיטליה ההק  איטליה 

 וגירושים.גם טלטלות  ועברו בה, בצד שגשוג חברתי וכלכלי, פירההסי פניה ליהמאה השנן החל מ

יהודי מ ,פורטוגלמפליטים שהגיעו מספרד ומ במשך הדורות הנבנתאוכלוסיית היהודים באיטליה 

והיגרו  התיכון'לבנטינים', שחיו בארצות הים  הידועים בשמם צא ים תיכוני,יהודים ממומו אשכנז

לראות השפעות של אך ניתן עדיין  ,באיטליההשתלבו אמנם  איטליה. קהילות מהגרים אלול

הבימות באיטליה על הקודש בבתי הכנסת. על ארונות קודש ובעיצוב ריהוט  ארצות המוצא שלהן

-והחמש עשרה-ים בכתבי יד מן המאות הארבענו למדים מאיורמימי הביניים עד לעת החדשה א

פריטים רבים מזיאונים שונים וגם ושהגיע למ או איטליה,מריהוט הקודש שעדיין קיים ב עשרה,

רווחו ס בסוף ימי הביניים ובתקופת הרנסנ  72בידי אומברטו נכון. 5912לישראל בשנת שהובאו 

השני,   ,'גומחהכ הקודש 'ארון ,הראשון ת קודש:שלושה טיפוסים עיקריים של ארונובאיטליה 

עשרה -אשר בראשית המאה השבע 73,'הארון כרהיט חופשי', והטיפוס השלישי ,'כחדרההיכל '

 השני, טיפוסההמסורת של  74)=ארון(. בשם ארקא (ם"יארדי ר' יהודה אריה ממודינה )כונה על י

יון לט במדינת האפיפיור באבינהובאה מספרד על ידי המגורשים שמצאו מק ,'כחדרהיכל ה'

היכל נמצא  הון מערב איטליה. במחוז פיימונט( בצפ(Piedmonte הטומאוחר יותר בפיימונ

עליהם ולאורך קירותיו קבועים מדפים  .עשרה באסטי-בבית הכנסת מן המאה השש טיפוס זהמ

שקועה בקיר כגומחה מלבנית ה ראהנ 'גומחהכהקודש  ארון' טיפוס(. 11אמונחים ספרי התורה )

מנהגים אשכנזי שהודפס בונציה  בספרכמטר מעל מפלס בית הכנסת, כפי שהוא מתואר  וממוקמת

                                                 

  .78עמ'  ארכיטקטורה, ר,וישניצ 68
 תודה לפרופ' צבר על מידע זה. 69
 . 562עמ' אנבול, גויטיין,  ראו: מילה הנגזרת מיוונית או מרומית,  70
 שם. 71
 נכון. 72
 . 7, מס' קטלוג טיפוסיםראו:  73
74 Leone Modena, ‘Historia de Riti Hebraici, 1616-1617’, La Rassegna Mensile di Israel ,series II, VII 

(1932), pp. 316-17 22 הערה, 92וובר, עמ'  . כפי שמופיע ב. 
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 הראנ 75בזוג דלתות עץ פשוטות. תלשני תאים, ונסגר מחולקת (. הגומחה52א) 5605 בשנת

ולאחר  , הגיעה לספרדישראל-ארץשרווחה בעת העתיקה ב ,ארון הקודששהמסורת של גומחה כ

 76לאיטליה עם מגורשי ספרד. מכן נדדה

טיפוסים: הטיפוס הראשון, המאופיין -יתת לחלק לכמה ניתן 'הארון כרהיט חופשי'טיפוס את    

עתק ואויר במנטובה ושהלר' יעקב בן אשר,  'טורים הארבעב היד 'בכת , מופיעגותיבגמלון בסגנון 

קשתות  כמהטרות במעוה גבוה מקומת אדם ובנוי שתי קומות ארון זה .(57א) 5271בשנת 

ת. במרכז אולם התפילה גותימודל מוקטן של קתדרלה  הראהמשווה לו מ ,מגולפות. בראשו גמלון

 בסמוך לו.  עומד והחזן  77תפילה ניצב דוכן

ם, מפרוג'ה, "'משנה תורה' לרמב דיב הבכתמופיע באיור  ,יתאף הוא בסגנון גו ,נוסף קודש  ארון   

דלתותיו ש עץ מלבני-הו ארוןז ,(52א) עשרה-ית המאה החמשעשרה או ראש-סוף המאה הארבעמ

משולש מעוטר בשיניות. הטיפוס גג הארון  במרכזן דגם פרחי ובראש ,מעוטרות במסגרות מלבניות

איור המתאר אמירת ומוכר מן ה גגו השטוחבעשרה, מיוחד -החמשאה , אף הוא מן המהשני

 ועומדארון זה מלבני ורחב (. 51א) 5210-5260צפון איטליה, ת באמיליה, סליחות בבית הכנס

בבירור  הראקשתות מגולפות. לפניו דוכן תפילה ונ י, מעוטר אף הוא בשתי קומות שלבאופן עצמא

'הקודש כמגדל מבוצר ארון'שהחזן קורא מסידור תפילה ולא מספר תורה. טיפוס זה של 
כפי  78

רם הקמת הגטו ליהודים בשנת , ט5212המתוארך לשנת  (56אממודנה ) שרואים בארון הקודש

נבנה במיוחד עבור בית הכנסת שהגבוה,  הארון 80במוזיאון קלוני, בפריז. ונמצא כיום 567879

שתי יחידות הנתונות במסגרות ריבועיות ובהן עיטור מבנוי  . הואנה, עשוי עץ מגולףבמוד

 81ובות עבריות.רצועות על דלתות הארון מופיעות כמה וכמה כתכמה ב .גותיגיאומטרי בסגנון 

בגובה ומפריד בין שתי הקומות  מדף הנשלף מן הארוןבשולי הכתובת ברצועה התחתונה חקוקה 

  82.דוריהמתאים לאדם המתפלל מתוך ס

                                                 

 .72אורון, עמ' -אליהו:  ראו ,טיפוס זה נדיר למדי באיטליה 75
 .שם 76
 .מילון מונחיםראו:  77
 יח:י( המגן על המאמינים ' )תה צורת המגדל המבוצר היא דימוי לביטוי 'מגדל עוז'. 2, מס' קטלוג טיפוסים ראו:  78
  עמ' י'.עיצוב פיסולי,  רודוב,ראו 'ה. 'קבב

 .286 הערה, 572, נ', עמ' קאסוטו 79
 ראו: עשרה, -מצפון איטליה מן המחצית השנייה של המאה החמש שמוצאובמוזיאון קלוני מצוי גם דוכן תפילה,  80

 .577שם, עמ' 
 .5, מס' 52קלאגסבאלד, עמ'  ראו: הכתובות   לפירוט 81
גם בארונות מאורבינו, סלוצו, מצוי היום בבית הכנסת 'עין יעקב' בעיר העתיקה בירושלים  מדף נשלף דומה נמצא 82

 .226קאסוטו, נ', עמ'  ראו: ובארון שהיה בעבר בסוראניה ומצוי כיום גם בבית הכנסת של בנין הכנסת בירושלים. 
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הם עוצבו כארונות  :עשרה חל שינוי משמעותי בארונות הקודש באיטליה-במהלך המאה השש   

אחד  ומוקמו בקיר המזרחי הפונה לירושלים. םגדולים וכבדים מבעבר, אך עדיין היו רהיטים ניידי

מתוארך לשנת  . ארון זה אמנם'חופשימטיפוס 'הארון כרהיט  ,(51א)מהם הוא הארון מאורבינו 

ארון זה מקשר אותנו למסורת שהביאו עמם  83בין החוקרים.על התאריך  הסכמה אין אך ,5110

יחידות,  תי קומות וברוחב לארבעומחולק בגובה לש רחבגבוה ו הארון מגורשי ספרד לאיטליה.

ן ומשמאל, נסוגות לאחור. מימי ,שתי הקיצוניותאילו ו ,המרכזיות בולטות קדימה היחידות שתי

בין הדלתות, ובראשם מחורצים המפרידים  מעוטר בעמודיםו מעוצב בסגנון הרנסנס הארון

תבקש להתבונן יות. הדלתות מעוטרות בהטבעת עץ מוזהב בדגמים צמחיים. מכותרות קורינת

שצויר כשהארון  84,היד של ספר המפטיר מאורבינו זה המופיע בכתב ארון הקודשאורו של יבת

שתי  , ומשני צידיהשלוש כיפות, הגדולה במרכז על הארון מתנשאות. (58אהיה עדיין באורבינו )

יתה ישה, עיר 85,כיפות צדדיות קטנות יותר. דמיון רב קיים בין הארון מאורבינו לארון מליבורנו

שהיה  ,ארון עמד בבית הכנסת הספרדי בעירה 86מרכז ליהודים שהיגרו מספרד ומארצות הלוונט.

ארון ירופה לאחר בית הכנסת באמסטרדאם, ונהרס במלחמת העולם השנייה. השני בגודלו בא

 , שכןעשרה, בולט ברוחבו בדומה לארון מאורבינו, אך בשונה ממנו-זה, מסוף המאה השש הקודש

ניתן  87.ם של 'קשקשי דג'ו שטוחה ובראשו ממוקמות שלוש כיפות מצולעות מעוטרות בדגחזית

חר כמתאים לבית נבושהגיע לאיטליה  ,ביזנטי מוקדם עיטורי אלמנט הן להניח שכיפות אלו

הכירו כיפות ו לא היו יהודים מעצבים אלה .רנו על ידי מעצבי ארון הקודשהכנסת הספרדי בליבו

  88רחיות.דומות בכנסיות מז

 בחזית האדריכלית של ארונות התבססותם של מוטיבים רנסנסיים קלאסיים באה לידי ביטוי   

המוכר כמוקדם ביותר  ,'סקולה קאטאלנה' מבית הכנסת ניתן לראות בארוןשהקודש, כפי 

בכתובת הרשומה המופיעה כרון' יעל פי המילה 'ז 5127מתוארך לשנת  (59א) הארון 89ברומא.

ארון מוקדם אחר הוא זה  (.נד)במ' לא: לבני ישראל לפני ה' זכרוןאו אתו אל אהל מועד ביעליו: 'ו

 5111דית הרומית המקומית בשנת היהו ת 'איל טמפיו', שנבנה על ידי הקהילהשעמד בבית הכנס

                                                 

                                           , וכן מן. 17-12 ; מן וקליבלט,  עמ'527-579שם, עמ'  ראו: על הארון מאורבינו והתארוך שלו,  83
 , ג'.צרפתי 84
 .772 הערה, 527קאסוטו, נ', עמ'   85
  562-567, עמ' ארכיטקטורהוישניצר,   86
כפי שמתואר ב'ספר המפטיר מאורבינו'. לדעת נעמי קאסוטו אף לארון מאורבינו העומד במוזיאון היהודי בניו יורק  87

 כיפות דומות.היו בעבר 
 521קאסוטו, נ',  עמ'   88
 ,ארון הקודשרודוב,  וכן, ; 510-529שם, עמ'  89
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עמודים.  ההנתמך על ידי ארבע ,לשוזה בנוי כאכסדרה בעלת גמלון מש ארון הקודש 90(.20א) לערך

של האכסדרה. הנמצא מאחורי העמודים בעומקה  ,לתותדבעל בארון  נמצאים ספרי התורה

ת המקדש וכן גם שמו: 'איל טמפיו'. הגמלון ארון הקודש לבי הכללי מקשר את יהאדריכלראה המ

מקבל כאן צורה גיאומטרית ברורה ומשתלב בקומפוזיציות אדריכליות קלאסיות. המשולש 

ועל ידי כך נותנת פירוש על פי  ,' בנויה כמקדש רומי קלאסיהאכסדרה של ארון הקודש 'איל טמפיו

באחת  זה ארון הקודששהיהודים הזמינו סביר להניח '. בית המקדש'רוח הרנסנס למושג 

 אחד ( או של5110-5286טאטי )-של יאקופו סנסוביני הבסדנ ראהמסדנאות הפיסול ברומא, כפי הנ

שהוא  ל מקדש וזוג עמודים משני צידיה, סגנוןתלמידיו. לארון זה חזית אדריכלית קלאסית שמ

חזית בית המקדש וארון הקודש אורי יתב גם ביוון וברומי, וכןהמשך לחזיתות של מקדשים 

ארון הקודש. ים המתארים את פסיפסבו (5אכפי שרואים בדורא ארופוס ) ,באמנות היהודית

ענקה לחזית וית שהובולטת בו החשיבות העיטור על ארבע מדרגות, ניצבהארון מרומא 

, מוטיבים יהודייםבצמחיים וגאומטריים ואף  מוטיביםשלל מעוטרת ב. חזית זו הארכיטקטונית

תכנית  91.היהודי של הארכיטקטמוצאו  המבטאים את פמוטים ומנורה בראש הגמלון,מו כ

רות כרוכים סביבם. הכות ניים או מחורצים ולעתים שריגי גפןיכללה פתחים, עמודים לולי העיטור

 נשאו קורה ועליה גמלון. הארונות נבנו עץ, סטוקו ושיש, ולעתים נצבעו והוזהבו.יות תהקורינ

 92.קודשהשל ארונות  על עיצובםהייתה השפעה ישירה תקופה הארכיטקטורה באותה הסגנון ל

אלו מצטיינים בעבודות הגילוף של דגמים צמחיים, ביניהם שריגי גפן וקוציץ, קודש  ארונות

 ועיטור צמחי בצורתאגרטל שני מוטיבים סגנוניים חדשים, ה. עורה ופירות שוניםחיטה, ש

ארון הקודש  אחד מהם הוא .בשני ארונות קודש מאיטליה 'כנפיים' משני צידי הארון, מופיעים

פי 'על  באולם הסמוך לבית הכנסת ( ונמצא כעת5127ג )"(, שעוצב בשנת ש25א) סרמידה-ממנטובה

המעוטר  ,במרכז הארוןזה מורכב משלוש יחידות נפרדות;  ארון הקודש. רושליםבי 'מנהג בני רומי

יות, תעמודים נושאי כותרות קורינהארון  משני צידי ,הרנסנס בדגמים צמחיים בסגנוןלהפליא 

מעוטרות בדגם ה ,מעליהן יחידות מלבניות נוספותו יחידות מלבניות הולכות ומתרחבות מעליהן

בעלות זוג  יםגבוה גרטליםא הנושאות ,יחידות מתרחבות ניות אלהבראש יחידות מלב .צמחי

 ופיעהב 'הכנפיים' מוטי .יני פארימעטר לרוב מעקות של בנ זה אלמנט .םידיות משני צידיה

פריט ריהוט  .(22א) עשרה-ן המאה השבעמ מקונילייאנו ויניטו הקודש ארוןלראשונה משני צדי 

                                                 

    נהרסו וין אחד בגטו של רומא ירוכזו בבנ ,'איל טמפיו' ביניהם ובית הכנסת בתי הכנסת הראשונים של רומא 90
   . 6-5881 ידינו צולמו בשנת, התמונות שיש ב29 הערה , 27, עמ' ארון הקודשרודוב,  ראו: . 5897בדליקה בשנת 

 .59פינקרפלד, איטליה, עמ'  91
 .5, עמ' ארון הקודשרודוב,  92
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הגטאות במאה  הידועות מראשית תקופת 93,קתדראותה ואה המופיע בבתי כנסת באיטליה אחר

לה. במשך מקום מושבם של נכבדי הקהילה, כמו הרב וראש הקהישימשו כאשר עשרה ו-השבע

מקום מכובד ל'חתן תורה' ול'חתן בראשית'. בסופו של דבר הן הפכו שימשו כ ןהזמן שונה יעודן וה

שני  ,ים או יותר ספרי תורה )למשלבהם הוציאו שנישספרי התורה במועדים  שבו הונחולמקום 

' האגרטל' שני המוטיבים, 94שה ספרים בשמחת תורה(.וספרים בשבת חול המועד סוכות, ושל

כי באיטליה בתקופה  ראה. נישראל-ארץיופיעו בארונות קודש בפולין ומאוחר יותר ב ,'הכנפיים'ו

יתה למסורת ישם ה ,לפולין נדדה . מסורת זומסורת של ארונות הקודש בסגנון הרנסנסנוצרה  זוה

במאה  שראלי-רץה יותר, ליישוב הישן באיבגרסה עניהגיעה,  ולאחר מכן ארונות בסגנון הברוק,

  .עשרה-התשע

ארון הקודש   95מזבחות בכנסיות.ה ואה באיטליה על עיצוב ארונות הקודש מקור אחר שהשפיע   

חפץ מזבח, שהוא ראת העיצוב של הכסון ספרי תורה, עוצב בהשהאיטלקי, שהוא ארון ייעודי לא

וחלקם גם את  ,פולחני המסמל את הנצרות. אדריכלים נוצרים ידועי שם עיצבו את בתי הכנסת

כרונות של בתי הכנסת מארצות מוצאם, אך עם יהיהודים שהיגרו לאיטליה נשאו עמם ז .הריהוט

יים גם מן החזות הראמקורות ההש חלוף הזמן הם השתלבו בסביבתם הקרובה ושאבו את

 בסביבתם. שהמזבחות בכנסיות 

 הקהילה,ה נקבע לפי כמה מדדים: אופיה של בבית הכנסת באיטלי 96מיקומה של הבימה   

ד והמשיכה ותה עתיקה מאיואילוצי המבנה. הקהילה היהודית באיטליה היהמסורת הנוהגת בה 

של כמה מיהודי  97המסורות של יהודים אשכנזים שהצטרפו אליבצד מסורות מקומיות קדומות, 

 ,יש להציב את הבימה במרכז האולם כי ,קובע 98ם"ספרד שמצאו בה מפלט לאחר הגירוש. הרמב

חוזר  ."כיבושין כדי שישמעו כולם-עם דבריכדי שיעלה עליה הקורא בתורה, או מי אשר אומר ל'

הקהילה  וכך נוהגות הקהילות האשכנזיות. 99מפוסקי יהדות פולין, ,(5112-5121) א"רמעל כך ה

                                                 

 .מילון מונחיםראו:  93
 .519קאסוטו, נ', עמ'  94
שם,  ראו: על השוואה בין ארונות הקודש בבית הכנסת הספרדי והלוונטיני בוונציה למזבח בכנסיית סנט זכריה,  95

 .567עמ' 
אורי הבימות בכתבי היד כלל לא ברור מה ין זה. מתיילהלן דברי הריא"ם בענ ראו ונח 'בימה',בפרק זה אשתמש במ 96
 . 17עמ'  ,מצגר ראו: כלל בימה.  תהיתה צורת הבימה ואם הייהי
 . 211עמ' האמנות היהודית, רות,  97

 .'א, הלכה ג"משנה תורה, הלכות תפילה, פרק י98 
 .'נ, ג"דרכי משה, הלכות בית הכנסת ק 99
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 ,'בית יוסף'ו 'שולחן ערוך'המחבר  ,(5111-5288) ר' יוסף קארופסיקתו של  הספרדית נהגה על פי

 100:תבשכ

ואל תשיבני מהבימות שבונים בימים האלו בקצת מקומות סוף בית הכנסת ולא 
כי  ,שעליהם מניחים התורה שהם בסוף הבימות ולא באמצע באמצע וכן התיבות

והזמן שבאותם הזמנים שהיו  החיוב אך הכל לפי המקום העמידה באמצע אינו מן
בתי כנסת גדולים עד מאד היו צריכים להעמיד הבימה באמצע כדי להשמיע לכל 
העם אבל בזמנים הללו שבעונותינו בתי כנסיות שלנו הם קטנים וכל העם שומעין 

 הוא להיות לצד אחד מלהיות באמצע.יותר נוי 
 

  101 :נוכריםעבור ה ם"הריא שכתב ,ל בית הכנסתאור שים בתין זה מוצאיילענממצה סיכום 

הניח או בימה או מעקה או עמוד עשוי מעץ והוא גבוה מעט, לבאמצע או בראש החדר נמצא תיבה 

  .עליו הספר ההוא בקראם בו...

 

שהביאו עמם לאיטליה את מסורת הבימה העומדת בכותל המנוגד  ,בקהילות של מגורשי ספרד   

תה יתה אורכית. הבימה הייש, סמוך לכותל המערבי, התכנית של בתי הכנסת הילארון הקוד

שני מוקדים אלו  102וכך הושג שיווי משקל בין הארון לבימה. ,מצויה בצד המנוגד לארון הקודש

(. הבימה בבתי 22א) חביואו בצירו הר (27ארכי )ונמצאים בשני קצות האולם, לאורך הציר הא

בקצה האולם מול ארון הקודש, בקצה הציר האורכי או מול ארון  קוטביים בנויה-הכנסת הדו

  (21אכמו בבית הכנסת הספרדי בפדואה ) הקודש בציר הרוחבי,

נהגו לעומת זאת שכנז, כפי שנהגו בא 103עמוד תפילהבאולם התפילה  באיטליה לא נהגו להציב   

משמש היט פר 104,'ן חזןדוכ'הוא  ,המיוחד למנהג האשכנזי באיטליה חלופי להציב פריט ריהוט

הובא הוא  ראהכפי הנ ומעוצב כמוהו. נסת האשכנזי בכללכבתפקיד דומה לעמוד התפילה בבית ה

 שהחזנים ראהנת שנהגו לפי המנהג האשכנזי. לאיטליה על ידי מהגרים אשכנזים ושימש בבתי כנס

דור המונח על מתוך סי ים(, מתפלל51א) אמיליה( ובמחזור מ57אבכתב היד ממנטובה ) יםהמתואר

  'דוכן חזן'.גבי 

 

ולאחר  בעיקר למגורשים מפורטוגל ,ארץ מקלט אף היא שימשההולנד, כדוגמת איטליה,   הולנד 

ימו את קהילתם הראשונה שהק ,ליטאמפולין וממגרמניה,  בעיקר ,מכן אף ליהודים אשכנזים

היו  עשרה-השבע מאהבו ,את חקיקת החוקים בנושא היהודים הולנד מסרה לכל עיר .5671בשנת 

 למרכז הדפוס העברי.חשוב בלימודי יהדות ולמרכז  הקהילות היהודיות בהולנד

                                                 

 .א הלכה ג'"ם, הלכות תפילה ונשיאת כפיים פרק י"ר' יוסף קארו, כסף משנה על הרמב 100

Leone Modena, Historia de Riti Hebraici, 1616-1617, Venetia, M.DC.XCIV, Parte Prima p. 20-23 
101

  
  .21-72 קאסוטו, קיטוב, עמ' ד'דוד קאסוטו. ראו, הארכיטקט  קוטבית' בפי-הקרויה 'התכנית הדו 102
 .מילון מונחיםראו:  103
 שם. 104
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 הידוע בשמו 'אסנוחה' חד הראשוןנבנה באמסטרדאם בית הכנסת הפורטוגזי המאו 5679בשנת    

 106וההיכל בו מתואר כבן הטיפוס 'ההיכל כרהיט חופשי' כנסת בלדינו(ה בית פירושו 105אסנוגה)

כנסת זה מצוי לה הפורטוגזית. בבית בית הכנסת הגדול של הקהינבנה  5611-5615ובשנים  ,(א26א)

קוטבית המוכרת -ת הדובשניהם בולטת התכני 107.(ב26א)' ההיכל כטיפוס 'ההיכל ככותל

פי כ ,סמוך לקצה השני - אולם התפילה והתיבה אחד של ההיכל ממוקם בקצה לפיה ,מאיטליה

ושייכים לטיפוס  ה לזהדומים זההיכלות בשני בתי הכנסת דים. פרהסשנהגו כמה מקהילות 

וש קומות, מחולקים לשלוש יחידות שלרחבים ומתנשאים לגובה של הם  'ההיכל כרהיט חופשי'.

הכנסת המאוחד הראשון שונה  יות. ההיכל מביתכותרות קורינת נושאים שה עמודיםישובחזיתם 

ובולטים קדימה. בראש החלק המרכזי  ת טרפזבצורשקוע ושני האחרים בכך שחלקו המרכזי 

לארון מאורבינו הארון דומה במבנהו שני החלקים האחרים כיפות קטנות. כיפה גדולה , ומעל 

 ראהה' בולט בפשטותו, כפי הנ. סגנון ההיכל ב'אסנוח'ספר המפטיר מאורבינו'ולאיור בכתב היד 

בשני צידיה ודים קבועה קורה, מעל העמ 108בהשפעת עיצוב הכנסיות הפרוטסטנטיות בהולנד.

 .ארון פורטוגזי . ארון זה הפך לאב טיפוס שלובמרכז גמלון ובו לוחות הברית ,יםגמלונים נמוכ

מושבות  109, אנגליהמו רו יהודים פורטוגזים, כגיאליהם הש ,אחרים במקומות מסורת זו נמשכה

י ספרד אף למרוקו, והגיעה עם מגורש 110סורינאם,כקורסאו ויות באיים הקאריביים כהולנד

  .ישראל-ארץ וניס ולתל

   המנוגד להיכל. התיבה התפילה ולםאה' באמסטרדאם ממוקמת סמוך לקצה התיבה ב'אסונח   

זו,  תיבהעיצוב ת סביבה במעקה עמודונים. מגודרומעוצבת כמלבן העומד בגובה של שתי מדרגות, 

ת הרפורמיות בהולנד באותה ומושפע אף הוא מעיצוב הפנים של הכנסי 111,מטיפוס 'המלבן'

 112תקופה.ה

 

 ארצות האיסלם בצפון אפריקה .ב

                                                 

 .על ה'אסנוחה' ראו בלינפנטה  105
 .27, מס' קטלוג טיפוסיםראו:   106
 .20שם, מס'  107

 
 . 81-82וישניצר, ארכיטקטורה, עמ'  108
 בית הכנסת 'שער השמים', הידוע בשמו 'בויס מרקס' ע"ש הרחוב שבו הוא עומד, ראו קדיש. 5105בה הוקם בשנת  109
 .27ון, עמ' אור-אליהו 110
 .52קטלוג טיפוסים, מס' ראו:  111
 81וישניצר, ארכיטקטורה, עמ'  112
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שפל, הן כתוצאה וגאות  תקופות של ד ועברוהוא עתיק מאהיהודי במצרים  היישוב  מצרים 

כלל בתהליכים -בתנאים המדיניים באזור והן בשל תמורות כלכליות הקשורות בדרך שינוייםמ

 .האזור רחבים יותר שעברו על

המתוארך  ,מבין ההיכלות הידועים ממצרים הוא ההיכל בבית הכנסת 'בן עזרא' בקהיר הקדום   

על חורבות בסיליקה של הכנסייה הקופטית  882(. בית הכנסת בקהיר נבנה בשנת 21א) 5020לשנת 

נתגלתה בסוף  . בבית כנסת זהשנמכרה ליהודים, ונקרא במקור 'בית הכנסת של אנשי ישראל'

שרידים כמה תקופה התגלו בגניזת בית הכנסת הגניזה הקהירית'. באותה עשרה 'ה-המאה התשע

דלתות ההיכל הן מלבניות ובמרכזן מדליון בסגנון ערבסק וסביבו  זוג 113.קודמים מהיכלות

מגולפות כתובות מתהילים מזמור קיח. בראש ההיכל גמלון משולש, המזכיר את הגמלון המצוי 

 . גמלון כזההשישית ב'בית אלפא' מן המאה ית הכנסתבהמתואר בפסיפס בובראש ארון הקודש 

ארונות קודש רבים במהלך התקופות. על זוג דלתות נוסף, המתוארך  בראשם של ומופיע חוזר

  (.28א, מגולפות שמונה שורות של פסוקים מתהילים מזמור קיט )5259לשנת 

ישראל -ערב לארץארצות האיסלם הנמצאות ממ 114,מרוקו לוב ואלג'ירג'רבה, תוניסיה,    

מסוף המאה החמש  מאני'עותמכונות ארצות המגרב )המערב(, היו נתונות תחת השלטון ההו

לאחר  עשרה עד למאה התשע עשרה. ארצות אלו היו אחד מיעדי ההגירה של הפזורה הספרדית

 ההיכל והתיבה. -שני גורמים השפיעו על עיצובם הארכיטקטוני של בתי הכנסת .5292הגירוש ב

  

בצפון אפריקה מאז התקופה הרומית. עם כיבוש תוניסיה ישבה  קהילת יהודי תוניסיה  וניסיהת 

על ידי המוסלמים במאה השביעית זכו היהודים למעמד של בני חסות )ד'ימי(, הנחות ביחס 

לשכניהם המוסלמים, אך הם עברו תקופות ארוכות של סבל כמיעוט מדוכא. מבית הכנסת 

בן המאה השישית, נותרו שרידים  ,, בחמאם ליף )או בשמה הרומי נארו(הקדום ביותר בתוניסיה

בודדים, ורק בסוף המאה השבע עשרה על פי המסורת, נבנה בית הכנסת בתוניס בירת תוניסיה, 

והתשע  עשרה-רוב בתי הכנסת המוכרים כיום נבנו במאות השמונה 115'בית הכנסת הגדולה'. הוא

אולם תפילה. בחלקם נמצא כותל ובו בין שלושה לשבעה מבנויים מחצר פנימית והם עשרה, ו

ריבוי ההיכלות מצוי כבר ב'בית הכנסת  116יש רק היכל אחד. בתי הכנסת היכלות, אך ברוב

                                                 

 .95 -82אלקין ובן ששון, עמ'  113
 מרוקו., וג'רבה אי כנסת בתוניסיה, ההבתי ב במחקר זה אתרכז 114
 .212אמר, תוניסיה, עמ'  ראו: כפי שנהוג בצפון אפריקה לכנות את בית הכנסת בלשון נקבה,  115

 
 .215שם, עמ'  116
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בו קיימים שני אולמי תפילה ובכל אחד מהם שלושה היכלות. בספרו של ש ,(29אהגדולה' בתוניס )

  117 נמצא תיאור של אולם תפילה זה: יעקב פינקרפלד

  ..בתוך הקיר הצפוני קבועים שלושה ארונות קודש, שרק באמצעי שבהם שמורים כיום

 רים משמשים לשמירת ספרי תפילה...התורה, ואילו השניים הנותספרי 

  
לשלושת ההיכלות מפתחים רחבים בקיר המצוי לרוחב אולם התפילה ולא בקצה האכסדראות    

תי כנסת בעלי מבנה בזיליקלי. הם משוקעים בגובה הרוחביות, כפי שממוקמים ארונות הקודש בב

קשתי ודלתות עץ מגולפות בדגמים  של מטר לערך בכותל הפונה לירושלים ובחזיתם מפתח

ממנו משתרגים ענפים נושאי והמעוטרות באגרטל מרכזי,  מעליהן קשתות מעוגלות,עיטוריים

על   .תה בנויה מדרגה מוגבהתייבו נשמרו ספרי התורה, הש(. בחזית ההיכל המרכזי, 70אפרחים )

'קיר של  או 118'וי היכלותריב'עמדו על מנת להוציא את ספרי התורה. המסורת של  מדרגה זו

ישראל -ארץעל הופעותיו השונות אופיינית לארצות האיסלם, בין אם הן במזרח ל 119ההיכלות'

יש להניח שגם  אלג'יר.כמרוקו וככסוריה, עיראק או כורדיסתאן, או אם הן במערב כתוניס, 

מעצבי בתי הכנסת בתוניסיה הושפעו ממבני הציבור המוסלמים באזוריהם החמים, ובעיקר 

  120ממבנה החאן, כפי שראינו בבבל ובארם צובא.

( הוצבה ב'בית הכנסת הגדולה' בתוניס מול ההיכל, סמוך לחדר מבוא 75אעץ מוגבהת ) תיבת   

התיבה  121עשרה.-מאה השמונהמן הית שקורתה חצר פנימ המרובע לבית הכנסת שהיה כפי הנרא

ביניהן מסגרות מלבניות ובהן דגמים ש ,מורכבת משתי שורות עמודונים כפוליםהיא מרובעת ו

שלו  מבנהשה ,'קיר ההיכלות' בקצה אולם התפילה צמחיים במערך סימטרי. הצבת התיבה מול

כמו בתוניס, התיישבו  ,ןבהשהולנד, ממרכיב אדריכלי המוכר מאיטליה ו ואדו קוטבי, ה הוא

 פליטי ספרד ופורטוגל.

 

הסמוך לחופה המזרחי של תוניסיה, חי יישוב יהודי מן העתיקים ביותר  ג'רבה,באי   ג'רבה 

במאה השמונה עשרה מרכז תורני ידוע. בתי הכנסת בג'רבה נבנו משתי בו  בפזורה היהודית והקים

. פתוחה מוקפת עמודים התומכים בקשתות יחידות: אולם מקורה בדגם בזיליקלי וחצר פנימית

 על פי סגנון הבנייה המוסלמי של מבני הציבור הדתיים והחילוניים.  מעוצבות הקשתות

                                                 

 .2פינקרפלד, צפון אפריקה, עמ'  117
 .25, מס' קטלוג טיפוסיםראו:  118
 .ומילון מונחים 22, מס' שם 119
  .772נברנד, עמ' להי, סרטוט של חצר החאן בסוסה תוניסיהראו: על מבנה החאן,  120
 .212 עמ'אמר, תוניסיה,  121



75 

 

שנבנה על פי המסורת  122,בית הכנסת הנודע בג'רבה הוא ה'אלג'ריבה' )'הפלאית' או 'הבודדה'( 

חמישה או לשבעה שלושה,  העממית בסוף ימי בית שני. לאורך הקיר המזרחי של בית הכנסת היו

 ,עדות אחרת היא של נחום סלושץ 123 היו בתי כנסת רבים בהם היה רק היכל אחד., אך היכלות

 124:. על פי עדותו5928ו 5906שערך כמה מסעות מחקר לצפון אפריקה וביקר בתוניסיה בשנים 

    'ההיכל בנוי כמעין חדר פנימי צר וארוך'. ומוסיף סלושץ:

125נוי בתבנית מסדרון ושלוש דלתותיו מכוסות פרוכות רקומות.קיר המזרח ב  ...
 

  
צרפת, אך ממסורת טיפוס 'ההיכל כחדר' מוכרת מספרד בימי הביניים, ומאוחר יותר מאיטליה ו   

בהם נשמרו ש ,בתחילת המאה העשרים, מסיבה לא ידועה, הוסב ה'היכל כחדר' לשבעה היכלות

על פני קיר שלם, בנויים כמסדרון שאינו מופרד ים סהפרו ,ספרי התורה. מרבית ההיכלות

עליהם מונחים ספרי התורה, והדלתות של ההיכלות ש ,לארונות. בכל ארון היו קבועים מדפים

הקשתות מעל ההיכלות צבועות בדגם של פסים כחול לבן  (.72א)לכמה היכלות  יצרו את החלוקה

עשרה בדגמים  -במאה התשע הי הנרארוב ההיכלות עוטרו כפ 126.מאני'עותעל פי דגם ה'אבלק' ה

אפוטרופאיים שונים כחמסה ודגים, עיטור שהיה שנוי במחלוקת ועורר התנגדות בקרב קהל 

ממנה קוראים ש ,מתחת לקומת התאורה, ניצבת תיבה ,במרכז האולם הרוחבי 127המתפללים.

פיפות כאשר הצ ,את הציבור מוצבת בחצר ומשמשת יה ניידתיותיבה שנ ,(77אבספר התורה )

 (.72אוהחום מקשים על התפילה בתוך האולם המרכזי )

  

בדומה לתוניסיה, סגנון ריהוט הקודש בבתי הכנסת במרוקו הוא המשך למסורת שהביאו   מרוקו 

המתוארכים למאה  ,דנאן' ו'אל פסואן' בפאס-עמם גולי ספרד. בבתי הכנסת הראשונים, 'אבן

קבועות דלתות עץ מגולפות, הממוסגרות בעיטור ובחזית  128עשרה, מצוי 'קיר היכלות',-השבע

ניצבת על ארבע  . היא(71)א במרכז האולם מוצבת תיבה מטיפוס 'המגדל' 129סטוקו מגולף וצבוע.

ובמרכזה קשתות מעוטרות בסגנון מוסלמי, כדוגמת התיבות המאוירות בהגדות  ,רגליים

יותר, בכותליהם היה קבוע היכל  (. בהרי האטלס נבנו בתי כנסת ריבועיים קטנים9-6א)הספרדיות 

                                                 

 טרבלסי. 122
 .215אמר, תוניסיה, עמ'  123
 .88סלושץ, עמ'  124
 .502שם, עמ'  125
 .267עמ' אמר, תוניסיה,  126
 שם. 127
 . מילון מונחיםו 22מס'  . ראו גם: קטלוג טיפוסים87-82, 19-16 פינקרפלד, צפון אפריקה, עמ' 128
  1-6רובר, בתי כנסת, עמ' ג 129
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יתה כלואה תיבה כדוגמת יעמודים עבים וביניהם ה הניצבו ארבע ,במרכז האולם ,בודד ומולו

  130מאני.'התיבה המצויה בכמה בתי כנסת במרחב העות

 

 אירופה: גרמניה פולין . ארצות מרכז ומזרחג 

פראג בהתרכזו בוורמס,  הביניים החיים הרוחניים והכלכליים של היהודים במרכז אירופה בימי   

קוב רבתי, והשפיעו על קהילות יהודיות נוספות בסביבתן. שלוש ערים אלו מציינות את אקרבו

כן , ובאזור הריין דרך באירופה מן ההתיישבות הקדומהשכנז דרך התפשטותה של יהדות א

דש שבו. התכנית בוהמיה לפולין, והדבר ניכר בתכנית האדריכלית של בתי הכנסת ובריהוט הקו

-ספינתית של בית הכנסת מוורמס אומצה על ידי מתכנני ה'אלטנוי שול' בפראג במאה השלוש-הדו

יהודי הישן בקראקוב. שלושת הז', הרובע יבית הכנסת הישן בקאז'ימי תכננו אתאלו שעשרה, וכן 

הקודש  של ארוןלוגי בהתפתחותה של מסורת עיצובם בתי הכנסת הנזכרים מייצגים רצף כרונו

 והבימה. 

 

  גרמניה

 קודששני טיפוסים עיקריים: 'ארון ה בימי הביניים היו קיימים בבתי הכנסת של גרמניה   

נהגו בתחילה להניח את  בבתי הכנסת הקדומים בגרמניה 131.צמוד לקיר'הבנוי ב ארוןו' ,'גומחהכ

האפסיס  132ארונות עץ. ספרי התורה באפסיס, אך מפאת רטיבות הכתלים התקינו באפסיס

פרנקפורט, עד שנעלם בשפאייר ובבוורמס,  שקרה לם לאיטו בימי הביניים, כפיבגרמניה הלך ונע

חד ממילטנברג, , האבצמוד לקיר' הבנוי מטיפוס 'הארון ארונותהעשרה. משני -השבע לגמרי במאה

 שרדו (71)א בפראג 'שול-אלטנוי'( והשני מבית הכנסת 76א) עשרה-השלוש יה מסוף המאהגרמנ

. הגמלון יוגולפו בעיטור צמחי בסגנון גות אשר מוקמו בראש הגומחה ,גמלוני אבן משולשים

ת המקדשים קא. גמלון זה נבחר בשל היותו מזוהה אודו אינו טיפוסי לאדריכלות גותית המשולש

בעת העתיקה. נותרה בידינו רק אורי בית המקדש באמנות היהודית יהקלאסיים, ויותר מכך עם ת

(, 78אהגמלון מעל ארון הקודש בנירנברג ) ת לגמלון בעל הקשת הגותית המחודדת, והואאח הדוגמ

 אהבאמצע המ ראההמעוטר בדגמים צמחיים ומעליו הכתובת 'כתר תורה'. הגמלון עוצב כפי הנ

אחר  נמצא בבית הכנסת החדש. טיפוסהוא בקיר בית הכנסת וכיום  עשרה, היה משוקע-החמש

                                                 

 .252קאסוטו, ד', אדריכלות, עמ'   130
 .2קטלוג טיפוסים, מס'  ראו:  .131
 .717אלבוגן, עמ'  132
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כגומחה' הכרוי  הקודש ארוןמטיפוס ' ,(79א) ראהלבני, פשוט וגס למארון עץ משל ארון הוא 

ים ונסגרות במנעולי זוג דלתות עץ הסובבות על צירה כמטר מעל הרצפה וסגור באמצעות בגוב

 יד-בימתוארים בכמה כת 'ארון כרהיט חופשיה'טיפוס מקודש הארונות  133פשוטים.ברזל 

 של ציור מיניאטורי מסוגנן(, ובו 20אאשכנזי ) יד-ב, ביניהם כתעשרה-ארבעה אהמאשכנזיים מן ה

דמוית  דלתלו ווגבוה, הארכיטקטורה הגותית. הארון הוא מלבני  הניזון מסגנון ארון הקודש

 גמלון משולש ומשני צידיו נמצא שני צירי ברזל לארון. בראש הארון מחוברת באמצעותה ,תלתן

מטיפוס 'ארון  נו בגרמניה ארונות קודשעשרה עדיין נב-המאה השבע בתחילתבוקעים זיזים. 

בעלי גמלון משולש וצריחים בסגנון הגותי, אך במקביל נבנו גם ארונות  הקודש כרהיט חופשי'

זה  אבן ארון 134(.25א) 5689בעלי חזיתות בסגנון הבארוק, כדוגמת הארון מוורמס שנבנה בשנת 

משני צידי הארון המצויים  ,ציםשני עמודים גליליים ומחורמבעל חזית אדריכלית הבנויה  ואה

ליט של כתר במרכזו מצוי תבש ,גמלון 'שבור'בו 135ומעליהם קורה רחבה מעוטרת בשלושה כתרים

לצריחים הגבוהים משני צידי ארון הקודש מימי  שהם שרידים ,בשני צידיו צריחים קטניםנוסף. 

 ,ץ"מד עמוד תפילה לשבוורמס אף ע (.22א) גרמניהמ, 'הגדת פלורסהיים'הביניים המתוארים ב

בדגמים הנדסיים וצמחיים מעיד על טיבה ו עיטורש ,דוכן בעל לוח עליון משופע בצורתעשוי אבן 

  136(.27א) המעולה של מלאכת חיטוב האבן בוורמס

-הבימה בשם 'אלממור', שיבוש של הכינוי 'אל יהודי אשכנז בארצות דוברות גרמנית כינו את   

. אדון בכמה בימות בר, דוכן הדרשה במסגד המוסלמימנעל פי ה ,י"מימברה', כפי שקרא לה רש

רגנסבורג המוכרות רק באופייניות לתקופה הגותית, שתים מהן מבתי הכנסת בוורמס וה

 ,פראגשול ב-מבית הכנסת אלטנויהיא  ואילו הבימה השלישית ,אורים גראפיים בהדפסיםימת

 .5072החלה בשנת היא וורמס,  ,וורמיזאבית הכנסת בבנייתו של  .עשרה-החמש נבנתה במאהו

להריסתו על ידי הנאצים בשנת עד  שתים עשרה ונשמרהה צורתו המקורית שונתה בסוף המאה

תית במרכז באירופה ספינ-הדו טיפוס של בית הכנסת בעל התכנית-הפך לאבבית כנסת זה  .5978

שחילקו את האולם  ,גוליםבין שני עמודים ע ,הבימה באמצע המבנה הוצבהבהם שבימי הביניים, 

 וקפתמ הבימה 137.(22)א 'האשכנזי הביתן'בוורמס היא מטיפוס המוגבהת  הבימה. לשתי ספינות

                                                 

 כותבת כי הארון תלוי על הקיר. קשה לראות מחיתוך העץ אם אכן כך. אך נראה  10רה, עמ' בארכיטקטווישניצר,  133

  .'כגומחה הקודש ארוןלי כי הארון הוא מטיפוס '      
 של ארון הקודש הרומנסקי והגותי.חוסר הממצאים מוורמס אינו מאפשר לשחזר בוודאות את הצורה הכללית  134

 ו'. רודוב, עיצוב פיסולי, עמ'      
 פ"ז.-על מוטיב שלושת הכתרים, ראו יניב, מוטיב הכתרים, עמ' ס"ח 135
 רודוב, עיצוב פיסולי, עמ' ו'. 136
 .1, מס'  קטלוג טיפוסיםראו:  137
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ליו שורה של קשתות גותיות ומע ,לחןוהמגיע עד גובה הש ,ממעקה בנויהה מחיצת אבן גבוההב

וך לפינה של הצפוני, סמ המסתירות חלקית את פנים הבימה. הכניסה לבימה נמצאת בצד נמוכות,

אובליסקים קטנים. עיצוב הבימה מזכיר את תיאור  של הבימה קבועים יהפינותהמחיצה. בארבע 

מתי בעל ארבע קרנות קו-כמבנה תלת 139ם"המפורט על ידי הרמב 138המזבח של בית המקדש

עיצוב הבימה נתן ביטוי חזותי  .דרך פתח הנמצא באחת הפינותהיא  הכניסה לתוכוש ,בראשו

  140,לאחר שפסקה הקרבתם בבית המקדש .תחליף להקרבת הקרבנותהן  התפילות לפיה לדעה

  תחליף סמלי למזבח.בימת בית הכנסת להפכה 

וזאת על פי תחריט של  ,של רגנסבורג בית הכנסתבעמדה  'האשכנזי הביתן' טיפוסבימה נוספת מ   

צת העיר של מוע יהיה אחד מחבר (. אלטדורפר21א) 5159 משנת האמן אלברכט אלטדורפר

תיאר את בית הוא  ,5159הרס בית הכנסת בשנת על שהחליטה על גירוש היהודים ו ,רגנסבורג

ספינתית. במרכזו -דוהפי התכנית -הכנסת לפני הריסתו. בית הכנסת ברגנסבורג אף הוא בנוי על

ן הבימה ביעמדה  התחריט שנזכרם ובימת אבן הדומה לזו שבוורמס. על פי שלושה עמודים עגולי

מעט לימין כדי  של שלוש מדרגות מעל הרצפה. הבימה הוסטה שלישי, בגובהלהעמוד השני 

 ,תי מצביע על סגנון הרנסנסיץ לראות את ארון הקודש ללא הפרעה. המבנה הקובי"לאפשר לש

 (,26א)שול -תקופה. הבימה השלישית היא מבית הכנסת אלטנויהשהופיע בגרמניה באותה 

ספינתי המוכר מוורמס. -אף הוא על פי הדגם הדו עשרה,-המאה השלוששהוקם ברבע האחרון של 

י העמודים נהוצבה בין שוהיא  מוארך,–מלבןצורת יש לה אך  ,'הביתן'טיפוס מזו היא בימה גם 

המרכזיים ונבנתה על בסיס אבן. על הבסיס מעקה של שתי שורות של קשתות עשויות ברזל 

  כדורי מתכת.מהן מתנשאים מוטות ובראשיהן , שמחושל

 

שבות יההתיהחלה  עשרה-שלושעם גלי ההגירה היהודית מגרמניה ומבוהמיה במאה ה  פולין 

בין השנים פולין יתה לבירתה של יית בקראקוב, אשר ההיהודית בפולין ונוסדה הקהילה היהוד

 ה בקראקוב אחת מהקהילות היהודיות החשובותחי עשרה-. מתחילת המאה הארבע5196-5720

שנבנתה סמוך לקראקוב  ,גורשו היהודים מקראקוב לעיר חדשה 5291באירופה. בשנת ביותר 

יה יהשנ במחצית לשכונה של קראקוב. במרוצת הזמן הפכהוהיא  141(Kazimierz) ימייז''זק ושמה

על איטלקים שהגיעו לפולין ועל ידי  לפולין רעיונות הומניסטיים ובאוהעשרה -החמששל המאה 

                                                 

 . א"בבלי זבחים נה ע 138
 .ח"י-ם, משנה תורה, הלכות בית הבחירה, פרק ב', הלכות א'"רמב 139
 ב."בבלי ברכות כו ע 140
 מיר.הקרויה בפי היהודים קוזי 141
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 זיגמונטהמלך  נית שלמדו באוניברסיטאות באיטליה ושבו לפולין.בני האצולה הפולידי 

(Zygmunt ) קשרי להזמנת אדריכלים, בנאים ופסלים מאיטליה לפולין, ואף היה בהראשון פעל

נטלו חלק בכלכלה והם יתה מעורבות של יהודים, יה בחצר המלךיה. ינישואין עם נסיכה איטלק

הכירו את חצר המלך זיגמונט ר פרנסי הקהילה וראשיה, , בעיק'ימייז'קזכמה מיהודי וברפואה. 

שנטלו חלק  קוב התיישבו גם יהודים מאיטליהאבקרעיר. ס בנאת התפתחות הרנסראו באהדה ו

אמנות  בדרך זו השפיעהים. ידפוסי תרבות רנסנס לעצמם פעיל בחיי הקהילה ולעתים סיגלו

 בבתי הכנסת בפולין.הם עיטוריעל הבימה ועל מבנה הארון,  גם הרנסנס באיטליה

לאחר בית  נבנה . הואבית הכנסת השני בפולין וא, ה5117שנבנה בשנת   142,'א"רמ'בית הכנסת ה   

. 5111בשנת שפרצה  יז' ונפגעו מן הדליקהיימ'ז. שני בתי הכנסת נבנו בק5292 -מהכנסת 'הישן' 

מרכזית בעולם  ר' ישראל איסרליש, דמות שבנה ,א הוא בית תפילה פרטי"בית כנסת הרמ

לאחר  בית הכנסת מבנהות המלך. עם שיפוץ נהנה מחסש , אדםתקופהההכלכלה בפולין באותה 

 .(21א)מטיפוס 'ארון הקודש הבנוי בצמוד לקיר' מאבן  רנסנסי חדש ארון הקודשנבנה בו הדליקה 

שני עמודים צדדיים ממורכבת משני עמודים אמצעיים שטוחים והמסגרת התוחמת אותו 

המונחת על גבי  'שבורה' מערכת קורותהניצבים על בסיסים ונושאים  ,עגולים-נתיים חציקורי

ים שבתוכו חקוק הפסוק 'בי מלכ ,ניצב לוח נמוך ורחבמערכת זו . על (Entablature) עמודים

תבליט של עץ סימטרי מסוגנן וסביבו עיטור צמחי,  ימלוכו', במרכז הגמלון המשולש נמצא

קיר  במרכזלוחות הברית הוצמדו מאוחר יותר  .מאיטליה שהגיעו אף הםאלמנטים עיטוריים 

-פי הדגם הדו-קוב עלא'הישן', הראשון שנבנה בקרבבית הכנסת  Attic.143)המלבני ) ית הגגיעל

על פי הדגם של ארון  מאבן ארון הקודשושופץ אף הוא לאחר הדליה, נבנה  ספינתי שרווח בגרמניה

תבליט מעוטר ב (Volutes)ינים ילול מלבני הנמצא בין שניה גגהת יעלילוח  א."הקודש של הרמ

  של כתר גדול, והגמלון המשולש אף הוא מעוטר בגילופי אבן צמחיים.

המוכר  זה טיפוסהוא התפתחות של  בפולין 'ארון הקודש הבנוי בצמוד לקיר' טיפוסמ ארוןה   

 מזוג עמודים כפולים נויהסית הבכה לחזית אדריכלית רנסנהארון ז 144.בוהמיהמגרמניה ומ

ודש בעלי גמלון משולש. ארונות קלו מפותח ו ת גגיקיר עלי ,יהםמערכת קורות המונחת עלמו

                                                 

 הנקרא על שם בנו של ר' ישראל איסרליש, ר' משה איסרליש, שהיה מגדולי הרבנים של העולם האשכנזי. 142
היה זה המקרה  מחזקים את המסקנה כי א"סטוריים והסגנון המעורב של עיצוב בית הכנסת הרמיהמסמכים הה 143

, ראו כפי שסברו חוקרים קודם לכן. ,ישן''הראשון של השפעת הרנסנס על בתי כנסת בפולין, ולא עיצוב בית הכנסת ה
 עמ' יח. ,רודוב, עיצוב הפיסולי, תקציר

-שול שנבנה במאה השלוש-בבית הכנסת האלטנויקודש הבנוי בצמוד לקיר' ארון 'ארון מהטיפוס ראו לדוגמא:  144
  עשרה.-שמבוהמיה לפולין במאה השלו מסורת שהביאו עמם מהגרים(, 10תמונה  )א עשרה בפראג בירת בוהמיה
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ומגרמניה  עשרה-ששאיטליה במחצית הראשונה של המאה המוכרים מ חזיתות רנסנסיות דומות

דוגמת , כ'גומחהארון הקודש כ'התפתחות של טיפוס יש לראות כרובם את  עשרה.-במאה השבע

נבחר כדגם מכונן הוא מוכר בפולין, ו ראההיה כפי הנ זה (. דגם20אארון הקודש 'איל טמפיו' )

כרהיט חופשי'. ארון זה  הארוןמטיפוס ' ואנוסף שהשתרש בפולין ה דגם איטלקי לארונות הקודש.

 מוכר מארון הקודש . מוטיב זהכנפיים'מוטיב 'המופיע משני צידיו וברוקית הוא בעל חזית 

משני צידי הניצבים בא לידי ביטוי בתבליט סטוקו של שני ענפים גבוהים הוא ו 'ו וינטוליאננקו'מ

 , מחליפים את ה'כנפיים' הצמודות משני צידי הארוןו וצמודים לקיר אולם התפילה ארון הקודש

  .(28א)בית הכנסת ז'ולקבה כפי שרואים ב

ות הקודש הרנסנסיים בקזימיז' דלתות עץ היהודים לארונ עשרה הוסיפו-במחצית המאה השבע   

מן שחוברו במסמרים לדלתות בצידן הפנימי הפונה לגומחה, כך ש ,בדילמ עם תבליטיםחדשות 

זוג דלתות עם תבליטי בדיל  בידינו פתוח. נותרוהיה אותם רק כאשר ארון הקודש  ראוהקהל 

לחן לחם הפנים, ומתואר ש ,בצד שמאל ,דלתותעל כנפי ה .(29אא )"מבית הכנסת הרמ 5628משנת 

תה' תהילים ) מזמורם משבעה פסוקיעליהם כתובים ש ,המנורה בעלת שבעה קנים וצגתמ ומימין

יה' -קרויים 'מקדש . ציורים אלהי משכןלתבליטים אלו עשויים על פי הדגם של ציורי כ (.ח-בז:ס

אלו  כתבי ידמה מכעשרה. -חמשעד ה עשרה-שלושו בספרד במאות העתקשנ ,ך"התנ יד של-בכתבי

 145ך."של התנ ידהכלי משכן בכתבי  ם אף הם ציירונפוצו בקרב יהודי אשכנז, ולעתי

 הבימה מתבטא בעיצוב בבית הכנסת הי'שן' הביטוי הבולט ביותר להשפעת סגנון הרנסנסאך    

ברזל מחושל. בפינות הבימה מ , עשויה מצולע מחופההאשכנזי' ביתןה'מטיפוס  ,זובימה  .(15א)

חיצה הסורגים יוצרים התחתון של המ היצבים עמודי ברזל גבוהים וסורגים ביניהם. בחלקנ

הם עשויים כקשתות מחודדות גבוהות. למחיצה מחוברים מסביב בתי  מעקה, ובחלקה העליון

העמודים מחוברים מוטות  נרות ושורות של כדורי נחושת מוזהבים קטנים. בקצה העליון של

 נקודה אחת הנמצאת מעל מרכז הבימה, וכךן כלפי פנים ומתכנסים בים באלכסוהמתגבה ,ברזל

נוצר מעין גג דמוי פירמידה. כדור גדול יותר נמצא בקודקוד הגג. בעוד הקשתות המקיפות את 

 .'שול-אלטנוי'מסביב לבימה המלבנית הגותית בש לקשתות'ישן' דומות בית הכנסת ההבימה ב

הרמוני  סמלת את מרכזיותו של האל בעולםרה המברנסנס כצו סהמבנה ההרכזי, שנתפהרי 

 וכןוסטנינאני בדגל המדפיס של אנטוניו י לבית המקדש בירושלים, כפי שמופיע אף ורהקש ושלם,

                                                 

 לערך. 5700חומש רגנסבורג משנת ראו: לדוגמה  145
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'כיפת המזכיר את  ,מתומןכבניין הרכזי ובו מתואר בית המקדש  146,ספרים רבים מדפוס זהב

 .(12)אבירושלים  על הר הבית הסלע'

לבית הכנסת ון , עם הכנסת ארבעת עמודי התווך התומכים את כיפת הקמרעשרה-במאה החמש   

.  (17)א חל שינוי בתכנון הפנים של בית הכנסת בפולין ונוצר טיפוס חדש של בימה   147המבצרי,

-פי התכנית הדו בין שני העמודים בבתי הכנסת שנבנו על שהייתה ממוקמת ,לעומת הבימה

הבימה  .בזמן התפילה ארון הקודש במלואולראות את  ץ"השבימה שממנה לא יכול היה  סטווית,

חלק אינטגרלי של אולם להפכה ו 148בין ארבעת העמודיםמה ה את מקוסתפ טיפוס החדשמן ה

 מעמדה הדתי והחברתי ביתר שאת. , ובדרך זו הודגשהתפילה

 

  . העת החדשה3

 אירופה ומזרח אירופה  א.

שמרו היהודים יך שיש בו שני היבטים: מחד, חל תהל עשרה-עשרה והתשע-במאות השמונה   

רעו תהפוכות י, במאות אלו אאידךבאירופה את המורשת של ריהוט הקודש בבתי הכנסת, ומ

 הוט הקודש.ישהטביעו חותמם על ר ,היסטוריות ומחלוקות אידיאולוגיות

ות צרפת היו בעלי מסורות ספרדיות, אשכנזילהיהודים שהיגרו לאיטליה ו  איטליה וצרפת 

 המוכר ,'כחדר-ההיכל'שבאו לידי ביטוי בריהוט הקודש בבתי הכנסת השונים. טיפוס  ,נטיניותוולו

עשרה בחבל פיימונט בצפון -כנסת מן המאה השמונה-כר בכמה בתיעדיין ני ,מבתי הכנסת בספרד

 בחבל פיימונט, בקאוואיון ((Mondovi בחבל פרובאנס בדרום צרפת: במונדובי ,מזרח איטליה

(Cavaillon )ובקרפנטראס (Carpentras) בבית הכנסת בקרפנטראס פתח ההיכל הרחב המחופה .

בית ין המזרחי של ימקו הבנ בולטהוא בפרוכת משמש כניסה אל החדר הפנימי, הנקרא 'היכל', ו

ובתוכה   149קטן ארון הקודשתיבה ניידת בצורת  (. במרכז ההיכל בקרפנטראס מוצבת12הכנסת )א

עבר והתיבה זו מוצבת לפני ההיכל וספר התורה הייתה  בזמן התפילה 150.(11א) ספר תורה

קהל. פני הבתורה ל וממנה קראש ,מוגבהתלחן הניצב על הבימה הוונח על שהמהתיבה הניידת ו

ם מתוארים שלושה פריטי ריהוט שונים בבית הכנסת: ההיכל, הבימה ותיבת עץ "לפי הרמב

                                                 

 . 291עמ' , צבר, דימוי ירושלים  146
 בתי הכנסת המבצריים נבנו מחוץ לערים ושימשו כמבצרים להגנה בפני התקפות טטרים או קוזקים. 147
ן ה'מגדל', שעליו עמד רעיון ארבעת עמודי התווך קיבל השראתו מרעיו ,551על פי רחל וישניצר, ארכיטקטורה, עמ'  148

 עזרא וקרא את התורה כפי שמופיע בספר נחמ' ח:ד.
 . 52, 57 ,52ונות , תמ72 -77עמ' נרקיס, היכל,  ראו: ה דומה רואים בקבליון, אביניון, ובאלסנדריה , תופע 149
 . 21-22 , עמ'שם ראו: . (2)א ונהבכפר נחום, תמ יתכן שמקורו בארון הנייד המצויי 150
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ר תורה, עומדת בה מונח ספש ,התיבה הניידתאילו ו ,ההיכל והבימה קבועים במקומם  151ניידת.

גם בבתי כנסת אחרים בפזורה  הראבקרפנטראס ובקאואליון, וכפי הנבין ההיכל לבימה. 

 ד. בקרפנטראסהספרדית, הבימה מוקמה בקצה אולם התפילה מול הארון, לפי מנהג קהילות ספר

נסת של הבימה בבתי כיה, בהשפעת רמי מדרגות הובילו אלושני ג ,(16א) הבימה מוגבהתהייתה 

על רוב ארונות המופיע  ,ת ניכרת בעיטור כלי משכןמסורת אשכנזיקהילות ספרדיות באיטליה. 

שהוזהבו בשנת  ,(11אה )דלתות ההיכל בבית הכנסת באסטי במחוז פיימונט 152.ההקודש מפיימונט

  154עיטור שהיה מקובל באזור.  153מעוטרות במוטיב של כלי משכן, ,5856

שהיה נהוג  ,הבארוק עשרה באיטליה עוצבו ברובם בסגנון-ארונות הקודש מן המאה השמונה   

לוב מגוון של צורות ארכיטקטוניות עם שפע של עיטורים יש; סגנון זה אופיין בעשרה-השבע במאה

מוזהבים. המסורת הספרדית של עיצוב ארונות הקודש באה לידי ביטוי בארון הקודש של  צמחיים

המוצג כיום  . ארון זה,עשרה-סת הספרדי בויטוריו ונטו מראשית המאה השמונהבית הכנ

מחולק בחזיתו לשלושה חלקים וביניהם עמודים, בדומה לארון הקודש  ,(18א) במוזיאון ישראל

מעוטר בסגנון בארוקי  הוא עשרה, אך-מאמסטרדאם מן המאה השבע 'הפורטוגזי'בבית הכנסת 

המעוצב  155הלוונטיני ארון הקודש בבית הכנסתאף  עשרה. התואם את המאה השמונה ,עשיר

-אופייני למאה השמונהה, שילוב יםוניאו קלאסי ייםמורסק-ניאו אלמנטים בסגנון משולב של

ועומד בתוך דריכלית חזית א בעל ואהארון ה. (19א) מבטא את מסורת הקהילה 156,עשרה

כיפה בצלית מעוטרת. מוטיב  הנושאים ,מעוגלת ובראשה שלושה כרכובים מעוגלים אדיקולה

  157 .שהיגרו לאיטליה , הכיפה המזרחית הגיע עם היהודים הלוונטינים מאסיה הקטנה

, (Casale Monferrato) , קאסאלה מונפראטוהכנסת בקהילות בחבל פיימונטהבתי מ כמהב   

העתיקה הקהילה ו Carmagnola)) קארמניולה ,(Cherasco) , קיראסקו( (Mondoviמונדובי

 הלדוגמ כפי שרואים היה במרכז אולם התפילה, הבימה , מיקומה של(Turin) ביותר, טורין

                                                 

 .78, עמ' שם 151
 207קאסוטו, נ', עמ'  152
   פיעה גם בכתבי המסורת של דפים מעוטרים בכלי משכן )הקרויים מקדשיה( החלה בכתבי יד ספרדים, אך היא מו 153

  לערך. 5700ומש רגנסבורג, משנת יד אשכנזיים, ראו ח
 רונות הקודש.  ור כלי משכן על אעיטבחבל פיימונטה יש בתי כנסת אחדים, שבהם קיימת מסורת אשכנזית עם  154

למנהג  , קהילות אסטי, פוסאנו ומונקלאבו במחוז פיימונטה. כידוע קרוב מנהג אפ"ם 202קאסוטו, נ', עמ' ראו: 
מחקרי ד' גולדשמידט, אך יש כמה הבדלים בולטים. לדיון על כך ראו: אשכנז ופולין בנוסח התפילה וברוב הפיוטים, 

 .82, 80, תש"מ, עמ' ירושלים תפילה ופיוט,
 . 72'מזרחי', איטליה, עמ'  הנקרא בפי פינקרפלד 155
 . 260  הערה  596קאסוטו, נ', עמ'  156
 .599שם, עמ'  157
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, 'האפיריון'טיפוס זו, מ בימה  158.(60)א 5166משנת  בקארמניולהבבימה המתומנת בבית הכנסת 

היא ו עשרה-השבע מן המאה ברומא בותיקן ברנינישעיצב פי הדגם של הבלדקינו  בנויה על

 עשרה -ריהוט באירופה במאה השמונהשהיה מקובל ב ,וקוקו המצועצענון הרמעוצבת כמותו בסג

  159(.65א)

 

עשרה היגרו לגרמניה יהודים ממזרח אירופה -בעקבות פרעות חמלניצקי במאה השבע  גרמניה 

סגנון מ גםו מסורת ארצות מוצאם, המושפע גם מריהוט קודש םובנו לקהילותיהם בתי כנסת ובה

עשרה -שנבנה במאה השמונה ,בארון הקודש בבוואריה ק והרוקוקו ניכרהבארוהתקופה. סגנון 

המעניקה  ,ניקה של שיוש )מרבלינג(צבוע בטכוהוא אדריכלית בנוי עץ החזית בעל ה הארון(. 62א)

ני לפולין, אך ייאופאמנם  . מוטיב זהמוטיב ה'כנפיים' מופיע משני צידיו .של שיש הראלעץ מ

ארון  רואים ,המתאר את בית הכנסת בברלין ,5120ה. בתחריט משנת באיטלי ,כפי שראינו ,מקורו

מוצבת ההבימה, . (67א) קודש בפוליןהדומה לארונות ו שלוש קומות הבנוי ,בסגנון הברוק הקודש

ו יניאמסטרדאם, דהב'האסנוחה'  המוכר מבית הכנסת  ,'המלבן'טיפוס ל שייכתבמרכז האולם, 

 ות וסביבה מעקה. על כמה מדרגהמוגבהת  בימה מלבנית

 אירופה ארצות מרכזלפשטו  ,ברחבי העולם היהודישהחלו לנשוב באותה העת  ,רוחות הרפורמה   

שאימצה  ,תקופה תנועת ההשכלההבלקן. בגרמניה התפתחה באותה לכן ו צפון אירופה,לארצות ו

שת יהודית הסובבת ודגלה ברכי-חברה הלאבאת ערכי הנאורות הנוצריים, עודדה השתלבות 

בהן חיו היהודים. כתוצאה מהשפעתה של תנועת שהידע, המנהגים והשאיפות של האומות 

ההשכלה נטו רבים ביהדות גרמניה ללכת בעקבות הרפורמה ביהדות בתחומים כמו אמונה וקיום 

הרפורמית, שכונתה  ה חל קרע בין האורתודוכסים ובין 'תנועת התיקונים'ההלכה. בהונגרי

חלקו האורתודוכסים והרפורמים  עליהםשה הניאולוגית. אחד הנושאים ועבהונגריה בשם התנ

הדות היה בית הכנסת ומנהגיו. סלע המחלוקת היה מיקומה של הבימה באולם בית הכנסת. הי

, ואילו י הגישה המסורתיתל פע ,להציב את הבימה במרכזשיש  ,האשכנזית חשבה האורתודוכסית

המזבח לגבי כפי שנוהגים הנוצרים  (,62אארון הקודש )סמוך לב שיש להציבהה'רפורמים' קבעו 

   160ה.יבכנסי

 

                                                 

 .69-67גרובר, פיימונטה, עמ'   158
 .2 הערה, 69שם, עמ'   159
 , 'הכנסתבענין העמדת הבימה באמצע בית 'הכהן,  מ'  על המחלוקת בענין מיקום התיבה ראו: .20פרי, עמ'  160

 .780, תש"ל, עמ' 50 סיניהיימר, 'בימה באמצע בית הכנסת', סמ' הילד סט,-תשכ'ב ,עמ' ס ה, נעם
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וחיבור הספרות  למרכז החיים של העולם היהודי. לימוד התורה פוליןבעת החדשה הפכה   פולין 

עת הכז אירופה ובמערבה עלתה באותו , ורבו בה תלמידי חכמים וישיבות. במרשם  התורנית פרחו

השפעה מועטה על  יתהברסליים. אך לכל אלו הים חילוניים ואוניהטיפה לערכיש ,תנועת ההשכלה

י וההלכתי במסגרות האורתודוקסיות אשר שימרו את אורח החיים התורנ ,יהודי פולין

-במאה התשע יה זו של שימור הקיים בולטת אף בריהוט הקודש של בתי הכנסת.יוהחסידיות. נט

המעוצב כמבנה גבוה בעל  ,'ופשיחכרהיט  הארון'מטיפוס  161עוצבו בפולין ארונות קודשעשרה 

המגולפים  ,לוארונות קודש א 162לתקרת אולם התפילה. לעתים קומות ובראשן גמלון, הנושק שתי

של עיטורים צמחיים עשירים באיקונוגרפיה  163,עשויים בסגנון נטורליסטי ,בעץ בידי אומנים

ות וגרפי אחר המגולף על ארונמוטיב איקונ 164.(61א) וזואומורפיים וכן באיקונוגרפיה מדרשית

המהלל את נגינת הלווים  מזמור ,הנזכרים במזמור קנ בתהילים ,קודש אלו הוא זה של כלי נגינה

 165(.66א) בבית המקדש

 בית הכנסת ב בבימה מצולעת ובראשה חופה, כפי שרואים היא הבימה בבתי הכנסת הבנויים עץ   

  'האפיריון'מטיפוס  הבימהמדגם אבת השראתה שו בימה זו. (61א) (Gwoz'dziec)בגווז'דייץ 

 עץ בוולפה הבנוי הבבית הכנסת  באיטליה. הפיימונטבבית הכנסת בקארמניולה בהמצויה 

 ללא  למבנה מצולע עיצוב מחדש ראשית המאה העשרים ,עשרה-עברה הבימה בסוף המאה התשע

  166חופה.

ל הקהילה האשכנזית במזרח כל הקהילות בתפוצות בעת החדשה, רק בבתי כנסת שבין מ   

אליו מכוון ש  168,לוח ה'שיויתי'ך לארון הקודש ועליו הונח בסמו  167הוצב עמוד התפילה אירופה

תו, כפי ץ בתפילותיו. עמוד התפילה בפולין מעוצב כדגם מוקטן של ארון הקודש ומעוטר כמו"הש

 חדשה. בתי כנסת נוספים בפולין בעת הכמה בו (68א) שרואים בבית הכנסת בגבין

 

 ארצות האימפריה העות'מאנית והבלקןב. 

                                                 

 
; הנ"ל, 5 הערהיניב, מוטיב הכתרים, עמ' ס"ז,  ראו: עדיין לא נעשה מחקר מקיף בנושא ארונות הקודש בפולין. 161

 .287-282קרני השמש, עמ' 
המוצגת  מעיצוב מזבחות הכנסייה, כפי שרואים בהשוואהאף בפולין בדומה לאיטליה הושפע עיצוב ארון הקודש  162

, תמ' 505, עמ'  58-כוטקה, בתי כנסת מעץ, בין עיצוב ארון הקודש בוולפה מן המאה הבספרם של פיאכוטקה, : פיא
 . 572 , תמונה96עשרה, עמ' -ח מן המאה השבעלבין מזב 528

 רודוב, הגן הפלאי; יניב, שיר הלל. 163
 יניב, שיר הלל. 164

 .75, עמ' יוםרהאינסטרומנטדוידוביץ, ראו: על כלי הנגינה,  165 
 .221קרינסקי, עמ'  166
עמוד התפילה בבית הכנסת עדיין לא נחקר ולא ידוע מתי ובאילו נסיבות החלו להציבו בבתי כנסת של קהילות  167

 .מילון מונחיםאשכנזיות בפולין. ראו 

 
 .557מנורה, עמ' -יוהס, שיויתי 168
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 קהילות חיו ןבהשוהבלקן,  מאנית'ריה העותאימפארצות הב התיישבו מגורשי ספרד ופורטוגל   

 מקומות מוצאם, וכך נוצרוב'קהלים' על פי  יהודיםה התארגנוברחבי האימפריה  .שונותיהודיות 

הקים בית כנסת  כל קהלטלקים ואשכנזים. רטוגלים, איפו-ספרדים  169,רומניוטים'קהלים' של 

תאם את מסורת  שלו ריהוט הקודששבו התפללו על פי נוסח התפילה המיוחד לקהילה ושמשלו, 

מו כהנוצריות רוב בתי הכנסת בתורכיה ובארצות הבלקן התכולה ששרדה ב בתי התפילה.

עשרה. מגורשי ספרד  -עשרה והתשע-שמונההיא מן המאות ה ה,ויוגוסלבי יווןרומניה,  בולגריה,

 , לדוגמההפריטים וכן את שמותיהם של עיצוב ריהוט הקודש של סגנוןהאת  ופורטוגל הביאו עמם

 'תיבה'. הראקודש' נקרא 'היכל' וה'בימה' נק'ארון ה

מדרגות המובילות אליו  כמהפונה לירושלים, נישא מעל   170'כגומחה ההיכל'טיפוס מההיכל    

בית , באחדהנבדלים בצורת החזית שלהם: בהיכלות  להבחין בשני סוגי לתות עץ. ניתןובחזיתו ד

זוג דלתות עץ מלבניות, משני צידיהן זוג עמודים, החזית האדריכלית בנויה , (69א'מאיור' ) הכנסת

בנוי  ,(10א'אלגזי' באיזמיר ) בית הכנסת, כפי שרואים באחר. והובראש משקוף מלבני וגמלון

 .נושא משקוף מלבניוודים וצמודה לחזית הארון העשוי עץ או אבן עמ המחופה הנתמכת בארבע

 . טיפוס אחר הנמצא בבית הכנסתמרכזו קבועים לוחות הבריתבלש וגמלון משו המשקוף בראש

בנוי שלוש יחידות כרהיט חופשי'. היכל זה רחב ו היכל'הטיפוס נינה יוון הוא אביטי והרומני

באמסטרדאם  ה''האסנוח טוגזירמוכר מבית הכנסת הפו זה (. טיפוס15)אתחומות בין עמודים ה

והוא עשרה, -מן המאה השמונה 'ויטוריו ונטו'בית הכנסת הספרדי מעשרה ו-מן המאה השבע

 .מוזיאון ישראל נמצא כיום באוסףו וחזרש

'שלום',  בית הכנסתבמרכז מוקמה  ,'תיבה הכלואה בין ארבעת עמודי תווך'טיפוס מתיבה,    

הונגריה מעמודי תווך מוכרת מפולין,  ההתופעה של בתי כנסת בעלי ארבע(. 12א) כיהתור באיזמיר

מאני של מזרח 'צ'כוסלובקיה, וניתן לשער שהגיעה לתורכיה בתקופות של הכיבוש העותמו

הכלואה אף היא בין ארבעת עמודי התווך של בית הכנסת, היא תיבה  ,תיבה אחרת 171אירופה.

תיבה זו בנויה . (17אעומדת בבית הכנסת 'ביקור חולים' באיזמיר )ה 172,הביתן המזרחי'' מטיפוס

הגיע לתורכיה ממזרח  ניתן להניח שאף טיפוס זהמסגרת עץ מתומנת ונישאת על שמונה עמודים. 

                                                 

נקראו על שם היהודים אזרחי רומא שהועברו במאה הרביעית כאשר בירת הקיסרות הרומית עברה  ה'רומניוטים' 169
 לקונסטנטינופול . 

 .58מס'   קטלוג טיפוסיםראו:  170
 .251-252קאסוטו, ד', אדריכלות, עמ'  171
 .26מס'  קטלוג טיפוסיםראו:  172
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 הכנסת יתבבכדוגמת הבימה  173'הביתן האשכנזי'טיפוס מ ת הבימהה מוכריתיהשם , אירופה

התיבה בכמה בתי כנסת חל שינוי במיקום  והעשריםעשרה -במאות התשע (.15א)הישן בקראקוב 

, ני לארץ הגירה. בבית הכנסת 'תלמוד תורה'ימצביע על עירוב מסורות האופישינוי זה  174.באיזמיר

 הבימה מוצבת סמוך לקיר מול ארון הקודש, כפי שנהוגארבעה עמודי תווך, קבועים במרכזו אף ש

 ,מגולףבנויה עץ  ,'המגדל האיטלקי'טיפוס מ יאשה ,: הבימהקוטביים באיטליה-בבתי הכנסת הדו

זוג גרמי מדרגות מעוקלים מובילים אליה משני צידיה, ובראשה   175ומעוגלת בחזיתה.מוגבהת 

לדרך שבה  הדוגמכניתן לראות מקרה זה  .(12א) לע מעוטר בדגמים צמחיים והנדסייםכרכוב מצו

בתי מבכמה  קוטבי.-זי לבית כנסת דובית כנסת הרכהמבנה מלהפיכת  שינוי מיקום הבימה גורם

אידרנה, רואים השפעה רבה באיסטנבול ובבאיזמיר, הנמצאים  עשרהכנסת מסוף המאה התשע 

איטלקי. בזמן בנייתו של בית הכנסת 'בית ישראל' באיזמיר הוזמנו בעלי הסגנון הביותר של 

, לקטני גנוןת התפשט סמאני'עותבאימפריה ה  176מלאכה מאיטליה להקמת ההיכל והתיבה.

באמנות משקפים את הסגנון שרווח  הםהקודש שבבתי הכנסת וריהוט איטליה. מהיונק מספרד ו

   .בתקופת הקמתם מאנית'העות

 

מאנית מאז המאה החמש עשרה, 'תיתה נתונה תחת כיבוש האימפריה העויהש ,רומניה  רומניה 

הגירה קיים בה שילוב של כארץ ירת פליטים מספרד לאחר הגירוש. יעד להגכ משהיאף היא ש

נסת מסורות. את המשך המסורת הספרדית רואים בכמה בתי כנסת, וביניהם בית הככמה 

פים ומשני צידיו ארונות נוס הקיר ארון הקודש במרכזניצב  בוש ,(11א)  הספרדי בטורנאו סוארין

הגיעה מעט  השונ מסורתהמזרחי.   'קיר ההיכלות'טיפוס כ ראהנים הנעיצוב פמכוסים בפרוכות, 

 צאצאיהם עיצבו מאוקראינה.באו ש ,ט"ח ות"פליטי גזירות תעם  במאה השבע עשרה, לרומניה

. כך הגיע מפולין מוטיב הוריהם יניים לארצות המוצא שליריהוט קודש המעוטר במוטיבים האופ

 'ולבית הכנסת הגד'מופיע על הארון מהוא מגולף על ארונות הקודש, ו . מוטיב זה'הכלי הנגינ'

ה'כנפיים' משני צידי ארון  מוטיבכן ו(, 16א) 5852-5852שהוקם בשנים  מחוז יאסיו באבהרל

 ,'המלבן'טיפוס מ עשרה בימות-הוקמו ברומניה במאה התשע לכך בנוסף 177.(א16א)הקודש 

וג בבתי נההיה כפי ש מתכת,מעמודונים מעץ או  מעקה בנוי שמוקמו סמוך לארון הקודש וסביבן

                                                 

 שם. 173
 . 29-28יוהס, יהודי ספרד, עמ'  174
 .50מס'  קטלוג טיפוסים ראו:  175
 . 29עמ'  , יהודי ספרדיוהס,176
 בי לארון זה. שהפנתה את תשומת לי תודה לאריאלה אמר מן המרכז לאמנות  יהודית 177
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כפי שרואים  ,בבתי כנסת נוספים בארצות הבלקן ותמצוי לאלו בימות דומות .יםיגתפילה נאולו

  .(62א) בולגריהשבסופיה ב

 

 ארצות האיסלם במזרחג. 

, אפגניסתאן ותימן, חיו קהילות איראןסוריה, עיראק, כורדיסתאן, מו כ ,בארצות האיסלם   

רוב בתי הכנסת נבנו  .החדשהועד העת  איסלם החל מן המאה השביעיתהיהודיות תחת שלטון ה

יה מתכלים ייר, חומרי בנובתקופות קדומות יותר, אך נהרסו במשך הזמן בשל תנאי מזג או

תי הכנסת ותכולתם בארצות האיסלם סגנון האדריכלות של ב  178ומלחמות, וחודשו בעת החדשה.

נבר.והמב אחרהחאן, המסגד, המדרסה, המבסביבתן:  שרווחה מהאדריכלות המוסלמית הושפעו  

 

לב(, אשר שכנה על צומת דרכים ביותר בסוריה נמצא בארם צובא )ח בית הכנסת העתיק  סוריה

של צומת המסחרית  וחשיבות .חלק גדול מדרכי המסחר מארצות הים התיכון למזרח וחלשה על

 . 5869עם פתיחת תעלת סואץ בשנת  ואבדה לזה 

 נבנהש ,הוא האגף המערבי  179 (11א) צובא  ום ביותר במכלול של בית הכנסת בארםהמבנה הקד   

ישראליים -ץכנסת ארעל פי התכנית האדריכלית של בתי בתקופה הביזנטית,  במאה השישית

-כתבב מופיע של ההיכלות בארם צובא ראהמגדר'. -אלפא' ו'חמת אחרים בתקופת התלמוד כ'בית

 ראהיד זה הוא כפי הנ-כתב  180.(18א) 5198 מונפראטו באיטליה בשנת סאליקאמ 'יחוס אבות',  יד

עשרה בהשפעתם של -שנוצרו באיטליה במאה השש ,העתק מאחד מכתבי היד של 'יחוס אבות'

מתוארת אכסדרה בבית הכנסת של ארם צובא, זה  בכתב יד 181ישראליים.-ארץהכתבי היד 

עמודים וביניהם ארבע קשתות המסמנות היכלות, ובמרכזן מתוארים  לאורכה ניצבים חמישה

שני  :(19אלירושלים נבנו שבעה היכלות ) הפונה בעה ספרי תורה ארוזים בתיקיהם. בכותלאר

באגף  ,היכל הספרדים'יכלות באגף המרכזי, והיכל נוסף, 'היכלות באגף המערבי, שלושה ה

אשר שימש בית תפילה למגורשי ספרד שנקראו 'פראנקוס'. בין ההיכל המערבי  ,המזרחי החדש

יליקה הביזנטית על שרידי האפסיס של הבז הראהסתום' שנבנה כפי הנ תיכון נמצא ה'היכלל

משה לתפילה בימי הקיץ ישש ,תה חצר גדולהי. במרכז האגף המערבי היונסתם בשלב כלשהו

מרכזו בוגג שטוח  שעליהםעמודים  הנישאת על ארבעההחמים, ובמרכזה נבנתה תיבה מוגבהת 

                                                 

 קאסוטו, ד', אדריכלות. ראו: על בתי הכנסת בארצות האיסלם,  178
 .52-57 מאיר, עמ'  179

180
  רות, עולה הרגל.  

 .נטה; צבר, פיימו25-20צרפתי, ר', מנחה שלוחה, עמ'  181



22 

 

ששימש את ציבור  ,פתוח לשמים ,ה חסר קירוי(. בית כנסת של קיץ במבנ80א)כיפה מזרחית 

במרחב הים התיכון מקומות תופעה ייחודית המצויה בכמה  ואה החמים ות הקיץלים בימהמתפל

 עיראק, כורדיסתאן, וצפון אפריקה. גון כ

כבירי', בית הכנסת הקדום בבגדד, נבנה על פי האגדה מן העפר שהביא -אל-'צלאת  עיראק )בבל( 

חומרים מ היה בנוי בית הכנסתש מאחר .פירההסי לפנ 191בשנת  הודה מירושליםיהויכין מלך י

נבנה בית  לאחרונהשוקם ונבנה מחדש כמה וכמה פעמים.  אךנחלש והתערער, הוא מתכלים,

  183:ר' דוד ששון על בתי הכנסת בבגדד כותב  182.(5811ז )"בשנת תרטהכנסת 

תיבת עץ  ובאמצע החצר מוצבתלתי מקורה ורת מרובע, סביב חצר בבתי הכנסת בנויים בצ כל 

  (.85א) עליה גג מצל תמוך על ידי עמודיםומ

 
, אותה אני רואה כטיפוס של 'ריבוי היכלות הבנויים סביבההרכזית וה-בועיתיהתכנית הר   

נו רוב מבני נב פיה עלש  186,סראי-או קרוואן  185תכנית מבנה החאן,מבוססת על  184היכלות',

 ,מתאימה למבנה בארץ חמהיראק ובארצות הים התיכון בכלל, שכן היא הציבור והמגורים בע

 : וכותב דוד ששון מפרט על ההיכלות  187יר צח וצל.ובה החצר מספקת אוש

  188.תפילה זה יש שבעה ועשרים 'היכלותבבית  

ורים, לכל אחד שלוש דפנות, היו חדרים קטנים מקורים בקימ 'ההיכל כחדר'טיפוס מ ,ההיכלות   

בכותל   189פתוחה לחצר המרכזית.הייתה  הרביעיתהדופן היו מושבים מאבן לקהל, ו כןלאורו

מערב היה  ווןיבכותל המרכזי הפונה לכו התורה,וון מערב היו גומחות לאכסון ספרי ישפנה לכ

נשמרו ספרי התורה  ושם ישב נשיא הקהילה וב ,מצוי ההיכל הראשי שנקרא 'כנסת ההיכל'

 היקרים ביותר. 

 

וסעים ונזכרת בכתבי הנהנפוצה בקרב יהודי כורדיסתאן  ,פהלפי מסורת שבעל   סתאןכורדי 

 ., ביניהם ר' בנימין מטודלה ור' פתחיה מרגנסבורגהראשונים לכורדיסתאן במאה השתים עשרה

                                                 

 יהודה.ראו: . על בתי הכנסת בעיראק 201עמ' ד', אדריכלות, קאסוטו,  182
 ג."קכ-א"ששון, עמ' קכ183
 .25מס'   קטלוג טיפוסיםראו:  184
 .772הילנברנד, עמ' ראו: בערבית ובפרסית.  בית185
 שם,  ראו: . מונח בטורקית המתייחס למבנה גדול שבו לנו שיירות של עוברי אורח, על משאם ובעלי החיים שאיתם 186

   .716–775עמ' 
 . 208עמ' קאסוטו, ד', אדריכלות,  187
 ששון, עמ' קכ"ב. 188
 .767הילנברנד, עמ'   ראו: מתבקש להשוות היכלות אלו להיכלות גדולי הממדים בחצר החאן בבגדד,  189
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. אל ויהודה בימי מלכות אשורמישר אשר הוגלו ,הם מצאצאי היהודיםיהודי כורדיסתאן  190

נבנו בתי הכנסת על פי  העיראקית בכורדיסתאן  191."בדים בארץ אשורהאו"ם מכוני יהודים אלה

 מרכזה תיבה מקורה וסביבה גומחות.; חצר גדולה ובבגדאד יהודי של קהילות תכנית הדומה לזו

הכרויות בקיר מעל מפלס הקרקע.   רדודות אינן אלא גומחות האל,  אך בשונה מן ההיכלות בבגדד

 (. 82א) ספרי התורהבתוכן מונחים ות תלויות פרוכות ולפני הגומח

 

דומות יותר  איראןבבתי הכנסת ב לעיראק, הגומחות איראןשל  למרות השכנות  ()פרס איראן 

, הקיר המערבי של בית איראןבגם עיראק. של יהודי  מאשר לאלוהעיראקית  לאלו שבכורדיסתאן

 לעומת זאת (.87אבבית הכנסת בטהרן ) הכנסת שימש כקיר היכלות, כפי שניתן לראות

מעוטר באריחי קרמיקה  של בית הכנסת הקיר המערבי, רואים מסורת מעט שונה; באיספהאן

בהן הוצבו ספרי ש ,כרויות שלוש גומחות המסתיימות בקשתות מחודדותולרוחבו צבעוניים 

רב במסגדים או 'חימעיצוב המניתן להניח שעיצובן של גומחות אלו הושפע   192.(82א) התורה

מטיפוס בה מצוי היכל ש ,בבושרהיכל ניתן לראות בבית הכנסת טיפוס שונה של  (.81א) במדרסות

  .(86)אכגומחה'  'ההיכל 

 

עזבו רוב המשפחות ; יהדות אפגניסתאן ונתמעטה הלכהבתחילת המאה העשרים   אפגניסתאן 

בתי הכנסת  רוב אבל .ישראל-ארץ עלו לחלקן ו ,טורקמניסטןלו הודול, אוזבקיסטןבמשך השנים ל

מוקם בקיר המערבי המכונה   194,ההיכל, או 'היכל הקודש' כשמו באפגניסתאן  193המעטים שרדו.

מולא , כפי שרואים בבית הכנסת 'אליו הובילו כמה מדרגותש ,'כחדר-היכל''קיר ציון' ועוצב כ

בדלתות העץ  (88בבית הכנסת 'מולא גארגי' )א ניתן להבחין כמה תמונות על פי  195.(81א)  'שמואל

 .ובזוג עמודים המעוטרים אף הםיניים לאזור ידגמים צבעוניים האופשל ההיכל המעוטרות ב

יתה בנויה עץ בגובה שתים או שלוש יה  196,באפגניסתאן בשם 'ארון הקודש' התיבה, הקרויה

משני ותה לעתים מוקפת מעקה, יוך להיכל. התיבה הימדרגות, וניצבה במרכז המבנה או סמ

 (89אצידיה בלטו מוטות ובראשם נקבע זוג רימונים )

                                                 

 .20-5' עמ, 5985ירושלים , יהודי כורדיסתאן 190
 יש' כז:יג 191
 .78מן וקליבלט, עמ'  ראו: עשרה , -ה הששהגומחות באיספהאן מתוארכות למא 192
 .20-50אדריכלות, עמ' ד', קאסוטו,  193
 יניב, עמ' כ'.ו הנגבי 194
 ששון, עמ' קכ"ב, קכ"ג. 195
 יניב, עמ' י"ט.ו הנגבי 196

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F
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עם הקמת הבית  ,הנקרא 'כניס' ,הקימו בית כנסת הקטן ביותר,בכל כפר בתימן, ולו   תימן 

שהיה  ,'הגומחה'מטיפוס  היכל, נבנה של המבנה, הפונה לירושלים הצפוניבכותל  197.הראשון

בבתי   199(.90אנגר מומחה )ידי ב נעשו דלתות אלה  198.בדלתות עץ שוקע לרוחבו של הקיר ונסגרמ

עברה למרכזו רק ווה 200היכל בשעת התפילהה לצד ההוצב אלאיצבה תיבה קבועה; הכנסת לא נ

בתיבה התימנית ניתן לראות גלגול של התיבה הניידת מתקופת המשנה, קריאת התורה.  במהלך

  201תורה, ואף היא נוידה למרכז אולם התפילה לקריאה בתורה. שבה אוכסנו ספרי

, כדוגמת התיבה מן המאה תיבה גבוהה ומעוטרתעמדה בתימן בבתי כנסת של קהילות אמידות 

ל ובניו מבית "הכהן ז-עשרה שהובאה לארץ על ידי הרב יהודה בן הרב חיים עראקי-השמונה

ת הכנסת המשפחתי של משפחת עראקי אוסטא, צנעא, ועמדה תחילה בבי-הכנסת הגדול אל

עליו הונח ש ,התיבה בנויה גוף מלבני גבוה ובראשו לוח נטוי  202.(95א)בשכונת נחלאות בירושלים 

של ורדות עשויות מלאכת שבכה ובציורי עלים  עשיר בגילוף עץ רה. התיבה מעוטרתספר התו

לגיל מצווה הקוראים מתחת המשמש ילדים  ,קטןלתיבה צמוד דרגש   203ופרחים בשלל צבעים.

את  בהן חלקו של הקורא השישי קצר והם קוראיםשבפרשיות   204,תרגום אונקלוס לארמית

לא מעוטרת עמדה תיבה הילה בראידה, יותר, כדוגמת הק בקהילות עניות 205התרגום כולו.

 (. 97א)מטיפוס 'השולחן הנייד' 

 

   סיכום

רביעית בכותל הפונה -המאות השלישיתל בית הכנסת במהלך בעקבות קביעת מוקד הקדושה ש   

, ראשונההמסורת ה פריטי ריהוט הקודש.מיקום  דברלירושלים גובשו כמה מסורות יסוד ב

                                                 

 , נחשון, בתי כנסת בצנעא.512-517 שנפר, יהודי תימן, עמ'-מוצ'בסקי ראו: על בתי כנסת בתימן,  197
. 25נחשון, בתי כנסת בצנעא, עמ'  ראו: ה בקיר הצפוני של בית הכנסת הקדום באשתמוע. גומחה דומה אף התגלת 198

נחשון כותב כי השימוש במונח 'היכל' יחודי ליהודי תימן, עובדה המעידה על שמירתה של מסורת עתיקה או השפעה 
 ראו: קודש' בשם 'היכל'. מהרמב"ם שהיה הראשון שהשתמש במונח 'היכל'. גם בתקופת הגניזה במצרים כונה 'ארון ה

  .כרך ב, וכן מילון המונחים, 521גויטיין, חברה מזרח תיכונית, ח"ב, עמ'   ,1 הערה, 25, עמ' שם
 לפי דברי הרב השאש, רב בית הכנסת  'בית יהודה', שכונת קטמון ירושלים. 199
 .282עמ' , הנהגת הקהילה נחשון, 200
 .518שנפר, יהודי תימן, עמ' -מוצ'בסקי 201
 - , יהודי תימן, עמ'הנ"ל ;97-61עמ'  תיבה מצנעא, שנפר,-מוצ'בסקי ראו: תיבה שמורה כיום במוזיאון ישראל, ה 202

, 5929 נתלערך, הובאה לישראל בש 5900 נתאחרת מתימן נעשתה בידי רבי יחיא אביאד בצנעא בש . תיבה566-561
 (.92א)ומצויה כיום בבית כנסת בשכונת קטמון בירושלים 

 . 521-522עמ'  מעשה חושב,  יניב, ראו: גם על תיקים לספר תורה מתימן,  נמצא מסוגנן דומהעיטור  203
 י תקנת עזרא לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום.כנהוג על פ 204
לבני לוי'( וירד משה'(, קורח )'ונימין זאב יטרף'(, יתרו )'בקריאת הילדים את הפרשייה השישית בפרשיות ויחי )' 205

 שא אל שמים ידי'( וסימנם בו כ"ו.י אכוהאזינו )'



21 

 

ון הקודש כגומחה בקיר, קביעת אר והיא ,ה לפתרון הפשוט והרווח ביותרהפכ, ביותר עתיקהה

ו של היכלות ה היא זימסורת שנירד, במזרח ובמרכז אירופה ובתימן. בספ נמשכהמסורת ש

ארצות התפוצה הספרדית. מסורת שלישית מספרד ומ, ישראל-ארץהמוכרים מהבנויים כחדר, 

מן  רת שניתן אולי לקשור בינה לבין התיבהכרהיט המנותק מן הקיר, מסו ארון הקודשהיא של 

העת העתיקה. במהלך המאה החמש עשרה, בהשפעת המעבר מהסגנון הגותי לרנסנס, עבר מבנה 

באיטליה התפתחה לכך,  ינויים מארון צר עם גג משולש לארון רחב ושטוח. במקבילהארון ש

רומי. בשלוש -שאת מקורותיה ניתן למצוא בארכיטקטורה ובריהוט היווני ,החזית האדריכלית

 והאמנות המקומית באותו חבל ארץ.  חלו שינויים בהשפעת סגנון התקופהאלו  מסורות

בהשפעת הארכיטקטורה המקומית. מסורות וספות סורות נבארצות האיסלם התגבשו כמה מ   

. בעיראק רואים 'כחדר -ההיכל'ו 'גומחהה' םיטיפוסהשל  רחבהאלו הן שילוב, התפתחות וה

 מצויה דמויי חדרים בתוך חצר מרובעת, ובתוך כל אחד מן ההיכלות 'ריבוי היכלות'של טיפוס 

ים גם באפגניסתאן ובכורדיסתאן, ומה רואבה הונחו מגילות ספר התורה. צורת אכסון דשגומחה 

מוכרת ה 'היכלותהקיר ' טיפוסמחות שונים. מסורת אחרת היא בהן ממדי ההיכלות והגוש אלא

 .איראןאף מסוריה, תוניס, מרוקו ומו כ מוסלמיות באגן הים התיכון מארצות

ה זו, תוך עיטור ריהוט הקודש בעת העתיקה הושפע כאמור מן הארכיטקטורה הרומית. השפע   

טליה ובמרכז אירופה. בספרד ניכרת השפעתו ישינויים על פי הסגנון והתקופה התקיימה גם בא

  קליגרפי.ה המוסלמי עיטורה רווח ובמצרים ,של סגנון המוד'יאר המקומי

יקה ניצבה במרכז אולם . בעת העתלך הדורותמהב ההשתנ ואהתיבה והבימה אף העיצוב    

כפי  ,'המגדל'טיפוס מ ה תיבה מוגבהת, בספרד התפתחדוכן מלבניבצורת  אבן התפילה בימת

עבר עם מגורשי וטיפוס זה ה עליו נשא האימאם דרשה,ש בהשפעת דוכן התפילה במסגד ראההנ

בה חיו מהגרים שספרד לאיטליה ולארצות הפזורה הספרדית ולבש שם וצורה חדשים. באיטליה, 

וניצבה  בימהבשם  הראנקהפריט, ואכן התיבה  מספרד ומאשכנז, סביר שחלו גם שינויים בשם

הקהילה האשכנזית באיטליה שמרה על מסורת לעומת זאת . בקצה האולם מול ארון הקודש

 הבימה במרכז בית התפילה.

 שהטביעו יצרו שינוייםאשר  ,סטוריות ואידיאולוגיותיחלו תהפוכות ה באירופהבעת החדשה    

כנסת -בכמה בתי עדיין מצוי 'כחדר-ההיכל'תפילה. טיפוס את חותמם על עיצוב הפנים של אולם ה

 בחבל פרובאנס בדרום צרפת.ואיטליה  מן המאה השמונה עשרה בחבל פיימונט בצפון מזרח

בבתי כנסת אשכנזית המסורת ה משמשת בו זמנית עם איטלקית של הבימה המוגבהתהמסורת ה

שפע של  ת ארכיטקטוניות עםשל צורו קיים שילוב של העת החדשה בריהוט הקודש .שונים
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הגירת  לתקופה זו. םינייאופהקלאסי -והניאו ימורסק-הניאו הסגנוןעיטורים צמחיים,יחד עם 

ארון  יהודים ממזרח אירופה מחד, והרפורמה של תנועת ההשכלה מאידך, השפיעו על מבנה

מסורת  אתשהצליחה לשמר פולין,דה יהדות הקודש והבימה בארצות אירופה כולן. בולטת בייחו

את עמוד התפילה, פריט ריהוט חדש בעיצוב הפנים של הציגה ו ארון הקודש והבימה הריהוט של

בית הכנסת. בפולין פרחה אומנותם של חרשי העץ, וזו השפיעה על עיטורם של ארונות הקודש. 

 ,לריהוט הקודש בפולין השפעה מכרעת על ריהוט בתי הכנסת ב'יישוב הישן' האשכנזי בירושלים

  טבריה.בצפת וב

 תלשלותן שלהש ללמוד על פי וט הקודש בבתי הכנסת אפשרתולדות ריהאת ניתן לסכם כי    

 ישראל-ארץבים. ריהוט זה במקומות יישובם של היהודת השונות של הטיפוסים של המסורו

 ואלהעמם מסורות שונות מארצות מוצאם, ועולים שהביאו מהגרים  עשרה התכנסו-במאה התשע

 תוך כדי שינוי. נמשכות
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 תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה :פרק ב

 ערי הקודש ומושבות העלייה הראשונה .1

מנעו בנייתן של  ואלה ,חילופי שלטוןלמשה מאז העת העתיקה יעד לכיבושים ויש ישראל-ארץ   

כל הקשיים, הארץ נותרה משאת נפשו של  למרותמערכות שלטון, כלכלה ותרבות יציבות. אך 

 יישובורצף הכו, ישראל נמש-רץאי לאורך כל ההיסטוריה; העלייה לרגל והקבורה בהעם היהוד

מקשה על  וזה ,הוא מועט החומר שנותר מימי הביניים אבל .לא פסק י, זעום ככל שהיה,יהודה

  תקופה.השל עיצוב הפנים של בתי הכנסת באותה  שחזור

וענייה בדרומה של ית, מוזנחת פרובינציה שול ישראל-ארץיתה יהעשרה -בתחילת המאה תשע   

הוא  .בארץ קטן מיעוט היה 1,הישן' יישובהיהודי, הנקרא ה' יישובה מאנית.'האימפריה העות

תה מורכבת מן יהי טבריה וחברון. האוכלוסייה ,צפתים, ירושל -התרכז בארבע ערי הקודש

משענתם  יסלם.להם נוספו אשכנזים, ספרדים ויהודים מארצות האש ארץ,הילידי 'המסתערבים' 

כספי  תבססה בעיקר עלעשרה, ה-בחלקה הגדול של המאה התשעים, רשל תושבי הע הכלכלית

, בקרב האוכלוסיות הערבית, תקופהה הבאות אלו; על אך לא רק ,שהגיעו ממקורות חוץהתמיכה 

החלו להתפתח ענפי תעשייה ומלאכה קטנים, כמו תעשיית הסבון והשמן, יהודית, וההנוצרית 

 נוסף שינוי 2טחנות קמח ותעשיית מזכרות וחפצי קודש.הפעלת , , עיבוד עורותאריגים צביעת

חל בתקופת העלייה הראשונה, עם הקמתן של המושבות הראשונות  היהודי יישובבמצב ה

נודעו בשמן 'מושבות הברון'. כאן שרוטשילד מפריס, -הנדבן הברון אדמונד דה בתמיכתו של

 ממושבות העלייה הראשונה. י הקודש ובכמהבתי הכנסת בארבע עראעסוק ב

   הקודשרי ע .א

                                                 
   קוף היסטורי, לתיה'יישוב הישן' הוא מונח ערכי, שנקבע על ידי כמה מאנשי העלייה הראשונה ואינו תופעה הניתנת  1

 .872ראו: אליאב, עמ' 
 .77-75אריה, עיר בראי תקופה, א', עמ' -על כלכלת ה'יישוב הישן', ראו: בן 8
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אודותיו ידוע לנו ש 3התפלל בבית כנסת ,7827בבואו מספרד לירושלים בשנת  ,הרמב"ן - ירושלים

 לבנו עם ביקורוהרמב"ן שכתב  ,גרתיהראשון הוא הא המקור :משלושה מקורות שונים

  4:בוש העיר וחורבן הקהילה היהודיתיבירושלים, לאחר כ

מקודש ומה אגיד לכם בענין הארץ כי רבה העזובה וגדול השממון, וכללו של דבר, כל ה

   חרב יותר מחבירו.מחבירו 

 ועוד הוא מוסיף:

מצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה ולקחנו אותו לבית הכנסת....והתנדבנו ...

  ורה...שם ספרי תלתיקון הבית וכבר התחילו ושלחו לעיר שכם להביא מ

  5:נאמר ובה ,7522לאביו בשנת  א האיגרת שכתב ר' עובדיה מברטנורהוהמקור השני ה 

... וירושלים רובה חרבה ושוממה...ובית הכנסת של ירושלים היום, אין בה ספרי 
תורה כי אם מעט מזער, תחת אשר היו בה....ובית הכנסת של ירושלים הוא בנוי על 

 ואין נוגה לו, כי אם מן הפתח... גבי עמודים, וארוך וצר ואפל,

, ישראל-ארץב 7781שביקר בשנת  ,' משה באסולההמקור השלישי הוא זה שהותיר אחריו הנוסע ר

-ארץאינה מוכרת בשבבית הכנסת הרמב"ן, מסורת  הראכפי הנשהיה כחדר, -על ההיכל נכתב ווב

 6:ישראל

דים התור, ארכו ס"ג עמו... בית כנסת אחד בלבד יש בירושלים, ויפה הוא עם ארבעה 
פיצי )רגל( ורחבה כ"ח ולפנים ההיכל, חדר עם ספרי תורה סביב, הם יותר מששים. 
הם מתפללים למזרח והוא נגד בית המקדש ואין לבית הכנסת אורה אלא מן הפתח 

 ..שהוא במערב וחלון קטן עליו וגם ביום משתמשים לאור הנרות שמדליקים סביב.

כמעט כולה ספרדית, הרי  ברובה היהודיתהאוכלוסייה הייתה  עשרה-עאם בראשית המאה התש   

 נוספת עלייה 7בגודלן. יו שוות, ושתי העדות ההעדה האשכנזית השלקראת שנות השבעים גדל

, 7217בשנת בצפת רעידת האדמה  עקברבים מהם לירושלים  כשעברו ,במספר האשכנזים חלה

שיפור חל  ,עשרה-עשרה והשמונה-מאות השבעב ,רמוקדם יות  8.בתי מגורים ובתי כנסתשהרסה 

וארבעת בתי הכנסת, הידועים בשמם הכולל בתי הכנסת ע"ש  ,מה במצבה של הקהילה היהודית
                                                 

 .שמוהנקרא על  הוא בית כנסת הרמב"ן 3
  .22-27עמ' אגרות, יערי,  4
 .781, 787, עמ' שם 5
.787יערי, מסעות, עמ'  6

 

 .172עמ' עיר בראי תקופה, א', אריה, -בן 7
. לדעת ברטל, הגורמים העיקריים לשינויים אלו היו תמורות מדיניות בארצות מוצאם של היהודים, 787, עמ'  גאון 8

מזרח אירופה, ארצות צפון אפריקה והקהילות הראשיות של האימפריה העות'מאנית, ראו: ברטל, חברה יהודית, עמ' 
772. 



 05 

הנוסע הנוצרי מרי י'וסף דה  10נבנו על ידי העדה הספרדית בכמה שלבים. 9,''רבן יוחנן בן זכאי

כוונה לבית הכנסת 'בית יעקב' המוכר על רשמיו מבית כנסת אחד )אולי ה 7218גרמב כתב בשנת 

ר' יוחנן בן 'ה'חורבה' של ר' יהודה החסיד, אך סביר יותר שמדובר בבית הכנסת ע"ש  בשם

  11(:'זכאי

..עתה יש בה רק בית כנסת אחד, הנחשב למפורסם ביותר בעולם, זה זמן רב שהיה .
תי. בדעתי לראות בית כנסת מפורסם זה. אתמול עלה בידי לספק את סקרנו

עלוב ומעורר בחילה של מקום תפילה, שנועד להכיל בו  ו:הראכשהכנסתי הופתעתי למ
חלקי העולם. זהו בנין עץ גדול, אם בכלל ה רב של יהודים הנוהרים אליו מכל מספר כ

אפשר לכנותו בשם בנין, המחולק לחלקים שונים, שכמה מהם אינם מקוריים, ואילו 
ה נושנה שמעליה קוראים, בשעת טקסים גג, במרכז עומדת במ-האחרים מכוסי

ארון העומד הלאה מזה בקצה, ממול הדלת לכוון ספר התורה, הנשמר בדתיים, את 
נושנים הם בהתאמה גמורה למצב העלוב והקודר -מזרח. המנורות והספסלים הישנים

 של המקום כולו...

 12:כרונותיויר' יהושע ילין בז סרומ של העיר מאותם ימים נוסף תיאור

( מצא את העיר עזובה ושוממה, דרכיה 7215בא א"א ז"ל ירושלימה בשנת תקצ"ד, )ב
אבלות, רב בתיה וחצרותיה הרוסים וחרבים והשלמים בהם היו קטנים וצרים, 
שפלים ונמוכים, חלונותיהם הזעירים בתריסים מעשי רשת להסתיר את הנשים מעיני 

  ..העוברים.

-ארץהשליט המצרי ב ,התיר מוחמד עלי ,בירושליםהמצרי  בתקופת השלטון ,7217בשנת    

ביניהם היו ארבעת בתי הכנסת  כנסת בעיר העתיקה שלא שופצו בעבר.בתי הלשפץ את  'ישראל

אך שופצו לאחר ששלטון  ,7152בשנת שהתנהלה בתי כנסת אלו ניזוקו במלחמה  13הספרדים.

בשנות  ,הקהילה האשכנזיתשל מלחמת ששת הימים. עם גידולה  ישראלי חזר לרובע היהודי לאחר

 שלטונותאצל  14עשרה, פעלו ראשיה ובראשם ר' שלמה זלמן צורף-השלושים של המאה התשע

שיון ייהודי. על השגת הר יישובוהפיכתו למרכז  15'חורבת רבי יהודה החסידמצרים לשיקום שטח '

 16לבניית בית הכנסת 'מנחם ציון' כותב ר' יהוסף שווארץ בספרו 'תבואות הארץ':

                                                 
 .עמ' שכמנחם, נן בן זכאי, ראו הכהן, פי מסורת שלפני החורבן היה כאן מדרשו של רבן יוחל 9

ר' יוחנן בן זכאי' ו'אליהו הנביא' )או בשמם הקודם 'קהל גראנדה אספניול' ו'קהל תלמוד תורה'(, נבנו בתי הכנסת  10
הקודם 'קהל עזרה'( ובית  והשניים האחרים, בתי הכנסת ה'אמצעי' )או בשמו ברבע הראשון של המאה השבע עשרה,

 .757 מקור, עמ'ד', י' נבנו במחצית המאה השמונה עשרה. ראו:קאסוטו, 'איסטמבולהכנסת ה
 אריה, הנוסעים. -ראו גם: בן על ספרות הנוסעים המערביים. 557עמ' , איש שלום 11
 .2-7ילין,י', עמ'  12
 .181עמ' עיר בראי תקופה, א', אריה, -בן 13
 לאחר התנקשות בחייו. 7277בשנת ונפטר בירושלים  7722 ר' שלמה צורף נולד בליטא בשנת 14
וישבו בחצר הסמוכה לבית הכנסת  7711שעלו לירושלים בשנת  ,תלמידי ר' יהודה החסיד כך על שם נקראה 15

החבורה, בשנות העשרים של המאה התשע עשרה, נחרבה החצר ונותרה בשיממונה במשך הרמב"ן. עם התפוררות 
 כתשעים שנה.

 
 שווארץ, עמ' תעב.16

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/1786
http://he.wikipedia.org/wiki/1851
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...בינתיים רבו העולים ירושלימה, עד שבשנת תקצ"ו הסכימו כולם לבקש ממלך 
מצרים, מחמד עלי פאשא, לתת להם רשות לבנות חרבות נחלת אבותיהם. וירד הרב 
אברהם שלמה זלמן )צורף( הי"ו צרימה וימצא חן בעיני הקאנזולי גענעראלי של 
מלכות עסטרייך ורוסיה לדבר על לב מלך ההוא להיטיב עם היהודים האשכנזים לתת 

ד ה' הטובה עלי לכתוב ולחבר רשיון לבנות נחלת אבותיהם. גם ידי היתה עמו כי
ון צח ומצוחצח. ומצא חן גם בעיני לתבוע מהם חובות בקשות אלה בטוב טעם ובלש

  אבותיהם.

מאיברהים פחה,  17פירמאן, התקבל אוסטריהו רוסיהשל  קונסוליםבעזרת ה, 7212בשנת  ,ואכן   

הרשות בידי העדה האשכנזית ', אשר קבע כי ישראל-ארץעת בהששלט באותה השליט המצרי 

ית ואכן ב 18, ולבנות בתוכה מעונות ובתי כנסת.'חצר האשכנזים' יר שיכנז', דהיינו:להקים את 'ד

הוקם  . הואתשל העדה האשכנזי 19'מנחם ציון' הראשון שנבנה בחצר זו הוא בית הכנסת סתנהכ

ושימש את עדת  ריתהבצות נייטין מארמנחם של ר' עקיבא לעהרן מאמסטרדם ובתרומתם של 

'מנחם על הקמת בית הכנסת  הפלג מעדת הפרושים בהנהגת ר' ישעיהו ברדקי מח 20הפרושים.

יבנה במקום יבית הכנסת כי , ובחצר החורבה ותבע כי על קרקע זו ייבנו דירות לבני העדהציון' 

הרצון להקים את בית ובית הכנסת אכן הוקם.  אחר. התנגדותו של ר' ישעיהו לא התקבלה,

אף הוא  ''סוכת שלום'נוסף, כנסת -ביתו של להקמת הביאו כנסת של הפרושים במקום אחרה

המחלוקות רבו ש ,מאמסטרדאם. כך נוצרו בחצר אחת שתי סיעות בסיועם של האחים לעהרן

 נסתהכת בבי - . הן התרכזו בשני בתי כנסיות: סיעת ה'חורבה' בראשות הרב שמואל סלנטביניהן

עם  21'סוכת שלום'. נסתהכת בבי - וסיעת ה'חצר' בראשות ר' ישעיהו ברדקיציון', 'מנחם 

ופרנסי העיר החלו  ,בעיר העתיקה התעורר הצורך בבניית בתי כנסת נוספים יישובהתרחבות ה

השיג סיר משה מונטיפיורי בנסיעתו  7272בשנת  ,יה. ואכןישיונות בנילפעול למען קבלת ר

להקמת בניין בית כנסת גדול בשטח  פירמאן המלכותי בדמשקאת ה ראליש-ארץהרביעית ל

ב', על שם הברון הושלם הבניין ונחנך בית הכנסת המפואר הנקרא 'בית יעק 7225החורבה. בשנת 

בידי חרש עץ יהודי ידוע כי נעשה  הכנסת 'בית יעקב'ארון הקודש בבית על  22רוטשילד.-יעקב דה

ר חנוכתו הוא נמכר הניקולייבי בחרסון, רוסיה. אולם לאח  ממזרח פולין עבור בית הכנסת

                                                 
 צו מלכותי. 17
 .111אריה, עיר בראי תקופה, א', עמ' -בן 18
הנקרא על שמו של מנחם נייטין, יליד סולבאק ברוסיה, שעשה את הונו במסחר בארצות הברית, קנה את החצר  19

 נייטין נייטין אף תרם להקמת בתי  היהודים סמוך לחורבה ויזם את בנייתו של בית כנסת 'מנחם ציון'. מנחם ברח'
 .872בשכונת מאה שערים, שבה הוקם בית הכנסת 'בית מנחם'. ראו: גפני, מאה שערים, עמ' 

בשלוש קבוצות,  ישראל-ארץאשר הגיעו ל ,לים מתלמידי הגר"אקבוצות של עו' היו הישן יישובבימי ה'הפרושים  20
ארץ והקימו מהעדה האשכנזית החסידית שהייתה במשום שפרשו בא  ושים'מקורו של שמם 'פר .7212שנת בהחל 

 מוסדות קהילה עצמאיים משלהם.
 .157-151אריה, עיר בראי תקופה, א', עמ' -בן 21

 
 .: גפני, מורגנשטרן, קאסוטוגם . על בית כנסת זה ראו 155-151שם, עמ' 22

http://he.wikipedia.org/wiki/1836
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%A8%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1808
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(, שהיה חוקר 7172-7275)  לונץא"מ לקהילה בירושלים.  ר' חיים קובנו השד"רבהשתדלותו של 

 23:'ישראל-ארץוח וגיאוגרף, כותב ב'ל ישראל-ארץ

בחודש סיון שנה זו הובא ליפו באוניית קיטור של החברה הרוסית חינם )בהשתדלותו 
החכם אר"ז מו"ל 'המליץ' שישב באודסה( ומשם לירושלים על גבי ט"ו גמלים.  של

 . ך נעשה על ידי ר' מרדכי פתח הנ"להקמתו ותיקון חלקיו שנשברו מטילטול הדר

העדה החסידית החלה בעקבות הצלחת הפרושים בהקמת בית הכנסת המפואר 'בית יעקב'    

מגרש  7272שונים נקנה בשנת רומות ממקורות תסיוע ב ,לפעול להקמת בית כנסת משלה. ואכן

אך בשל מחסור בכסף  ,7228ועליו תוכנן להקים את בית הכנסת. הבנייה החלה בשנת  ,גדול

'תפארת  -שונים  בית הכנסת מוכר בשמות 7278.24והסתיימה רק בשנת המלאכה  התארכה

מפעילי העדה החסידית על שם אחד  ,שם האדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין או 'ניסן ב"ק'ישראל' על 

בעיר העתיקה היו עוד כמה בתי כנסת קטנים, כדוגמת  25שעשה רבות למען הקמת בית הכנסת.

הלל של 'כולל הורודנא' ובית הכנסת 'צמח צדק' של חסידי -'אהבת ציון' של 'כולל הו"ד', 'בית

דש השונים. ריהוט הקו מעט מהם, ומספרם גדל ככל שרבו הכוללים חב"ד, אם למנות רק

בארבעת בתי הכנסת 'מנחם ציון', 'סוכת שלום', 'בית יעקב' ו'תפארת ישראל', נחשב לראשיתו של 

ריהוט זה בירושלים במאה התשע עשרה ושימש כמודל לחרשי העץ של בתי הכנסת האשכנזיים 

הישן'  יישובשל המאה התשע עשרה החלו אנשי ה' בשנות השמונים הישן' בירושלים. יישובשל ה'

שכלל הקמת תשתית  26הידוע בשם 'היציאה מן החומות', ,מפעל ההתיישבותי הגדולאת הלהקים 

  פיזית ורעיונית ובנייתם של בתי כנסת בירושלים.

עליית יהודים יוצאי ספרד  עשרה התחזקה העדה הספרדית בעקבות-במהלך המאה התשע   

רצות האיסלם השונות מארצות הים התיכון ומחופי אפריקה הצפונית. אליהם הצטרפו יוצאי א

עם העלייה לירושלים הלכו ורבו בתי הכנסת  27שעלו לירושלים במרוצת הדורות. )'עדות המזרח'(, 

בין השכונות הראשונות שהוקמו עם ה'יציאה מן החומות' הקהילות הספרדית והמזרחית.  של

י הישן בעיר האשכנז יישובעל ידי שבעה מבני ה 7221שהוקמה בשנת  ,יתה שכונת 'נחלת שבעה'יה

הספרדי 'אהל יצחק', שנקרא בית הכנסת  7222נה זו נחנך בשנת קרויה על שמם. בשכוההעתיקה ו

 ,ר' נסים לוי ור' שמואל קמחי רפאל יצחקי. מייסדיו האחרים היו ר' יצחק ,מייסדיומע"ש אחד 
                                                 

  .722לונץ, לוח א"י, עמ'  23
-. מעניין לציין כי השלמת שני בתי הכנסת , 'בית יעקב' של האשכנזים157' מא', עאריה, עיר בראי תקופה, -בן 24

פרושים ו'תפארת ישראל' של האשכנזים החסידים, התאפשרה תודות לתרומתם של נדבנים ספרדיים. ראו: הכהן, 
 מרדכי, עמ' שלו. 

 שם. 25
 אריה, השכונות.-בן 26
 .7על היישוב הספרדי בירושלים ראו: שרעבי, עמ'  27
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 28לים.נוסח ירושבנהגו להתפלל בנוסח הבלקן והזה ואכן בבית הכנסת  .שעלו לירושלים מיוון

בוכרה ידי יוצאי על  7217יתה שכונת 'הבוכרים', אשר נוסדה בשנת ישנבנו ה אחת מן השכונות

 ב ה' לנו ופרינו בארץ''ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה הרחי: פסוק'רחובות' על פי ה :הראונק

וף, ף הנשיא דוידביוזמת ר' יוס 7217נבנה בשנת  נקרא 'בבא תמא'ה בית הכנסת .)ברא' כו:כב(

ין בית י, מנכבדי הקהילה, אשר בנה בית בשכונת הבוכרים. את בניליד טשקנט באוזבקיסטן

הרב מנחם תמא והרב דוד תמא , וקראו לו על שם אחיהם בבא תמא. רמו שני האחים, הכנסת ת

בית הכנסת 'עדס',  בירושלים את הקימה הקהילה החלבית ,7117כמה שנים לאחר מכן, בשנת 

הידועה בעושרה. ההיכל עשוי עץ מהגוני  ,סוריהשב של משפחת עדס מחלב באמצעות תרומתה

כרונותיהם של זקני בית יומעוטר בשיבוץ של צדפת הפנינה , מלאכת מחשבת דמשקאית. על פי ז

-ארץוהובא ל בדמשק ההיכל עוצב ישנן שתי גרסות לגבי יצירת ההיכל; לפי גרסה אחת 29,הכנסת

שני  עוצב ההיכל על ידילפי גרסה אחרת  30מורים וגמלים.נישא על חכשהוא מפורק,  ישראל

אמנים אלו עשו  ו.תווחד כדי לבנות אישבאו מדמשק לירושלים במ ,אמנים יהודים ואחותם

גדלה  7228-7227 בשנים 31מחצית השנה בבית הסמוך או בחצר בית הכנסת.כמשך במלאכתם 

לא ש ,עליית יחידים מבני הקהילהסף לזאת, נובאופן ניכר,  ישראל-ארץהעלייה של יהודי תימן ל

בתי כנסת כמה  הישן' היו יישובבירושלים בימי ה' 32רובם התיישבו בירושלים.שו פסקה מעולם

  בשכונת נחלאות.שו'נוה שלום'  33,של הקהילה התימנית, ביניהם בתי הכנסת 'הגורל'

-ארץנטיפיורי לעל צפת כתבה יהודית מונטיפיורי בנסיעתה עם בעלה, השר משה מו  - צפת 

  7211:34בשנת  ישראל

כל העם מקצה נקהלו ועמדו על יד שער העיר השוממה והחרבה, כי נחרבה כולה ברעש 
כולם שמחים ומלאי גיל ותקוה  ראההארץ. בכל זאת היו האומללים האלה כנ

טובה....הבית אשר התארחנו בו היה בנין חדש ונאוה יותר הרבה מאשר קוינו למצוא 
ה הזאת אשר מטו ושחו יושביה ממשא המסים וירדו פלאים ברעש אשר בעיר האומלל

שם בתים רבים לעיי מפלת על יושביהם ורכוש רב עלה בתוהו השממון ולתקופת 
הדרוזים בחמת עברות לבצור עוללות ויבוזו את שארית המחיה הנשארת  השנה באו

הן כל ימי לפליטה מן הרעש, ויכו את השדודים מכות אכזריות אשר לא ירפאו מ
חייהם. אבל האומללים האלה נשאו וסבלו את כל התלאה אשר מצאתם ברוח אמיץ 
מרבה להכיל שמחים בחלקם כי זכו לחונן עפר ארץ הקדושה ומשתעשעים בתקוה 

 טובה לעתיד לבא.

                                                 
 .711גפני, בית תפילה, עמ'  28
 על מידע זה. ולמרכז לאמנות יהודית לפרופ' ברכה יניב תודות  29
 יחזקאל נואמה, שכיהן כיו"ר ועד העדה הספרדית בזמן הריאיון עמו.  ו של לפי עדות 30
 לפי עדות הגבאי שעיה שומר, שנמסרה למתעדי המרכז לאמנות יהודית.  31
 .77שרעבי, עמ'  32
 . 78-71 כליפא, עמ'-שליו ראו:ת הכנסת 'הגורל' על בי 33
 .111-112'סיפור מסע מדי יום ביומו למרת יהודית אשת השר משה מונטיפיורי', מתוך: אייזנשטיין, עמ'  34
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תפילה. בתי הכנסת בעיר העתיקה בצפת, הן הספרדיים והן האשכנזיים, משמשים עדיין כבתי    

נבנו מחדש  , ובמרוצת השנים7217ניזוקו ברעידת האדמה בשנת אך  ,אה השש עשרהרובם נבנו במ

כי בצפת היו שלושה  ,, כותב7781בשנת  ישראל-ארץשביקר ב ,או שופצו. הנוסע ר' משה בסולה 

בתי כנסת לשלוש העדות: אחד של ה'מוסתערבים', אחד של הספרדים ואחד של עולי צפון 

  36בתי הכנסת. נמשכה גם כשהתרבו צאם העדתי של המתפלליםעל פי מו 'חלוקה'ה 35אפריקה.

נחשב לעתיק ביותר בצפת. הוא ו 37בית הכנסת האר"י הספרדי ידוע כבית הכנסת של המערבים,   

, החלו 7771בשנת  ,עם בואו של האר"י לצפת אךבית הכנסת נקרא בתחילה על שם אליהו הנביא,

חר רעידת האדמה בעזרת תרומתה של משפחת על שמו. הבניין שוקם לא סתהכנת לקרוא לבי

המספר על שיקום בית הקבוע בחזיתו , כפי שרשום על הלוח 7217בשנת היה  . זהגואטה מאיטליה 

 38.הכנסת

'ר'  40'ר' יוסי בנאה,  39,'אבוהב' סתהכנת ביקהילה הספרדית בצפת הם בתי כנסת אחרים של ה   

-הששנבנה לראשונה בשלהי המאה  ,שכנזי''האר"י הא סתהכנת בי 42ו'אלשיך'. 41יוסף קארו'

יזמו פרנסי הקהילה  7277. בשנת האשכנזי העתיק ביותר בצפת סתנכהת נחשב כביו עשרה

ניזוקו ברעידת האדמה  לאחר שאלה ,שבניית ארון קודש חדאת האשכנזית את שיפוץ המבנה ו

צולבים, ממוקמת בין ארבעת עמודי תווך הנושאים קמרונות  ,הקשה. במרכז מבנה בית הכנסת

  43.בימת עץ מוגבהת

היהודי בטבריה, אחת מארבע ערי הקודש, היה מועט ודל עד לאמצע המאה  יישובה  -  טבריה 

מיעוט הבתוכן נטמע ש ,סיון לחדשו בידי קבוצות של יהודים ספרדייםיאז החל נ .השמונה עשרה

ממזרח אירופה בהנהגת עם התיישבותן של קבוצות חסידים  המיעוט האשכנזי גדל 44האשכנזי.

ין בן יבנו חסידים אלו בנ 7721בשנת  .הקים בביתו בית כנסת קטןאף ש 45,רבי מ"מ מויטבסק

                                                 
  .712יערי, מסעות, עמ'  50

 .27שור, עמ'  53

רכה עצמית צפת, שישה סיורים בהד. בנוסף לכך ראו: מירון, צפת וכל נתיבותיה;  י' שלם, 777שילר וברקאי, עמ'  53
 בעיר הקסומה וסביבותיה.

  שם. 53

 'אחרון גאוני קשטיליה'.על שם יצחק אבוהב הנחשב כהקרוי  54

 המזוהה עם ר' בנאה, אמורא בן המאה השלישית.  95

 לאחר גירוש מספרד ומפורטוגל .  7712מגדולי הרבנים והפוסקים, שהגיע לצפת בשנת  95
  חכם ודרשן ספרדי. -אלשיך שנודע כתלמיד על שם ר' משה 42
 שנהגו בבתי הכנסת המבצריים בפולין ובתורכיה. כפי 43
 . 81-82אליאב, עמ'  44
 .7777 -7711ר' מנחם מנדל מויטבסק, אבי היישוב האשכנזי בטבריה,חי בשנים  45
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וקם בית הכנסת ההשנייה ובקומה  ,שלוש קומות; בקומה הראשונה התגורר רמ"מ מויטבסק

משהתפללו בו משה  ,, אך כעבור שנתיים7217ין נהרס ברעש בשנת יהמרכזי לחסידים. הבנ

 ,ין שופץ כמה וכמה פעמים במרוצת השניםיעל תילו. הבנ נטיפיורי ואשתו יהודית, כבר עמדמו

למקום   46,הפכו את בית הכנסתישבו בטבריה בשנות השמוניםישהת טוליןס -וחסידי קרלין 

כמה בתי כנסיות על אף בסגנון הברוק הפולני. בטבריה הוקמו לתם ובנו בו ארון קודש גבוה תפי

בית הכנסת 'סניור', שהוקם על ידי סניור שמואל חיים הכהן  םפרדיות, ביניהידי קהילות ס

-היכלהמרכזי נמצא  שלצדו של אולם התפילה ו הואהמיוחד ב .במחצית המאה התשע עשרה

 48.עץ תיבהו  47כחדר

היהודי חי במרוכז בשכונה  יישובה ימיה הארוכים של חברון רצופי כיבושים וטלטלות. -  חברון 

-טנה, שכונתה 'הגטו היהודי', תחת שלטון מוסלמי זר ועוין. החל מסוף המאה הששיהודית ק

במרכזה נבנה בית , שנה חדשהעשרה החלו יהודים ממגורשי ספרד להתיישב בעיר והקימו שכו

והם בנו  ,נפש 7711'אברהם אבינו'. בסוף המאה התשע עשרה גדל מספר היהודים והגיע ל הכנסת 

בעקבותיהם חרבה ש ,היהודי עד לימי מאורעות תרפ"ט יישובן חי החמישה בתי כנסת. בחברו

אולצו היהודים שוב  7112 , אך עם פרוץ המאורעות בשנת7118נת חודש בש יישובקהילת חברון. ה

 .ולעזב

 סיכום 

ברובו עולים, חי ציבור יהודי עני לבמאה התשע עשרה, חבל ארץ נכסף למהגרים ו ישראל-ארץב   

 , מסורתבעל מסורת עשירה של ריהוט בתי הכנסת עם זאת, ציבור זה היה תו.שנאבק על הישרדו

הישן' האשכנזי בירושלים ובטבריה שמר  יישובה'שך כל תקופות פיזורו בין העמים. שנבנתה במ

 ודבקבה ולין בעת החדשה, שלמה שהיה נהוג בפ על מסורת עיצוב ריהוט הקודש מפולין, בדומה

 כההישן' לסגנון זה כרו יישובשל בתי הכנסת. זיקתם של אנשי ה' ריהוט הקודש בשימור מסורת

הישן במזרח אירופה, וכן  קשר ההדוק שחשו כלפי תרבות בתי הכנסת וריהוט הקודש של העולםב

יהודי המזרח יוצאי ארצות קהילות בבקהילות הספרדיות ו 49אחרים שחברו יחד.גורמים ב

בולטים מצד אחד דבקות בסגנון שרווח בארצות  ,פתהישן', בירושלים ובצ יישובבימי 'ההאיסלם 

העדה הספרדית ליהודי  קרבתם של בני עם זאת, השפעת הסביבה האשכנזית.אחר מוצאם, ומצד 
                                                 

 סטולין זצ"ל'. -' מקרלין על השלט בחזית רשום שמו 'מתיבתא דרבי יוחנן בעיה"ק טבריה תו"ב ע"ש אדמו"ר הק  46
  פינקרפלד, בתי כנסיות, עמ' לד. 47
 , עמ' לג.שםהתיבה עומדת במקום שהיה בו לפנים שקע ברצפה ושם עמדה תיבה,  48
 .52-57ראו: ברטל, גלות הארץ, עמ'  על תלותם הכלכלית של אנשי ה'יישוב הישן' במזרח אירופה, 49
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 , זוביטוי בכך שקיבוצי העולים מארצות האיסלם השתייכו לעדה הספרדית ההמזרח קיבל

כלפי  יישובף ייצגה את הוא עשרה -בירושלים במאה התשע יישובשמנתה את רוב רובו של ה

  50השלטונות.

   מושבות העלייה הראשונהב. 

עשרה -בשנות השמונים של המאה התשע ישראל-ארץשהגיע ל ,גל המהגרים ממזרח אירופה   

 51כתגובה לגל פרעות ורדיפות אנטישמיות ביהודי רוסיה הן ונודע בשמו 'העלייה הראשונה', נוצר

 ה החלהעשר-במחצית השנייה של המאה התשע 52.יםיממניעים דתיים ולאומן הורומניה ו

סחפה עמה חלק מיהודי מזרח אירופה וזו  ,התנועה להגדרה לאומיתלהתפתח בקרב עמי אירופה 

בתנועת  , שפעלו יחדהתאגדו לארגונים בעלי שמות שוניםאירופה. רבים מהם ממארצות הבלקן ו

לחדש בכוונה ניעים לאומיים וחברתיים ם מתוך מלא רק מתוך מניעים דתיים, אלא ג'חיבת ציון' 

הישן' בארבע ערי  יישובחלקם של עולים אלו הצטרפו ל' 53.ישראל-ארץהיהודי ב יישובהאת 

אין להתעלם מכך  .הוותיקות החדש' בערים חלקם פנו לבנות את חייהם בקרב ה'יישובהקודש ו

שים ייה בטל בשבמאה התשע עשרה ה ישראל-ארץהיהודים ממזרח אירופה שהגיעו ל שמספר

מסוחרים יתה מורכבת יהעלייה הראשונה ה 54ארצות המערב.לעומת מספר המהגרים משם ל

צעירים נלהבים, רובם 'משכילים', שהשילו  55אליהם הצטרפו חברי ביל"ו,שמלאכה,  בעלימו

הם  עולים הקימו את המושבות הראשונות.משפחות מבין הכמה  מעצמם עול תורה ומצוות.

ירושלים להקים התיישבות מהישן' מצפת ו יישובסיונות של בני 'היכמה נ שנכשלו לאחר ,הצליחו

זו המקובלת על ערביי של התיישבות כפרית, השונה מהמושבות היו צורה חדשה  56חקלאית.

 .; בלטו בה נוף אדריכלי חדש, גישות חקלאיות וכלכליות חדשותיםהמקומיהתושבים  הארץ,

רוב  57תרבות.הדת והי יחל התייחסהשאידיאולוגיה ועל חדשים  על ערכי חינוך זו נבנתה קהילה

את הביאו עמם את מסורות התפילה ו , והםומצוותהראשונה' היו שומרי תורה אנשי ה'עלייה 

                                                 
 .2 -7שרעבי, עמ'  50
 עשרה, הידועים בשמם 'הסופות שבנגב'. -הקשים בדרום רוסיה במאה התשע הכוונה לגלי הפרעות 51
 .57על אופיה הרבגוני של עלייה זו ראו: ר' אהרנסון, עלייה ראשונה, עמ'  52
מורגנשטרן מסב את תשומת הלב אין זה נכון להתעלם מהשפעתן של העליות שקדמו לעלייה הראשונה. אריה  53

סיס לפעילותם של חובבי ציון בימי ויצרו ב 7211-7212ישראל בשנים -ו לארץשעל לפעילותם של תלמידי הגר"א
 .מורגנשטרן :ראו. הראשונההעלייה 

 .772ברטל, החברה היהודית, עמ'  54
 .818-821אליאב עמ'  55
  .17-11, 87שלבים, עמ'  אהרנסון, ראו:ראשונים אלו  סיונותיעל נ 56

 
  .17-72אהרנסון, התיישבות יהודית, עמ' 57
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גוניות סגנונית בעיצוב הפנים של בתי -רבבקהילותיהם, וכך נוצרה  יםו נהוגריהוט הקודש שהי

  58ישראל.-הכנסת בארץ

על ידי משפחות מאנשי 'היישוב הישן' מירושלים  7272 לראשונה בשנתהוקמה  -פתח תקוה  

הוקמה בשנית בידי 'חובבי ציון' מאנשי 'היישוב החדש' שעלו  7228בניסיון שלא צלח, ובסוף שנת 

שם -בית הכנסת הגדול 'בית יעקב' , אף הוא עלהושלמה בנייתו של  7212בשנת  59מביאליסטוק.

ף על בית כנסת זה, כעל בתי הכנסת נוספים במושבות הברון, לא א 60יעקב ג'יימס דה רוטשילד.

  61התקבלה ונהרסה. פסחה המחלוקת סביב נושא 'במת המכובדים'. זו לא

ידע חקלאי מבוסס. לו ישבותית כלשהיינזקקו לתשתית התת המושבות הראשונו - מקוה ישראל 

הוקם בית הספר  7271נת ואכן, בש 63על הקמת בית ספר חקלאי. 62עקב כך החליטה חברת כי"ח

חינוך כללי. הקניית החקלאי 'מקוה ישראל' במטרה להכשיר צעירים לעבודת אדמה בנוסף ל

והיה בין ג בשטרסבור םלמשפחת רבני(, נולד 7228-7282) נטרמנהלו הראשון של בית הספר, קרל 

בות מקימי כי"ח. בית הספר החקלאי הבטיח לשלב את בוגריו בעבודה חקלאית באחת המוש

שנורו  ,קורת נוקביםישיקומו בעתיד. חבלי הקמת המוסד וביסוסו היו קשים והוא ספג חיצי ב

בה שבשל השפה הצרפתית  . הביקורת התעוררההישן ורבניו יישובלעברו מצד כמה מאנשי ה

 64חינוך חילוני.בשל ו דינים הלכתייםלקויה של  השמיר בשל התנהלו הלימודים בנוסף לעברית,

 65מודי קודש.יליח בקושי רב לאסוף מספר זעום של תלמידים שלא היו מוכשרים ללקרל נטר הצ

 גללבודה חקלאית לא התממשה בשהבטחת המוסד לספק לבוגריו ע ,התברר אחדות שנים כעבור

פנו  בוגריםלפעול לקידומה, וה סירובה של חברת כי"חבגלל שבות וישל ההתי קשההמצבה 

עם השמונים ול המושבות הראשונות בראשית שנות יסודן שהמצב השתפר עם ילמלאכות שונות. 

                                                 
הצטרף למושבות  שהגיעו מתורכיה ומארצות הבלקן, אך רק מיעוט מהם ,בין העולים היו גם יהודים ממוצא ספרדי 58

. אף שמושבות העלייה הראשונה ישראל-ארץלהתיישב באחת מערי הקודש ב והחקלאיות החדשות, ורובם בחר
אהרנסון,  ראו: ,מיוצאי עדות המזרח כמה עולים בודדים כל אחת מהן, הצטרפו להוקמו בידי עולים ממזרח אירופה

; ארצי , הרטוב-בן ראו: טוב היו עולים מבולגריה. על הר טוב .יש לציין כי רוב תושביה של המושבה הר181עמ' 
 728-775עמ' לכו ונלכה, אהרנסון, 

 .28אהרנסון, לכו ונלכה, עמ'  59
 .15שם, עמ'  60
 . 17שם, עמ'  61
במטרה לבסס תמיכה  7221ארגון יהודי בינלאומי שהוקם בפריז בשנת  וא, הכי"ח )כל ישראל חברים, אליאנס( 62

 מורלית וסולידריות דתית, תרבותית וחינוכית למען העם היהודי . 
 . 888אליאב, עמ'  ראו:ישבות אפשרית רק לאחר הכשרת צעירים לעבודת האדמה. יחברת כי"ח האמינה כי ההת 63
 55-51עמ' .,שביט :ראועל כך  64
ו ילאר ביקש קרל נטר מרבני הספרדים לשלוח תלמידים למוסד ב'מקוה ישראל' כדי לפתוח את המוסד, שלחו כאש 65

, 51ליון ינערים שלא מצאו אחיזה בשום מוסד. התשובה של נטר לרבני ירושלים תורגמה לעברית והופיעה ב"מגיד" ג
  ב' טבת תר"מ.
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קליטת קבוצות נוער מפליטי רוסיה. עקב כך עלה ערכו של 'מקוה ישראל', עד כי הפך לגורם 

 66.ישראל-ארץמרכזי בבניית החקלאות ב

 חובבי ציון מרומניה, ובשנת על ידי עולים 7228נוסדה בשנת  המושבה זכרון יעקב - זכרון יעקב 

ילד, אביו של ונקרא 'אהל יעקב' על שם יעקב ג'יימס דה רוטש בית הכנסת המרכזיבה נחנך  7222

ואת כל הידוע על ארון הקודש  ,פריטי ריהוט מקורייםכיום הנדיב. מבית הכנסת לא נותרו 

נושא מיקום הבימה באולם על  יותר ידוע לנו זאת לעומת 67מצילומים.והבימה ניתן לשאוב רק 

תכננו פקידי הברון,  'יעקב'אהל את בית הכנסת שעורר תסיסה רבה במושבה.  , נושאהתפילה

רופית של יהבימה סמוך לארון הקודש, על פי הגישה הא מיקמו אתהם חניכי התרבות הצרפתית, ו

על פי הגישה המסורתית. משלחת  ולא במרכז עשרה,-תשעבתי כנסת רפורמיים באירופה במאה ה

של המושבות, והרב זוננפלד, הרב הראשי של העדה החרדית  הרבנים ובראשם הרב קוק, רבן

בקשת  68.מיקום הבימהניהלה מאבק לשינוי  ,קרה במושבות העלייה הראשונהיבירושלים שב

להתכנס, קמו שניים מחברי לא מיהרה  מאחר שזו עברה להכרעת האסיפה הכללית, אךוהרבנים ה

ת. משנודע מעשה השחתה זה, התכנס כנסעד ועקרו את הבימה במטרה להעבירה למרכז בית הוהו

העוינות  69ועד המושבה והחליט להעניש את הורסי הבימה בקנס כספי ובהרחקה מישיבות הוועד.

 אשר נקבעה בבית הכנסת. על כך כותב 70,ניכרת גם בבעיית 'במת המכובדים' לרוח הברון ופקידיו

 71 דוד ילין:

הבית, אשר במעלות יעלו אליו משני לצד מזרח, לפני הארון , מתרומם דוכן, לרוחב  
עברים, ומעקה מסביב לו. בתווך עומדת הבימה )התיבה(, ומסביב מושב פקידי 

"בני האדמיניסטרציון, זאת המפלגה אשר לפנים נחשבה במושבה הזאת כמפלגת 
ואלו  ,. במושבה שררו גם הבדלי מעמדות בין האיכרים, וכן הייתה בעיניההאלוהים"

                                                 
  .885-881אליאב, עמ'  66
, מתוך ארכיון התמונות של 7178 קהאן,ליאון זכרון יעקב, צולם על ידי כנסת בית הבימה, הקודש והארון 67

. ליאון קהאן היה יהודי ציוני יליד אוסטריה. הוא למד רפואה ולא היה צלם מקצועי למרות יחיאל לייטנר
בה צילם את הישגי המפעל ש ישראל-ארץיצא קאהן למסע ב 7178איכותם הטובה של צילומיו. בשנת 

, שיצא לאור על ידי  Palästina im Bildבקובץ  7178מטרות גיוס תרומות. צילומיו פורסמו מאז הציוני ל
 צור. ראו:מקס יפה. על ליאון קהאן, )?( וינה מדפיס האמנות ב

.25-21, הלוי הורוויץ 68
 

 
 .857-851 שם, עמ' 69
כיצד ' הילה ומנהיגיה הרוחניים:מקורו של פריט זה הוא במנהג העתיק להקים 'במת מכובדים' המיועד לחכמי הק 70

יושבין בבתי כנסיות? הזקנים יושבין ופניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי ההיכל. וכל העם יושבין שורה לפני 
הלכה  רמב"ם, משנה תורה, פרק י"א  ראו:. 'שורה....עד שיהיו פני כל העם כלפי הקודש וכלפי הזקנים וכלפי התיבה

  ד'.
 .721עמ' ד',  ילין, 71
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לקו את מקומות יועמו ועדה נבחרת ח 72וורמסר מקומות הישיבה:משתקפים בחלוקת 
 מקורביו של וורמסר. –לאיש כגילו וכערכו. ובראש כל, ליד כותל המזרח  –הישיבה 

על ידי 'ועד  הוקמה המושבה 'ראשון לציון' ,כרון יעקבזבה הוקמה שבאותה שנה  –ראשון לציון  

עולים  ודות 'חובבי ציון' ממזרח אירופה וכמהבו חברו שליחים מטעם אגחלוצי יסוד המעלה', 

עצמאיים. לאחר זמן מה התעוררו קשיים בניהול המושבה, ובעקבותיהם פנו המתיישבים לעזרת 

ב'בית  73הברון רוטשילד. שנה לאחר הקמתה עברה המושבה לחסותם המלאה של הברון ופקידיו.

ר הפונה לירושלים ארון קודש , הוצב בקי7221-7225הכנסת המרכזי' במושבה, שנבנה בשנים 

, כמו בבית הכנסת 'אהל יעקב' בבית כנסתאף  74גבוה, שנבנה בידי חרשי העץ האחים היימן.

באופן המבליט את המתח ששרר בין  יודילוביץ מתאר אותה .מכובדים'ה'במת  בזכרון יעקב עמדה

 75פקידי הברון לאיכרי המושבה:

הפקיד א' בלוך, הותקנה במזרח במה ועליה בהתרמ"ט כשנבנה ביהכ"נ בימי השלטון של  
כסאות כבוד לפקידי הברון, סגנו, הרופא, הפנקסן והגזבר ושאר הפקידים לאמר לך: אלו 
הם השמנת, והשאר הם הפאריאס, כלומר מדרגה תתאית. גם כשנתחלף בלוך בחיים חזן 

'לס, נשארה מסורת הבמה. באחד הימים בהתרס"ב איקלע למושבותינו הרב נפתלי חנה
...בארנו לפניו את העוול הבלתי דמוקרטי הזה במקום קודש. ערכנו כתב כד הבעש"טנ

  ...נמסר הכתב להפקיד והבמה נתבטלהבקשה להמנהל לבטל הבמה. חתמנו כל אלו.

 

עליהן ניסו בעבר ש ,על האדמות 7228המושבה ראש פינה הקימו בגליל בשנת אף את  - ראש פינה 

הצטרפו כמה עולים ואליהם  ,וני'. רוב המייסדים היו מרומניהלהקים את המושבה 'גיא א

 ת,יטחונית וכלכליהמושבה ידעה מצוקה בוצאי ארצות המזרח. ומי ,ותיקי גיא אוניומ ,מרוסיה

 7222הברון אף בנה למתיישבים בשנת  76בעזרת הברון רוטשילד היא התאוששה והתפתחה. אך

 ת המכובדים'ומיבדומה ל'ב 77שון שהוקם במושבהאת 'בית הכנסת הישן', הבניין הציבורי הרא

בבתי הכנסת בראשון לציון ובזכרון יעקב, גם בראש פינה נותרה תזכורת לבימת פקידי שהוקמו 

 ,תה קבועה במה גבוההיהברון בצורת ריצוף שונה בסמוך לארון הקודש. לאורך 'כותל המזרח' הי

ול מעמדה של פקידות זו בשנת ביט משפחותיהם. עםלשנועדה לפקידי הברון המורמים מעם ו

                                                 
. הוא כותב 155, 151 מלאכי, עמ'. וכן 781וורמסר היה בין פקידי הברון במושבה באותם ימים, ראו: סמסונוב, עמ'  72

כי וורמסר היה אדם קשה, שרדף את האיכרים אשר התרשלו לדעתו בעבודת האדמה ומנע מהם את כספי התמיכה 

   .של הברון
 .71-77עמ' לכו ונלכה, אהרנסון,  73
 .27עמ'. ראו:מן, על האחים היי 74
  177יודילוביץ, עמ'  75
 .182-185אהרנסון, לכו ונלכה, עמ'  76
 .718ניב, עמ'  77
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שסימלה בעיניהם את התנשאותם וגאוותם של אנשי  ,הרסו איכרי ראש פינה במה זו 7111

  78.הוחלףהפקידות, והריצוף 

 על ידי 79מזכרת בתיה, המושבה 7221בשנת נוסדה  בתרומת הברון רוטשילד - מזכרת בתיה 

שנוסף להיותו מרכז  ,נה בית הכנסתהמושבה נבשומרי תורה ומצוות. עם הקמת  מתיישבים

בשנת חברתיים, אך מבנה זה נסדק ונהרס. גם מרכז החיים התרבותיים והשימש  החיים הדתיים,

 7222המקורי שנבנה בשנת ארון הקודש  כיום ובואף מד עו . מבנה זהבית הכנסת החדש נחנך 7187

ה את עמוד התפילה המקורי לויטה אף בנא"ז יסדי המושבה. יממ 80זליג לויטה,-על ידי אהרון

 הארון. ה ואת הבמה המגודרת לפני המוצג כיום במוזיאון המושב

פקידות  כמושבת בת של זכרון יעקב על ידי  7221בשנת  בת שלמה נוסדההמושבה  - בת שלמה 

הברון רוטשילד, לאחר שהתעורר מחסור חמור באדמה במושבת האם. זמן קצר לאחר הקמת 

באולם התפילה של  81ערך, הוקמו בית הכנסת ובית הספר וכן מקווה קטן.ל 7217המושבה, בשנת 

  .ישראל-ארץעשרה ב-שנבנה לקראת סוף המאה התשע בית הכנסת ניצב ארון קודש מעץ

יזמו  הם .כמושבה עצמאית שלא בחסות הברון 7211 שנתבבעלי הון  וסדייחובות את ר -רחובות  

גורם , שתאפשר להם שלא להזדקק למסחריתפעילות מסחרית ושאפו לעצמאות כלכלית ו

אשר  ,מקימי רחובות היו צעירים שומרי מסורת, חברי אגודת 'מנוחה ונחלה' 82.פילנטרופי כלשהו

דא, זוג ית הכנסת המרכזי ברחובות הוקם בתרומת הזוג יעקב וסימה ברויבמרכזה היה בוורשה. 

קראו לבית הכנסת  . הם י המושבהשהיו בין מייסד ,'מנוחה ונחלה'עשיר חשוך ילדים, מאנשי 

 ,(7212ין הונחה בשנת תרנ"ו )יאבן הפינה לבנ 83.ברוידא סימהאמה של  שרה, 'אהל שרה', על שם

ן הובא מליטא ארו 84כעשר שנים לאחר הנחת אבן הפינה (,7117) ובנייתו הושלמה בשנת תרס"ה

מושבות  כנסת שלבבתי הת בימו, מעוצבת כשאר ההבימה בבית הכנסת 'אהל שרה' הקודש.

 85שמשה נושא למחלוקת הלכתית.היא ה, והראשונ היהעלי

                                                 
 .52עמ'   איש הורוביץ,,  182אהרנסון, עמ'  78
 הוסב שם המושבה ה מעקרון למזכרת בתיה, לזכר אמו של הברון רוטשילד, בתיה רוטשילד.  7227בשנת  79
  .27 עמ' או:. ר781כה, עמ' אהרנסון, לכו ונל 80
 .18שלמה, עמ' -אהרנסון, בת 81
 רחובות.אהרנסון,  82
   .812, עמ' כליפא-שליו יעקב ברוידא תרם לבניית שכונת 'בתי ברוידא' בירושלים, ראו: 83
 ע"פ ארכיון רחובות, ספר הפרטיכלים. .772עמ'  ארצי,-בן 84
 .28 עמ'  :ראועל מחלוקת זו  85
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 סיכום

וסף להיותו בית תפילה, הוא ין הציבורי המרכזי ביותר. בנימוסד בית הכנסת במושבות היה הבנ   

אשר הביאו עמם את  ,יתה ברובה של שומרי מצוותיהחברה ה 86רת.ישש שיקף את החברה אף

 חרשי העץ שעיצבו את הארון קיבלו ת מוצאם. בכמה מן המושבותמארצות הקודש מסורת ארונו

עיצבו אותו על פי סגנון ארץ מוצאם, כפי  הם ישראל-ארץוב ,חינוכם המקצועי במזרח אירופהאת 

פתח תקוה, זכרון יעקב, כנסת של מושבות העלייה הראשונה: שרואים בארונות הקודש בבתי ה

בת שלמה. ידוע שכמה מן העולים הביאו את ארון הקודש ראשון לציון, מזכרת בתיה, ראש פינה ו

ארון הקודש משטרסבורג העומד בבית הספר החקלאי 'מקוה  ך, לדוגמה,עצמו מארץ המוצא, כ

ברחובות. לעומת עיצוב ארונות  שהובא מליטא ונמצאישראל' והארון בבית הכנסת 'אהל שרה' 

שונה מן המוכר במזרח אירופה. בתי עיצוב הבימות  הרי שימור המסורת,ניכר  בהםשהקודש 

סיונות להציבן סמוך לארון יהכנסת של המושבות הציבו את הבימות במרכז האולם ודחו את הנ

כנסת הבתי מ י בעיצוב הפנים של כמההקודש, על פי רוח הרפורמה. גורם נוסף שבא לידי ביטו

בא לידי  . פער זהמושבהאיכרי ה מעמדבין מעמד הפקידים ל -במושבות הברון הוא פער המעמדות

ביטוי בפריט ריהוט המיוחד למושבות אלו והוא בימת המכובדים. בימת המכובדים בבית הכנסת 

על תה לקבע את הפערים ביניהם וזכתה מתיישבים, ניסמעמד היצרה חיץ בין מעמד הפקידים ל

 קורת קשה מצד המתיישבים.יכך לב

עשרה -החדש' מתחילת המאה התשעיישוב 'בו 'ב'יישוב הישן ישראל-ארץבחברה ותרבות . 2

   הנוימי העלייה הראשו

 87:כותב ישראל ברטל תיקוף.לחדש' קשים להגדרה ו ישן' ו'יישוב 'יישוב שגיםהמו   

ישן' מובהק היה גרעין העולים החסידים משלהי המאה  יישובניתן לומר, כי '
ח ואילך, הי"ח, וכמותו היו גרעיני העלייה של תלמידי הגר"א משנת תקס"

לראות תן מובהק ני חדש' יישובושית בצפת ובירושלים. 'מייסדי העדה הפר
תזה מוחלטת לתפיסתו -בקבוצה הקטנה של עולי 'ביל"ו', שהיוותה כביכול אנטי

היו כנגד חברה, שכל חייה  ראדיקאליזם ולאומיות חילונית -הישן'  יישובשל ה'
  .קודש ללימוד ולעבודת האלוהים

 שניטש בעולם היהודי סביבחברתי -מהפולמוס האידיאולוגיו חדרו להיסטוריוגרפיה מושגים אל   

ל'חדש' )הגדרות  'החלוקה בין 'ישן 88עשרה.-מאז שלהי המאה התשע ישראל-ארץ יישובשאלת 

                                                 
 .בעבודה  זותודה לפרופ' רן אהרנסון שאיפשר לי לעיין  . : דרורית הכנסת במושבות ראועל מוסד בי 86
 .5-1', עמ' ויישוב חדש ישן יישוב'ברטל,  87
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התדמית החברתית של  .ונולוגית אלא ערכיתהוותיק( איננה כר יישובהמתנגדים ל על ידישנקבעו 

עוצבה על ידי מקורות אידיאולוגיים וספרותיים שונים של תנועת ההשכלה  'ישן' ו'חדש' מושגיםה

של החברה האשכנזית במזרח , שהדגישו את אופיה מסורות נוצריות שונותעל ידי ית והעבר

שזכה  ,הספרדי יישובלעומת ה. וזאת לא פרודוקטיבי הזקוק לשינויוטפילי  יישובאירופה כ

אוסטרי לודויג -אף הפילנטרופ היהודיו 89,ישראל-ארץללשבחים אצל רוב הנוסעים הבריטיים 

בשונה מאופיים הפלגני של  ,שהיה לו אופי אחיד ,הספרדי בירושלים יישובפרנקל שיבח את ה

נבדלות זו מזו, אך נפגשות המפסיפס של עדות  הישן' היה מורכב יישובה' 90יוצאי מזרח אירופה.

השכלה, ציונות,  אלה הם:וי אופי;וכמה קו נה' ישל'מודר בהתנגדותן ל'מודרנה'.ומסכימות 

של ועוד. החוט המקשר בין הקבוצות השונות  לאומיות, ארגון וניהול ציבור, כלכלה ותפוקה

באופן כללי זוהי תרבות הדוגלת בשימור  91.ישראל-ארץא הקשר הדתי העמוק לוההיישוב הישן 

על דגלה את תרבות שחרטה  אורח החיים כולו,את ו כתרת הישן כקובע את המחשבה הישן, בה

 .: 'חדש אסור מן התורה'הביטוי

 הכוונה 'חלוקה'ב 92'.חלוקה'הבחלקה על כספי  מבוססת תהיהי 'הישן יישוב'של הפרנסתו   

 ה.יישובהמקיימים את מצוות  ישראל-ארץתמיכה בעניי לאסוף לשם  די הגולהכספים שנהגו יהול

מתנגשים בחיי  'חלוקה'חיים מכספי האלא ש 93ד.הידוע עוד מתקופת התלמו ,מנהג עתיק זה הוא

 קבלת כספי עבודת כפיים.משמשים קרקע נוחה להתפתחותה של  פרנסה מן המלאכה, ואינם

על ידי בעלי המלאכה היה בה כדי לרפות את ידיהם במלאכתם ולהקהות את יצר  'חלוקה'ה

שעושים " האומנים את אשיםהו רעה חולה 'חלוקה'בראה  יחיאל מיכל פינס 94.מלחמת הקיום

ק למען אביאת המחלה יש לה כדי לרפא ,לדעת פינס 95."מלאכתם ארעי והחלוקה קבע

היהודי בירושלים ולבטל את המתכונת של מתן כספים לכל משפחה  יישובשל ה 96פרודוקטיביזציה

יחד יקה' למשפחות ולויצא בדרישה לבטל את כספי ה'חל 97תון 'יהודה וירושלים'ילפרנסתה. הע

                                                                                                                                            
 שם.  88
 .71 , וכן הערה 7שם, עמ'   89
 .772-777פרנקל, עמ'  90
 .777ברטל, החברה היהודית, עמ'  91
 יישוב הישן לפי ארצות מוצאם. המונח 'חלוקה' מקורו בחלוקה ל'כוללים' השונים, שבהם התקבצו אנשי ה 92
 .51-87לונץ, החלוקה, עמ'  93
 .72 הערה: חנני, עמ' קסד, גם . ראו17, עמ' שריון 94
 .57כרך ב', ספר ב', עמ'  כתבים, פינס, 95
 אחד מעקרונות הפרנסה הנכונה לפי גישת תנועת ההשכלה. 96
 יג.  -, שנה ראשונה, גיליון ט 'יהודה וירושלים' 97
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  98בתי יתומים, בתי חולים, בתי ספר ובתי זקנים.יני ציבור; תלמודי תורה, ילענים כספאת ה

ם הבניהעסיק את ל הי המלאכה והעדיפלזלזל בבעל ה החברהלמרות המצב הדחוק הוסיפ

יתה יהאם  להקנות להם מקצוע. ולא ,וגבאי המוסדותים אצל ממוני הכוללמשגיחים ככסופרים ו

אינם מוכשרים ולאלה ש ,בני ענייםלהיה הדבר מכוון לנערים יתומים ו יהר ,נכונות לחנך למלאכה

  99.מודי תורהילל

 :ישראל-ארץב יישובאפשטיין על כמה נושאים עקרוניים בחיי ה-לויןכרונותי' כותב יבספרו 'ז   

אפשטיין למד - לוין .והמחלוקות סביב נושא התרבות הישן' למושבות יישובה' , יחסו של'חלוקה'ה

 אשר רעיון ,לימודי חול. הוא גדל במשפחהאך אביו שלחו גם ללמוד  ,ותו בליטא לימודי קודשבילד

החלוצים אנשי העלייה הראשונה, אשר  םואכן הוא נמנה ע 100.ההיה יקר ללב ישראל-ארץ יישוב

אפשטיין מבקר ופוסל את שיטת ה'חלוקה', שהפכה לדרך -לויןהקימו את המושבה 'רחובות'. 

 101 כותב:כך הוא חברי הכוללים, ו ,הישן יישובבית לאנשי ההחיים הנורמטי

כי בארבעת הערים הקדושות: ירושלים, חברון, צפת וטבריה, היתה ה'חלוקה' המקור 
היחידי לפרנסת תושביהן. אין לכחד, כי ה'חלוקה' היא אשר אפשרה את עלייתם של 

יהם של יושבי . אבל היא שהביאה גם לידי השחתת מדותישראל-ארץיהודים חרדים ל
'כולל פולין',  גליל גליל וכוללו. כך היה הארץ. כי ה'חלוקה' הכללית נחלקת לכוללים,

היו מקרים , שהעולים מכולל עני היו רבים, והכנסת  כולל 'אונגרין', כולל 'פינסק' וכו'.
לה, אפילו ללחם צר. והיו  מספקת למחכים 'קופסאות רבי מאיר בעל הנס' לא היתה

מספיק לחיי  הנמנה על כולל כזה רים, והעולים מהם מעטים, וחלק העולהכוללים עשי
, היה כולל 'פינסק' כולל עני, וחלק הנמנים עליו לא היה מספיק רחבות. כך למשל

 אפילו לשכר דירה, וחיו בדוחק גדול. ולהיפך, כולל 'אונגרין' היה עשיר, וחלק העולים
פרט שהעולה היה יחסן, מקצת קרוב שנמנו עליו היה מספיק לכל צרכיהם בשפע, וב

 .נסת איש כזה קצובה היתה ביד רחבהלגבאי אשר באירופה. פר

כי העולים לא ראו בחיים על כספי ה'חלוקה' חרפה, אלא, להפך, וכותב מוסיף  אפשטיין-לוין

וכן נכללה בנדוניה של הצעירה הבאה בקשרי  עברת בירושה לבניםותה מי. ה'חלוקה' היבההתגאו 

הספרדי אחז  יישובה 103היה שונה. 'חלוקה'הספרדי ל יישוביש לציין כי יחסו של ה 102ין.שידוכ

רכיהם של תלמידי חכמים נבחרים שתורתם אמונתם, בעוד ובהשקפה שיש להחזיק ולממן את צ

                                                 
ם באיגרת שנשלחה על ידי הרב משה יהושע יהודה )הנודע בשם הרב מבריסק( והרב שמואל סלנט  כפי שקוראי 98

הקבועות לשם ר' מאיר בעל -קופות-בשנת תרמ"ט מירושלים: 'קשט דברי אמת ניתן לכתוב, הן ידוע לכל, כי שופרות
קדושה: תלמידי חכמים, הנס אשר מימות מרן הבית יוסף זצ"ל ודעימיה מוחזקים הם להחזקת ידי עניי ארץ ה

אלמנות ויתומים, ותומכיה מאשרים לחיזוק אלפי נפשות יקרות, והנה לאשר נתיסדו פעה"ק ירושלם, עוד מפעלים 
גדולים ונשגבים להחזקת יישוב אה"ק והם תלמוד תורה דתשב"ר וישיבת עץ חיים הרוממה, בקור חולים האספיטאל 

 קכד.-, עמ' קכגהחלוקהונץ, ראו: ל ובית היתומים לתורה ולמלאכה ...' 
בבית היתומים של הרב דיסקין הוחלט כי במוסד שיוקם ילמדו המוכשרים למודי קודש, ומי שאינו מוכשר לכך,  99
 .7ט' כסליו תרמ"א, גל'  'החבצלת',כנס ללימוד אומנות. ראו: יי

 
 .71אפשטיין, עמ' -לוין100
 .817-815שם, עמ'  101
 שם. 102
 .71אפרתי, עמ'  103
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היחס העוין למושבות  לעבוד למחייתם.לצו חלק ב'חלוקה' והם נא כלל לא היהשלרוב בני העדה 

 104היה כרוך בנימוקים אידיאולוגיים וכלכליים:העלייה הראשונה 

ישראל. -הישן' מתנגד ליסוד מושבות עבריות בארץ יישובכבר הזכרתי, כי בכלל היה ה'
אמת, נמצאו בירושלים יהודים נלבבים אחדים, שהלכו ויסדו את המושבה 'פתח 

ולי תקוה', אבל רוב יושבי ירושלים לא היתה דעתם נוחה מן המושבות. ובייחוד, שע
פינה' לא היו חרדים –יעקב' ו'ראש -לציון', 'זכרון-ה'בילוי"ים' והחלוצים שב'ראשון

ישראל צורה -הישן'. תקף אותם פחד פן תקבל ארץ יישובוקנאים כיהודים מן ה'
אחרת מזו, שהם חפצו בה, כלומר, שהארץ תחדל מהיות רק מקום לתפילה ואמירת 

יעלו שמה רק למות, אבל לא לחיות.  תהילים על הקברים הקדושים, מקום שאנשים
שעליה  –אבל הסבה הראשית להתנגדותם היתה יראתם, פן יגרע מכסף ה'חלוקה' 

 .החדש יישובאם יתחילו לקבץ כסף גם בשביל ה –היתה כמעט פרנסת כולם 

התרבו התשע עשרה הישן' למושבות. ברבע האחרון של המאה  יישוב'ההוא יחס רבני  אחרנושא    

זעם , ואלו עוררו את ישראל-ארץכספים לטובת עובדי האדמה באספו  אשר ,חובבי ציון'חברות '

 105:בספרו אפשטיין נדרש אף לנושא זה-לויןהרבנים ממזרח אירופה. 

יק מבריסק. על 'בשנת תרמ"ט נפגש הרב מוהילובר עם הגאון רבי יוסף בר סולוביצ
, עליו ישראל-ארץת הברון לשמואל מוהילובר הכניס א לפי שרביאותה פגישה נאמר: "

  .החובה להוציאו משם"

אנשי ראו  הקמת המושבות הראשונות על ידי העולים הצעירים שבחלו בשיטת ה'חלוקה',ב

בנוסף לסכנה הכלכלית  זאת ,של הצעירים והמידותסכנה להשחתת ערכי היהדות  הישן' יישובה'

התעוררה מחלוקת סביב הצגת  7217בשנת  106מחלוקות:עורר  אף נושא התרבות .המרחפת עליהם

, למרות שאת תפקידי הנשים מילאו גברים 'זרובבל' ברחובות. בהצגה זו ליענבלוםימחזהו של ל

 .'הישן יישובמתוך התחשבות בדעת הקהל, ההצגה זכתה לביקורת של אנשי ה

 חינוך  .א

 ראו 'הישן יישוב'. אנשי הבירושלים הישן' יישובה' רוב התרכז עשרה-במחצית המאה התשע   

. מוסדות החינוך ישראל-ארץב יישובשיבות עליונה לעתידו של הח'לימוד תורה', ב בחינוך, קרי

ה'חדרים' בעולם האשכנזי דוגמת  המסורתי היו בנויים על פי המסורת הנהוגה בתפוצות ישראל,

קוח ביוזמה ציבורית. פי הוקמו םיטעמ רק .'כותאב' בעולם הספרדי, והיו ברובם פרטייםהאו 

עדה, שדאגו להקמתם של מוסדות כל ציבורי על מוסדות החינוך היה בידי גבאים של כל כולל ו

שאמצעיו הכלכליים היו דלים  ,יישוב, וכל זאת בצלו של והמורים התלמידים החינוך ולרמת

                                                 
 .817-815אפשטיין, עמ' -לוין 104
 . 71' עמשם,  105
 .812שם, עמ'  106
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על מסגרת של לימודי קודש  וחינוך האשכנזי הקפידב 107והקשו על בניית מערכת חינוך מסודרת.

נגדו לכל תוספת של לימודי חול. למרות ריבוי ה'חדרים' והמלמדים, רמת הלימודים בלבד והת

אורגן מחדש בשנת והוא 'עץ חיים', יסד הרב סלנט את תלמוד התורה י 7257בשנת  יתה ירודה.יה

ובחורים  ,אורגנה 'ישיבה קטנה' באותה שנה 108.ייסוד בית ספר מודרני נוכח הסכנה של 7272

, נוסדה 7228בשנת  ,מכןאחר מעט ל .במסגרת של 'ישיבה גדולה' למודל מצטיינים המשיכו

מצווה -שהגיעו לגיל בר  םנערי לעומת זאת, .לתלמידי חכמיםשנועדה  ,הישיבה הגדולה 'עץ חיים'

בקרב מגמות שונות התגלו  109חו בלימודיהם הופנו ללימודי מלאכה המפרנסת את בעליה.ולא צל

 ,כללההיא וים הורחבה תכנית הלימודים ימוסדות החינוך הספרדבהישן' הספרדי.  יישובאנשי ה'

כתיבה וחשבון. ואף שיעורי ערבית, תורכית,  דוקדק, נ"ך מודיחומש וגמרא, גם ללימוד בנוסף ל

את הפעילות  חכמי העדה ופרנסיההרחיבו ת ערכיה והמערכת הארגונית בה, סבהתאם לתפי

ות, עם וון יצירת מגעים עם יהדות התפוציכהכלכלית והתרבותית מעבר לקהילה המקומית ל

לצורך כך נזקקו פעילי הציבור  110הנוצרית והמוסלמית. - האוכלוסייה המקומיתעם השלטונות ו

כספי ת א קבללמהספרדי, שנמנע  . הציבורהליכות זרותלידיעת שפות ולידע כללי, ל הספרדיים

ה זו הביאו את רבני העדה סתפי ה'חלוקה', עודד מלאכה ומסחר כפרנסות המכבדות את בעליהן.

מתוך רצון רכישת השכלה כללית, בנוסף ללימודי קודש. בלתמוך בתהליכי הפרודוקטיביזציה ו

בית ספר תכנית להקמת  7255הציע משה מונטיפיורי בשנת  את מצבם של יהודי ירושלים לשפר

ה על ידי ראשי הציבור נדחתהצעתו  אמנם שיעניק גם חינוך כללי בנוסף ללימודי קודש, ,בירושלים

 כמה הישן' ניכרת בהקמתם של יישובהחרפת המאבק על המודרניזציה בחינוך ב' , אךהאשכנזי

-ע"ש אוולינה דה בית הספר לבנות :עשרה-בתי ספר חדשים בירושלים במחצית המאה התשע

לים על ידי משפחת למל מאוסטריה. הנציג בירוש 7272 טשילד ובית הספר 'למל', שהוקם בשנתרו

את  .שפעל בשמה של עליזה הרץ לבית למל מוינה היה המשורר והפילנטרופ לודביג פראנקל

במחציתה השנייה של המאה התשע  ישראל-ארץב יישובשנתגלעו בקרב ה ,המחלוקות החריפות

                                                 
 .811-871על החינוך ב'יישוב הישן', ראו: אליאב, עמ'  107
 כפי הנראה הכוונה לבית הספר ע"ש האציל למל. 108
. בשנת 111. על ההדים למצב החינוך בירושלים בקהילות מערב אירופה, ראו שם, עמ' 118-117ראו: קצבורג, עמ'  109

נהל ויכוח סביב הצעתו של מונטיפיורי להורות לאלו מתלמידי תלמוד התורה 'עץ חיים' העתידים לעסוק הת 7272
במלאכה את השפה הערבית. הרב סלנט הביע את הסכמתו, אך ההצעה נתקלה בהתנגדות מצד בית מדרשו של הרב 

 דיסקין, הידוע בקנאותו. 
 .12טלמון, עמ' -מורג 110
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ממסגרת של חיי יהדות  עשרה, יש לראות על רקע הניתוק של מרכזים חשובים בעולם היהודי

  111חינוך וחברה יהודיים אורתודוכסיים. ,ותרה המקלט האחרון לחיי דתישראל נ-שלמים. ארץ

  תונותיספרות וע ,שפה .ב

 ההשגחה עלעל והישן' לאנשי המושבות נסבו על השמיטה  יישובאנשי ה'חילוקי הדעות בין    

ב'מודרניזציה' של החינוך ה המאבק על החינוך. המאבק החל אך גדול מאלו הי היקבים, שרותכ

 'יה הראשונהיעל'במושבות השנעשו  ,המאמצים בגלל והחריף ערי הקודש האחרותבלים ובירוש

הן חינוך בעל תוכן לאומי  שכללה ,המערכתאמנם  .יםאומיעל בסיס ערכים ל למסד מערכת חינוך

לתמיכתו החומרית הרחבה של הברון  לימוד ודיבור, זכתהוהן הנחלת הלשון העברית כשפת 

של  דעתם .ישבים לבין צוות פקידי הברוןימחלוקות במושבות בין המתהתעוררו אך  ,רוטשילד

יאת יחה 112החינוך המתהווה במושבות.מהמגמות הלאומיות של מערכת יתה נוחה ילא האלה 

אב"י שאף להפוך את  113.לירושלים בואו של אליעזר בן יהודההלשון העברית החלה למעשה עם 

בית הספר מכשיר חשוב להשגת מטרה זו. ירושלים ב הראהעברית ללשון הבלעדית של היהודים, ו

ביניהם אב"י. והחדש',  יישובה' נציגיובין הישן'  יישובמשה זירת קרב בלתי פוסק בין ראשי ה'יש

החדש',  יישובה'כך שהשימוש בלשון העברית הפך לסימן היכר לחדשנותו של ידי הגיעו לדברים ה

עברית ההחדש' הוראת  יישובידמה של ה'לסמלה של הקהפכה  העברית לכך שהלשון הביאהו

שהכריזו מלחמה על  ,הישן' יישובופרנסי הקהילה של ה' םרבניהבירושלים נתקלה בהתנגדות 

בניהם של אנשי העלייה הראשונה, שהיו ברובם שומרי תורה  114החדש' בכלל. יישובאב"י ועל ה'

לימודי  'הישן יישוב'ן הלימדו מלמדים מ שבו ,ה'חדר' המסורתי , התחנכו במסגרת שלומצוות

גם את השפה  קשו ללמד לבניהם ובנותיהםיב אלא ,לא הסתפקו בכך אך הם ,קודש בלבד ביידיש

בשלב  115שפה הצרפתית, שכן הנדיב שאף 'להחיות את העברית בפיות הילדים'.ל העברית, בנוסף

בעלת  יתהישה הראשון נלמדה העברית כתרגום ליידיש, ולאחר מכן למדו עברית בעברית, שיטה

על ספרדי. במבטא  התלמידים התקשו להחליף את היידיש בעברית חשיבות לאומית לאין ערוך.

 116:היותו תלמיד בראשון לציוןכרונותיו מימי יבזכך כתב יואל פריימן 

                                                 
 .112קצבורג, עמ'  111
 .511-512ינוך הלאומי במושבות, ראו: ולק, עמ' החעל  112
 ישראל.-בארץ 7188בצפון בלרוס ונפטר בשנת  7272אליעזר בן יהודה, המוכר כאב"י, נולד בשנת  113
 .552-587הרמתי, עמ'  114
 .12 הערה, 577ולק, עמ'  115
 .81רה , הע575, עפ"י ולק, עמ'  A 192/193ארכיון דוד יודילוביץ, הארכיון הציוני המרכזי 116



 33 

דורשים ממך חובות שונים והכי קשה לדבר עברית ואנו ילדים ...רגילים לדבר ז'רגון 
המלים שבסידור ובחומש השתמשנו בלשון הורינו. בבית ובחוץ...ואפילו לתרגום 

ה מדוברת. ופתאום נשתנו הזרמים ועלינו פשהוא ש דיבור עברי לא ידענו ולא חלמנו
 את דרכי חיינו מן הקצה אל הקצה.לשנות 

   117 אמר הברון: 7211קורו בזכרון יעקב בשנת יבב

הז'רגון איננה שפה ;  אם לא תבינו צרפתית אין רע; אך אם תדברו ז'רגון, זה רע מאד.
עליכם לדבר רק בשפה שבה דיברו אבותינו לפנים, היא השפה העברית. אקווה כי 

  .אמצאכם מדברים עברית בבואי הנה עוד הפעם

ועמדו על כך ראשוני  ,משה עמוד התווך לבנייתה של מערכת חינוך לאומייהשפה העברית אכן ש   

מקום היה סטוריה והספרות ימודי ההילל ודה. אך גםמולנסקין ואליעזר בן יהפרץ ס, סוללי הדרך

התנ"ך, הדת  שימשו היה רווי מוקשים. מחדתהליך ש ציבור אנשים ללאום,הפיכת נכבד ב

עדרם יבהשכן  ,לטפח ולשמור עליהםצורך והמסורת אבני פינה לבניית הלאומיות היהודית והיה 

בישראל שאפו למרוד בגלות ובערכיה  זכות קיום. מאידך, בוניה של הלאומיות אין ללאומיות זו

מקומן של הדת והמסורת, ובא  בדברמתח פרץ כאשר מערכת החינוך התלבטה ההמסורתיים. 

ססו את ישנמתחה בין אישים כפינס ויעבץ בקצה אחד, שב ,ביטוי בקשת דעות רחבהידי ל

 ,מידיהםאישים כאחד העם, בן יהודה ותל יןוב ,השקפתם הלאומית על תורת ישראל והמצוות

 שראו במסורת בעיקר מורשת תרבותית. אחר,ה הקצב

שהייתה  ,יתה בעיקרה ספרות אידיאולוגית מגויסתישנכתבה בימי העלייה הראשונה ה ספרותה   

ות שונות: היו ציפי ספרותן המ 118.ישראל-ארץישבות החדשה בימשופעת באינפורמציה על ההת

פתחויות ההתשות המשכילות יותר ציפו שתתאר את החיים בארץ, והשכבהעם ציפה לספרות 

בה את  ימצאו ישראל-ארץבקרב החברה היהודית עם העלייה לחברתיות שחלו -סטוריותיהה

רומן הנחשב ל 120,התפרסם הרומן 'אהבת ציון' של אברהם מאפו 7271בשנת  119.אמנותיה ןייביטו

עלי המלאכה בו מצאו וסיפורם של ב ישראל-ארץהישן והחדש' ב יישובוירת ה'ואהראשון.  היהודי

 לדוגמה, על תקופה זו במהלך המאה העשרים. שנכתבה ,בספרות היפה בצורה בולטת ביטויים

חיים באר  בספרות המאוחרת יותר:גם נות' ו'עגוהקצר  וסיפורבו שום'ש"י עגנון בספרו 'תמול של

מאיר שחר,  המידעןמעיד  העל הספר הזבספרו 'חבלים' ודוד שחר בספרו 'קיץ בדרך הנביאים'. 

                                                                                                                                            
 

 ב. ליון ל"יתרנ"ג, גהאור' ' 117
 .525-557ברלוביץ, עמ'  118
 .572-577על כך ראו: ברלוביץ, עמ'  119
 ,( נולד בליטא וקיבל חינוך יהודי. מאפו נחשב לסופר עברי בן תנועת ההשכלה7222 – 7212אברהם מאפו ) 120

 שהתנועה הציונית ינקה השראה מספריו. 
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את מלאכת חרשות שלמד  ,כי הסבא רבא של אביו היה יליד ירושלים ,רשח בנו של הסופר דוד

'קיץ קן' מתוך ספרו של דויד שחר דמותו של הנגר בפרק 'ביקורו של השופט הז 121עץ בוינה.ה

בספר מוזכרים בתי כנסת  122על אותו סבא רבא של הסופר. ראהמבוססת כפי הנ  ברחוב הנביאים'

של הסופר, ביניהם בתי הכנסת 'קהל ציון', 'ניסן  בהם עבד נגר זה, כיד דמיונו הטובהש ,ספיםנו

 ,'עיר קסומה' בספרוהסופר יהושע בר יוסף גם  בק' ו'האיסטמבולי' בעיר העתיקה בירושלים.

  123שעמד בבית הכנסת ה'אר"י האשכנזי' בצפת. הקודש ארון מזכיר את ,על צפת המספר

ימי העלייה הראשונה מתחילת קיומה עסקה בענייני שעה, בצרכי הארץ העיתונות של    

ישראל. -ובבעיותיה ושימשה שופר לתמורות הגדולות שחלו בחיי היישוב היהודי המתפתח בארץ

אופי היישוב הלך והשתנה; בתחילה האוכלוסייה הייתה בעיקר של זקנים, שבאו לסיים את 

כלוסייה זו התמעטה מול מספרם הגובר של עולים אך או 124ימיהם בעבודת ה' ולהיקבר בארץ.

צעירים, שביקשו לבנות חיים עצמאיים בלי תלות ב'חלוקה'. אלה נתקלו בהתנגדות מצד  מנהיגות 

היישוב, שחששה מהרחבת היישוב, מעבודת האדמה ומייסוד המושבות. המנהיגות טרחה לשמר 

אף חששו מכך ששינויים בהרכב  את אופיו של היישוב כקהילת לומדי תורה ועובדי ה'. הם

תונות העברית את הסיבה יהאוכלוסייה עלולים לפגוע בכספי ה'חלוקה', ויש שראו בייסוד הע

  125לפגיעה בכספי החלוקה.

בתחילה שימשה העיתונות בירושלים בעיקר לצרכי תעמולה בתפוצות, אך עם הזמן התברר כי    

הדרכה ולהשכלה. היא אף שימשה עבורה ה הצעירה הזקוקה ליהיא שירתה אף את האוכלוסי

מעין פתח לעולם שמחוץ לירושלים ולארץ ישראל. תפקידיה של העיתונות העברית היו לייצג את 

היישוב היהודי בארץ ישראל על כל מאבקיו הפנימיים בפני יהדות התפוצות ואף כלפי ההנהגה 

פרות יפה ותורנית.  בשנת המקומית. בנוסף לכך  שימשה העיתונות כבימה לספרות עברית, לס

נוסדו בירושלים העיתונים הראשונים: 'הלבנון' ו'החבצלת'. עיתון 'הלבנון', יצא בהסכמת  7221

ו רבני ירושלים. עורכיו היו יואל משה סלומון, מיכל כהן ויחיאל בריל. העיתון  הקדיש את מאמרי

תה של המסורת הדתית, עונלחם למען חיזוק סמכותה והשפ לבחינת התכניות של יישוב הארץ,

במשכילים ובאנשי הרפורמה. הוא הגן על שיטת ה'חלוקה', שהייתה לצנינים בעיני כלומר נלחם 

                                                 
 (.7ב ) א רבא של  דוד שחר עומד בדירתו של בנו מאיר שחרעשה ידיו של הסבארון בגדים מ 121
 שהפנתה את תשומת לבי לספר זה. ,תודה לפרופ' חגית לבסקי 122
כל סיפוריו של שמואל  מתוך תטז-כרך שני, עמ' תה ,אלו ואלו, 781-785, כרך חמישי, עמ' תמול שלשוםראו:  123

היכל הכלים , בדרך הנביאים'  ץ, קישחר, ד' ,7112 תל אביב, חבליםבאר, ח', , ירושלים תשל"ב, עגנוןיוסף 
 .2 עמ' ,עיר קסומהיוסף, י', -בר ,18-21 , עמ', ב8111אביב -תל ,השבורים

 .71-72ירדני, עמ'  124
 ציטרון. 125
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החוגים שצידדו ביישוב הארץ בארץ ומחוץ לה. העיתונים 'הלבנון' ו'החבצלת' הקדישו מקום רחב 

כיו בלט ישראל דב לתיאורים מחיי היישוב, אך היו שונים זה מזה. עיתון 'החבצלת', שבין עור

פרומקין, היה בעל גישה שונה מזו של 'הלבנון'. "הלבנון" בהיותו משוחרר מהשפעתם של הרבנים 

ישראל לעבור -הירושלמים, ניהל מלחמה חריפה בתופעת ה'חלוקה' וקרא ליהודים שחיו בארץ

 ציה.יזלחיי עבודה ולפרודוקטיב

בהתפתחות היישוב ובדאגה לרווחת העולים. העיתונות ב'יישוב הישן' מילאה תפקיד פעיל גם    

תמך בהקמתן של שכונות חדשות מחוץ לחומה ושל  המושבות  126העיתון 'יהודה וירושלים'

החקלאיות הראשונות, כדוגמת פתח תקוה. עיתון 'החבצלת' ועורכו פרומקין תבעו לדאוג לפליטי 

ולעודדם להתיישבות  ישראל בתחילת שנות השמונים-הפרעות ברוסיה, שהחלו מגיעים לארץ

-במושבות הראשונות. כמו כן תמך עיתון 'החבצלת' בעלייה התימנית, שהגיעה באותן שנים לארץ

אליעזר בן ף תמך במוסדות חינוך וחסד רבים. ישראל וחייתה בתנאים קשים מאוד. העיתון א

בעיתון ישראל, החל את דרכו -יהודה, שהשפיע רבות על התפתחותה של העיתונות העברית בארץ

מקוריים  -'החבצלת'. בן יהודה פיתח בעיתונות  תפקיד נוסף. הוא עודד פרסום קטעים ספרותיים 

בעיתונו 'הצבי' הפך המדור 'הספרות והלשון' לאחד המדורים החשובים, וקוראיו  127ומתורגמים.

 אף נחשפו לחידושי השפה העברית. 

 ישראל דיווח על החדשות בארץ ישראל היו כמה פנים: -לסיכום, לעיתונות העברית בארץ

 ובתפוצות, ביטוי עמדות פוליטיות וחברתיות, ומתן בימה לפרסומים  ספרותיים ותורניים שונים.

 

  הישן' יישובבימי ה' ישראל-ארץ. מצב המלאכה בג

, ביניהם היו 7271בעליית תלמידי הגר"א בשנת ניתן לראות  ישראל-ארץאת ראשית המלאכה ב   

מודי מקצוע יללהופנו  באופן כללי 128ה שהתכוונו לעבוד ולהתפרנס ממלאכתם.כמה בעלי מלאכ

מודי קודש. המאבק על לימוד המקצוע היה קשור למאבק על יאשר לא היו מוכשרים לל ,נערים

 יישובהיה שונה בין ה' היחס למלאכה ולעבודת כפיים 129תדמית החברה, החינוך וחיי הכלכלה.

. הראשון שלל עיסוק במלאכה מטעמים דתיים ורעיוניים וחי על זה הספרדיבין הישן' האשכנזי ל

                                                 
שפסק להופיע  מקביל ל'לבנון'תון י,  היה ע7277שיצא על ידי יואל משה סלומון בשנת   'יהודה וירושלים'תון  יהע 126

 שראל והמשיך לצאת בחו"ל.   בארץ י
 .811קורת קשים. ראו: ירדני, עמ' ידברי ב על כמה מתרגומים אלו נודע כי היו 127
חנני, עמ'  ראו:, 'חלוקה'יותיהם של בעלי המלאכה בקבלת כספי הואף קובעות את זכ 7281תקנות הפרושים בשנת  128
 .7 הערה, קס
 .811-818אליאב, עמ'  ראו:על כך  129
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. ההכנסות םלהתפרנס ממלאכת והספרדי השתדל יישובה בני , בעוד מרבית'חלוקה'כספי ה

תה קבועה. אך למעשה גם יהי 'חלוקה'ואילו חלוקת כספי ה ,מהמלאכה היו מועטות ולא בטוחות

 כספית.קקו לתמיכה ונזבכך  אלו שניסו להתפרנס התקשו

חיי כלכלה ויה ונחשלת, ייתה ארץ קטנה, עניה ישראל-ארץאכן קשיי הפרנסה היו רבים;    

הצורך כשגדל  תקינים כמעט ולא התפתחו בה. הדברים החלו להשתנות עם הגידול הדמוגרפי,

חל גידול באותה התקופה רותים, שינויים שיצרו תשתית לשוק פנימי. יבמוצרים שונים ובש

קשו לעבוד ולהתפרנס בכבוד. יוב 'חלוקה'אשר בחלו בחיים על כספי ה ,עיריםבעלייה של צ

קורת חריפה על שיטת ה'חלוקה' ועודדו את ימתחו ב ,אשר פעלו בגולה , יישובה ם שלעסקניה

מודי המלאכה והמקצוע: יעודדו את לבולטים חינוך הנוער למלאכה ולמקצוע. שני גורמים 

י המיסיון, אשר רצו להיטיב עם העניים וללמדם מקצוע ובכך הנדבנים הגדולים, ולהבדיל, אנש

 להכניסם תחת כנפי הכנסייה.

אין , אך חיי עבודה על מתת חסדועדיף חיי בטלה מהישן'  יישובהדעה שה' רווחה באותם הימים   

 ,ראשית המאה התשע עשרההחל בהיו יחידים שניסו להתפרנס מיגיע כפיהם  .זו כל האמת

כתב עוזרו של  הישן' יישובכדי להזים את הדעות על אופיו הבטלני של ה' ואכן, ל.ומספרם הלך וגד

 130 :7212גרת מן הארץ בשנת יהנדיב משה מונטיפיורי, ד"ר אליעזר הלוי, בא

-ארץעל שוא נוסדו מחשבות בני אירופה, אשר יחשבו כי יושבי ירושלים, צפת וחברון וכל 
רכוש ואמנות, ואשר רק לחיות חיי מנוחה  כולם בטלנים הם, אשר אין להם כל ישראל

אתם, ורבים התפרנסו בשפע  ובטלה הולכים המה שמה; באמת רבים הביאו רכוש רב
 . ובכבוד

 

חיי הכלכלה בירושלים ותולה זאת ב הקשיים את פריימן רו על 'המצב האקונומי' מבכה נ"דבמאמ

 131:שליםהיהודי בירו יישובשויון הנפש הכללי שחדר לבבעיקר בעצלות ו

כאשר יש אחד הרוצה לפרוץ מעגל זה הוא פוגש במבטים 'תמהים ורגזנים' המרפים את 
ידיו. אנשי נטורי קרתא מדברים בפומבי על 'רוע מצב הכלכלה' ומזהירים את בני חו"ל 

  .מלעלות לירושלים
 

ם לעשות וכי אנשים חרוצים בעלי הון מסוים יכולי ,טוען כי דברים אלו הם חסרי יסודפריימן    

 ומוגבל.  נרדף היהודי בהש ,כאן עסקים טובים יותר מאשר ברוסיה למשל

ה חיו רוב אנשי ירושלים בדוחק. בנוסף לכספי ה'חלוקה' הם התפרנסו יבעקבות גידול האוכלוסי   

יה המקומית ולתיירים, אך אלו לא סיפקו מענה ימתן שירותים לאוכלוסממסחר ומממלאכה, 

דגלה ש ,ישראל-ארץשל תנועת ההשכלה בהופעתה  השינוי חל עםרכי כל התושבים. ולצ

                                                 
 .811ן, אוצר מסעות, עמ' אייזנשטיי 130
 . 21-22פריימן, עמ'  131
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התשע  מחצית המאהב החל ו להופיעהחלמגמות שונות של פרודוקטיביזציה  .בפרודוקטיביזציה

יה המקומית ירכי הקיום של האוכלוסוענו על ציש ,על לימודי המלאכהבהן הושם דגש ו עשרה

יצירת מזכרות לתיירים. בין הגופים  של נותתפירה, נגרות, פחחות, מלאכת הדפוס ואוממו: כ

שנרתמו גם הן  ,ברת 'עזרה' בברליןשתמכו במגמות הפרודוקטיבציה בלטו כי"ח בפאריס וח

עשרה. בכרוז שפורסם -ינוך בשנות השמונים של המאה התשעלמערכה על המודרניזציה של הח

 132 :כתבנבאותן השנים כדי לעודד מגמה זו 

 בירושלים? מי הם בעלי העגלות ונושאי הסבל? הלא לכל פינה שאתם מי הם חרשי העץ והברזל 
 

 פונים תמצאו יהודים!
 
שהיו מצויות בתחום המושב במזרח  אלה יות השונות שהביאו עמם היהודים הןוהאומנ   

 134פינס מביא רשימה של חלוצי המלאכה היהודיים:  133אירופה.

ר' אליהו  –' יצחק פ"ח, לחרשי ברזל ר –ר' זלמן צורף, למפתחים  -ראשון לצורפי זהב  
ר' אליעזר  –ר' ישראל ב"ק, לחרשי עץ  –ר' מרדכי שניצר, למדפיסים  –זלמן, לחרשי אבן 

ר' מאיר וולף  –ר' ישראל שמעון, לתופרי נעליים כמנהג אירופה  –נגר, לכורכי ספרים 
תן ספיר, ר' זלמן נ –סנדלר ור' ישראל סנדלר, הראשון שהביא ריחים לטחינת קפה 

ר' פייבל  -ר' זלמן לעווין, הראשון לשענים  - הראשון שהביא מכונת קיטור לריחיים
 .זייגרמייסטער

 
וקרא  'חלוקה'תון 'החבצלת' הביע התנגדות לשיטת היע תגובות:כמה גישה הזאת עוררה 

הנדבנים סר משה  135חסותו לחיים על פי עבודה ורווח.ילשנות את התי יישובבמאמריו ל

-ארץקוריו ביאת המגמה לפרודוקטיביזציה. בשבעת בפיורי ובית רוטשילד חיזקו אף הם מונטי

, יישובהבראת הבסיס הכלכלי של הרבות למען מונטיפיורי ( פעל 7277 -7287נים )בין הש ישראל

הקשיים הכרוכים במעבר העבודה. למרות הרגלי את בקרב כמה מאנשיו רצון לשנות  הראו

פעולותיה בירושלים את  משפחת רוטשילד החלה 136פרנסת את עצמה,מחברה נתמכת לחברה המ

. המוסד התרכז למלאכה בשם 'בית חנוך נערים ונערות' פרסת וה וביביסוד בית חולים, קופת מל

לימודי קודש בשעות ל זאת הקנו נוסףלוב החניכים אצל בעלי מלאכה בעיר. בלימוד מקצועי ובשי

חייטות, סנדלרות, נגרות, מו: עירים עבדו במקצועות כהפנאי, בשבתות ובחגים. החניכים הצ

הם בש ,פחחות, שענות, צורפות, כריכת ספרים, רוקחות, דפוס ומסגרות. גם בתי ספר אחרים

אמנות ואומנות הקמת בית הספר ל מקצועי עם לימודי קודש. עם שילבו חינוך ,למדו מלאכה

                                                 
 .817אליאב, עמ'  132
 .887פרנקל, עמ'  133
  .51כרך ב', ספר ב', עמ' כתבים, פינס,  134
 .עמ' קסז ,חנני 135
 .877הנדל, עמ'  136
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בו רוב ש 137,ואלברט ענתבי בכר בהנהלת נסים 7222בשנת  של חברת כי"ח "תורה ומלאכה"

התלמידים היו ספרדים ומיעוטם אשכנזים בני כוללים עניים שהוכרחו לעסוק במלאכה, ניתנה 

אפשרות להשתלמות מקצועית מסודרת. גם המיסיון הפרוטסטנטי העסיק יהודים בעבודה 

עורי ישלים שיזמה לשכת 'בני ברית' בירו 7221חקלאית יזומה, וכן ייסד בית ספר לבנות. בשנת 

  138עורי הערב של המיסיון, ומפעל זה זכה להצלחה.יערב לאומנים במטרה להרחיקם מש

מתן עם במשא והן לה היו זקוקים שבלימודי האנגלית,  תמקדהינות מצד בעלי המלאכה היההתענ

 ן לצורך הגירה.ההתיירים ו

אף התייחס ך החילוני המאבק על החינוויתה קשורה קשר הדוק להשכלה, יהפרודוקטיביזציה ה   

, ורק אלו שנהנו 'חלוקה'לחינוך המקצועי. הביקור בבית הספר החילוני היה כרוך באבדן כספי ה

ית מקצוע וידיעות לבניהם. בתי הספר החילוניים בארץ, ימחלוקה זעומה יכלו לבכר על פניה הקנ

. משכו אליהם את בני השכבות העניותשהוקמו על ידי נדיבים מתוך מטרה חינוכית ופילנטרופית, 

חכמי הספרדים שלחו למוסדות אלו את ילדי  139בלו בנוסף לחינוך גם ביגוד וארוחות.יק אלה

כאשר ביקש קרל נטר לשלוח תלמידים לבית הספר החקלאי גם  העניים הנחשלים, ואכן כך היה

 140ב'מקוה ישראל'.

פינס( י"מ ו ,פרומקיןג'  אב"י, דש', )ביניהםחה יישוב'הבני יזמו אישים משכילים מ 7225בשנת    

 יישובדחים'. החברה הוקמה על מנת לחזק את מעמד המלאכה בינ-את הקמת חברת 'עזרת

 ועד הוחלט:ושפיתה את העולים במתן עבודה. בישיבה הראשונה של ה ,לחם במיסיוןיהיהודי ולה

141 

מוד מלאכה לצעירי הימים תכלית החברה לעזור לפי כוחה לכל עניי אחיינו בירושלים בלי
ובהמצאת עבודה או פרנסה לבאים בימים, למען יוכלו לחיות מיגיע כפיהם. לפי חוקיה 

לתמוך בבעלי  מקצוע ולספק להם הגנה כלכלית, וכןחבריה מתחיבת החברה ללמד את 
מלאכה שלא יתרשלו בעבודתם. באלו אשר היו מוכשרים יותר להתפרנס ממסחר, תתמוך 

אי הועד, תמיכה שתחולק בשוה בין אשכנזים לספרדים. כמו כן שמשה החברה לפי תנ
החברה כלשכת עבודה לפועלים ואף תמכה בחבריה בימי החורף בהם לא היתה עבודת 

 .בנייה זמינה
 

, . אלהבאמצעות דמי החבר ותרומות של נדיבים מחו"ל התחילה החברה לפעול בתמיכה בצעירים

חברות החלו ללמוד מלאכות. לאחר מכן הוקמו  יוע חומרישהוצרכו לס ידי כי"חוביניהם תלמ

                                                 
(  עמד בראש 7171-7271. אלברט ענתבי )הלשון העבריתממחיי  חינוךואיש  מורה( היה 7252-7117)נסים בכר  137

את מקומו של  נסים בכר כמנהל. על בית הספר "תורה ומלאכה"  7217האגף המקצועי של בית הספר וירש בשנת 
  ו: עפרת.רא
 קפב.-חנני, עמ' קפא 138
  וניים ליהודים במזרח אירופה, שגרמהבתי ספר חיל ם שלמקורו בפתיחת שהתעורר בפתיחת בתי ספר אלו חששה 139

 ., עמ' קפשםהתרחקות מחיי הדת והתבוללות ברחוב היהודי ל
 . 815, ראו: אליאב, עמ' המלאכה היה צד סוציאלי חשוב לעידוד לימודי 140
 , ח' כסלו תר מ"ד. 2גל'  'החבצלת' 141

http://he.wikipedia.org/wiki/1848
http://he.wikipedia.org/wiki/1931
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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'כנסת ישראל' של כולל הפרושים ו'עזרת ישראל' של כולל החסידים. עזרה שונות, ביניהן החברות 

בעלי המלאכה הקימו ארגון משלהם בשם 'פועלי צדק'. חברות כדוגמתן הקימו בעלי המלאכה 

על פי מוצאם של החברים. החידוש  יםו בנויה'לנדסמנשפטים', אשר הי בערי רוסיה ופולין,

 , התארגנה על יסוד7275שנוסדה בשנת  ,בירושלים היה בטיבה של החברה. חברת 'פועלי צדק'

תנהל על פי מוצאם של חבריו. משיטה הקיימת של מבנה כולל שלמעמדי, וזה עמד בסתירה -כלכלי

עמד בתחרות עם הכוללים ה "רים וביקשה לאסוף כספים, אך זשלחה שד ת 'פועלי צדק'חבר

קורת קשה מצד הפרושים. חברה זו יזמה תמיכה יזכה לבלכן ו שגם הם אספו כספיםהקיימים 

ן תנאים סוציאליים שונים. החברה ית כלי עבודה ומתיללמוד מקצוע, כולל קנשרצו  בנערים

עלי עזר ברצונם הטוב של הנדיבים. בישכרה גם רב שילמד את הנערים, וכל זאת מבלי לה

מצאו תמיכה ועידוד אצל הסופר עוזר דוב ליפשיץ אף ו ו לנוכח השיפור במצבםדדהמלאכה התעו

בתקופת השלטון  142שפרסם שבחם של עמלי ירושלים בתור כוח חברתי מתקדם. ,מאנשי ביל"ו

מאני נוסדו בירושלים שתי חברות המשרתות את כלל ציבור בעלי המלאכה. הראשונה היא 'תהעו

בצד  וקמה כחברה מעורבת של אשכנזים וספרדים ועסקה 7117שנוסדה בשנת  ,פיים'חברת 'יגיע כ

בשנת  ,מאוחר יותרהשנייה הוקמה ו 143שכונה ובית כנסת,בהקמת  גם הנושאים המקצועיים

  144'ארגון בעלי המלאכה'. , בשם7175

ין זה לגרע 145שבחלקם התפרנסו מעבודתם. ,הישן' צמח ועלה לאטו מעמד של עובדים יישובב'   

היהודי על ידי  יישובששאפו לחדש את פני ה ,נוספו בעלי בתים פשוטים ואף אידיאליסטים

מלאכה וחקלאות. גלי העלייה מרוסיה בשנות השמונים אף הם עוררו מודעות לעבודה בקרב 

פינס לכרוך יחד י"מ ואב"י  ניסו שניםאותן הזו לא האריכה ימים. ב הציבור היהודי בירושלים, אך

באנשי ביל"ו את האנשים ראה פינס  146יון המלאכה בתכנית נרחבת של גאולת העם והארץ.את רע

כך הוקמה חברת שה"ו  147כמה מהם עלו לירושלים ולמדו מלאכה. המתאימים לתכנית זו, ואכן

התפרקה בשל מספרם הקטן של חבריה. עם הזמן גברה ההכרה  אך היא ,)'שיבת החרש והמסגר'(

האמצעי העדיף לקיום, ובלבד שלא  אוע שיביא פרנסה וכי ההשכלה הישיש להשקיע בלימוד מקצ

לבסס את הפרנסה על כספי התמיכה בלבד. ניתן לומר שמאז שנות השבעים ואילך השתנה היחס 

                                                 
 כ"א חשון תרמ"ו. , 7גל' , 'הצבי' 142
  ,71עמ'  בסקי,ייאסת שבה שימש את עולי מונסטיר. ראו: גרובית הכנ ,7112השכונה הוקמה בשנת  143
 . 711 עמ' גנחובסקי, 144
 חנני, עמ' קסו. 145
 שם, עמ' קפג. 146
כרך א', חוברת ג', , דרויאנובבקרב היישוב, ראו: על הפצת מלאכה וחרושת בתקנות הפנימיות של ביל"ו מדובר  147

 .71עמ' 
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למלאכה ולאומנות הן בירושלים והן בשאר הערים. עם הגידול במספרם של בעלי המלאכה עלתה 

 148המקצועית. גם רמתם

פועלים  , ולראשונה נראו בירושליםיישובשל שנות השמונים גבר היסוד העובד ב עם גלי העלייה   

שעלה לארץ בשנת  ,ר' יעקב מןאחד מהם היה  .יןיפועלי בנוושכירי יום עבריים, ביניהם סתתים 

 -מן תכנן וביצע את בניינם של בתי השכונות החדשות 149יה בירושלים.יונודע כאבי ענף הבנ 7221

 יישובאת מרבית בתי הכנסת ב ,בתי כנסת כמהית הספר 'למל', וין ביי צדק', בנבית החולים 'שער

וכן  151'קהילת יעקב' בבתי ברוידא 150'בית ישראל' בימין משה, 'זכרון מנחם' בבתי ראנד, -הישן

יעקב מן נהג להזמין את חרש העץ שלמה  קיים בית כנסת, בושאף  את בית החולים 'שערי צדק',

בימין  : בתי הכנסת 'בית ישראל'וט הקודש לבתי הכנסת החדשים שבנהקאופמן לעצב את ריה

בבית החולים שערי  סתהכנית בבתי ברוידא ובב 'זכרון מנחם' בבתי ראנד, 'קהילת יעקב' 152,משה

כי בין רהיטי הקודש האחרים  ,המידען יעקב גינצבורג, נודע ,מנכדו של שלמה קאופמן .צדק

יש לציין כי חרשי העץ,  153'בית מנחם', בבתי נייטין. סתהכנית שעיצב נמנה גם ארון הקודש בב

מוצאם או והחדש', למדו את אומנותם בארצות הישן  יישובמעצביהם של ארונות הקודש בימי ה'

  154.ישראל-ארץעבודתם במהלך ב

 יישובנודעה בחשיבותה מלאכת עיבוד עצי הזית. על יחסו של ה' ישראל-ארץמבין המלאכות ב   

תונות ישהודפסו בע ,כה זו וקידומה ניתן ללמוד מכמה מאמרים ומכתבים בנושא זההישן' למלא

שהיו יכולים לדעתו לעמוד  155,התקופה. לונץ שיבח את מלאכת עץ הזית של אומני ירושלים

 ישראל-ארץיזכו לתמיכה במכירה ובתצוגה של עבודותיהם ב בתחרות עם האומנים הנוצרים אם

הוא קורא לחרשי עץ  157למערכת החבצלת,יאקאבס משיקגו אברהם במכתב ששלח  156ל.ובחו"

להיטיב את מצבם החומרי ולהתכונן לקראת התערוכה הכללית שתתקיים  ישראל-ארץהזית ב

ועד עובדי עץ ופינס. הוא פנה ל לב ניכרת לאומנים אלו הקדיש י"מ. תשומת 7211בשיקאגו בשנת 

                                                 
  .(8ב)תמונה  ראו: על בעלי המלאכה בירושלים בשנת  148
 ית משפחתו ארצה לירושליםיברוסיה הלבנה, ובילדותו קיבל חינוך תורני. אך עם על 7252יעקב מן נולד בשנת  149

 ישראל-ארץלו להיות רב ודיין. היה מן הראשונים בשהיה תלמיד חכם ואף הציעו אף  ,יעקב מן בחיי עבודה  בחר
ד את מלאכת החציבה, ושעסקו בקבלנות בניין, היה מדריך ומורה לדור שלם של סתתים ובנאים בירושלים וקידם מא

הבנאות והסתתות של העולים מתימן שהגיעו לארץ בחוסר כל בתחילת שנות השמונים, והיו עד מהרה לבעלי מקצוע 
בני יונה: תולדות משפחה אחת ; ליואי, א', 812עמ'  אליאב,; 51כליפא, עמ' -; שליו7181 , עמ'ב  תדהר, ראו:מעולים. 

 תל אביב תש"ד.  (,7271-7171בישראל במשך מאה שנה )
 של גב' רוזנבליט, אשת המידען מיכאל רוזנבליט. על ידי מנדיל ראנד, סבה 7171השכונה הוקמה ב  150
 .817כליפא, עמ' -, שליוראו:המאה העשרים בתרומתו של הנדבן יעקב ברוידא,  בתי ברוידא הוקמו בתחילת 151
 .77מוליך לימין משה, עמ'  152
 בי לארון קודש זה.ר רותי יעקובי שהפנתה את תשומת ללד". תודה 153
 .71 ראו: עמ'  'יישוב הישן'בימי ה על חרשי העץ 154
 .815ראו: אליאב, עמ' פרדים. ס 5אשכנזים ועוד  נגרי עצי זית 51מצויים  בין האמנים 155
 ., כ' אלול, תרמ"א57ליון י, ג77שנה  'החבצלת', 156
 ., ח' אב תרנ"א57ליון' י, ג87, שנה החבצלת'' 157
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לעובדים מחיר עבודתם ובעודף הרווחים  מכירת התוצרת, לשלם את הזית והציע להם לרכז בידיו

באשמת האומנים עצמם וקפדנות הסוחרים אך  158להשתמש להפצת מלאכה ולחינוך ליתומים.

 פעולותיו לא כולן נשאו פרי. 

מצביע על מעמדה של הארץ כארץ הגירה ענייה,  ישראל-ארץמצב המלאכה ולימודה ב לסיכום,   

הקשה על  . מצב זהבנושאי תרבות, חינוך ומלאכה לא הגיע לכדי תמימות דעים יישובשבה ה

וקשיי  'חלוקה'בנייתה של מערכת מסודרת המטפלת בנושאים אלו. המסורת של חיים על כספי ה

התפתחה עם הקמתן  ישראל-ארץבדרכו של לימוד המלאכות השונות. המלאכה ב הפרנסה עמד

חשיבות בלימוד שראו בפולין,  של 'חברות' שונות לעידוד המלאכה ולימודה, כדוגמת ה'חברות'

מאז שנות השבעים של המאה התשע עשרה השתפר יחסה של  159פרנסה.למקצוע כהבטחה לקיום ו

ובמקביל עלתה  ,למלאכה ולאומנות מספר בעלי המלאכה עלהבירושלים ובשאר הערים, החברה 

 גם רמתם המקצועית. 

 

   ישראל-ארץב עיצוב תשמישי קדושה. ד

, כמו שאר ואו עבורבני היישוב הישן בידי  ישראל-ארץוהמצווה שנוצרו בתשמישי הקדושה    

חפצי האמנות העממית היהודית המקומית, היו מעוגנים בדרך כלל בקשר העמוק למקומות 

ולחיי הדת והמסורת. רוב האומנים העממיים היו בעלי מלאכה  ישראל-ארץהקדושים ב

ם הקרובה, או שקיבלו הכשרה מקצועית שלמדו את מלאכתם בביתם או בסביבת ,אנונימיים

עבור הקהל היהודי המקומי והן  הן כלשהי והמשיכו ביצירותיהם מסורות קבועות. האומנים יצרו

עבור התיירים בארץ הקודש, חפצים שימושים לצרכי יום יום, וכן תשמישי קדושה ומצווה לבית 

וירים ודפוסים שונים כלוחות הכנסת ולבית. הם עיצבו חפצים מטקסטיל, קמיעות, כתבי יד מא

ולוחות 'מזרח', שהאמן משה בן יצחק מזרחי  (ישראל-ארץ'שיויתי' )'מנורה' בפי קהילות המזרח ב

ממנו יצרו שזית,כמו כן התפתחו ענף מלאכת עץ  160)שאה( התמחה בציורם על גבי לוחות זכוכית.

מענים של יצירות האמנות מזכרות שונות ותשמישי קדושה ומצווה, הצדף ואבן הביטומן. בין הנ

דיברו ללבם  . מזכרות אלהישראל-ארץהמקומיות היו יהודי התפוצות שצרכו מזכרות שונות מ

  161.ישראל-ארץועוררו אותם לתרום כספים ליהודי 

                                                 
 .77עמ'  ,ספר א' פינס, כתבים, כרך ב'  158
 .21-28הנדל, עמ'  159
 וה. , ד, בעל כך ראו: פישר, פרקים  א 160
 . 17צבר, לבחינת השוני, עמ'  על המקומות הקדושים באמנות העממית, ראו: 161
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רושלים, י - בתיאורים סמליים של המקומות הקדושים מקדורוב העיטורים על חפצים אלו הת   

  162ובימי הביניים. כבר בעת העתיקה היו מצויות מזכרות יהודיות צפת, טבריה, חברון ובית לחם.

איורי החיבור 'ייחוס גם  סוגה מיוחדת של כתבי יד; המשילאמני המזכרות שמקור ויזואלי כ

משו את יבידי מחבר אלמוני בירושלים בסוף המאה החמש עשרה, וש ראהשחובר כפי הנ ,אבות'

, היו מקור לאמנים ישראל-ארץהיהודי ב יישובכה בהשד"רים שיצאו לגולה לגייס כספים לתמי

נועדו  , והםריאלייםתיאורים  ן בהםת הקדושים איאיורים עממיים אלו של המקומו 163אלה.

סוגה נוספת היא דפי האיטינרריום מאיטליה,  164.ישראל-ארץלשמש מזכרות ליהודים הרחוקים מ

בהם ראוי שעולה שהשכנות לה, או בארצות  ישראל-ארץאורי המקומות הקדושים ביהכוללים ת

אורים איקוניים של הכותל המערבי, יאורים אלו, שהפכו להיות תיהרגל, יהודי או נוצרי, יבקר. ת

ארצות האימפריה העותמאנית ומשם קברי צדיקים שונים, הגיעו מאיטליה לשל בית המקדש ו

  165עשרה.במאה התשע  ישראל-ארץלבעלי המלאכה השונים העוסקים בעיטור המזכרות ב

עשרה הגיעו מכמה -מאה התשעב ישראל-ארץתשמישי הקדושה והמצווה בקהילות שיישבו את    

בידי העולים מאשכנז ומבני הפזורה  ישראל-ארץחפצים שהובאו להיו ביניהם  מקורות:

לקראת סוף המאה בידי יהודים מארצות האיסלם שהצטרפו יו חפצים שהובאו ההספרדית, ו

שמילאו תפקיד של  ,רים"בידי שדלקראת סיומה. חפצים אחרים הובאו ובמהלך המאה  יישובל

 יישובלבין ארצות הגולה; הם נשלחו במטרה לאסוף כספים עבור ה ישראל-ארץמקשרים בין 

יני הלכה יהיהודי ולחזקו, ובמקומות שליחותם שימשו כסמכות רבנית וקהילתית, פסקו בענ

ם אף נשאו עימם במסעותיהם לגולה תשמישי השד"רי והכריעו במחלוקות שונות בקהילות.

ולהפיץ את  ישראל-ארץכדי לחבב את  ,ישראל-ארץשנוצרו בידי בעלי מלאכה ב ,קדושה ומצווה

באו לידי והם  ,ישראל-ארץאומנותה בגולה. בין קהילות שונות בגולה שררו קשרים הדוקים עם 

מישי הקדושה שנשלחו מעיראק תש ,למשל ,כך הגיעולירושלים. ביטוי במשלוח תשמישי קדושה 

בסקירת המצאי של תשמישי  166.ם לדוד' בשכונת הבוכרים בירושליםלבית הכנסת 'שושני

תשמישי קדושה  ישראל-ארץעולים שייצרו ב-אנו נוכחים במקור נוסף: אומנים  הקדושה

המשקפים וממשיכים את המסורת של קהילות המוצא שלהן, אם אלו אשכנזיות או  ,מקומיים

ברימון לספר תורה דמוי מגדל שנוצר , למשל, יות. את שילוב המסורות ניתן לראותספרד

                                                 
 למאמרים בנושא דימויי ירושלים במהלך הדורות ראו: קוחנל. 162
 .71צרפתי, ר', מנחה שלוחה, עמ'  163
 . 87שם, עמ'  164
אחת מארצות האימפריה אין ספק שמסורת זו הגיעה לירושלים באמצעות קהילה ספרדית ב לדעת צבר 165

  .75צבר, מזכרות, עמ'  העות'מאנית, ראו:
 .811יניב, סקר, עמ'  166
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גוף הרימון מעוצב על פי המסורת הספרדית של מגדל חד קומתי, אך בראשו קבוע  167בירושלים:

הרימון עשוי בטכניקת הפיליגראן,  (.1בפייני לתשמישי קדושה אשכנזים )כתר תורה האו

י ישראלית של ראשית המאה העשרים. בין תשמיש-צורפות הארץינית לסגנון התימני ביהאופ

הישן' נמצאים רימוני כסף לספרי תורה שעוצבו  יישובה'הקדושה והמצווה שנוצרו בתקופת 

מאניים או פרסיים, עצי חיים, ידות לספר תורה 'בידי חרשי כסף על פי דגמים עות ישראל-ארץב

ם מה הידועה של הברושים המזדקריימערבי בסכהכותל ה מופיע תיאור עליהןש ,וכוסות קידוש

  168והן בתפוצות. ישראל-ארץמה זו הפכה לסימן היכר של אמנות עממית הן ביסכ(. 5במעליו )

מאנית בעקבות היציבות 'ככלל חלו תמורות גדולות בשלהי התקופה העות ישראל-ארץב   

התפתחות התיירות. לו שהביאו לפתיחת הארץ לארצות אירופה ,המדינית וההתפתחות הכלכלית

תנועת התיירות, בעיקר של יהודים וצליינים נוצרים, הביאה לפריחה בתעשיית המזכרות. מקום 

זית, חומר הגלם המקומי, שייצורן החל בבית לחם והגיע -ו המזכרות מעץסמרכזי בתעשייה זו תפ

בית המשלחת  הזית אך החלה על ידי חרושת עציאלי "לפי רפ 169לממדים משמעותיים בירושלים.

האומנים הראשונים היו ערבים  170.סדה להפיץ דת הנצרות בין היהודים"שנו )המיסיון( הבריטי

שהוכשרו בבתי מלאכה שהוקמו על ידי מנזרים ונתמכו על ידי מוסדות נוצריים בעיר.  ,נוצרים

. הטמפלרים הגיעו לירושלים מלאכת הזיתהטמפלרים ואנשי המושבה האמריקאית המשיכו ב

במלאכת עץ זית למזכרות, ואף פתחו  עשרה ובה שלחו ידם גם-יה של המאה התשעיית השנבמחצ

אומני עץ הזית הנוצרים תיארו בעיקר דגמי כנסיות ומקומות קדושים,  171חנויות למכירתן.

הזית ואף  ית עסקו במלאכת עץנסצינות מחיי ישו, מריה והקדושים. אנשי המושבה האמריק

בהן כריכות לספרים ואוגדני פרחים  ,המזכרות 172יון' עסקו בכך.הנזירות ממסדר 'האחיות צ

בפרט לבם של יהודים, נוצרים ומוסלמים, ברו אל י, עוטרו במוטיבים שדישראל-ארץמיובשים של 

לאור הצלחתן של המזכרות הנוצריות,  מקודשים לכל אחת משלוש דתות אלו.המקומות ה ראהמ

לתעשיית ייצור המזכרות מעץ זית בשליש האחרון  יםהצטרפו גם בעלי המלאכה היהודים בירושל

וביקשו זו שהצטרפו לתעשייה מצליחה  ,עשרה. בין בעלי המלאכה הראשונים-של המאה התשע

יה ר' יחיאל צבי הירש צימרינסקי "אומן נפלא בהכנת כלים מעצי ה ,לצקת בה תכנים יהודיים

                                                 
 .817יניב, סקר, עמ'  167
 .71צבר, מזכרות, עמ'  168
  עץ הזית בירושלים של תמול שלשום'.שאפשרה לי לקרוא את עבודתה 'מלאכת  ,לאפרת כרמוןתודה  169
 .77רפאלי, עמ'  170
 .727אריה, עיר בראי התקופה, ב, עמ' -בן 171
ו גם אלבומים של "פרחי ארץ הקודש" כרוכים בכריכות עץ זית. בשער יפו הוקם מפעל לעיבוד עץ זית ובו נמכר 172

 .771 וסטר, עמ'ראו:  היו מוקדשות לעזרה לנזקקים. ההכנסות ממחירתם
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 יישובמש כגשר בין היוש 174פעולותיו שזכה לדברי הוקרה על ,ר' יחיאל היה בעל מלאכה 173.זית"

התפרסמה  7272בשנת  175עץ הזית בירושלים היה חיים יעקב. חלוץ תעשיית מלאכת הישן והחדש.

תון 'החבצלת' סדרה של כתבותיו ושמן: 'מצב המלאכה בירושלים יליונות של עיג הבארבע

הכושלים של חובבי סיונות יקורת חריפה על הניבכתבותיו הוא זועק מרה ומטיח ב 176ותיקונו'.

לא נעשה דבר לפיתוח העבודה ש ועל כך ציון למיניהם לשפר את מצבם החומרי של יהודי ירושלים

לעבודה. בעלי מלאכה כמותו, כותב חיים יעקב, אילו היו מסייעים להם לעמוד  ךחינוההיצרנית ו

ם להשתכר היו יכולי ,בתחרות עם האומנים הנוצרים הנעזרים בהלוואות ממוסדות הדת שלהם

אומנים עממיים הצטרפו למלאכת ייצור המזכרות מעץ כמה  בכבוד וגם לספק עבודה לאחרים.

צוב חפצים לבית הכנסת ולבית היהודי, ביניהם רימונים, עצי חיים, ידות לספר יזית ועמלו בע

ן , וכ(7במגשים לפסח )רוג, בתי מזוזות, תורה, וכן תשמישי מצווה כמגדלי בשמים, קופסאות לאת

המקומות הקדושים  ראהעל רוב החפצים מגולף מ א772קופסאות ותומכי ספרים לשימוש ביתי.

מעוטר  (2בזוג אחד מעצי החיים ) ולצידם מופיעה כתובת ההקדשה ושם האתר המתואר.

עליהם חקוק מגן דוד ובתוכו הכתובת 'ציון'. דימוי זה היה בשימוש לאחר ש ,במדליונים מפנינה

ראשית השימוש בסמלים ציוניים על כך  יוני בסוף המאה התשע עשרה ומעידפתיחת הקונגרס הצ

עוצב תיק קטן לספר תורה מעץ זית המעוטר  אותה תקופהב .להגדרת הזהות הלאומית. בירושלים

(Marquetry),במרקטרי 
וכן  178,(7ב) שם נוספו לו עיטורים צמחיים מכסף ,שנדד למצרים  177

מראות המקומות שיר השירים מעוטר בחותמות עם  נרתיק קטן מעץ זית לאכסון מגילת

 (. 2בהקדושים )

מלמדת על  ישראל-ארץלסיכום, סקירה קצרה זו של דרכי העיצוב של תשמישי הקדושה ב     

ועל התהוותו  ,שהביאו עמם את מסורותיהם האמנותיות השונות ,סגנונם של האמנים העממיים

                                                 
 
 .77, עמ' פרומקין 173
 עורייעורי ערב לאומנים במטרה להרחיקם משיצימרינסקי היה חבר בלשכת 'בני ברית' בירושלים שייסדה ש 174

 יקרו לנוהוא נקרא אח יקר ש' נשיאה של הלשכה, שלח לו בחתימת ר' יחיאל מכל פינס,המיסיון. במכתה הוקרה שנ
. מקדיש רוב עתותיך לגמל חסד בגופך'פעולותיך תמיד, כי לבך לב טהור, ורוחך רוח חנינה, ולטובת אנשים אתה עמל ו

 . 871-878ראו: הנדל, עמ' 
 ראו:יוזף. -כמתנה לקיסר פרנץ 7222הכין בשנת ש ,חיים יעקב התפרסם בזכות תיבת עץ שחור משובצת צדף 175

 . 817על חיים יעקב ראו: אליאב, עמ' . ז עמ' ,החרש והמסגרגראיבסקי, 
 ח .ל"מנחם אב בשנת תר ז"י"ז תמוז, כ"ה תמוז, ג וט, 'החבצלת' 176
מוזיאון חצר יש, מנהלת אמנותית: גליה גב ,7177-7272  מאיר רוזיןהקודש מזכרות מארץ על מזכרות אלו ראו:   א533

רשימה קטלוגית של כהן )עורכת(, -נורית שילה , של שץ" בצלאל ", וכן: 27-71, עמ' 8111ירושלים ,הישוב הישן, 

 .52, עמ' 718, פריט מס' 7121-7128  החפצים בתערוכה, מוזיאון ישראל

 עיטור העשוי בטכניקה של שיבוץ והטבעה בעץ.  177
 .5, תמונה 1' מון, עמכר ;אוסף ידידר', צרפתי, ראו:  178
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ית י. אין רואים בתקופה זו ביטוי אמנותי לחווישראל-ארץסגנוני הייחודי ל 179של 'כור היתוך'

 .שימצאו מקומם באמנות מאוחר יותר העלייה או ההגירה ולמפגש עם הנוף המקומי, ביטויים

 

 בעת החדשה ישראל-בתי הכנסת בארץבאמנות יחס ההלכה ל .ה

תמיד  ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה'לארץ ישראל שמור מעמד ייחודי הכתוב כבר בתורה:   

מעמדה זה של ארץ ישראל דרש  .יב(יא: )דב' 'עיני ה' אלוהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה

יחס מיוחד לשאלות הלכתיות בנושא ריהוט הקודש בבתי הכנסת. ניתן לראות זאת בפסיקה 

  עשרה ותחילת המאה העשרים. בין-אורי חיות בבית הכנסת במאה התשעיהפוסלת ת ,המחמירה

 סתהכנת ארון הקודש בביפסלי החיות על  רבי שמואל העליר מצפת, שהאריך בדבר הפוסלים היה

אנשי הקהילה האשכנזית התרעמו על החיות המגולפות  180ה'אר"י האשכנזי' בצפת ופסק להסירן.

על ארון קודש הנ"ל. בקונטרס 'טהרת הקודש' שולל הרב העליר באופן גורף תיאורי חיות בעיטור 

תקופה היו פוסקי הלכה המסורת האשכנזית המחמירה ביותר. באותה בהתאם ל ,ארון הקודש

 181 :ין זה ומתוך צער על כך הוא כותביאשכנזים שלא החמירו בענ

ובעו"ה ]בעוונותינו הרבים[ רבו כעת בייחוד בארץ אשכנז אשר למדו ממעשה הגויים 
ר חיות ובתיהם מלא מצורות פסל ומסיכה. ורובם בצורה בולטת תבנית אדם ורמש, צפו

   .הארץ
 

מספר רב של תשמישי קדושה  עשרה נמצא ברחבי אירופה-עשרה והתשע-ואכן במאות השמונה 

בצפת הוסרו מעל ארון הקודש החיות והונחו בחדר צדדי סמוך לבית  182מעוטרים בבעלי חיים.

 התנגד אף הוא לזוג האריות שצייר מרדכי שניצר דוד חזן בירושלים הראשון לציון ר' 183הכנסת.

רבן יוחנן בן זכאי, והם הוסרו בפקודת הראשון לציון ר' שלמה משה  סתהכנת על משקוף בבי

 184 חזן: סוזין. מעיר על כך הרב

ונתוספה נחלתינו תסמר שערת בשרינו לשמע אוזן דאבה נפשינו שמענו ותרגז בטנינו, כי  
יר עז לנו הבתי כנסיות פה ע-בנין-הכי הוה עובדא: פכה"ק זה ימים במספר השנים בעת

בלתי כונה עשה מעצמו וצייר במשקוף ביבכ"נ בפתחו דמות שני  185תוב"א, והגוי הבנאי
אריות בנוי לתלפיות, והמה בולטים ליופי והדור לבית אלהינו. ובה שעתא קם כארי רבינו 

                                                 
ומעלה את חיי היהודים  7111ביטוי שמקורו בשם מחזהו של ישראל זנגוויל, סופר יהודי אנגלי, שהוצג בשנת  179

 המהגרים לאמריקה.
מנחם, 'הלר )העליר( שמואל, -על הרב שמואל העליר ופעילותו בצפת, ראו: נ' בןע"א. , דף ב העלירעל כך ראו:  180

 .788-772, ב, ירושלים תש"ך, טורים ונות הדתיתאינציקלופדיה של הצי
 שם, דף יא ע"ב. 181
 .77 הערה, 71צבר, לבחינת השוני, עמ'  182
נכדו של הרב העליר, הרב אברהם זיידא הלר, מספר כי בילדותו היו הצורות עדיין מונחות בחדר צדדי, ראו צבר,  183

 . 21לבחינת השינוי, עמ' 

 
 צ. חזן, א"ח אות184
עץ מרדכי שניצר הוא שצייר אריות אלו, אך כדי שלא לבייש אותו נכתב כי היה זה 'בנאי גוי', ראו חרש האבן וה 185

 .27-77באר, מלך האמנות, עמ' 
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הגדול הגאון ר"ל )ראשון לציון( מהר"ם סוזין ז"ל וצווח ככרוכיא להרוס ולנקות כל 
ר רב: לא יעשה כן במקומינו, על ארצינו ועל נחלת אבותינו, דהגם אם המשקוף, והכי אמ

בחו"ל המצא ימצא מי שמקלו יגיד לו, לא זו היא הדרך בעי"ק אשר עיני ה' בה לדרוש 
 .ו הצורות צררות הנז"לאותה תמיד. ועבד עובדא' והסיר

  
רצות אשכנז בסוף בא :סטורייםייש לציין כי להסרת החיות מבית הכנסת ישנם כמה תקדימים ה

היחס לעיטור בדמויות וחיות. תבליטי  החמיר עשרה-ותחילת המאה השלוש עשרה-המאה השתים

( הוצאו 7772-7112) האריה והדרקון על כותרות העמודים בבית הכנסת ברואן בצפון צרפת

אלא קובעו בתוך הקיר  ,ראה הדבר כהרס חלקים מבית הכנסתישמא י ,ממקומם, אך לא סולקו

  186וני כשראשיהם מסובבים כלפי מטה.הקיצ

גם אם הקלו בחוץ לארץ בקביעת ציורים שאין בהם לחשוש לחשד אלילות בבית הכנסת, בארץ    

אורי החיות יואכן, כאן החמירו יותר הפוסקים בנושא ת גדול היה החשש של עבודה זרה. ישראל,

 המושבותו יפון כרבן של על ארונות הקודש. בתחילת המאה העשרים נשאל הראי"ה קוק, שכיה

וכן כרב הראשי האשכנזי  ירושליםומאוחר יותר שימש כרב האשכנזי של  העלייה השנייהבתקופת 

כותב  187ארון קודש שזה עתה הסתיימה מלאכת עיטורו. בתשובתו בדבר פיסול חיות על הראשון,

 דע מראש על עיטורו של ארון קודש באופן זה, היה מונע זאת. אךשלו י ,הראי"ה קוק

דבר שכבר נעשה, וכבר ראו כל ההמון להיתר בפומבי, בכמה בתי כנסת של קהילות  
וכיון שאנו רואים הגדולים צדיקי עולם גדולים... הם גאוני עולם וצדיקיםקדושות, שהיו ב

 .[ניקום ונמחה יש בזה לעז גדול ח"ו ]חס ושלום ושלא מיחו ואנ
 

  188מוסיף הרב עובדיה יוסף:   

פשט המנהג בארץ ישראל בכל בתי הכנסת הספרדים להחמיר שלא יהיו צורות כלל  
ו לאסור, חייבים להתנהג ועיקר, ואף הבאים מחוץ לארץ מערי אשכנז ואירופה שלא נהג

זהר בקדושה יתרה, ובפרט יכמנהג ארץ ישראל... וכל שכן בארצנו הקדושה שיש לנו לה
ת שאנו שיש לחוש לחילול ה', כי הינו חרפה לשכננו הגויים אשר ילעגו לנו על הצורו

 . משתחוים למולם בבית הכנסת
 

ולם התפילה, האם היא צריכה בנוסף לארון הקודש, דנה ההלכה גם במיקומה של הבימה בא   

  189בתלמוד לעמוד באמצע בית הכנסת או שניתן להעמידה במקום הגבוה שם עומד ארון הקודש.

ם קבע כי את "אף הרמבהבימה במרכז האולם.  הוצבה ובש ,בית הכנסת הגדול באלכסנדריהנזכר 

-ומר לעם דברי'כדי שיעלה עליה הקורא בתורה, או מי אשר א ,הבימה יש להציב במרכז האולם

עשרה, עם התגברות תנועת הרפורמה באירופה -במאה התשע 190כיבושין כדי שישמעו כולם בשוה'.

                                                 
 ו. -רודוב, עיצוב פיסולי, עמ' ה 186
 גרת י'.יא, , אקוק 187
  .סימן סב ד"ה והנה מרן, חלק ג יוסף, 188

 
 .סוכה נ"א ע"ב189

 הלכה ג. משנה תורה, הלכות תפילה, פרק יא190 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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בבתי  ,בארץ ישראל 191והצבת הבימה בסמוך לארון הקודש, נדרש החתם סופר לדון בשאלה זו.

 ,כנסת בשתי מושבות מימי העלייה הראשונה, 'אהל יעקב' בזכרון יעקב ו'אהל שרה' ברחובות

את בית ן זה תסיסה רבה במושבה. יעני עוררמיקום הבימה שאלות הלכתיות. בזכרון יעקב  ררעו

הבימה  מיקמו את . הםחניכי התרבות הצרפתית שהיו ,תכננו פקידי הברון 'יעקב'אהל הכנסת 

אולם  ולא במרכז עשרה,-תשעבאירופה במאה ה רפורמהה תסמוך לארון הקודש, על פי גיש

המסורתית. משלחת הרבנים ובראשם הרב קוק, רבן של המושבות, והרב  התפילה על פי הגישה

קרה במושבות העלייה הראשונה וניהלה יבהראשי של העדה החרדית בירושלים  זוננפלד, הרב

נושא לדיון בקרב  תה הבימהיהי בבית הכנסת 'אהל שרה'אף  192.מיקום הבימהמאבק לשינוי 

 193נקבע: 7212נת בש עד של רחובותובישיבת הואנשי המושבה. 

ימה בבית הכנסת החדש ]שייבנה[ רק הב לעשות ]אנו[ מחליטים לקבל עלינו לדורות
נשים ת הישנים, ולהקיף את הגזוזטרה מעזר באמצע בית הכנסת, כמקובל בבתי הכנסיות

     ]המחיצה[ במעקה גבוה מקומת איש.

בית הכנסת 'אהל ב בימהה אשר פרצה בעקבות מיקום ,ה המחלוקתה ידועתייבשנה זו כבר ה   

ברקע ההתנגדות למיקום התיבות בשני בתי כנסת בסמוך לארון הקודש  בזכרון יעקב. יעקב'

עומדת התנגדות ההלכה למיקום הבימה בסמוך לארון הקודש כמנהג הרפורמים, כפי שנזכר לעיל 

 בשו"ת החתם סופר. 

והאיסור נע בין פסילה  ,פניםהקודש בארץ ישראל היו כמה  ליחסה של ההלכה לריהוט ,לסיכום 

לארץ לארץ ישראל -העלמת עין. ההבדלים בגישות הפוסקים בין ארצות חוץלמוחלטת להיתר ו

בשל  ,ישראל-בתוך הסביבה הגויית רבנים התירו או העלימו עין, אך בארץשבכך  ציםבנושא זה נעו

 .קדושתה של הארץ, הייתה הקפדה הלכתית יתירה ודגש על איסור עבודה זרה

 

 ישראל בימי ה'יישוב הישן' -. האומנים שעיצבו את ריהוט הקודש בבתי הכנסת בארץו

ישראל היו ברובם חרשי עץ, שנולדו באחת מארצות מזרח אירופה -בוני ארונות הקודש בארץ   

 ועלו בימי ה'עלייה הראשונה'.

                                                 
 .ד"ה תשובה  סימן כח סופר, חלק א )או"ח(, 191
 .21הלוי הורוויץ, עמ'  192

 
 .(7212, כ"ד בתשרי תרנ"ו )75ארכיון רחובות, ספר הפרטיכלים, ישיבה 193
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בבית מדרש בנעוריו בוילנא, שבה למד  7217מרדכי שניצר היה חרש אבן ועץ. הוא  נולד בשנת    

במסורת המשפחה מסופר על כישוריו האמנותיים המופלאים, שנגלו לו  7287.194ועלה לארץ בשנת 

בדרך של חלום: בחלומו הוא עשה ארון קודש מעוטר להפליא, כדוגמת זה שעמד בבית המדרש 

של  ובהאומנות. מרדכי שניצר נודע כמעצבוילנא. מאותו יום הוא הקדיש את רוב זמנו למלאכת 

ארון הקודש בבית הכנסת 'מנחם ציון', שבנו האשכנזים הפרושים בירושלים ובשיפוץ ההיכל 

הוא גם   7217.195והגמלון בבית הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי' לעדת הספרדים, ששיפוצו החל בשנת 

שיפץ את ארון הקודש מחרסון שברוסיה, אשר ניזוק מתלאות הדרך עד הגיעו לבית הכנסת 'בית 

ידוע גם כי מרדכי שניצר צייר את האריות משני צידי ההיכל בבית הכנסת 'רבן יוחנן בן  196ב',.יעק

אליעזר הלוי, יד  197זכאי', ציור שעורר התנגדות רבה והוסר לפי פסק של הרה"ג שלמה משה סוזין,

ימינו של משה מונטיפיורי, מסיים את האיגרת החמישית והאחרונה שכתב אל מונטיפיורי בדברי 

  198 ח למרדכי שניצר:שב

והיה לי למשל ר' מרדכי עושה פתוחי חותם היושב בירושלים, כי הוא היה לפנים מפתח  
אשכנז יוכל לתיצב ולא ועושה מלאכת מחשבת בווילנא. וגם היום לפני חכמי חרשים ב

 יבוש... 

   

 עשרה ותחילת המאה העשרים חי בירושלים חרש העץ שלמה קאופמן,-בסוף המאה התשע   

לערך במינסק ובה גם למד נגרות. הוא עלה לארץ בגיל צעיר עם שני ילדיו,  7271שנולד בשנת 

(. עם בואו לירושלים התיישב 1)ב 7111לאחר שהתאלמן מאשתו, כאן נישא בשנית ונפטר בשנת 

קאופמן בכולל מינסק בשכונת כנסת ובה נודע בכינויו 'מינצקר'. נכדו, יעקב גינצבורג, מספר כי 

היה גלף אומן בחריטת עץ, וידוע בתור בונה ריהוט ביתי בקרב אנשי 'היישוב הישן' סבו 

  199בירושלים.

עד כמה שידוע לי, רובם של פריטי הריהוט הביתי שעיצב קאופמן לא שרדו עד ימינו, פרט      

שבנה כמה בתי כנסת ומבנים  201בין שלמה קאופמן והקבלן יעקב מן,  200(.71לשולחן אחד )ב

ם, התפתחו קשרי עבודה הדוקים. מן היה מזמין אותו לעצב את הריהוט לבתי הכנסת בירושלי

                                                 
ישראל עם -. על פי חיים באר, המכנה אותו כ'אמן הארצישראלי הראשון', עלה שניצר לארץ1117תדהר, ח, עמ'  194

 .72, ראו: באר, מפתח, עמ' 7271  תבשנ תלמידי הגר"א 
 .817אליאב, עמ'  195
 .722עמ' לוח א"י, לונץ,  196
שלא רצה לבייש יהודי, כתב כי בנאי גוי עשה את  ה'ראשון לציון' דוד חזןנודע ש אין עדות בכתב על ויכוח זה, אך 197

 והציור נמחק. ,ציור האריות
 .811אייזנשטיין, עמ'  198
 .77עמ'  מוליך לימין משה, 199
  פרה לי על פריט זה.יאשר ס ,נכדתו של שלמה קאופמן ,תודה לשולמית ברוידא 200
 .75ראו: עמ'  ,על יעקב מן 201
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קאופמן היה  202הבלעדי של ריהוט הקודש בירושלים. וכך הפך קאופמן למעצב החדשים שבנה,

היה חרוט הפסוק 'בכל דרכיך  203יהודי ירא שמים, ומפי נכדו נמסר לי כי על כלי העבודה שלו

  204דעהו'.

ישראל בעלייה הראשונה ממזרח אירופה וחי -הוא מוישה סטולר, שעלה לארץ חרש עץ נוסף   

  205בראש פינה. הוא עיצב את ארונות הקודש בבתי הכנסת של חסידי קרלין בטבריה ובצפת.

 פרטים נוספים אודותיו לא ידועים.

בזיכרונותיו של גדליה שפר מיבניאל הוא מספר על התרשמות הברון מבית הכנסת ומארון    

 7175:206הקודש בזמן ביקורו ביבניאל באביב 

בעיקר ראה את ארון הקודש היפה. זו היתה מלאכתו של אברהם הנגר, אברומצ'ה סטלה 
)?( והוא עשה ארון הקודש יפה להפליא. אנשים שבאו מערים שונות סיפרו שאצלם אין 

התרשם ארון קודש כל כך יפה. הברון, אמנם לא שמעתי זאת, אבל ככה סיפרו, כל כך 
מארון הקודש היפה שראה בבית הכנסת העלוב שהיה אז ביבניאל, שאמר לפקידיו פראנק 

 ורוזנהק שליוו אותו, שביבניאל הוא יבנה בית כנסת יפה.
 

ארון הקודש בבית הכנסת 'הישן' בראש פינה עוצב בידי חרש העץ עקיבא דרכסלר, שנולד בשנת    

ועבד לפרנסת  7228ישראל בשנת -עלה לארץ עקיבא דרכסלר 207בעיר יאסי ברומניה. 7228

משפחתו כחרש עץ בנגריה המכאנית לרהיטים וחלונות של הטמפלרים במושבה הגרמנית בחיפה, 

, והאומן Drechslerbankבה רכש ניסיון רב בחריטת עץ. מכונות החריטה נקראות בגרמנית 

 208ע ושם זה הפך לשמו.. כך פנו הטמפלרים לבעל המקצו Drechslerהמומחה במלאכה זו נקרא

ממייסדי המושבה, יחד עם  209אהרון זליג לויטה 7222את ארון הקודש במזכרת בתיה בנה בשנת    

, היה ארכיטקט במקצועו ובנה כמה בתים בבית 7251שנולד בליטא בשנת  210בנו שלמה לויטה,

 יו.הספר החקלאי 'מקוה ישראל'. במוזיאון במזכרת בתיה אף שמור דוכן תפילה מעשה יד

                                                 
 בירושלים שבהם עיצב שלמה קאופמן את ריהוט הקודש מצורפת לפרק ו. הכנסתרשימת בתי  202
 קורות אודותיו.ן המולא על כל פריטי הריהוט שעיצב כפי שמופיע בטעות בכמה מ 203
  .לי ג:ומש 204
 (.51א( )ג11ראו: תמונות  )ג 205
  . . תודה לרפאל שפר על מידע זה7178כרונותיו של גדליה שפר ערך בנו רפאל שפר בשנת יאת הקלטת ז 206
  הורוביץ.-איש: ראו ,על עקיבא דרכסלר 207
דרכסלר, שנקבו בשמותיהם ובכינויים של חרשי עץ, גלפים וחרטים:  ,במהלך המחקר פגשתי מידענים מבוגרים 208

 דרוקר, סטולר, שניצר, שמות משפחתם נקבעו על פי עיסוקיהם.
 .5715עמ'  ,תדהר, יב  209
ן בית הכנסת הגדול בפתח יצעו את עבודות הנגרות בבניי. שלמה לויטה יחד עם דוד נוביק אף ב5711שם, עמ'  210

 תקוה. 
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(, למד את מקצוע חרשות העץ בארץ 77)ב 7212-7221משה יהושע הלוי היימן, שחי בשנים    

הולדתו, ליטא. הוא ואחיו יצחק עיצבו את ארון הקודש בבית הכנסת המרכזי בראשון לציון. 

, נרצח משה יהושע היימן בידי בדואים 12, בהיותו בן 7212בסמוך לסיום בניית הארון, בשנת 

 212לראשון לציון ונקבר בראשון לציון. 211יתו בנוה צדקבדרכו מב

ב'יישוב הישן' נותרה עלומה זהותם של שלושה חרשי עץ. האחד חרש עץ יהודי ממזרח פולין,    

שעיצב את ארון הקודש שהובא מחרסון לבית הכנסת 'בית יעקב', הידוע בשמו 'חורבת ר' יהודה 

מן, אשר עיצב וגילף את ארון הקודש בבית החסיד' בעיר העתיקה בירושלים. השני הוא האו

הכנסת ה'אר"י האשכנזי' בצפת ונודע כי הגיע מקולומאה, גליציה, והשלישי אומן חיטוב העץ, 

אשר יצר את החיטובים של מוטיב כלי הנגינה על ארונות הקודש בירושלים, ייתכן שהיה זה אחד 

מו, שכן על הארונות שעיצב שלמה מן האומנים שעבדו יחד עם שלמה קאופמן או אפילו הוא עצ

אך אין שום מידע שהוא גם ביצע את הגילופים של מוטיב  213קאופמן ישנם עיטורים של גילוף עץ,

 כלי הנגינה. 

ישראל בימי ה'יישוב הישן -רוב חרשי העץ שבנו את ארונות הקודש שהוקמו בארץ ,לסיכום   

ישראל; מרדכי שניצר למד -ם בארץוהחדש' למדו את אומנותם בארץ מוצאם או במהלך עבודת

את אומנותו בוילנה, שלמה קאופמן בעיר הולדתו מינסק, האחים היימן למדו בליטא, משה 

ישראל. -סטולר במזרח אירופה, ועקיבא דרכסלר שעלה מרומניה למד תוך כדי עבודתו בארץ

עיצבו, הם מספרם של חרשי העץ היה מועט, אך למרות המספר הקטן של פריטי ריהוט הקודש ש

ישראל בימי ה'יישוב הישן' ו'העלייה -קבעו את סגנון ריהוט הקודש ששלט בבתי הכנסת בארץ

 .הראשונה'

 

 בירושלים  חרשי עץ בימינו  ז.

בבתי  כפי שהיה סגנון העיצוב המסורתי של ריהוט הקודשיש המשך ל כיוםהאם על מנת לבדוק 

 . י עץ בירושליםחרש , פגשתי וראיינתי שלושה'יישוב הישן'של ההכנסת 

 214דוד ויינשטוק

ספר כי הוא שתי בבית המלאכה שלו בשכונת כנסת. ויינשטוק מאת חרש העץ דויד ויינשטוק פג   

 המלאכה שנה מפולין. 721אבותיו לפני  בן למשפחת אומנים בירושלים הנטועה בעיר מאז עלו

                                                 
שעסקו במקצועות שונים מלבד חקלאות נכדו, משה היימן הגר בנס ציונה, מספר כי הברון לא התיר למתיישבים  211

 בראשון לציון . לגור
 .88עמ' לכו ונלכה,  אהרנסון,  212
 א( .77ג) : תמונה, ראוגילוף העץ על ארון הקודש בבית הכנסת בבית החולים שערי צדק לדוגמה,   213
 8117.7.78תאריך הראיון נערך ב 214
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, ר' ברוך פצים שונים מעץ. סבואביו לא היה חרש עץ אך צייר ויצר ח במשפחה  עברה מאב לבנו;

מאה ש. הוא עיצב את ארון הקודש הישן ב'ישיבה הגדולה' בארונות קודמעצב ויינשטוק, היה 

בתקופה שבה  פגשתי את דויד ויינשטוק הוא  .ה זובשכונקודש נוספים  כמה ארונותכן ו  215שערים

וארון קודש  ושלים ' בירבריסק'מדרש הבית הארון ב היה עסוק בתכנון כמה ארונות קודש;

הארון בנוי מאכסדרת עמודים  .(78ב) 8117יורק בשנת -וקס, פלסבורג ניושהוזמן מקהילת טווין א

הניצבת  משני צידי  הארון, ובחזיתו בנויים  שני דוכני תפילה שעליהם מתוארים שערים. בעמוד 

מתוארת מנורת שבעת  הימני רשומה הכתובת: 'שויתי /  ה' / לנגדי / תמיד'. במרכז השער משמאל

קנים. בראש העמודים כותרות מעוטרות ומעליהן גגון מסתיים בכרכוב ובמרכזו לוחית שעליה  

כתר. במרחק משני צידי הארון, צמודים לקיר  שני עמודים רחבים שעליהם רשומות כתובות; 

אל: 'מה / מימין מצויה הכתובת: 'ה' / אהבתי /  מעון / ביתך / ומקום / משכן / כבודך' ומשמ

 אהבתי / תורתך / כל / הימים / היא / שיחתי'.

יתה יותר סבלנות. יפעם ה: 'דעתו על מלאכת העץ כיום את הביע דוד ויינשטוקבמהלך הריאיון    

אנשים עבדו בשקט שנתיים שלוש. היום רצים. זה מוריד מהיופי. עם העלייה הרוסית הגיעו 

מנים ולהם להשקיע כל כך הרבה עבודה. הם אאמנים גדולים, אבל הם רואים שלא משתלם 

רוסיה, ממזרח אירופאי, מאוקארינה, הוא  הסגנון בירושלים אמר: ' . ועל הסגנוןבגילוף עץ'

 .'בירושלים 'ישוב הישן'ישלט בעיצוב ארונות הקודש של ה. הסגנון שפוליןמו

 

     216עקב ויסברגי

דירתו המשופעת בציורים וחפצי אומנות מעשה ', פגשתי ביישוב הישן'בן ה את יעקב וייסברג,     

בבתי בבית הוריו  נולד בעיר העתיקה. הוא עצמו נולד, בן לאב ש7185שנת  ילידידיו. וייסברג הוא 

נסתו כמלטש דידקט  שעבד לפר-וייסברג הינו אומן עממי אוטו וכל חייו חי במאה שערים. אונגרין

 נחנך ארון הקודש 8111בשנת בירושלים. קודש מארונות הכמה  עיצביהלומים, ובמהלך השנים  

עשויים  גילופי עץ מודבקיםלוחות עץ שעליהם מעוטר ב'. הארון בעלז'בישיבת  המפואר בעיצובו

בסגנון  באחד מבתי הכנסת של ה'יישוב הישן', כתרהגמלון והעיצב וייסברג את כמו כן (. 71ב)ביד 

ושיפץ גמלונים של ארונות קודש בכמה בתי   ,(75ב)עיצוב הגמלונים בבתי כנסת של ה'יישוב הישן' 

בבית ישראל,  וכן את הגמלון  'לחסידי חב"ד בית יוסף` : בבית הכנסתבירושלים אחרים כנסת

שיויתי' על דוכן תפילה של הש"ץ, במאה שערים. כמו  כן צייר לוחות ' 'פינסק קרלין' בית הכנסתב

יעקב  .(77ב) במאה שערים'השטיבלך' וע בשם היד'ישועות יעקב',  בית הכנסתב כפי שרואים 
                                                 

 .7171הקודש החדש נבנה בשנת , וארון 7115ה'ישיבה הגדולה' במאה שערים נבנתה בשנת  215
 

 . 78.7.17תאריך הראיון נערך ב 216
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תקופת ה'יישוב הישן', אלא עיצבו הביאו ארונות קודש מחו"ל בוייסברג אמר לי, כי בדרך כלל לא 

 אותם בארץ ישראל.

 

  217שא בלומין אי

עלה לארץ בשנת ובאקדמיה לאמנות בסנט. פטרסבורג  . למד7187נולד בקייב אוקראינה בשנת 

 איון ענה יאשא בלומין על כמה משאלותיי: במהלך הרי . 7171

 ? כיצד אתה עובד

אני עושה לפי הזמנה, מה שהקהילה או האדריכל מזמין. בביתר עילית בניתי ארון קודש 
 . (72בכמעט שישה  מטר גובה' )

 
הארון בנוי כשער גדול ובחזיתו זוג עמודים, ובתוכו נמצא מפתח מלבני המכוסה פרוכת לאכסון 

, ומעליו קבוע משקוף מעוטר וכרכוב. מעל הכרכוב במרכז קבועים לוחות הברית ספרי התורה

ומשני צידיהן עיטור צמחי בצורת מגילות. בראש הארון בנוי ארכיטראב מעוטר בדגמים צמחיים 

ומשופע ויה, הנמצאת כיום ברוסיה הלבנה, ובמרכזו מנורה. למראה תמונה של ארון קודש מדר

 הוא אומר:בעבודות גילוף של חיות 

לארץ ישראל באו עולים מרוסיה אבל לא עשו אמנות כזאת גבוהה בארץ. למה? את  
יודעת מה הסיבה? הסיבה היא ששם יש מסורת מקומית. שם יש מייסטרים שעושים 
דברים כאלה. יכול להיות שלא יהודים עשו את הגילוף. אני לא בדקתי את העניין. כשבן 

הרבה דוגמאות טובות ומקצועיות, אז הוא יכול גם לבד  אדם כישרוני חי בסביבה שיש בה
 .לעשות. אני מכיר אמנים יהודים דווקא שעשו דברים שההלכה לא מתירה

 
 ספרים של דגמים?   היוידוע לך אם 

ת המועצות לא ראיתי היו צילומים ורישומים של ארונות קודש שכבר קיימים. בברי
ין שארונות ימענ בכל דת היו עיטורים. .ועצותבברית המדברים כאלה. לא התעניינתי בזה 

יות בבית הכנסת האר"י בצפת היו בענודע לי, כי הקודש מצטיינים בחיות. כאן בארץ 
עשר -שניםאני עשיתי את הלכתיות. אני מכיר את המצב. בבית כנסת אחד בירושלים 

אמר ש ל של שבט דן, הרב העיר לי. בתיאור של הנחאת הנחש שהוא הסמ השבטים. וגם
גילוף . אבל צריך לשמור מה שאומר הרב. בלי להסתיר את הראש של הנחש. זה מצחיק

 ארון שיפצתי את של הספינה, הרב ביקש בלי אדם שמוביל את הספינה. במזכרת בתיה, 
  .במקור עשה זאת מישהו מרוסיה או פולין .הקודש

 
עלו מארצות חבר העמים. למרות  לסיכום, בירושלים נמצאים  כמה חרשי עץ שנולדו בארץ או     

לפי מסורת העיצוב  הזמן הרב שעבר מן הזמנים שבהם עוצבו רוב ארונות הקודש בארץ ישראל

 ממזרח אירופה, הם עדיין דבקים בסגנון זה.
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 הסגנון האמנותי ומקורותיו -פרק שלישי

   

  בעת החדשה הקודש בארץ ישראלניתוח סגנוני של ריהוט  . 1

ותחילת המאה העשרים  עשרה-תשעמאה הל בארץ ישראבסגנון ריהוט הקודש בבתי הכנסת        

בארבע מזרח אירופה וארצות האיסלם. ארצות : ספרד, עם ישראלבהן חי ש הגלויותלוש שמנק וי

 האשכנזי ,הספרדיאלו: ה סגנונותהשלושת משים מש ובמושבות העלייה הראשונה ערי הקודש

של  הסגנונית מסורתה ישראל על -כיצד השפיע המעבר לארץ בפרק זה אנסה לבחון 1.המזרחיו

 חודשה?או  משכהנ היא  האם ;ארצות המוצא

 

 ירושלים

אה שנבנה ברבע הראשון של המ 3,'רבן יוחנן בן זכאי'  2הספרדי בית הכנסת של יבכותל המזרח      

מרדכי חרש האבן והעץ בידי  4381ששופץ בשנת  4היכלות'ה'קיר השבע עשרה, בנוי היכל מטיפוס 

לאדריכלות  ותינייהאופבעלי מיפתח רחב ובראשם קשתות מחודדות, הם   6ההיכלותזוג  5שניצר.

שההיכל היה מחולק לשלוש גומחות,  ,ראהנ (ב4גההיכלות )מצילום פרט של אחד  (א4גמוסלמית )

  .לכל אחת פתח ובראשו קשת מרובת אונות

מתוארת ברישום ה 7,מטיפוס 'הביתן המזרחי' מתומנת תיבהבמרכז אולם התפילה ניצבת     

שמונה לוחות עץ  בנויההתיבה  .(ג4ג) 4094שנעשה בשנת  ,(4093-4311פרון מעשה ידי פולילוב )יע

מסולסל. לשבכות אלו  מעוטרות בדגם  ת סבכות ברזלוצורת מתומן ועליהם מחוברהמוצבים ב

 'הביתןטיפוס מ בימה דומה ל תיבה זו המתעגלות בראשיהן. מחוברות ארבע קשתות גבוהות היו

 בית הכנסתשהוקם בשכנות ל ,ישראל' 'תפארתהאשכנזי  בית הכנסתבעמדה זו  8.'האשכנזי

                                                 
בשנים, שבהן העדה הספרדית בירושלים שמרה על שלמותה, היא כללה גם את קיבוצי העולים מארצות האיסלם.  1

כי ריהוט הקודש  משני הסגנונות, הספרדי והמזרחי, היו שלובים  . במחקר זה נוכחתי לראות44-49ראו: שרעבי, עמ' 
 זה בזה.

 .883עמ'  עיר בראי תקופה, א', אריה,-בן 2
  .4מס' קטלוג ריהוט הקודש במחקר, ראו:  3
 .22מס' , מילון המונחים וקטלוג הטיפוסיםראו:  4
 ...., פרק ב', עמ'. על מרדכי שניצר ראו: האומנים אשר יצרו את ריהוט הקודש בארץ ישראל291אליאב, עמ'  5
;  האדריכל ד' קאסוטו מעלה הסבר הקשור בקירוי 81חרל"פ, עמ' ת ניתנו כמה וכמה הסברים אצל  לזוג ההיכלו 6

אולם התפילה שהיה בתחילה חצר פתוחה לשמים, תוך הצבת שורת עמודים, שחצתה את האולם לשניים ודרשה 
שזוג ההיכלות הועתקו  בנייתם של זוג היכלות. לדעת האדריכל טנאי, שעסק בשיקומם של ארבעת בתי הכנסת, ייתכן

מבית הכנסת הרמב"ן, או שהשלטון העות'מאני חייב להחזיק את הקוראן במקביל לספרי התורה. כמו כן מעלה טנאי 
מקור מן התלמוד הירושלמי )שקלים פרק ו', הלכה א'( שבו מסופר על שני ארונות שנישאו בידי בני ישראל במדבר: 

 חות.  אחד אחסן את התורה והאחר את שברי הלו
 .22מס'  .ראו: קטלוג הטיפוסים 7
 .3, מס' קטלוג הטיפוסיםראו:  8
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 בבתי הכנסתשעמדו  ,המזרחי' עץ מטיפוס 'הביתןה לתיבותכמו כן היא דומה  9.(ג2ג) הספרדי

שהוקם  11,ב(1)ג 'האיסטנבוליו'  10(ב8ג) ראשון של המאה השבע עשרההרבע ה מן ,'אליהו הנביא'

אשכנזיות תיבות אלו נראות כבימות  .ובו התפללו יוצאי תורכיהבמחצית המאה השמונה עשרה 

ממנו מזדקרים עמודים, ורק הקשתות מרובות האונות בין שהן בנויות כמבנה מצולע  לכל דבר:

בין את הדמיון העיצובי  12.בהן  עמדושהתפילה העמודים רומזות על זיהויים המזרחי של בתי 

'אליהו  ,'וחנן בן זכאיי 'רבן תיבות בבתי הכנסתהבין ימה בבית הכנסת 'תפארת ישראל' ובה

בבית  ,כזכור וצרותו של טיפוס 'הביתן המזרחי'.וייש להבין על רקע ה וה'איסטמבולי' הנביא' 

מעוצבת תיבה זו  .(38א) תיבה מטיפוס זה עמדה  טורקיהשבבאיזמיר הכנסת 'ביקור חולים' 

 עשרה-התשעבמאה  מאוחר יותר, .מזרח אירופהמ מטיפוס 'הביתן האשכנזי' הבימה בהשפעת

 וכל קבוצה נקבצו יהודים ממזרח אירופה לצד עולים מארצות האיסלם  בירושלים, בעיר העתיקה

את הבימה  - האשכנזים ,הבבתי התפילה שלה את ריהוט הקודש המוכר לה מארצות מוצא ההציב

את התיבות מטיפוס 'הביתן המזרחי'. מאוחר  - הביתן האשכנזי' והספרדים/מזרחיים'טיפוס מ

בבית  של בתי הכנסת מחוץ לחומות, מוצאים טיפוס זה של ה'ביתן המזרחי' תר, עם הקמתםיו

 14.(ב3ג) 'מוסיאוף'בית הכנסת בו 13(2ג) בית הכנסת הגדול לעדה הבוכרית', בבא תמאהכנסת '

לקטני הסגנון המצביעים על במתחם הקרוי ע"ש רבן יוחנן בן זכאי ההיכלות בבתי הכנסת 

ו הוצב( א1גהסמוך ) ה'איסטמבולי'ו (א8ג) 'אליהו הנביא' בתי הכנסתבשל הריהוט;  (אקלקטי)

מה היו המודלים ו אלו ארונותם של לא ברור מה מוצא. בסגנון איטלקי מעוצביםה היכלות

בית הכנסת הרביעי, שנבנה לאחר שלושת  .אותםשבנו האיטלקיים שעמדו בפני חרשי העץ 

בית כנסת זה עומד  15בית הכנסת ה'אמצעי'. -הראשונים עם גידולה של העדה הוא 'קהל מדיו' 

ההיכל  בחצר שהיתה מקשרת בין בית הכנסת ה'איסטנבולי' ובית הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי'.

 מתפרש לכל רוחב הקיר המזרחי. (1)ג מטיפוס 'ההיכל כגומחה'

 בידי חרש העץ מרדכי נבנה ,בסגנון הברוק הפולני עוצבש בירושלים ארון הקודש הראשון     

העדה אנשי  שהקימו תפילה הראשוןהבית  זה היה 16.(א3ג) 'מנחם ציון' בית הכנסתבועמד  שניצר

מאיברהים פחה השליט אן לאחר קבלת הפירמ בירושלים בין חומות העיר העתיקההאשכנזית 

                                                 
 .2מס' קטלוג ריהוט הקודש במחקר, ראו:  9

         .8מס' שם,  10
 .1מס'  שם, 11
12

בת עץ מטיפוס ג( במרכז האולם של בית הכנסת ה'איסטמבולי' עמדה בשלב מסוים, תי1)ג אחרת תמונה על פי 
מזכירה תיבות . היא הייתה גבוהה, צרה ובארבעת צידיה פתחים מעוטרים בקשתות בסגנון מוסלמיתיבה זו  'המגדל'.

 (. 81דומות במרוקו )א 
 .2מס'  ,קטלוג ריהוט הקודש במחקר ראו: 13
 .3 מס'שם,  14
 .1שם, מס'  15
 .3 מס', שם 16



89 

 

ראשו   17'.חופשיכרהיט הארון ' טיפוסעוצב על פי ו ,עץ בנוי היההגבוה  ןארוה .4382בשנת  המצרי

ומשני  18,כפי שמוכר מכמה ארונות קודש בפולין ,נטוי קדימה במפגש עם קימור התקרההיה 

ארונות הקודש בפולין עיצוב  השפעה איטלקית על כנראה ב  19,'כנפיים'העיטור בדגם ופיע הצידיו 

עיצב את הארון הראשון ב'יישוב הישן'  עשרה. מרדכי שניצר-השמונה עשרה והתשעות אבמ

המשכתה של מסורת ריהוט ביטוי ל והיה בכך משום  בירושלים על פי סגנון העיצוב שהכיר בפולין,

היו פאותיה  א(3)ג ניצבה במרכז האולם מטיפוס 'הביתן האשכנזי' מתכת מתומנת בימת הקודש.

מוטות גבוהים היוצרים שמונה שערים התרוממו מעוטרות בדגם חוזר של עיטורים צמחיים ומהן 

מטיפוס 'הביתן המזרחי' בבתי  תיבות דומות קאודו זו מזכירה בימה .וקשתות מעוטרות בראשן

ומצביעה על  בירושלים בעיר העתיקה 'איסטמבולי'הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי', 'אליהו הנביא' וה

באולם התפילה של  עדתי של ריהוט הקודש בבתי הכנסת בעיר העתיקה בירושלים.-הבין האופי

ארון הבנוי ארונית  א(3)ג ,משמאל לארון הקודש )ולא מימינו כרגיל(בית הכנסת 'מנחם ציון' עמד 

 גדולה ובתוכה פמוטים להדלקת נרות. מונחת מסגרת זכוכית מלבנית תחתונה משופעת עליה 

 בית הכנסתעמד בו ,נוסף אשכנזיארון קודש אוקראינה מחרסון, הובא לארץ ישראל  4321בשנת    

מטיפוס  הארון 20(.א49ג) (, או בקיצור: 'החורבה''ר' יהודה החסיד)המוכר כ'חורבת  יעקב' 'בית

 .ממזרח פולין אנונימי חרש עץ יהודיעוצב בידי ו 21מ' 48נישא לגובה של  ''הארון כרהיט חופשי

ארון זה ידוע כי נעשה  אודות  22. עשרה-ארון קודש זה, הראשון שהובא לירושלים במאה התשע

בידי חרש עץ יהודי ממזרח פולין ונקנה על ידי  השד"ר ר' חיים קובנר מבית הכנסת הניקולייבי 

 "בחודש סיון שנה זו הובא ליפו באוניית קיטור 23בחרסון ברוסיה. לונץ בלוח ארץ ישראל כותב:

החברה הרוסית חינם )בהשתדלותו של החכם אר"ז מו"ל 'המליץ' שישב באודסה( ומשם של 

לירושלים על גבי ט"ו גמלים. הקמתו ותיקון חלקיו שנשברו מטילטול הדרך נעשה על ידי ר' 

  24מרדכי פתח הנ"ל".

                                                 
 .8מס'  ,קטלוג הטיפוסיםראו:   17
 .0ג  , תמונה82הובקה, עמ'  , גווג'דיאץבארון הקודש בבית הכנסת ראו:  18
דגם ה'כנפיים' הוא דגם של עיטורים צמחיים המופיעים משני צידי ארון הקודש ויוצרים צורה הדומה ל'כנפיים'.  19

עשרה, העומד -דגם זה הופיע לראשונה באיטליה על ארון הקודש בבית הכנסת קונילייאנו ויניטו מן המאה השבע
 .22 אבירושלים, תמונה ית הכנסת כפי מנהג רומי כיום בב

 . 0 ודש במחקר, מס'קטלוג ריהוט הקראו:  20
 שלד. -עמ' שלגהכהן מרדכי  21
 . 811-818בן אריה, עמ'  22
  433לונץ, עמ'  23
עשרה, -ארון קודש נוסף הידוע כי הובא לארץ ישראל  ברבע האחרון של המאה התשעהוא חרש העץ מרדכי שניצר.  24

ובקטלוג ריהוט הקודש במחקר,  מס'  20המדרש של ישיבת מכון מאיר. ראו: תמונה ג הוא הארון העומד כיום בבית 

28. 
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ים בירושלים: העמודים הלבנים נושאי כותרות ידגם לשאר ארונות הקודש האשכנז שמשמ

עליה  שזכר לכפורת הם  מעוטרות בדגמי פרחים יצוקים, הפעמונים המחוברים למשקוףאקנטוס 

 26ענפים. םובתוכ ים אגרטליםקבועמשני צידי הארון ש הכותרות ראב 25.נהגו לתלות גדילים

עשויה לוחות  יתהיהש, (ו,ה,ד49ג) האשכנזי' מטיפוס 'הביתן בימה במרכז בית הכנסת עמדה    

משני צידי  27אבן שטוחים בצורת מתומן ומעליהם מעקה מתכת בצורת שלבים בדגמים צמחיים.

עמודים לבנים ובראשם כותרות אקנטוס והם נושאים משקופים  קבועיםהיו פתחי הבימה 

 אלה  .מעוטרים. מעל שלושה מהם נישאים דגמים צמחיים בעבודת משרגת עשויה יציקת ברזל

טור הבימה ישבר נוסף מעגם  בידיו  מצוי , שם בידי האספן יהושע פריימן מאפרתמצויים כיו

   28.תי יד ושם'ונתתי להם בביתי ובחורבומופיע קטע מהפסוק ' ובו  (.ה49ג)

בנוי כדגם העמוד  30.'מוקטן קודשמטיפוס 'ארון  ואה (ו49ג)באותו בית כנסת  29עמוד התפילה     

 אשכנזיים בפוליןכנסת המוכר מבתי עיצובי רעיון  ,שעמד בסמוך אליו מוקטן של ארון הקודש

בהן קבועים שני זוגות עמודים נושאי כותרות ש ,עמוד בנוי שתי קומותה 31.עשרה-תשעבמאה ה

קבוע ה'כנפיים'. בקומה הראשונה בין העמודים  ת, ובשוליו מגולף עיטור צמחי בצורתקורינטיו

יה קבועה ימנורת שבעת קנים ומעליה כתובות. במרכז הקומה השנלוח שיויתי, במרכזו רקועה 

 .סגלגלה וסביבה עיטור צמחי עשיר

מטיפוס 'הארון כרהיט  ארון קודשעמד  ,תקופההאותה מ ,בית הכנסת 'תפארת ישראל'ב     

שתי נוי בהקודש  ארון  4332.33בשנת  האולם לאחר סיום בניית ראהכפי הנ נבנה ש 32,(א2ג) חופשי'

משני צידי פתח  .סורג מתכתעל כמה מדרגות וסביבן  והוא ניצב במקום מוגבה קומות וגמלון

 אלא זוג לוחותכרגיל בארונות אחרים בירושלים,  ,כותרותרואים עמודים לבנים נושאי אין הארון 

דגם  .עלים ופירות ותלים,פמתנשאים ענפים מ םמהש  ,גרטליםאעץ מלבניים ועליהם גילוף עץ של 

ה עשויים  שולי –לפרוכת תלויה כפורת מעל (. 44גפולין ) דרוייה,דומה מופיע על ארון הקודש מ

גמלון בנוי בראש הארון  ארכים.ופעמונים ממהן תלויים ש המסתיימות בקו גלי אחדות אונותמ

בצורת  שקוף גלימ מעוצב ובתחתיתו מגולפים ועלי  גפן  אשכולותמופיעים  עליוו עשוי עץ מעוגל

                                                 
קתדרלה ע"ש פטרוס ( ב4239-4103) בלדכין מעל קברו של פטרוס, ברניניהמקור לגדילים של הכפורת הוא ה 25

 . תודות לפרופ' ברכה יניב על מידע זה.29א  , ראו:הקדוש, רומא
 .21 עמ' מסורת שהגיעה מאיטליה למזרח אירופה. ראו: ינהבראש הארון ה גרטלים הא 26
לא ידוע על תיעוד כלשהו של בימה זו ולא ברור אם אף היא הועלתה מחרסון. העיטור עשוי יציקות ברזל. על פי     27

 דבריה של  גליה גביש, אוצרת המוזיאון 'חצר היישוב הישן', את יציקות  הברזל של עיטורי הבימה יצקו באירופה.
 יש' נו:ה. 28
 מילון מונחים.ראו:   29
 .41מס'  ,טיפוסיםקטלוג ראו:   30
 .23אתמונה  עמוד תפילה בבית הכנסת גבין בפולין, 31
 .8 , מס'קטלוג טיפוסים ראו:  32
 .811עמ' עיר בראי תקופה, א',  אריה,-בן 33
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בראש הגמלון עשוי בעבודת משרגת עדינה בדגמים  הכתר .מבצבצים פעמוניםאונות וביניהן 

על מספר רב של ארונות קודש  .תשמישי קדושה ככתר תורה ופרוכות אשכנזיות  השפעתבצמחיים 

עלים ואשכולות גפנים. מו עיטורים צמחיים כשל שלל מופיע  עשרה-ממזרח אירופה במאה התשע

-ישראלי משופע  בעיטורים צמחיים  העשויים עץ מכופף בטכניקה שהובאה לארץהגמלון הארץ 

   ריםבעיטומשופע אף ארופאי -המזרחהגמלון  34.חרשי עץ שחונכו במזרח אירופהעל ידי  ישראל

 ים.ישמקומם לא יימצא על ארונות קודש ארץ ישראלעיטורים  זואומורפיים,

 ובמרכז 35.ב(2גיצחק איינהורן מתל אביב )ידי האספן בנמצא  סתכנמאותו בית גמלון נוסף      

שרוולים בהירים  הלוחות כרוכות זרועות עטויות סביב. דמגן דו ים לוחות הברית ובראשןקבוע

שני צידי הגמלון כהנים'. מבתנוחה של  'ברכת  מפושקות אצבעותבומהן מבצבצות זוג כפות ידיים 

'א'ה'ק הזה נדבו החברים  כתובת הקדשה וזו לשונה:מופיע עיטור צמחי סימטרי ובבסיסו מופיעה 

שנת ת'ר'כ'ט לפ'ק'  תפארת ישראל ./. בית הכנסתל יי עולםחברת / ח ./. הנרשמים בפנקס

(4320.)36   

  'קודשהארון 'תפילה מטיפוס ניצב עמוד  בבית הכנסת 'תפארת ישראל'  לארון הקודש מימין     

בכל אחת מהן שני זוגות עמודים נושאי כותרות מלבניות מעוטרות. בין ו ,בנוי שתי קומותה( א2ג)

מעליה עיטור צמחי שהעמודים בקומה הראשונה קבועה מגזרת של לוח 'שיויתי', ובקומה 

מגולף עיטור  ,וןבחלקו העלי ,עמוד התפילה מופיעה הכתובת 'יהוה'. בשולי ה ובובמרכזו סגלגלה 

עיטור צמחי גמלון עשוי  םוביניה אגרטלים זוג יםקבוע העמוד. בראש 'כנפיים'הם צמחי בדג

      .בראש הארוןהקבוע דומה לכתר הבסגנון בעבודת משרגת, 

הידוע בשם 'היציאה גדול ההמפעל ההתיישבותי  החל עשרה-של המאה התשע השמוניםבשנות      

 טי ריהוטיופר כנסתבנייתם של בתי שכלל  37אל העיר החדשה, ', מן העיר העתיקה מן החומות

ב'מושב זקנים וזקנות עמד בבית המדרש לחסידים  38,(42ג)שאינו קיים כיום  ,ארון קודש .בעיר

כבית תבשיל לזקנים והתפתח למוסד שכלל בית חולים,  4333שהוקם בשנת  ,המאוחד בירושלים'

הארון מעוטר בשריגים היוצרים מדליונים ובתוכם דגמים צמחיים,  39בתי כנסת ובתי מדרש.

                                                 
34

 See, Ostergard, D, (ed.), Bent Wood and Metal Furniture 1850-1940, New York 1987.                       

              
 ראו: גביש. אין ציון עמודים. 35
נראה,  כי הגמלון  נעשה בין התאריך של  תחילת בנייתו של בית  4320על פי התאריך המופיע  על  כתובת ההקדשה,  36

. 4013מופיע בשום צילום  של בית הכנסת / ארון הקודש לפני . הגמלון אינו 4332בשנת לבין סיומו  4322הכנסת בשנת 
 . 4013י הגמלון )'כפורת' בלשונו( נמכר לו  על ידי  סוחר ערבי בירושלים אחרי מלחמת מר אינהורן מספר, כ

  .29שכונות, עמ' אריה, ה-בן 37
 .49מס'  ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, 38
 .23שוב, עמ' היספר בסקי, גראי39
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שכפי הנראה הגיע ממזרח אירופה, הכיר דגמים אלו  ,נראה שמעצב ארון זה 40פירות ובעלי חיים.

 . ארון זה ארון הקודש מחרסוןעל  שהיהלזה  דומה מארונות הקודש בארץ הולדתו, אך גילוף עץ 

כי  ,נשים לב זה. אך לחרש העץמקומי  מודלכ ראהכפי הנימש ש'בית יעקב' ובית הכנסת עמד ב

הגילוף בארון שהובא מחרסון  אירופי:-מהגילוף על הארון המזרח שונה בארון זה  סגנון גילוף העץ

העץ  לוחואילו כאן המוטיבים הצמחיים מגולפים מתוך  פני עצמו,במנותק מרקע העץ ועומד 

מוכר ממזרח  ינודגם עיטורי שא עברי פתח הארון הינו יניים משנייאף עמודי העץ הלול עצמו.

  ישראל.   -אירופה אך מצוי בריהוט של היישוב הישן, מעידים על כך שהארון עוצב בארץ

 41,'ל'החוו 'בית הכנסת הידוע בשמו בית הכנסתשעוצב בארץ ישראל נמצא בארון קודש נוסף     

מנטים סגנוניים המוכרים מארונות קודש רואים כמה אל זה בארון 42(.א48גבשכונת נחלאות )

הארון בנוי שתי קומות, בכל אחת מהן דלתות עץ בסגנון עיצוב הדלתות  פולין, אך בשינוי מה.ב

האופייני לעבודות עץ בארץ ישראל: זוג הדלתות בפתח התחתון עשויות מלבנים בולטים וסביבם 

מלבנים ובשוליהם  העץ ארבעבפתח העליון זוג דלתות ובהן משוקעים ב. מסגרות מלבניות

סירוגין ובשולי מתרחבים וצרים לה ,זוג עמודים צרים נמצאים משני צידי הארון מסגרות גליות.

. בארון זה בחר חרש העץ ן המוכר בהופעות אחרות שלושונה מהוא  אך ,ה'כנפיים'דגם הארון 

בעץ. ניכר שמעצב הארון  םלצייר את העיטור בדגמים צמחיים בצבע זהוב על רקע ירוק ולא  לגלפ

 יחסית למקור.  ורדוד עיטוריהם של ארונות קודש בפולין, אך כאן הסגנון ענילהתייחס לעיצובם ו

שעיצוב ריהוט  ,כמה בתי כנסתבין בתי הכנסת האשכנזיים שנבנו מחוץ לחומות ניתן למנות    

וק את ארון הקודש נבד  43פרי מלאכתו של חרש העץ הירושלמי שלמה קאופמן. ואהקודש בהם ה

זוג  משני צידי הארון עומד 45.(א41ג' בבתי ברוידא )בית הכנסת 'קהילת יעקבב 44שעיצב קאופמן

לעיטור דומה הדימוי עיצובי  צמחים, עלים ופרחים, המכיל גרטלא ףמגולעמודים וביניהם 

 כותרותמעל ל .שראינו לעיל 'הארון בבית הכנסת 'תפארת ישראלפתח מגולף משני צידי ה

מעוטרות במרכזן בדגמים יצוקים של ה ,קוביותבארון הקודש ב'קהילת יעקב', קבועות  העמודים

, כפי  עשרה-מן המאה השמונה בפוליןמוכר מארונות קודש  זה אמנם  דגם  .עלים םפרחים וסביב

רון הקודש על א כנראהו ראה אות אופמןקאך שלמה (, 44ג) היארון הקודש בדרוישרואים על 

 , צמחים, פרחיםגרטליםא , ביניהםבדגמים עיטוריים אלו. (ב49ג)בבית הכנסת 'בית יעקב' 

                                                 
, 4093עפ"י צילום של צדוק בסן, תיאור הארון נעשהרודוב, הגן הפלאי.  ראו:ת 'הגן הפלאי', דימוי המתאים לתפיס 40
 .4992290 צ"מ א

 
את הבית להכנסת אורחים,  4330, אלמנת הרב יוסף בנימין בן הרב דב, שהקדישה בשנת הנקרא על שם חווה מרים41

 .448-442כליפא, עמ' -ראו: שליו
 .44 מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, 42
 .438עיצב בעמ' ארונות הקודש ש,  ורשימת 30 עמ'על שלמה קאופמן ראו:  43
  רוש.של שלמה קאופמן והרב יהודה פ ונכדמה עדויות:  שלמה גינצבורג, על פי כזאת  44
 .42 מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, 45
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בבתי הכנסת שמחוץ לחומות  עיצבשנות הקודש רוב ארוב להשתמשפעמונים, הרבה קאופמן ו

  . ירושלים

ראה בארונות הקודש בבתי ש שפת המוטיבים הייחודית בעיצובו של שלמה קאופמן בולטת   

 בה השתמש . הוא בעיר העתיקה בירושלים 46הכנסת כ'בית יעקב', 'מנחם ציון' ו'תפארת ישראל'

החוליה הוא עיצובו של שלמה קאופמן  .בעיצוב מרבית פריטי ריהוט הקודש בבתי הכנסת

 המקשרת בין הסגנון האשכנזי המסורתי במזרח אירופה לריהוט בתי הכנסת בעיר החדשה.  

שהוקמו מחוץ לחומות העיר  ,של ה'יישוב הישן' יםיהכנסת הירושלמ בבתיבימות העץ      

מעוצבת ללא חופה המוגבהת על שתי מדרגות ו 47'מצולעתהבימה ה'טיפוס הן מ ,העתיקה

 ילת יעקב''קהבו 48ב(89)ג בבתי נייטיןבבתי הכנסת 'בית מנחם'  העומדות ,. בימות אלוועמודים

  49.(23א) פוליןבשרווח  התפתחות של טיפוס דומה הן  ב(,41)ג בבתי ברוידא,

בבתי  'חתם סופר', כדוגמת בירושליםאשכנזיים ה  כנסתהבבתי  אחרות  בימות קיימות  אך   

העומדת כרהיט   51,(ב42ג) בית הכנסת של בית החולים 'שערי צדק'ב הבימה  או 50,(ב41גאונגרין )

בה חודשה הבימה על פי ש 52,(ב43ג) בימין משה בבית הכנסת 'בית ישראל' זו העומדת ואעצמאי, 

53.והיא עומדת במרכז מבנה מוגבה זו של  בית החולים 'שערי צדק'
ובו של אלו, כולן בעיצבימות  

בעיצובן הם שני מעמדי עץ מגולפים  המיוחד .'תפילה דוכןשלמה קאופמן, הן מטיפוס 'הבימה כ

דומות לדוכן התפילה בימות אלה  .מדף עליון נושאיםהקבועים משני צידיהן ו בסגנון צמחי מפותל

אך בהבדל אחד.  ,(א3גו בבימה בבית הכנסת 'מנחם ציון' )במרכז הבימה האשכנזית, כפי שראינ

 עומדות בפני עצמן ללא המבנה הסובב ,להוציא את הבימה בבית הכנסת בימין משה, בימות אלו

  .אותן

ו'תפארת ישראל'  'מנחם ציון', 'בית יעקב', ניתן לסכם כי פריטי ריהוט הקודש בבתי הכנסת  

רואים בריהוט של בתי הכנסת ש רופאייא-האשכנזי המזרח שימשו כמודלים מקומיים לסגנון

 בירושלים מחוץ לחומות בימי ה'יישוב הישן'.

                                                 
 
ביקשתי לברר אם ייתכן שהארון בבית הכנסת  עם המידען שלמה גינצבורג 48.44.93בשיחה טלפונית בתאריך 46

לערך,  ניתן להניח כי בזמן  4319'תפארת ישראל' עוצב בידי סבו. על פי הביוגרפיה של שלמה קאופמן, שנולד בשנת 
, הוא כבר חי בירושלים. לדעת שלמה גינצבורג יש 4332שהסתיימה בנייתו של  בית הכנסת 'תפארת ישראל' בשנת 

 הוא זה שעיצב את ארון הקודש ואת עמוד התפילה, אך אין לכך כל סימוכין נוספים. מקום להניח, כי 
 .44, מס' ראו: קטלוג הטיפוסים 47
 .48מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר,  48
ראשית המאה העשרים היא  עברה  -עשרה  -בבית הכנסת הבנוי עץ בוולפה עמדה בימה דומה, ובסוף המאה התשע 49

 . לא ידוע אם שלמה קאופמן  עיצב בימות אלו. 223עיצוב מחדש למבנה מצולע ללא חופה. ראו: קרינסקי עמ' 
 .41מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר,  50
 .41מס'  ,שם 51
 .42מס' , שם 52
 .24על בימה זו ראו: מוליך לימין משה, עמ'   53
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 מחוץ לחומות בירושלים קמוהוש ,בתי כנסת של קהילות ספרדיות ומזרחיותהריהוט ב      

היכל הסגנונות.  ריבויב אף הוא משופע, תחילת המאה העשרים-עשרה-תשעלקראת סוף המאה ה

מבתי  יםרהמוכדומה להיכלות  ,4330המתוארך לשנת  54(א43ג) 'אהל יצחק' הספרדי בית הכנסתב

מתאפיין בזוג . היכל זה מאנית'כנסת במקומות גלותם של מגורשי ספרד בארצות האימפריה העות

   55הקבועים משני צידיו.יניים צרים יעמודים לול

שהוקם  'בית הכנסת הגדול לעדה הבוכרית ,''בבא תמא בית הכנסתבההיכל  שונה הוא טיפוס     

הצמודים זה  ארונותבנוי משלושה  (,א2ג)'ההיכל כרהיט חופשי' מטיפוס  ,. היכל זה4301בשנת 

קיר ההיכלות בבית כמו , המצויים בארצות האסלאם דומים טיפוסי היכלותמזכיר . הוא לזה

ב'יישוב  .(40ג)רווחים  וביניהם בצורת גומחות שטוחות בנוי משלושה מפתחיםההכנסת בבוכרה 

כל היכל  הפך , שלושת המפתחים בקיר ההיכלות במקום חל שינוי במסורת זו: בירושלים הישן'

חזיתו של יהן עמודים נושאי כותרות. ובינ קבועות דלתותבחזיתו בפני עצמו, העומד  לארון עץ

ארונות הקודש בבתי הכנסת של  היכל זה מעוצבת בסגנון ה'חזית האדריכלית' המשותפת לרוב

 ארונות הקודשזוהי השפעתם של נראה לי כי . קהילות אשכנזיות ב'יישוב הישן' בירושלים

וי בסגנון המוכר הגמלון בראש ההיכל עשאף  בירושלים. האשכנזיים על ההיכלות המזרחיים

'יישוב הישן' בבתי כנסת של קהילות אשכנזיות הקודש בארונות  ם שלמגמלונים הקבועים בראש

בשכונת  משכן יעקב וישראל'' בבית הכנסת הקודש ןהגמלון בראש ארו הלדוגמ ובירושלים, רא

מעט אף הוא  ראהמוטיב הנב(, 2)ג הנגינה כלימוטיב מגולפות בדלתות ההיכל  56(.א29ג) אחווה

היא ה בפולין ומקור .קהילות ישראל במזרחבאינה מוכרת  יקלית זואיקונוגרפיה מוז תמוה, שכן

במהלך המחקר ראיתי  .יובאה לארץ ישראל על ידי העולים שהגיעו לארץ ישראל ממזרח אירופה

  57ירושלים''תפארת  הכנסת יתבב מוטיב כלי הנגינה: עליהם מגולף נוספים קודש ארונותארבעה 

, 'יגיע כפיים' בית הכנסתו( 28ג) כולל 'פינסק קרלין' 58 (ב22ג) בבתי ראנד 'זכרון מנחם' (ב24ג)

לעיל בדיון על ארון הקודש  כבר נזכרש כפי  59.(21ג) שלם )רא"ש( אברהםשל רפאל  מעשה ידיו

 בפולין.הארונות עיבודו על  מאופן שונה בארץ ישראל סגנון עיבוד העץ של מוטיב זה, ב'בית זקנים'

 עובדמהעץ  בארץ ישראל גילוף (, בעוד44גומנותקים מן הרקע )גילופי העץ הם עצמאיים בפולין 

                                                 
 .43מס'  ריהוט הקודש במחקר, טלוגק 54
 10-82על היכלות בבתי כנסת בתורכיה, ראו: יוהס, יהודי ספרד, עמ'  55
 . 43מס'  ג ריהוט הקודש במחקר,ראו: קטלו 56
 .40מס' , שם 57
 . 29 מס', שם 58
בית הספר  'תורה בסלוניקי, הגיע לירושלים ולמד כנער במשך שנה ב 4333)רא"ש(  נולד בשנת  שלםאברהם רפאל   59

. כמה חפצים שיצר הנם באוספים פרטיים אך מופיעים ברשימה קטלוגית של חפצי התערוכה "בצלאל" של ומלאכה'
עפרת, על  ראו: האומן על .281 ,281, 288מס'  11, עמ' 282מס'  11עמ' כהן, -ראו: שילה, נספח לקטלוג התערוכה, שץ

    . 21-21עמ'  ,הארץ
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 במיומנות העבודה מעידים על פער העץ מלאכת גילוףב ים אלו(. הבדלב2גמתוך לוח העץ עצמו )

טיב של כלי הנגינה רק והמודגם הגמלון  בין ארץ ישראל לפולין.במלאכת גילוף העץ סיון יבנו

 שוב הישן'.  יעדתית ב'י-השפעה הביןהמחזקים את דברינו על 

בהיכל התימני אף ניתן לראות , כפי שראינו בבית הכנסת 'בבא תמא', שינויים במבנה ההיכל     

' כגומחה'ההיכל בבתי כנסת של העדה התימנית בירושלים. היכל זה שונה מהטיפוס המסורתי של 

ימן. עם עליית הקהילה התימנית לארץ ישראל היא אימצה לעצמה את צורת ההיכל בתשהיה 

יתה יונטשה את  המסורת שה ,שהיה נפוץ בבתי הכנסת הספרדיים/מזרחיים בירושלים ,הרחב

. 'ההיכל כרהיט חופשי'מטיפוס  61ההיכל התימני הפך מגומחה מלבנית להיכל רחב 60נהוגה בתימן.

 , כפי שרואים בבית הכנסת 'הגורל' בנחלאותבנוי משלושה  היכלות הצמודים זה לזה הוא 

היכל המרכזי קבוע גמלון עשוי עץ בעבודת משרגת עדינה בדגמים צמחיים הבראש  62(.א21ג)

בצורת משולש, ומשני צידיו גמלונים קטנים יותר. במרכז הגמלון מצויים לוחות הברית ובראשם 

של לוחות הברית וכתר התורה אינם שייכים לעולם הדימויים של בית  כתר תורה. המוטיבים

 בית הכנסת. את הגמלון בתימניהכנסת התימני המקורי, ונדדו מארון הקודש האשכנזי להיכל ה

  63(,א22גהתימני 'נוה שלום' ) בית הכנסתלגמלון בראשו של ההיכל בניתן להשוות התימני 'הגורל' 

 בית הכנסתבוד הדומה לזו שבגמלון ביהאחרון עשוי גילוף עץ בעשכונת נחלאות. זה אף הוא ב

שהיה קבוע בראשי כזה  'הגורל', אך במרכזו לא קבועים לוחות הברית אלא לוח 'שיויתי',

   64כוונותיו של שליח הציבור.למש כמוקד לתפילתו ויההיכלות בבתי כנסת של קהילות מזרחיות וש

 .'הגדול עדס לעדת חלב הכנסתבית 'ב עומד יר המזרחיב  הקלרוח סהמתפראחר  רחבהיכל      

ניצב על רקע וביניהם  היכלות המחוברים הבנוי משלוש ,'ההיכל כרהיט חופשי'טיפוס מ ,היכלה

הארון עשוי עץ   66.(א23ג) שלוש קשתות התואמות את שלושת ההיכלות 65ותמצויר עליוושל קיר 

המעטרים את  פריטיםכמה הארון בדמשק. נעשה  דעותמה כ לפיבסגנון דמשקאי, ואכן  משובץ

מונחות זו על גבי זו משני צידי יחידות עגולות ה יםעשויה גרטליםא ,ינייםיעמודים לולכהארון, 

ואינם המקומי  יישראל-הארץ המיוחדים לסגנון עיטורים, הם הגמלון המרכזי ולוחות הברית

 ,הוא פרי עיצוב מקומי היכל זה כי לומרניתן בארצות הים התיכון. בהיכלות אחרים מצויים 

תה אף היא י. התיבה המקורית היח תיכונימזרה 'קיר ההיכלות' ההיכל מטיפוס  נוצר בהשראתש

                                                 
 כפי שהיה מקובל בתימן.   ,מתברר כי בארץ ישראל בתקופה זו לא נבנה אפילו היכל אחד מטיפוס 'הגומחה' 60
 רוחבו של ההיכל מוסבר על ידי כמה מהמידענים כנחוץ בשל ריבוי התיקים.  61
 .24 מס' : קטלוג תיעוד בתי הכנסת במחקר,ראו 62
 .22 מס' ,שם 63

 
 בצפת.  'אבוהב'ראו: ההיכל בבית הכנסת 64
 .4048ציור הקיר נעשה על ידי האמן יעקב שטרק מ'בצלאל' ירושלים בשנת  65
 .28 מס' : קטלוג תיעוד בתי הכנסת במחקר,ראו 66
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 2999בסוף שנת ש. בתיבת שי במשך השנים, אך הוחלפה בוץ דמשקאיישב מעוטר מגולף עשויה עץ

   67.(ב23ג) התיבה המקוריתסגנון על פי  עיצב האמן יגאל תמיר בימת עץ מעוטרת בעבודת שיבוץ

 ןבחלק עוצבו ת בירושליםות והתימניות, המזרחיוקהילות הספרדיהתיבות בבתי הכנסת של ה     

בסגנון המושפע מהסביבה  בחלקן עוצבו מארצות המוצא, ו ישראל לארץ שהובאה מסורתהעל פי 

 'מוסיאוף' של הקהילה בית הכנסתב שימשה 68'הניידלחן והש'טיפוס מ תיבת עץהמקומית. 

 מתומנת בתיבת מתכתבתחילת המאה העשרים עד שהוחלפה  69,(ב3ג) עם הקמתו הספרדית

. (ג2ג'בבא תמא' ) בית הכנסתבגם  ומדתדומה עמתכת  תיבה (.א3ג) 'ביתן המזרחיה'מטיפוס 

וטיפוס חדש של תיבת  ,ו תיבות ברזל דומותלא נמצאאלו כנסת  יתב בארצות המוצא של מקימי

על ידי התושבים  ראההן נוצרו כפי הנ. מזרחיים בארץ ישראלהכנסת הבבתי  ברזל התפתח

יו בנויות שה והעץ מודל בימות הברזלשאימצו לבתי הכנסת שלהם את   ,ליםהמזרחיים בירוש

  70ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. והמזרחיים בבתי הכנסת האשכנזיים

לחן מלבני ותיבה בצורת שכיום בת הכנסת של הקהילה התימנית בירושלים מוצ יתכמה מבב  

תיבות  71.(ב21ג) , בדומה לזו המצויה בבית כנסת ה'גורל''לחן הניידוהש'טיפוס מ מיטלטל

ומאוחר  הועלו מתימן לישראל בשנות החמישים של המאה העשרים,  ןימרהיבות ביופי מקוריות

בריהוט הקודש  72.מתימן על פי הסגנון המקוריפשוטות יותר  נעשו בישראל תיבותאף יותר 

חדש עיצובי דיות ומזרחיות לדגם של מסורות אשכנזיות, ספרשילובן  ניתן להצביע עלבירושלים 

  ישראל.-שנוצר בארץ

 צפת  

בצפת . הספרדית, המזרחית והאשכנזית תהמסור ן שלבולט שילובירושלים, אף בצפת, כב     

בית  73,ה'אר"י הספרדי' בית הכנסתבתי כנסת מזרחיים, ביניהם  כמהעל תילם  כיום עומדים

 75,'ר' יוסף קארו' בית הכנסת ביניהם וכמה בתי כנסת של קהילות  ספרדיות, 74,'אבוהב' הכנסת

 ה'אר"י הספרדי' קבוע בית הכנסתבבכותל הדרומי של אולם התפילה  76.'אלשיך' בית הכנסתו

 פתח מרכזי רחב ושני ,בסגנון מוסלמי ובו שלושה פתחים מקושתים' ההיכלותקיר 'יכל מטיפוס ה

                                                 
 . 231כליפא, עמ' -שליו 67
 .23מס' קטלוג הטיפוסים, ראו:  68
 (.ב11גפקיעין בגליל ) תיבה דומה עומדת בבית הכנסת במושב 69
 .32-31 עמ' ראו לעיל: 70
   . 12עמ' לגבי תיבות מטיפוס 'השולחן הנייד ' בתימן, ראו:  .23מס'  ,ראו: קטלוג טיפוסים 71
72

 .41, 48 42 תמונות  .34מ' ע תיבה מצנעא, ,שנפר-מוצ'בסקי 
 .20מס'  קטלוג ריהוט הקודש במחקר, ראו: 73
 . 84 מס' שם  74
 .82  מס' שם  75
 .88 מס' שם  76
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בסגנון  הדלתותגילוף  ,. לפי דברי המידען אריה סימנה מצפת(א88ג) צרים יותר משני צידיופתחים 

 ב(.88)ג דתם של אב ובנו, גלפי עץ מאיטליההבארוק הוא  פרי עבו

 א(81)ג ,'קיר ההיכלות'עים שני מפתחים מטיפוס קבו 'אבוהב' בית הכנסתכותל הדרומי של ב     

בראש . אשכנזיתהמסורת להשייך  (,ב81ג) 'הארון כרהיט חופשי'היכל עץ מטיפוס  ולימינם עומד

מיקומו של לוח זה, השייך   77אליו מכוון החזן את תפילותיו.ש ,היכל זה קבוע לוח שיויתי/מנורה

 בצפת של הריהוט (אקלקטילקטני )על הסגנון המצביע למסורת מזרחית, בראש הארון האשכנזי, 

ציורי קיר של הכותל המערבי וקבר רחל, מצוירים היכלות השני בין  עשרה.-במאה התשע

'ר'  בית הכנסתבשני ההיכלות תקופה. הישראלית באותה -מהנושאים השכיחים באמנות הארץ

ההיכל 'הם מטיפוס  4091,78( שהוקדש בשנת א82ג'אלשיך' ) בית הכנסתבו( א81גיוסף קארו' )

 . אלמנטים מוסלמייםמאני'ים במרחב העותיכמה בתי כנסת ספרדהאופייני ל ,'המשוקע בקיר

בצפת. הספרדיות/מזרחיות בתיבות העץ ברוב בתי הכנסת של הקהילות  מובהקים ניתן לראות

ת בכתבי היד והמשך למסורת תיבות העץ המתואר , שהוא 'המגדל'הן מטיפוס רוב התיבות 

( מעוטרות ג88ג) 'אר"י הספרדי'ה בית הכנסתמדרגות תיבת העץ ב 79ספרדיים מימי הביניים.ה

ידוע במוטיבים ארכיטקטוניים מוסלמיים וביניהם פסים מעוטרים עשויים גילוף אבן בדגם ה

בצידי  81.מעל למדרגות בחזית  ההיכל מצוי דגם רץ של כפות תמרים80 .(ו88ג) 'מוקרנס' בשם

מפתחים מלבניים קטנים ובראשם קשת תלתנית מחודדת המיועדים לאכסון התיבה מצויים 

מאני בארץ 'מוטיבים אלו חדרו לבתי הכנסת בצפת בתקופת השלטון העות 82(.ח88ג) ספרים

תיבה שונה מטיפוס  במקום. ושעבד םימלאכה מוסלמי ייתכן שאף בוצעו בידי בעליישראל, ו

תיבה זו  .(ב81ג) 'לחן הניידוהש, והיא מטיפוס '''ר' יוסף קארו בית הכנסתברואים  ''המגדל

ים  ימזרחיים ותימנים, יכמה בתי כנסת ספרדהעץ בימי ה'יישוב הישן' וניצבה באופיינית לתיבות 

  זו.הבתקופה  בירושלים ובטבריה

                                                 
 .488ראו: יוהס, עמ'  77
על פי כתובת ההקדשה: 'היכל הקו' נעשה / מנדבת ק"ק בית הכנסת ע"י / הגבאי אברהם / עבוד הי"ו ש / תרס"ד',  78

 באדיבות המרכז לאמנות יהודית.  
 .29-43 מ'עראו: על תיבות בספרד  79
'עיטור נטיפות' ומשמש ברחבי בעולם המוסלמי לעיטור   ה'מוקרנס' הוא  עיטור דמוי נטיפי אבן מדורגים, הנקרא 80

 כיפות של מבנים מונומנטליים, גומחות שער או לעתים פסים  שטוחים, ראו: 
 Peterson, A., Dictionary  of Islamic Architecture, London, 1996, p. 206-208. 

,שנבנה בתקופת התקופה הממלוכית אחמר(-המסגד האדום )אל ג'אמע אר סמוך לבית הכנסת האר"י הספרדי מצוי
(. ניתן לשער, כי עיטור המוקרנס בפתח המסגד 38מירון, עמ' בערך, בסוף ימיו של הסולטאן ביברס. )ראו:  4232בשנת 

   ( .ז88ראו: )ג שימש מקור השראה לאומנים שעיטרו את בית הכנסת.
 את תשומת לבי לעיטור זה. אמיתי שהפנתה-תודה לניצן פרייס

 (.ה88)ג . ראו:ךבאחד מכתלי המסגד האדום הסמובעבר  דגם דומה  ניתן לראות מגולף על אבן שהיתה מקובעת  81
 

 מפתחים דומים המשמשים לאכסון רואים לעתים גם בחלקו התחתון של המינבר, ראו: 82
Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, London, 1971, p.90. 
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  ,בו עמד ארון קודש גבוהש ,ה'אר"י האשכנזי' בית הכנסתהציבור האשכנזי בצפת התפלל ב     

עץ בידי חרש  431384הארון חודש בשנת  83(.א83גהבנוי על פי מסורת ארונות הקודש מגליציה )

הפרימיטיבי הפליא לגלף באולרו הפשוט וכי 'עליו נאמר שקולומיאה גליציה, עלום שם מ וגלף

שהביא עמו מארץ הולדתו;  ביצע את עבודת גילוף העץ על פי המסורתאכן  אומן זה 85.ולחטב בעץ'

המנותק מהרקע ועומד בפני העשויים בטכניקה של גילוף וזואומורפיים מוטיבים צמחיים  גילוף

יתן, אשכולות הענבים, העלים ועיצוב הלובבולט  סגנונו העשיר של ארון הקודש בצפת עצמו.

 מזכירים את ארון הקודש מיאנוב סוקולסקיעל הארון   םמומיקו . סגנון העיטוריםגרטליםוהא

כי ן שני ארונות אלו ניתן לדמות מן הדמיון הרב בי (.83גמאמצע המאה השמונה עשרה  ) מפולין

בית במרכז מבנה החיות החסרות בארון מצפת היו דומות לאלו המגולפות על הארון מפולין. 

עמודי תווך הנושאים  הממוקמת בין ארבעה ,בימת עץ מוגבהתדת ה'אר"י האשכנזי' עומ הכנסת

נסת המבצריים בפולין מסורת הבימות בבתי הכמ חלק אהי. בימה זו (ד83ג) קמרונות צולבים

   86.מאנית'באימפריה העותו

 

 טבריה

'בית  בית הכנסתברוק הפולני ניצב בבסגנון ה מטיפוס 'הארון כרהיט חופשי' ארון קודש        

, הכנסת ביתמהמידען חיים זלף, שהיה בעבר גבאי ב 87(.א80גאהרון' לחסידי קארלין בטבריה )

על ידי החסידים, עיצב חרש וגלף עץ  4339בשנת  בית הכנסתשנתרם ל ,כי את ארון הקודש ,נודע

עלה  מאחת מארצות מזרח  . אומן זה מראש פינה בשם מוישה סטולר, המכונה 'מוישה הנגר'

ניכר באופיים הבשרני של עלי  זה קודשסגנון העיטור של ארון  88.בה למד נגרותשאירופה 

הספרדי 'סניור' בבית הכנסת  ב,ג(. 80)ג .והגפנים עלי הכותרת השטוחים, קרני  השפע ס,האקנטו

 זה, לעומת היכל  89ני למסורת הספרדית.יהאופי ,ניתן למצוא את ההיכל מטיפוס 'ההיכל כחדר'

בית בעומדת , ובארצות התפוצה הספרדית כחדר' בספרד היכלה' מסורת של עיצובהממשיך את ה

  90(.14ג) ישראל-שמקורו בארץ 'תפילה דוכןמטיפוס 'תיבה הכנסת 

 

 חברון

                                                 
 .81 מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, 83
 .49, הערה 33עמ'  לבחינת השוני, צבר, 84
 .402העליר, עמ'  85
 .243-242עמ'  אדריכלות,ד' קאסוטו, 86
 .81מס'  ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, 87
 .19 ג :תמונה סטולין בצפת. ראו-מצא בבית כנסת קרליןמוישה סטולר עיצב ארון קודש נוסף  הנ 88
 עמ' לד.בתי כנסיות, פינקרפלד,   89
 .82מס'  ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, 90
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ואת כל הידוע לנו ניתן  ,עלה בלהבות בשנת תרפ"ט 'אברהם אבינו' בית הכנסתריהוט הקודש ב      

בכותל   91חדשים לפני השריפה. כמהיעקב פינקרפלד  החוקר שצולמו על ידיתמונות לשאוב מכמה 

היכל שעל פי ניצב  ,עשרה -ששידי העדה הספרדית במאה ההוקם על ש ,הכנסתבית הצפוני של 

 92(.א12ג) מבית הכנסת העתיק בעזה לאחר שחרב עשרה-תשעהמסורת  הובא לחברון במאה ה

 מעשה שיבוץ של צדפים וגזריגיאומטריים  ומעוטרות בדגמים דלתות ההיכל עשויות עץ שיקמים

מעקה עליהם מונח ש ,הבנויה לוחות אבן 'מזרחיה הביתן'במרכז האולם קבועה תיבה מטיפוס . עץ

     (.ב12ג) לסירוגיןעץ עשוי עמודונים מתרחבים וצרים 

  

  מושבות העלייה הראשונה

את  עשרה-תשעברבע האחרון של המאה ה הקימו ,אנשי ה'ישוב החדש' ,'עלייה הראשונה'הבני      

התפילה וריהוט הקודש שהיו נהוגות את מסורות אליהן הביאו ובות הראשונות המוש

תוך המסורת  המשך הסגנון המהווה את בבתי הכנסת של המושבות ניתן לראות  .בקהילותיהם

  .הכדי חידוש

, על ידי 4333הוקמה לראשונה בשנת   , הנחשבת כמושבה הראשונה, המושבה פתח תקוה    

בשנית בידי  הוקמה  4332שלא צלח, ובסוף שנת  הישן' מירושלים בנסיון יישובמשפחות מאנשי 'ה

, הונחה אבן הפינה לבית 4303בשנת   93שעלו מביאליסטוק.יישוב החדש' 'חובבי ציון' מאנשי 'ה

עמד ארון זה בבית כנסת שילד.שם יעקב ג'יימס דה רוט-עלאף הוא , הכנסת הגדול 'בית יעקב'

  94.(18ג) על ידי לאו קאהן 4042נת קודש, שאין יודעים את מקומו היום, אך הוא צולם בש

 'מקוה ישראל' את ארון הקודשבית הכנסת בבית הספר החקלאי ל  קרל נטר  הביא 4334 בשנת   

קרל הארון נשמר בחדר שיוחד לתפילה בביתו של   95.לכן קודם לאביו שנפטר שנה אותו  שיקדהו

אדריכלים מטעם  שתוכנן על ידי  ,המרכזי 'אהל יעקב' בית הכנסת וקםהאז  ,4333לשנת עד  נטר

עוצב ונבנה  ( א11ג) מטיפוס 'הארון כרהיט חופשי' הארון 96.הברון, חניכי התרבות הצרפתית

 עוצב בגרסההארון על הקשר בין בית הספר החקלאי לתרבות צרפת.  המעידבשטרסבורג, עובדה ה

השבע עשרה שהיה נפוץ בצרפת במאות עשרה, -ששבסגנון לואי העממית של ריהוט צרפתי יוקרתי 

                                                 
 . 34-33ינקרפלד, אמנות יהודית, עמ' תיאורי ההיכל והתיבה נלקחו מספרו של פ 91
 .83מס'  הקודש במחקר,ראו: קטלוג ריהוט  92
 .32עמ'  אהרנסון, 93
 .83על ארון הקודש ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, מס'  .492הערה על ליאו קהאן, ראו:  94
 .80מס'  ,קטלוג  ריהוט הקודש במחקר ראו: כתובת ההקדשה על ארון הקודש, 95
 נמסר לי מהמידענית גב' אביבה שוורץ, המועצה לשימור אתרים במקוה ישראל. 96
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אולם במרכז  (.11ג) גלותועמורגליים דקות על  פיין בגופים כבדים הנתמכיםואמהשמונה עשרה, וו

מבתי הכנסת  שרווח בכמה ,(ב11ג) 'מלבן'הטיפוס התפילה ניצבה בימה בגובה שלוש מדרגות מ

 97במושבות  העלייה הראשונה.

( א12ג) ארון הקודשבראש  98'אהל יעקב' במושבה זכרון יעקב.נחנך בית הכנסת  4332בשנת    

לוחות הברית ומשני קבועים הגמלון  במרכז 99.וי מיתאר שבוריםוגמלון משולש בעל קרואים 

כתר תורה  יהתומכים משני ציד ,בעלי רגלי אריה אחוריות, גוף וראש של נשר צידיהן גריפונים

ישראל -דימוי זה של הגריפונים נדיר על רקע ארונות קודש בארץ המצוי בראש לוחות הברית.

  תקופה. נראה כי עיצוב הארון, כמו הבימה מ'טיפוס המלבן' שעמדה בסמוך לוהאחרים באותה 

האמונים על המסורת האירופית של עיטור הגמלון והובא לזכרון  , נעשה בידי המעצביםב(12)ג

   100הברון.אנשי יעקב על ידי 

 'הגדול' בית הכנסתב .ראשון לציוןבה הוקמה 'זכרון יעקב', הוקמה גם המושבה ש בשנה   

מטיפוס גבוה הוצב ארון קודש  ,בקיר הפונה לירושלים, 4330-4331בשנים הוקם ש ,בראשון לציון

 משה יהושע הלוי ויצחק נבנה בידי חרשי העץ האחיםהארון  101.(א13ג) 'הארון כרהיט חופשי'

 דגמיםב הארוןעיטור ניכר בסגנון  האמנותי של האחים היימן שגדלו בליטאחינוכם  102היימן.

. במרכז זוג יםיצמחיים וזואומורפמשולבים עיטורים  בוש ,'הכנפיים', ביניהם דגם מארץ מוצאם

 הבארוקבסגנון  ופרחים ארכים בצורת עלוות עליםוני תבליטי עץ משמחוברים הדלתות הקדמיות 

חלקו העליון של הארון. צמודים ל . אלה ים ופרח במרכזםספרו םבצורת עלי וזוג תבליטי עץ נוסף

הם שני זוגות  ,מצביעים על מקורו הארץ ישראליה ,בעיצוב הארון אחריםאלמנטים  ,לעומת זאת

מנוסרת  הכפורתשני חלקי הארון. של   לגובההמגיעים עד  העמודים הצרים ומתרחבים לסירוגין

הכפורות שתלו לרוחבן של  לגדילים זכרכצותיהן התחתונים בגולות, ימות בקבצורת אונות המסתי

אך  ,בעיצובם על מסורת העיצוב מפוליןהאחים היימן שומרים  103על הארונות במזרח אירופה.

                                                 
 .(ה,ד11 וברחובות )ג (א10פינה )ג-כיום מצויות בימות מקוריות מטיפוס זה בראש 97
. ליאון קהאן היה יהודי ציוני 4042ב', צולם על ידי יואל קהאן בשנת ארון הקודש והבימה, בית הכנסת  'אהל יעק 98

יצא קאהן  4042יליד אוסטריה. הוא למד רפואה ולא היה צלם מקצועי למרות איכותם הטובה של צילומיו. בשנת 
בקובץ  4042ישראל, שבה צילם את הישגי המפעל הציוני למטרות גיוס תרומות. צילומיו פורסמו מאז -למסע בארץ

Palastina im Bild 29-10עמ'  ,ידי מדפיס האמנות מוינה מקס יפה. על ליאון קהאן, ראו: צור , שיצא לאור על. 
 . 19 מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש, 99

 .31עמ'  על הבימה ראו: 100
 .14מס'  ראו: קטלוג ארון הקודש במחקר, 101
 .32' ראו: עמעל האחים היימן  102
ראינו כי גם בארונות שעיצב שלמה קאופמן בירושלים מתוארות כפורות דומות, אך מהן משתלשלים פעמונים  103

 אמיתיים. 
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 בו שפע העיטורחסר אך  105,בנוי עץ אגוז גבוהההארון   104צבו בארץ ישראל.את  הארון עי כר כיני

האחים היימן   .עשרה-תשעונות קודש בפולין במאה העל אר המופיע והזואומורפי הצמחי

נוספו  האריותב(. 13)ג הארוןים על ה'כנפיים' משני צידי יונהסתפקו בגילופם של זוג סוסים ו

משני צידי הגמלון אף מגולפים  מסוגנניםזוג אריות  106.בימי העלייה השנייה ,מאוחר יותרלגמלון 

   107.(א13)ג ארון הקודש במושבה בת שלמהראשו של ב

 בית הכנסת'של  אולם התפילהבמוצאים  של מזרח אירופה מסורת הסגנוניתוסף לנ קשר   

אותו עיצב  (א10ג)מטיפוס 'הארון כרהיט חופשי'  109קבוע ארון הקודשבו ש, בראש פינה 108העתיק'

, שימש בית כנסתהמשמש כיום כין יבשנים שקדמו לבנ  110חרש העץ עקיבא דרכסלר. 4332בשנת 

 4338עבר בשנת ואך הוא ה ,את ארון הקודש בו בנה עקיבא דרכסלר אףש ,מבנה אחר כנסתכבית 

דימה במפגש עם ק ויטהקודש הגבוה משוקע בקיר וראשו נ ארון  111של יסוד המעלה.לבית הכנסת 

מצויר  ,נייםיבין שני עמודים לולי ,במרכז הקומה השלישית 112.בתקרת האולםהנמצאת הכיפה 

מצוירות למילה זו  תחתמה", מעל ו-ו-ה-"יהמילה  בצבע מוזהב  מהמדליון רחב ובמרכזו רשו

בראשם של  ארונות קודש  מופיע לקב"ה, דימוימשמש  כ, הזהאור ית (.ב10)ג קרני אור מתפזרות

של  הייהשנ ן המחציתהחל מ מזרח אירופה,בוציורי תקרות בבתי כנסת בפולין ועוד בכמה ארצות 

מוטיב  ,בתנוחה הרלדית זוג אריות על הקיר יםמצויר משני צידי הארון 113.עשרה-תשעהמאה ה

האריות קרני השמש ומדליון ובתוכו עיטור ה .(19ג)בתי כנסת בפולין כמה באף הוא המופיע 

אירופי, אך -הסגנון המזרחו של די הארון, מדגיש את המשכיותרים על הכתלים משני ציהמצוי

 עמודים צרים ועיטור של בקבוקונים בראשי הכותרות בחזיתכ אחרים מבניים ועיטורייםטים יפר

אופינית לבימות הקיימות בבתי כנסת של  הבימה המלבנית  .לסגנון המקומיאת הארון משייכים 

ם על ידי הרב קוק בשנת נתר (ג10ג) עמוד התפילה בבית הכנסת המושבות של העלייה הראשונה.

ישראל במאה -כמה מבתי כנסת בארץני ליקומתי' האופי-מטיפוס 'הארון הדו ואה 4048.114

                                                 
104

, עוצב בארץ ישראל, וכמותו רואים בכמה מבתי כנסת של ג(13אף עמוד התפילה  מטיפוס 'הארון כרהיט חופשי' )ג 
 ה'יישוב הישן והחדש'. 

 העץ  הוא  מרומניה. לפי דברי גבאי בית הכנסת מקור 105
האריות עוצבו בידי אברהם ליפשיץ בן העלייה השנייה, שהיה  בעל בית מלאכה לפסלי גבס וכמה מעבודותיו  106

 .  סנדרסון אביב, ראו: -מוצבות כיום בתל
 .12מס' ראו: קטלוג ריהוט הקודש,  על ארון הקודש בבת שלמה, 107
 .14הורוביץ, עמ' -ראו: איש 108
 .18מס'  הוט  ארון הקודש במחקר,ראו: קטלוג רי 109
 .39' עמ על עקיבא דרכסלר ראו: 110
 בשיחה עם המידען דוד טל גבאי בית הכנסת ביסוד המעלה , נמסר כי לא ידוע היכן נמצא ארון זה כיום. 111
 כפי שרואים בארון הקודש בבית הכנסת 'מנחם ציון' בעיר העתיקה בירושלים. 112
 .48, 49, 3, 4, 133-133עמ'  ראו: יניב, קרני שמש, 113
 .11הורוביץ עמ' -ראו: איש 114
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העומדים טיפוס המאותו  הפשוטים על רקע עמודי התפילהעיטוריו בולט בהעמוד עשרה. -התשע

 . במושבותסת נבתי הכבשאר 

מזכרת מושבה בבבית הכנסת העומד  115מטיפוס 'ארון העומד במרכז גומחה' הקודש ארון      

ארון  117.(א14ג) חידושללהמשכיות ו הדוגמאף הוא  שמשמו 116עוצב בידי אהרון לויטה בתיה

 בפולין ארונות קודשכמה המוכר ממוטיב סגנוני (, ב14גהקודש ניצב על בסיס דמוי גביע קעור )

מים הצמחיים במוטיב  עדין של הדגי הוקוסגנון גילוף העץ האך . (12ג) הניצבים על בסיס דומה

י קצות נבש .בפולין שרווחהנפחי  סגנוןשונה מההארון וסביב העמודים ה'כנפיים' משני צידי 

 118איטלקיים.קודש ת ארונוהמוכר מכמה עיטור דמוי לפיד,  םובמרכז גרטליםא  יםמגולפ הארון

במוזיאון המושבה  .זוג אריות בתנוחה הרלדיתעוצבים מ ארוןהבראש ני צידי לוחות הברית מש

   .(18ג) שעמדו בבית הכנסת בימיו הראשונים עמוד תפילה ובמה,שמורים  ש ערן שמיר"ע

שלמה  המידעןסיפר  119ברחובות א(11)ג 'אהל שרה' בית הכנסתארון הקודש ב אודות על      

  120 :גבאי בית הכנסתמ פרידמן,

הקימו ש ,הליטאים, אנשי 'מנוחה ונחלה' ל ידיע 4092הובא מליטא בשנת ש ארון הקוד
 , כמו שהם אוהבים'הבית'קשו להביא ארון קודש מיב הם את רחובות והתיישבו בה.

 .ארוןה. הם נסעו לליטא והביאו משם את  ורגילים
 

חו"ל, אך הארון עצמו עוצב בארץ ישראל, מקורו בכי העץ  העלהאחרים מידענים אצל  נוסףבירור 

משני עברי  בקצות הארון עיצוב העמודים ובסיסיהם וזוג הבקבוקים על פיכפי שניתן לראות 

של  םבדגעוטרו דלתות הארון בתבליטי נחושת צהובה  4002 בשנתפוץ הארון ישב .(ב11ג) הגמלון

זכה לשינויים משמעותיים בהשפעת התנועה הוא והמיוחד לארץ ישראל,  שבעת המינים

ארון  122ישראל.מדינת בבירור לתקופת הארון את  תמשייכההארון בצד כתובת בראש  121,הציונית

 םיעיטורו ל פונוס צועם שיפו מזרח אירופה, אךב הארונות את מסורת  במבנהו הקודש ממשיך

עשוי מוטות עץ בנויה מעקה מעוגל  123'המלבן'טיפוס מהבימה  .יםבאופי ייםישראל ,יםחדש

הגיעו זה  מטיפוס סגנון הבימותעיצוב ל. (ג11ג) משטח עליון משופע המקיף דוכן בעל ,נייםילולי

השונה  לעצמם טיפוס חדש םבאמצ ,בתי הכנסת של העלייה הראשונההקודש ב מעצבי ריהוט

                                                 
 .1מס'  , ראו: קטלוג הטיפוסים 115
 .24עמ'ראו:  ,ראו: על לויטה 116
 .11מס'  ריהוט הקודש במחקר, קטלוגראו: 117
לדוגמה, ארון הקודש מבית הכנסת של צ'ינטו מהמאה השמונה עשרה, המצוי כעת בבית הכנסת 'גבעת מאיר'  118

. מוטיב האש, המצוי על כמה ארונות קודש באיטליה בצורת לפידי אש, נזכר במדרש 33נכון,עמ' ראו:  בנתניה.
 תנחומא, ויקהל ו': 'בשביל שהארון מקום התורה שהיא אורו של עולמים, העולם הזה והעולם הבא.'   

 .11ראו: קטלוג ריהוט הקודש במחקר, מס'  119
 4.42.91בריאיון טלפוני בתאריך  120
 .  213-211 'עממישורי, המינים' ראו:  על 'שבעת 121
בראש הארון במרכז מופיעה כתובת בשורות מאונכות על רקע לשונות אש וזו לשונה: 'לזכר / חללי '/ מערכות /  122
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  .42מס' , ראו: קטלוג הטיפוסים 123
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המוכרת מבית הכנסת  מטיפוס 'המלבן' הבימה השטוחהבוסס על מאך  ,'האשכנזי הביתן'טיפוס מ

 באירופה שנהגו על פי רוח הרפורמה. אחרים כנסת בתי מו הפורטוגזי באמסטרדאם

  

 

 

 סיכום

 בארץ ישראל של רהיטי הקודש של הטיפוסים השונים הסגנוניים ניתן להצביע על מקורותיהם   

סגנון ריהוט הקודש האשכנזי, המזרחי ארצות המזרח וצפון אפריקה.  בגלויות מזרח אירופה,

 כמה  צות מוצאם של המתפללים, יחד עםמאופיין בדבקותו בסגנון של אר  בארץ ישראל והספרדי

  .בארץ ישראל זו בצד זוגנונות של הקהילות השונות החיות שינויים הנובעים מעירוב הס

פולין. ו על מסורת עיצוב ריהוט הקודש מה'יישוב הישן' האשכנזי בירושלים ובטבריה שמראנשי 

קודש בתי הכנסת וריהוט הוק שהם חשו כלפי תרבות העמהרגשי  קשרב כהלסגנון זה כרוזיקתם 

בקהילות אשכנזיות  124.בנוסף לגורמים כלכליים משמעותיים של העולם הישן במזרח אירופה

שחרש העץ שלמה קאופמן הביא  ,ב'יישוב הישן' בירושלים התגבש סגנון ייחודי של ריהוט קודש

דש מפולין עמו ממזרח אירופה. סגנון זה לא פרץ יש מאין והוא עוקב אחר סגנון ארונות הקו

אך שלמה קאופמן לא רק שימר מסורות , אלא אף חידשן,  .עשרה-תשעבמאה השמונה עשרה וה

 כפי שרואים בעיצוב הבימות מטיפוס ה'דוכן האשכנזי'.

שנוצר הלקטני  בסגנוןמאופיין ת הספרדיים והמזרחיים בירושלים  ריהוט בבתי הכנסהסגנון       

ההיכלות בקהילות המזרחיות והספרדיות שמרו על מסורת הריהוט של ארצות  בארץ ישראל.

וכן בתיבות  ,בבתי הכנסת בירושלים ובצפת 'קיר ההיכלות'טיפוס מבהיכל  כפי שרואים ם,מוצא

תהליך של  עירוב סגנונות  האופייני  בבתי הכנסת המזרחיים בצפת. לעומת זאת, 'המגדל'מטיפוס 

כמה על עבר  עשרה-תשעבקרב היישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה ל'כור ההיתוך' התרבותי

ן זכאי' ניתן לראות תיבה מטיפוס 'רבן יוחנן ב בית הכנסתצפת. בבפריטי ריהוט בירושלים ו

. ההיכל מטיפוס כיםסמו'אליהו הנביא' ו'האיסטמבולי' ה כנסתה י, המצוי בבת'המזרחי הביתן'

ארץ ישראל לחלוטין והפך להיכל רחב המוכר מבתי הכנסת שהיה אופייני לתימן נעלם ב 'הגומחה'

  125של הפזורה הספרדית.

 יםקשור אנשי ה'יישוב הישן' היו הנושבת באזור. תרבותה קשור לרוח הקודש סגנון ריהוט   

צב בחרו לעועל כן  במזרח אירופה, עשרה-תשעוה מאה השמונה עשרה של הבתי הכנסת תרבות ל
                                                 

  .10הערה פרק ב,  ראו: של אנשי ה'יישוב הישן' במזרח אירופה,על תלותם הכלכלית  124
 ישראל השייך ל'טיפוס הגומחה'.-לא ידוע לי על היכל כלשהו בבית כנסת תימני בארץ 125
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בארץ ישראל הקהילות השונות  , תוך התאמה לסגנוןהתואם את העברבסגנון ריהוט הקודש את 

אף הם  דבקו מקימי המושבות, אנשי ה'יישוב החדש' ,. בני העלייה הראשונהימיםהבאותם 

שהביאו עמם את הסגנון  ,רוןהושפעו מסגנונם של אנשי הב , אךתוך כדי חידושו הישןבסגנון 

 .תקופההבאותה  בתי כנסת באירופהכמה שרווח ב
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  איקונוגרפיה-פרק רביעי

 המוטיבים האיקונוגראפיים על ריהוט הקודש ומקורותיהם

 

, הצמחי, האדריכלי -ריהוט הקודשהנפוצים המעטרים את  איקונוגראפייםהמוטיבים מן ה כמה   

 ך ובמדרשים, אך עיצובם"בתנספרותיים מקורות ,יש להם חיים, כלי הנגינה והאורהבעלי  הכתר,

, הנוצריתמצויים בחברות הפגאנית, המוסלמית ושהיו  ,רה ממוטיבים דומיםמושפע בצורה ישי

 יהודים במשך כל שנות ההיסטוריה.ן ואף בתוכן חיו בקרבתש

האדריכלות של ארון הקודש מבוססת על האדריכלות ההלניסטית והרומית,   המוטיב האדריכלי

ולבית הכנסת,  בית המקדשלשרווחה בארץ ישראל בתקופת בית שני. במהותו קשור ארון הקודש 

ם לעבודת האלוהים של האדם מישראל, כפי שכתוב: ייראו, שניהם מקומות שרתה שכינה שבהם

 היו בבית המקדש1'אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, הקב"ה אינו משרה שכינה בעולם'.

והקרבת לחן לחם הפנים והכוהנים אחראים על עבודת המקדש: הדלקת המנורה, עריכת ש

, המקבילות לעריכת בבית הכנסת תפילות הציבור והיחידרבנות. לאחר חורבן בית שני קיבלו הק

בו היו שמורים ,שהיה מונח ארון הברית בבית המקדש בקודש הקודשיםהקרבנות, יתר משמעות. 

בית המקדש מזוהה  ולפניו נתלתה הפרוכת שהבדילה בינו לבין הקודש. ,הלוחות ושברי הלוחות

במהלך שנוצרו  ,מופיעה על מספר רב של יצירותהיא וו של מודים. זו הפכה לסמלבעזרת חזית ע

אפוא  בית המקדש שימש 2דפי שער של ספרים מודפסים.כאמנות היהודית כפרוכות או השנים ב

שחלקיו השונים עשויים על פי  ,לא רק כמודל רוחני אלא אף כמודל אדריכלי לבית הכנסת

לאחר  בבית הכנסת, הנקרא מקדש מעט )יח' יא:טו( המקדש.בבית הקיימת החלוקה הפנימית 

מעין 'קודש והוא  וון בית המקדש בירושלים,יבכותל הפונה לכחורבן בית שני, נמצא ארון הקודש, 

לפניו . 'ארון הקודש' ניתן לו כזכר לארון הברית שהכיל את לוחות הברית גם השם קודשים'.

נר בקביעות  קודש הקודשים, ומעליו דולקל קודשה שהבדילה בבית המקדש בין ,תלויה הפרוכת

של בשל קדושתו בית המקדש )שמ' כז:כ,כא(. שדלק במשכן וב זכר לנר התמידהמשמש  התמיד,

נפתחות היו  דלתות ארון הקודש פקידים ליטורגיים, סמליים ומגיים;תו יוחדו לארון הקודש 

יש לארון הקודש  3.מתפלל לבין השכינהקשר בין ההן יצרו ו ,בתורה ובהם קראשבימים ובמועדים 

                                                 
 בבלי סנהדרין קה ע"ב. 1
 .03יניב, מוטיב העמודים, עמ'  2
 .093אבן ישראל )שטיינזלץ(, עמ' 3
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כלל הקהילה בזמני בקשות של או ל 4תפקיד מגי בחיי הפרט, והוא משמש מען לבקשות אישיותגם 

כסמל לבית המקדש אשר אלוהים, לגן העדן וכשער לבית ה סמצוקה וחרדה. ארון הקודש נתפ

  בנה באחרית הימים.יי

ארון הקודש ה נתפס בעקבותיש ,ש כשער השמיםבית המקדנובע מתפיסת המוטיב האדריכלי    

ניתן לראות כבר בגילוי  ראשיתה של תפיסה זו. את המכוונות לשמים בבית הכנסת כשער לתפילות

ם בית אלוהים וזה שער אין זה כי א ,מה נורא המקום הזה,שבו אמר יעקב: 'השמימי בחלום יעקב

פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה לים: 'השמים' )בר' כח:יז(,והיא מחוזקת בכתוב במזמורי תהי

ר' אלעזר בן יהודה קלונימוס, הרוקח  .כ(-יה. זה השער לה' צדיקים יבואו בו' )תה' קיח:יט

(, הסביר את משמעותם הסמלית של פסוקים אלו כמכוונים אל בית הכנסת. 0303-0011מוורמס )

 סהעולם הבא נתפ 5עולם הבא.לשער האף להיכנס הנכנס בשער בית הכנסת יזכה כל כי הוא כתב, 

שער בית ,הרואה את הסהתפי .כמקום שבו האדם מקבל שכר על מאמציו המוסריים בעולם הזה

בפסוקים שהיו חקוקים בפתחי בתי הכנסת ברחבי  גם באה לידי ביטוי ,הכנסת כשער לצדיקים

הנמצא בשער ב(, ' )יש' כו:ויבא גוי צדיק שומר אמונים.כך, לדוגמה, בפסוק 'תפוצות העם היהודי

, או בכניסה לבית הכנסת של שמואל הלוי אבולעפיה 003711בשנת שנבנה בוורמס  ,בית הכנסת

 0013.6בשנת ,שנבנה ( בטולדו'אל טרנזיטו')

.מקומו המקדש בירושליםבית וון ילכנקבע כי ארון הקודש יפנה  רביעיתוה-ות השלישיתבמא   

 המסמלת קדושה. גמלון ובמרכזו קונכה בראשה מעוצבש ,בגומחה המשוקעת בקירנקבע 

בין התיאורים הראשונים של מבנה השער בבית הכנסת מוצאים את תיאור שני העמודים 

הקבועים משני עברי גומחת ההיכל בבית הכנסת בדורא אירופוס שבסוריה, מבנה מן המאה 

סטי1רומי מעל הגומחה מצוירת חזית בית המקדש בצורת מקדש הלני( . 0)א לספה"נ השלישית

ובצדה סמלים נוספים הקשורים למקדש: מנורה, לולב ואתרוג מצדו האחד, וציור של עקדת 

יצחק על הר המוריה בצדו האחר. זהו הקשר הוויזואלי המהותי הראשון שנעשה בין ארון הקודש 

בבית הכנסת לבין בית המקדש. במאה השלישית עיצבו גם בארץ ישראל את ארון הקודש בצורת 

ואילו ברומא, במאה הרביעית, הוא נראה כארון עץ מלבני נייד, הניצב על זוג  (3)א לניסטימקדש ה

ברצפות הפסיפס בבתי הכנסת העתיקים ארון הקודש מופיע כמבנה  (.0רגליים בצמוד לקיר )א

                                                              הלקוח ממילון הצורות של הארכיטקטורה הרומית. באופן בסיסי ארון הקודש עוצב כרהיט 

                                                 
 .010צבר, תורה ומגיה, עמ'  4
 .3הערה  000רודוב, הגן הפלאי, עמ'  5
 .000מ' , עשם 6
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בתקופות ובמקומות השונים שבהם נבנו בתי הכנסת: איטליה, גרמניה, מזרח אירופה, האימפריה 

 העות'מאנית וארץ ישראל.

בארץ ישראל בסוף המאה התשע עשרה מוטיב ארון הקודש כשער לשמים בא לידי ביטוי    

 בבתי כנסת בירושלים,המצויים  ,ות על ארונות הקודשכתוב בכמה תחילת המאה העשריםבו

בכולל בתי הורודנא  בית הכנסתבראש ארון הקודש ברת בתיה. כך, לדוגמה, מזכבצפת ובמושבה 

 ח לנו שערי שמים לתפילתנו'תאבינו מלכנו פ'בשכונת 'דמשק אליעזר' בירושלים רשומה הכתובת: 

על הפרוכת הכתובת:  רקומה א(33)ג אחוהונת בשכ 'משכן יעקב וישראל'ת כנסת בבי 7.א(03)ג

, א(1)ג בשכונת הבוכרים 'בבא תמאבית הכנסת 'ב ההיכלעל  )תה' קיח:יט(. 'פתחו לי שערי צדק'

ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם ' הכותרות הקדמיות רשומה הכתובת:זוג בין 

 ' )בר' כח:יז(.בית אלוהים וזה שער השמים

 ויעידו עליו הונחה הכפורת,ש ,ודש בבית הכנסת נתפס מבחינה רעיונית כארון הבריתארון הק   

על האפריז מתחת לכרכוב בארון העומד  8נות הקודש;כך הכתובות המופיעות על כמה מארו על

'בית אהרון'  בית הכנסתעל האפריז בארון הקודש בוכן  (א03ג)' י האשכנזי"אר'ה סתהכנת בבי

ועשית כפורת זהב טהור 1 אבינו '(  רשומה בצבע מוזהב הכתובת: א,ב09ג) הלחסידי קרלין בטברי

 (73סטולין בצפת )ג-'. כמו כן על האפריז בבית הכנסת קרליןמלכנו פתח שערי שמיים לתפילתנו

במושבה 'מזכרת בתיה'  סתהכנת בראש ארון קודש אחר בבירשומה הכתובת 'ועשית כפרת זהב'. 

וזו לשונה:  ,ה כתובת על פני תשעה לוחות מלבנייםספרו הארון על האפריז מעל פתחא(,10)ג

. כתובת שהיא כפי הנראה שילוב של שני חלקי '.על 1 הא 1 רו 1 מל 1 מע 1 לה 1 כפ 1 רת 1 זהב[?]..'

' )שמ' ועשית כפרת זהב ...'והפסוק  ' )שמ' כה:כא(ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה' פסוקים:

 .כה:יז(

 עשרה-מסוף המאה השבעאירופה המוכרות ממזרח  תוהכפורלי החיים   מוטיב הכתר ובע

 תורהת בדרך כלל בשני מוטיבים מרכזיים: כתר ועשרה מעוטר-ומתחילת המאה השמונה

 ,המסמל את התורה, על ארונות קודש איטלקיים תחילה הופיע מוטיב כתר התורה,וכרובים. 

. מאוחר יותר, לא לפני המאה השמונה על ארונות קודש במזרח אירופההופיע ובעקבותיהם 

בארץ ישראל הפכה הכפורת  9עשרה, התפתח המנהג להניח על ספר התורה את הכתר עצמו.

ביניהן מבצבצים ש ,או למשקוף גלי העשוי אונות מספר בשוליו גדיליםש ,ילון צר חסר עיטורולו

                                                 
נּו' הנאמרת  מתוך תפילת7  .יום הכיפוריםועד  ראש השנהמיומו הראשון של  ,עשרת ימי תשובהב'ָאִבינּו ַמְלכֵּ
יניב, מעשה  ו:ורת הארון נתפסת ככפורת שכיסתה את ארון הברית, ראוק ,ארון הקודש מזוהה עם ארון הברית8

 . 083רוקם, עמ' 
 .93 הערה 039יניב, מעשה רוקם, עמ'   9

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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מוטיב השכיח בעיטור  בה נהגו לתלות גדילים,שזכר לכפורת  אפעמונים. מוטיב הפעמונים הו

היה לעתים לוחות הברית, ו ארונות בפולין. הכתר על ארונות הקודש היה מונח בראש הגמלון, מעל

והוא  ,בראשם של ההיכלות המזרחיים והתימנים נעדר הכתר .על הכפורת העשויה עץ וירצמ

נוה שלום' , 'א(31סת 'הגורל' )גהכנבתי ב ותמופיע רק בהיכלות שעוצבו בהשפעה אשכנזית, כהיכל

  (.א33ג) בנחלאות 'עדס'ו( 31ג)

עליה ששכיסתה את ארון הברית ו ,חלקו העליון של הארון מדומה לכפורת המקראיתכאמור,    

 11גריפונים. עם  אריות אועם נשרים,  המזוהים על פי מחקריה של ברכה יניב עם 10ניצבו הכרובים,

 ,קבועות חיות אלו ,דש במזרח אירופהבראשם של ארונות הקו ,ואכן משני צידי כתר התורה

בארץ ישראל.  'ישוב הישן'יהנעדר כמעט כליל מארונות קודש ב הכרובים, מראה המייצגות את זוג

ת הקבוע בראש ארון הקודש בבי ,שראשו מוטה כלפי מטה ,יוצא דופן הוא האריה בעל פני אדם

זיון נפוץ בבתי הכנסת בפולין יח ו(. אריות בעלי פני אדם היב03גי האשכנזי' בצפת )"אר'ה סתהכנ

קורת שלילית ילבשם שעיצב את הארון בצפת, זכה  ,האמן מקולומיאה .בכלל ובגליציה בפרט

למנוע רושם כאילו כדי  ביקשו להטות את ראש האריה מעט כלפי מטה,ם, והם מתפלליה בקרב

הגמלון כלפי טיית ה ,למעשהדרישה זו לא הייתה חריגה.  12הקהל נושא את תפילותיו אל האריה.

זוג אריות הקבוע ושלים, מלבד ביר 'יישוב הישן'ב תה מקובלת בבתי הכנסת בגליציה.יהי מטה

המגולפת בין שריגי  יונה( ו0קב' בשכונת זכרון משה )ד'אהלי יע סתהכנת בראש ארון הקודש בבי

בעיר העתיקה 'בית יעקב'  סתהכנת עמד בביהוו , אוקראינה,ה'כנפיים' של הארון שהובא מחרסון

 בעלי חיים אחרים על ארונות קודששל לא ראיתי ייצוג נוסף של אריות או  ,ב(03)ג בירושלים

כל ארונות הקודש בבתי הכנסת של  נמצא בראש מוטיב האריותבארבע ערי הקודש. לעומת זאת, 

 המצוירים משני צידי ארון מושבות העלייה הראשונה. מופע אחר של אריות הוא זה של אריות

 13שנעשה בידי האמן מרדכי שניצר. ,'רבן יוחנן בן זכאי' סתהכנת בבי ציור האריותמוכר מ הקודש,

 .ב(79)ג ריות המצוירים על הקיר משני עברי ארון הקודש בראש פינהלכך אפשר לראות א בנוסף

בתי כנסת בפולין  כמההרבים של בעלי חיים שונים על כמה מארונות הקודש בלמופעים בניגוד    

במדרש נראית האיקונוגרפיה העשירה שמקורה בהם ש ,עשרה-עשרה והתשע-במאות השמונה

הוא שונה בשל פסיקה הלכתית. בארץ ישראל מוטיב זה חסר כמעט לגמרי הרי  14'פרקי שירה',

עליו גילף חרש העץ מגליציה ש ,בצפת 'י האשכנזי"אר'ה נסתהכת המקרה של ארון הקודש בבי

                                                 
  .ט-: וזל' שמ 10
 .330-039יניב, מעשה רוקם, עמ' 11
 .009מירון, עמ' 12
 . 83 ראו, עמ'עורר ויכוח הלכתי והוסר.  ציור האריות 13
 יניב, פרקי שירה.14
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זוג  על הארון בגליציה. כיום נותרוארונות קודש לו מ יםזכור וי שהיבעלי חיים, כפכמה וכמה 

הוסרו לפי  אך הם 15יונים הרלדיות, אריה ולויתן. ניתן לשער כי היו עוד גילופי חיות על הארון,

 16הפסק של הרב שמואל העליר מצפת.

ת מקורוניתן למצוא ב בבית הכנסת בימה והתיבהאף את המקורות לאיקונוגרפיה של ה   

, ועיצובה תחליף סמלי למזבחמטיפוס 'הביתן' היא הבימה בית המקדש. הספרותיים הדנים ב

 ,קומתי בעל ארבע קרנות בראשו-מבנה תלת, שיש לו המזבח של בית המקדש תואם את צורת

עיצוב הבימה כמזבח נותן ביטוי חזותי  17דרך פתח הנמצא באחת הפינות. היא הכניסה לתוכושו

 18השני. ביתרבן הת כתחליף להקרבת הקרבנות לאחר שאלו פסקו עם חוהתפילות באושלכך 

מל את מרכזיותו של האל בעולם, סכמה יסהבימה עוצבה לרוב כמבנה במרכז אולם התפילה, ש

 ין כנסיות. צורת המבנה ההרכזייה בתקופת הרנסנס באיטליה כצורה המושלמת לבנסשנתפ

יפוס 'המגדל', שהייתה נהוגה בספרד, קיים לתיבה מט נקשרה בעיקר לבית המקדש בירושלים.

קיר המערבי של בית הכנסת מקור ספרותי הלקוח ממגילת שיר השירים והוא רשום ככתובת על ה

נראה כי מגדל דוד משמש כמטפורה  .)שה"ש ד:ד( בקורדובה: 'כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות...'

 מרמז על צורתה.בה ווהוא כינוי לתי 19, המופיע בספר נחמיהלביטוי מגדל עץ

 כגן עדן, רעיון המעוגן סנתפמקדש כשער השמים, הוא של בית ה בנוסף לדימויו  יהמוטיב הצמח

בו חיו בני אדם בנעימים בימי בראשית לפני שעדן הוא המקום הגן  .יםבתלמוד ובמדרשבתנ"ך, 

 כפי שכתוב: העדן עבדו,אליו הם עשויים להגיע לאחר מותם. בגן שהחטא הראשון, וזה המקום 

חטא הנחש והגירוש מגן עדן  מים ועצי פרי.לאחרשל  שפעו בו הי ב:טו(, ' )בר'לעובדה ולשומרה'

'בעצב תלדי  :שה נאמרילאאילו ונידון האדם לעבודה קשה: 'בזעת אפך תאכל לחם' )בר' ג:יט(, 

והה עם הגן ז הפך הגן למקום רוחני, משאת נפשו של האדם. ג:טז(.בעקבות זאת בנים'. )בר'

הדימוי הרוחני של גן עדן בבית הכנסת ובארון  דבק ביתהתורה ועם בית המקדש. לאחר חורבן ה

 הקודש.

אור יהקמת המשכן ומקדש שלמה. תמקורות התנ'כיים מרבים לפרט את המוטיב הצמחי בעת ה   

, לחן לחם הפנים והמנורהוהפרוכת, המזבח, ש - בוהמצויים ותשמישי הקדושה  20מלאכת המשכן

על ידי העם, היו רצוף כולו במונחים השייכים למלאכת האומנות.חומרי העבודה שנודבו כולם 

                                                 
 . 333הערה  80עמ'  ראועל כך  15
 . 80עמ' על הרב שמואל העליר ראו  16
 ח’י-בבלי זבחים נה ע"א ומפורט על ידי הרמב"ם משנה תורה, הלכות בית הבחירה, פרק ב', הלכות א' 17
 .בבלי ברכות כו ע"ב 18
 .ד:נחמ' ח  19
 כט.:שמ' כה20
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 ,צבעים, עורות ועצים שימשו במלאכה. המנורה, שכתוב כי נעשתה מאליהונחושת. גם  זהב ,כסף

אורה משתמש הכתוב במונחים הלקוחים מעולם הצמחים: יאף בת21נעשתה כמקשה אחת.

על הגביעים  22.'ציורין עשויין בה כמין פרחין'וחים בולטים ופרחיה היו היו כמין תפ כפתוריה

תיאור הקמתו של מקדש שלמה שופע  23המשוקדים נאמר כי היו מצוירים בשיטה הידועה כניילו.

ואת כל קירות הבית מסב קלע פיתוחי מקלעות כרובים ותימורות ופטורי 'אורים צמחיים; ית

מחים המעטרים את הקירות של ים הרבים של צהתיאור :כט(.)מל"א ו.'ציצים מלפנים ולחיצון

ת בית המקדש כגן עדן בעולם סתפיביטוי ל שראו בעיטורים אלו הביאו לכך 24חלקי המקדש

 25הזה.

ח -זכרים בשיר השירים זאת הכרמים הנ 27שצמח בגן עדן. 26התורה עצמה נדמתה לעץ החיים   

גפן, אלו בעלי מקרא, פתח הסמדר, אלו בעלי נראה אם פרחה ה"ל כתלמידי חכמים: 'מפרשים חז

של לעולם עשיר  רעיונית מקורות אלו יצרו תשתית 28.נה, הנצו הרימונים, אלו בעלי גמרא'מש

תקרות בתי הכנסת במזרח אירופה ובספרד. כבר על קירות ו,על ההקודשעיטורים על ארונות 

מצוירת  יתהיהחיים. גפן השנמשלה לעץ  ,משה הגפן כסמל לתורהיבתקופת המשנה והתלמוד ש

, ויש חוקרים שראו לספה"נ ן המאה השלישיתארופוס ממעל ארון הקודש בבית הכנסת בדורא 

שהופיע בבית  ,מוטיב זה 29בה סמל משיחי יהודי, להבדיל מהפירוש הפגאני והנוצרי של הגפן.

 מאות שנה מה שית, שב והופיע לאחר כיבמאה השם בן המאה השלישית ובדלתון כנסת בכפר נחו

עשרה ועד אמצע -מאה הששהוהחל מן 'אלטנוי' בפראג בבית הכנסת בסוף המאה השלוש עשרה   -

 סמוך לקראקוב.הקאזימיז' כנסת ברובע היהודי ובבתי  עשרה-המאה השבע

ד על ארונות קודש בפולין, עליו הרבו גם לגלף בעלי חיים, אך והמוטיב הצמחי העשיר רווח מא

בו עיטרו את שהיחיד כמעט הצמחי  המוטיב  שע עשרה היה המוטיבבארץ ישראל במאה הת

ארונות הקודש. הארונות עוטרו בדימויים של שריגי גפן, עליה ופירותיה, בעיקר בצידי הארון 

פים משני המגולגרטלים אור שפע צמחים היוצאים מתוך איצורה אחרת היא תשמעליו. ובגמלון 

'תפארת ישראל' ברובע היהודי בעיר העתיקה  סתנהכת הארון, כפי שרואים בבי פתח צידי

                                                 
ה: "יה משה מתקשה בה אמר לו הקב: 'תיעשה המנורה מאליה, לפי שהלאכה: "י שמ'רשו ראעל מעשה המנורה 21

 כר לאור המנורה והיא נעשית מאליה'.יהשלך את הכ
 .שם 22
 ים החקוקים במתכת.ועבודת ניילו היא סגסוגת של כמה מתכות המשוקעת בקו 23
 כט,לב,לה.,יח  :מל"א ו24
 .03 הערה, 009 הגן הפלאי, עמ' רודוב, ו גם:ראוסטאג'ר. על תפיסה זו ראו: 25
 . 08 הערה ,001עמ' ,הגן הפלאי, רודובו: , רא:יחג מש'26
 .:טב בר'27
 ג.'תתקצ ירובין כא ע"ב וכן ביל"ש שה"שע בבלי28
 .03 ,הערה000עמ' הגן הפלאי, חוקרים הרברט קסלר ואלישבע רבל , רודוב, על כך ראו אצל ה29
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"י האשכנזי' אר'ה סתהכנת ביב( וא07ג)בירושלים  'קהילת יעקב' בבתי ברוידאבית הכנסת ,בא(3ג)

תחילת ב(. על רובם של ארונות הקודש בארץ ישראל בסוף המאה התשע עשרה וא03בצפת )ג

ובהם  ,ת משני צידי לוחות הבריתהמאה העשרים ניתן למצוא זוג אגרטלים, בעלי צורות שונו

ביטוי מדורדר למסורת איטלקית מימי הרנסנס של עיטור ארונות . זהו פרחים עשויים חוטי תיל

מסורת זו  (.30)א 0170, כפי שרואים בארון הקודש ממנטובה סרמידה משנת גרטליםהקודש בא

שמונה עשרה, כדוגמת עברה מאיטליה לפולין ובאה לידי ביטוי בכמה ארונות קודש בני המאה ה

Olkieniki),) אולקינקי 30,(Maciejow) הארונות מבתי הכנסת במאצ'ייוב
 Druja.32)) ודרויה 31

 

: 'כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ שבעת המיניםבא לידי ביטוי בתיאור ארץ ישראל ייחודה של    

 וגפן ותאנהארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה טובה, 

מופיע  גרטלדימוי של שבעת המינים השופעים מתוך אה. ' )דב' ח:ח(ורימון, ארץ זית שמן ודבש

'משכן יעקב וישראל' בשכונת  סתהכנת ביבבגילוף העץ על הארון שעיצב חרש העץ שלמה קאופמן 

משופע גם הוא  בצפת 'האשכנזי י"אר'הסת הכנת ארון הקודש בבי.(א33ג) בירושלים אחווה

אורים צמחיים רבים: העמודים משני עברי פתח הארון מעוטרים בשריגי גפן ואשכולות ענבים יבת

ה של ספרחים, ועל הארון כולו מפוזרים עלים ודגמי פרחים. התפי ימלא גרטליםומשני צידיהם א

'בית  סתהכנת צמחים ובעלי כנף באה לידי ביטוי בארונות הקודש בבי יש בוגן העדן כמקום ש

פורים יעליהם משולבים בעלי חיים וצ,שבראשון לציון 'המרכזי סתהכנת בי'בו בירושליםיעקב' 

 'הגדולסת הכנת בי'אור חיות מצוי גם על ארון הקודש ביבין העיטורים הצמחיים. יש להוסיף כי ת

 (.א73גבראשון לציון )

המקדש.  מוטיב כלי הנגינה בבתי הכנסת קשור אף הוא קשר הדוק לבית  מוטיב כלי הנגינה

את  הם תלו בבבלבתהילים מזכירים כי הגולים קוננו על החורבן והגלות, על כך ש 33זבמזמור קל

שירת הלויים עולה  34במזמור קנ לנגן ולשיר., משום שלא רצו כינורותיהם על ערבות מים בוכיות

                                                 
 .33 תמונה ,000עמ' הגן הפלאי, רודוב, 30
 .7 , תמונה 003יניב, שיר הלל, עמ'  31
 .  3, תמונה 073עמ' שם,  32
'על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. כי שם שאלונו שובינו דברי  33

שיר ותוללינו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. 
, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכר ה' לבני אדום את יום ירושלים תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי

האומרים ערו ערו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיאחז וניפץ את 
 עולליך אל הסלע'.

לו. הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל הללויה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו. הללוהו בגבורותיו הללוהו כרוב גד34
וכנור. הללוהו בתף ומחול ,הללוהו במנים ועגב. הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלל יה, 

 הללויה.'
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וגב ומיני מינים, ע 35,תוף ומחולהנגינה ששימשו בו: שופר, נבל, כינור,  נזכרים כליש ובבית המקד

 צלצלים.

עשרה כ-ן במהלך המאה השמונההאיקונוגרפיה של שני מוטיבים מוזיקליים אלו נוצרה בפולי   

בגליציה במאה  בתי כנסת כמהוהובאה לארץ ישראל על ידי העולים שהגיעו ממזרח אירופה. ב

מבטא ה נה בציורי קיר במוטיב המוכר בשם על נהרות בבל, שםעשרה מצוירים כלי נגי-השמונה

 בציור ציירי הקיר בפולין לא הסתפקו רקיהודים לארץ ישראל ולבית המקדש. את געגועי ה

כלי נגינה נוספים בני התקופה: חצוצרות,  וציירו הכינורות התלויים על הערבות, אלא הרחיבו

בבית  מנים בכמה בתי כנסת בפולין:אוכמה צ'לו וכלי נשיפה והקשה שונים. מוטיב זה צויר בידי 

פרז'דבוז' בו (,0ד) (Yaryshev) ירישב(,ב3על ידי דוד פרידלנד )ד Grojec)בגרוג'ק )נסת הכ

Przedborz)) (7ד.) (,על 1ד'בית יעקב' שחרב ) זה על כותל בית הכנסת מוטיב צויר ישראל-בארץ

במחצית המאה העשרים  בישיבת 'כפר הרואה' התקרהעל ( ו1בצפת )ד 'אבוהב' סתהכנת כיפת בי

יש  36הקודש. את גילוף כלי נגינה על ארונות עשרה חידש שמואל גולדבאום-ה השמונהבמא (.3ד)

אסור זה דבר ומאחר שהמייחסים התפתחות זו לנוהג החדש לנגן בשבת בבתי הכנסת הרפורמיים, 

37,על פי ההלכה
החלו לגלף כלי נגינה על ארונות הקודש כתחליף לנגינה בבתי כנסת. בכמה מבתי  

עשרה, כמו -גולפים על ארונות הקודש מבחר מכלי הנגינה של המאה השמונההכנסת בגליציה מ

כינור, נבל, חצוצרה, תופים, קרן אנגלית, פעמונים ומשולשים. סמוך לכלי הנגינה מופיעות 

כתובות הלקוחות ממזמור קנ: 'הללוהו בתקע שופר 1 הללוהו בנבל וכינור 1 הללוהו בתוף 

 ובמחול'.

ת מוטיב כלי הנגינה של הלוויים בבית המקדש מגולף על חמישה מארונות בארץ ישראל ראיתי א   

ב(, בבית הכנסת 'זכרון 30תפארת ירושלים' בירושלים )ג בבית הכנסת ;הקודש של ה'יישוב הישן'

ב(, בארון הקודש בכולל 1ל בבית הכנסת הבוכרי 'בבא תמא')גב(,  וכן בהיכ33מנחם' בבתי ראנד )ג

(. בגילופי עץ אלו מופיעים כלי נגינה 37ובהיכל בבית הכנסת 'יגיע כפיים' )ג(, 30'פינסק קרלין )ג

אחדים: כלי נשיפה שונים, מנדולינות, תוף טמבור ותוף רגיל, משולשים ושופרות, על רקע מגילות 

                                                 
ן, עמ' תרז ’יש אומרים כי המחול אף הוא כלי נגינה, ראו תהילים מפורש בידי עמוס חכם, דעת מקרא, ירושלים תש35

 ב.1הערה 
שמואל גולדבאום בן קהילת קימפנו, הידוע בכינויו 'דער קעמפנער שניצלער' )'הגלף מקימפנו'( גילף .71עמ'  ,גרוטה36

באזוריה המערביים של פולין גדול בקהילות: קימפנו, פלונסק, קונין, ופורדון )ואולי גם הכנסת  ארונות קודש בבתי
ישראל גילף את ארון קודש בבית הכנסת באוזלאני, ראו:  בלובליניץ ושילדברג בשלזיה העילית(. חרש העץ בר בן

כבעל כישרונות רבים כצייר וכפסל והן כחרש עץ, עיצב את שנודע  . האמן דוד פרידלנדר ,071דוידוביץ, אמנות, עמ' 
ים, . כמו כן מוכרים הארונות המגולפים בכלי נגינה בבית הכנסת בסלונ013-013ארון הקודש בוישוגרוד, ראו שם, עמ' 

, וקיבצתים, עמ' IS PAN 13459 );ווולודובה )317-310, בתי כנסת מעץ,  עמ' וארקא סמוך לורשא, ראו: פיאכוטקה
19  . 
 . 73, עמ' שם37
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קלף פרוסות ודגמים צמחיים. בניגוד לארונות קודש בפולין, כתובות מתוך מזמור קנ אינן 

  אלו.מופיעות על ארונות 

בבתי כנסת במזרח אירופה מוטיב האור בא לידי ביטוי בציור קרני השמש, מוטיב קרני האור   

עולם הדימויים ביהדות שופע התייחסויות לקב"ה כאור  38שהיא דימוי לקב"ה על ארונות הקודש.

ור עולם 'לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר והיה לך ה' לא העולם, ככתוב

'כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים  ט(. והתורה הנמשלת לאור,ואלוהיך לתפארתך' )יש' ס:י

מוטיב זה התבסס בבתי הכנסת בהשפעתו של מוטיב דומה, אשר שימש  תוכחות מוסר' )מש' ו:כג(.

כבר באמנות הרנסנס ואומץ על ידי  דימוי זה היה מוכר 39כעיטור בראשי המזבחות בכנסיות.

 40רו את הדימויים התנ"כיים של האל כאור העולם, כמקור השמימי של התורה.יהודים, שהכי

 בארץ ישראל נמצא דימוי זה, לפי מיטב ידיעתי, בראש שני ארונות קודש: האחד בראש פינה

 .(8)ד ב(, והשני על גמלון ארון הקודש בבית הכנסת 'בית העדות' על הר ציון בירושלים79)ג

 

הקודש בארץ ישראל מצויים כמה מוטיבים איקונוגראפיים, כדוגמת  ניתן לסכם כי על ארונות   

הכתר, בעלי החיים, כלי הנגינה והאור. בין המוטיבים  וכן  הצמחי,והמוטיבים האדריכלי 

ישראל רואים בחירה מכוונת של מוטיבים צמחיים כמו שבעת המינים, תוך -המתוארים בארץ

מורפיים כמו אריות, גריפונים, נשרים ובעלי כנף, הימנעות כמעט מוחלטת מתיאור מוטיבים זואו

 המופיעים למכביר בגילופי עץ על ארונות הקודש בפולין.

 

 

                                                 
 .1,1,7,0, תמונות 790-783עמ'  יניב, קרני שמש,38
 .0,3 שם, תמונות 39
 .ט, עיצוב פיסולי, עמ' ירודוב 40
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      פרק חמישי

של קהילות כנסת הבבתי השוואה סגנונית ואיקונוגרפית עם ריהוט הקודש  

  תחילת המאה העשרים-עשרה-בסוף המאה התשע יורקניו מהגרים ב

השפעת ההגירה על עיצוב ריהוט הקודש של בתי הכנסת בארץ ישראל ת מחקר משווה לבחינכ   

בבתי כנסת של דומה דוק השפעה בבחרתי ל ,בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים

יש שתי סיבות לך ההיסטוריה ניתן לראות כי במה  1.תקופההבאותה  ניו יורקקהילות מהגרים ב

 רדיפותמ בריחה -: האחתלאזורים שונים בעולם מעברהוליהודית  של קהילה הלפיזור עיקריות

דה לשינוי אלה פועלים בהתמ גורמיםשני  שאיפה לשפר את המצב הכלכלי. -השנייה ווחורבן, 

אנו עדים לשני מעברים דמוגרפיים משמעותיים בעם  עשרה-עאה התשבמ. היהודית בעולםהמפה 

גלי . העלייה לארץ ישראל מחד וההגירה לארצות הברית מאידך: היהודי בשני עברי הגלובוס

 עת החדשהב .יתאאמריק-ההיסטוריה היהודיתמהלך קבעו את  צות הבריתלאר היהודית ההגירה

בשנים  התרחש ,'עידן הספרדי'ה ,הראשון הגל :צות הבריתלאר מרכזיים הגירההיו שלושה גלי 

ה גדולקבוצה  הללכבגל זה נ ,0221-0281התרחש בשנים  'עידן הגרמני'ה ,השניהגל , 0281-0561

א הגל השלישי, הנקר .אירופה ופולין-במרכזרים דוברי גרמנית מאזו וביותר של יהודים שהגיע

-עם סגירת שערי ההגירה לארצות הברית בונסתיים  0221 שנת החל ב ',אירופי-עידן המזרח'ה

פולין, ליטא, רוסיה הלבנה, מזרח אירופה:יהודים מ צות הבריתהגיעו לאר ובשנים אל ;0281

  2.דיברו בדיאלקטים שונים של יידישש ,אוקראינה, רומניה והונגריה

  ה'עידן הספרדי'

מהגרים  כאשר קבוצה של עשרים ושלושה ,עשרה-במחצית המאה השבעהחל  'פרדיעידן הס'ה   

יתה ישה ,, עזבו את ברזילופורטוגל מגורשי ספרד ם שלהיהודים ממוצא ספרדי ופורטוגזי, צאצאי

לאחר  3וחיפשו מקום חדש להקים בו את ביתם. ,יזיציהומשטר האינקופורטוגל ו תחת שלטון

 מצד נתקלו בעוינות . הם אמנםניו יורק, היא אמסטרדאם-ניו תלאות הדרך הם הגיעו לחופי

ם אך ה ישב במקום.ישאסר עליהם להת ,Peter Stuyvesant)) פטר סטויוסנט ההולנדי המושל

בני  מהגריםה .והחלו לבנות חיים יהודיים ישבילהת באמסטרדאם מהמרכזקיבלו אישור ו ביקשו

                                                           
בהם עדיין עומדים בתי כנסת מתקופת , שוינסובעים מנהטן, ברוקלין וקחס בעיקר לבתי כנסת בריזה אתיבפרק  1

 המחקר.
 . 85-2 'עמ, רוקאווי 2
 .1וולף, עמ'  3
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היא  רית,הבצות תיקה ביותר בארוהקהילה הו את 0566ובניהם הקימו בשנת  עידן הספרדי''ה

 4.קהילת 'שארית ישראל'

הוקם  5,ספרדים ואשכנזיםבו ביקרו מתפללים ש ,ניו יורקהקהילה בהראשון של  בית הכנסת   

ריהוט  6.כיום , ואינו עומד(.South William Stכיום ), .Mill Stהמבנה הוקם ב  .0371 בשנת

קטן הצמוד למבנה  עבר לאולם תפילהוה ,קולוניאליהסגנון העשוי ב שעמד בבית כנסת זה, קודשה

'אסונחה'  בית הכנסתהתכנית של  על פי עוצב החדש  אולם התפילה. (0ה) 0223בשנת  החדש

מעוצב ש ויבנוי אבן ש 7,(8)ה 'הבנוי בצמוד לקירההיכל 'מטיפוס  ,. ההיכל(ב85א) םאבאמסטרד

משיך את מבכך ו ,'אסונחה' בית הכנסתב בממדיו להיכל הרחב דומה והוא קלאסי,-נאו בסגנון

במושבים ואילו  ,קצה האולם מול ארון הקודשבממוקמת התיבה  .מסורת ההיכל הספרדי הרחב

 ,השונות מסורותה בין שילובבה היה ש ,בארץ ישראל ,לעומת זאת .הקהל מאחוריה יושבש

בבא  בית הכנסת'ן לראות בהיכלות בפי שניתבמסורת המזרחית, כ המסורת הספרדיתהשתלבה 

  א(.86)ג בירושלים תהתימניה לעד 'הגורל'בית הכנסת בו (א5ג) 'תמא לעדת הבוכרים

  'עידן הגרמני'ה

גרמניה בעקבות מלחמות ממפולין ו ריתהבצות הגיעו לאר 'עידן הגרמני'המגל  מהגריםה   

תנועת  עקב התבססות. יתה רבהיה ריתהבצות על חיי הדת והתרבות בארוהשפעתם  ,אוןינפול

בית הכנסת  בחיי הדת.הרפורמה תח להתפתקופה הבאותה  החלה ,גרמניהב ההשכלה היהודית

 0202בשנת חנוכתו ש, המבורגב 8(Tempel) 'היכל'הרפורמי הראשון שהתקיים לאורך זמן הוא ה

אלה  .היו שייכים לשכבות משכילות המהגרים מגרמניה נחשבת לראשיתה של התנועה הרפורמית.

 .רב בעיניהן ערך להן ההיש, השפה הגרמניתאת התרבות ו ימרו אתשו ןמוצאד על והקפידו מא*/

משכילים הבחנה בין יהודי לגוי.  יתהיהבו ש ,לעולם הישן ןבעיניהתה שייכת יהי האורתודוכסיה

צות באר את הזרם הרפורמי יסדויכן ועל לעשות רפורמה ביהדות,  כי בעולם החדש יש ,טענו אלה

 אחדות, והן קהילות רפורמיות נוסדו ריתהבצות באר ליהדותם.נאמן  תן ביטוינש זרם רית,הב

                                                           
ה ופילדלפיה )קהילת 'מקו אלה: כמה קהילות ובתי כנסת בעריםלאחר מכן  פורטוגזים ייסדו-המהגרים הספרדים 4

טורו של קהלת 'ישועת ישראל'(, בצ'רלסטון  בית הכנסת)  0361פורט רוד איילנד בשנת -, בניו0311ישראל'( בשנת 
( בשנת 'ה ישראלומקו'ובסוונה ג'ורג'יה )קהילת  0311'קהל קדוש בית אלוקים'( בשנת  בית הכנסתדרום קרולינה )

0377. 
י, ובבתי הכנסת שלהן התפללו על פי הנוסח הספרד ,רובן של הקהילות בעולם החדש הוקמו על ידי מהגרים ספרדיים 5

 .65, 02סרנה, עמ'  ראו:שרוב חבריהן היו צאצאי יהודים ממזרח אירופה.  אף 
  8עמ'  ,ישראלוביץ' 6
7

 . 81קטלוג טיפוסים, מס'  ראו: 
 'טמפל' הוא השם שחברי הקהילה הרפורמית קראו לבתי הכנסת שהקימו.   8

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
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אותו הביאו עמם מהגרים אלו  9מורי,-בסגנון הנאובהם בלט ריהוט הקודש ש ,הקימו בתי כנסת

ניתן לראות כבר  ריתהבצות מורי באר-את ניצני הזרם האוריינטליסטי או הנאו .מארצות מוצאם

'כנסת  בית הכנסתשהתנוססו בראש זוג העמודים בשני צידי חזית  ,בזוג הכיפות הבולבוסיות

דומה בצורה מבנה זה  חזית 0251.10שנבנה בשנת  ,ישראל' של קהילת יוצאי גרמניה בפילדלפיה

בחרו  ארכיטקטים אירופים 0272.11שהוקם בשנת  ,בקאסל, גרמניה בית הכנסתמפתיעה לחזית 

ינים ילעיצוב הבנ ,'מוסלמיים' כפי שכינו אותם או ,'ינטלייםיאור'במוטיבים ארכיטקטוניים 

מצאה ה שינטי 12,עשרה-יה סגנונית כוללת בארכיטקטורה של המאה התשעיכחלק מנט ,שתכננו

 קשרו הארכיטקטים האירופיםש ,מורי-הסגנון הנאובאירופה.  בתכנון כמה מבתי הכנסתביטוי 

ואומץ על ידי  ריתהבצות לארהגרמנים  עם המהגריםנדד  13,האוריינטלי של היהודיםמוצאם עם 

היו שייכים לקהילה  ניו יורקב מורי-נאוה בתי הכנסת שעוצבו בסגנוןמ יםבר ים.יבתי כנסת רפורמ

הזרם הגואה של מהגרים  בוא , לפני0221שנת לעד , והתבססה במהירות רבה זו .הרפורמית

 של הקהילה היו ריתהבצות בתי הכנסת באר 811 מביןרוב האירופה, אורתודוכסים ממזרח 

לבתי כנסת של קהילות  פשט ףאוהקודש בבתי כנסת אלו, בריהוט  גםסגנון זה בלט  14.הרפורמית

מורי הוא בית הכנסת -ריהוט קודש בסגנון נאועומד בו ש ניו יורקהראשון ב בית הכנסת 15אחרות.

 0238הוקם בשנת זה  כנסתבית  . The Central Synagogue'של קהילת 'אהבת חסד שערי השמים

ותוכנן על ידי הארכיטקט הנרי  ,0272משנת  ניו יורקשפעלה ב ,ורמיתעל ידי הקהילה הבוהמית/רפ

שנחנך  ,בבודפשט דוהני בית הכנסתכהעתק ל מורי מרהיב-בסגנון נאועוצב ין יהבנ 16.פרנבאך

קודש  ארון'מטיפוס  קודשה: ארון שלוהוט הקודש יוב רסגנון המבנה ניכר גם בעיצ  0262.17בשנת 

בבתי כנסת הקודש  ארונותלעיצוב  ומהווה מודל מורי-מעוצב בסגנון נאו 18,'במרכז גומחההעומד 

(, ומשני צידיו שני 7ה) בייהמשר במרכז הארון פתח מקושת ובו דלתות מעוטרות בדגמי 19.נוספים

טריים של מעוינים ופסים בצבעי חום וזהב. מעל זוגות עמודים צרים מעוטרים בדגמים גאומ

                                                           
 .81בתי כנסת אמריקאים, עמ' ים ומוסלמיים. ראו: גרובר, יינטליבו מעורבים מוטיבים ביזנטיים, אור 9

 .72, תמונה 53וישניצר, ארצות הברית, עמ'   10
 .72, תמונה 53שם, עמ' 11
 .31שם, עמ'  12
 ינטלית זו בתכנון בתי הכנסת של מרכז אירופה ואוסטריהייה אוריחסים לנטי. חוקרים מתי0ישראלוביץ, עמ'  13

 . 003קליין, עמ'  יתים של אירופה'. ראו: ת היהודים כ'אסיסעשרה, כקשורה לתפי-הונגריה במאה התשע
    Temple  Plum Streetרמי  ותקופה עקבו אחר המודל של בית הכנסת הרפהרוב בתי הכנסת הרפורמים באותה  14

 .02בסינסינטי, ראו: זימילס, עמ' 
 ראו להלן על בית הכנסת 'בית אל' בברוקלין. 15
וישניצר, ארצות  ניו יורק. ראו: מורי ותכנן גם את טמפל עמנואל ב-( שביסס את הסגנון הנאו0227-0282ארכיטקט ) 16

 .36- 31הברית,  עמ' 
 .012קרינסקי, עמ'  17
18

 .6 ראו: קטלוג טיפוסים, מס' 
 בתי הכנסת 'בני ישורון' ו'בית אל' בברוקלין.בכמו ארונות הקודש 19
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מעליה מונח כרכוב  20ת רשומה באותיות מוזהבות הכתובת: 'דע לפני מי אתה עומד'.הדלתו

מתוכן יוצאות קרניים בסגנון וקבועים לוחות הברית  . במרכז הקשתובראשו קשת עגולה ,מעוטר

 .בראשן קשתות פרסהוחות מוסלמי. בשני קצות הקומה הראשונה של הארון מעוצבות גומ

משני צידי הארון שני זוגות  ובראשם כיפות. מעוצבים מבנים מלבניים ,בקומה השנייה ,מעליהן

ראש הארון בומעליהם כיפה בצלית מסוגננת.  עמודים ובראשם מבנים דמויי מגדלים מוסלמיים

מושבים  כמהמונחת כיפה בצלית פחוסה. על הבמה לפני הארון מוצב דוכן עבור הדרשן ו

מול ארון  ,העוגב ממוקם בקצה המערבי של האולם 21נשים.לגברים ולהמיועדים לנכבדי הקהילה, 

  .הקודש

בה חברו ש ,הראשונה הקהילה האשכנזיתקהילת 'בני ישורון',  ניו יורקבנוסדה  0286בשנת    

רית קהילת 'שא בינם לבין  יםקשרהשנותקו לאחר קמה פולין. הקהילה מיהודים מגרמניה ו

על ידי  0202בשנת  שתוכנן ,באולם התפילה של קהילה זו 22פורטוגזית.-ישראל' הספרדית

. 'הארון הניצב במרכז גומחה'הוא מטיפוס , אף ארון הקודשעומד  23,הארכיטקטים הרט ושניידר

. וניצב בתוך קשת פרסה גדולה שתי קומותמבנוי  הארון .(1ה) מורי-עוצב בסגנון נאומהארון 

 שה עמודים משוישיםומשני צדיו שני זוגות של שלו ,א פתח הארון המכוסה פרוכתבחזית נמצ

ארכים מעוטרים בדגם גאומטרי. בראש הארון ומלבניים צרים ובמרכזם מלבנים מ כפולים, לוחות

במרכז הקשת צלעות.  שש ראשה גמלון משולש ובמרכזו כוכב בןב ,בתוכה עיטורים -קשת תלתנית

 ובמרכזה קבועים לוחות הברית. ,הגדולה לוחית טרפזית

סגנון התרבו הקהילות הרפורמיות שהחדירו את ה ריתהבצות בעקבות ההגירה מגרמניה לאר   

מארצות  0272- 0277  בין השנים לארץ ישראלהעולים שהגיעו  ,מגל הגירה זהבשונה  .מורי-הנאו

. רמה בחיי הדת באירופההיו חלק מן הרפו לא - אוסטריה וצ'כוסלובקיהגרמניה,  -מרכז אירופה

הביאו עמם לארץ ישראל לא את הרפורמה ואף לא את הסגנונות  לאאי לכך עולים אלו 

 . לגמרי מנוף בתי הכנסת בארץ ישראל הם נעדרוו גותי,-מורי והנאו-הנאו -האירופיים

  

 
                                                           

20
 .ח ע"ב"ב, ברכות כ"כ ':, ד'א ':משנה אבות ג של שילוב 
ראו: אנקונה סקואולה לונטינה, הבמה לפני ארון הקודש רואים גם באיטליה,  יסאות המכובדים עלכמיקום את  21

 .ערך קתדרא מילון המונחים, . ראו: 62פרק א,תמונה 
בפילדלפיה, פנסילבניה וקהילת קודש 'בני ישראל', שנוסדה  0326בשנת שנוסדה  ',רודף שלום'קהילת  קדמו לה  22

 בסינסנטי, אוהיו.   0281בשנת 
 .8עמ'  ,ישראלוביץ' ראו: 23
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 י'ה'עידן המזרח אירופ

גל ההגירה  התרחש ,0281-0221בין השנים  עשרים,וראשית המאה ה עשרה-בסוף המאה התשע   

עידן  ,ניו יורק, בעיקר לריתהבצות לאר היהודי הגדול ביותר בהיסטוריה מארצות מזרח אירופה

גידול  והיהמונית זו  להגירהים שדחפו המרכזימים הגור .'אירופי עידן המזרח'הזה נקרא 

ליתר דיוק תחנת  ,ניו יורקנמל  .פוליןבברוסיה ו ופוגרומים , רעב, מגפת כולרה, עונידמוגרפי

וזאת בנוסף  .ריתהבצות מכלל המהגרים לאר 26%סה לישער כנ ההי המעבר באליס איילנד,

היהודית  היהאוכלוסי .בולטימור, בוסטון ופילדלפיהמו כ בחוף המזרחי נוספים שערי כניסהל

פש נ 061,111-ל והגיעה עד  0261 -ב 061,111- ב ,0321שנת נפש ב 8,611בארצות הברית גדלה ב

  25.עולים רק כמה עשרות אלפיםבאותה תקופה  לארץ ישראל הגיעו ,אהולשם השו  0251.24בשנת 

 מנהטן רובע 

מזרח  דרום בדרום מזרח האי מנהטן, הידוע בשם רובעבהמהגרים החדשים התיישבו ברובם    

ת הסתגלוקשיי מפרנסה וקשיי והמהגרים סבלו מ, ו הרבהרובע זה היה ידוע בצפיפות .מנהטן

תקוות לעתיד היו מלאי היום מ'העולם הישן'  ימהגרים קשאך ה .מוכרת-לחיים חדשים ביבשת לא

לצד בתי הכנסת  הוקמוברובע זה  (.'מדינת הזהב')דנע מדינה' גול'במה שנודע כ מבטיח יותר

בתי הכנסת שבבעוד  ,משו לתפילות בימי החולי. אלו שאו הקפלות 26,השטיבלךהמפוארים, 

מרוכזים בשני היו  דרום מזרח ניו יורקבהשטיבלך רוב חגים. בלו בעיקר בשבתות והגדולים התפל

 כיום רובם נטושים.אך   East Broadway,בלוקים של רחוב
עמד  אלההשטיבלך ן המבאחד 27

בדגמים צמחיים בסגנון הברוק  בעל שתי קומות, מעוטר בעיטורי עץ מוזהבים ארון קודש אשכנזי

בלונג  דיויד ויימןהרב  של באוסף נמצא כיום ,'הארון כרהיט חופשי'מטיפוס  ,ארוןה בפולין.

שרים של ניצב ארון קודש מראשית שנות הע ''אלדרידג רחוב' בית הכנסתבשטיבל ב .(6ה) איילנד

מדליון צמוד  ,'הארון כרהיט חופשי', אף הוא מטיפוס ארון. בראש ה(5ה) עשרה-המאה התשע

מוכר במזרח אירופה ואף ה איקונוגרפימוטיב  וקעות קרני אור,מתוכם בש ,ובמרכזו לוחות הברית

בית  ,0223 שנתמ בית הכנסתמפואר של התפילה מעל שטיבל זה מצוי אולם ה 29ישראל.-ארץב

באולם זה עומד ארון קודש  בידי מהגרים ממזרח אירופה.יורק הכנסת הראשון שהוקם בניו 

                                                           
24

 .07עמ'  י,ורוקאו 
 .86עמ' , אלרואי,אימיגרנטים 25
 בהם התפללו החסידים בדורות הראשוניםש ,חדר קטן ביידיש.  השטיבלך הם בתי תפילה קטניםהוא שטיבל  26

 להתהוות החסידות.
    .077וולף, עמ'  27
 . 011עמ' פרק ג  ראו: 29
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 ארון זה קבועו של בראש . אף(א3הבית הכנסת )ת פתיחת אלקר ניו יורקשעוצב באיטליה והובא ל

 ןסביבו ועליו מגולפות קרניים קונצנטריות ,הצמודים לרקע לוחות ברית המדליון במרכז. מדליון

מטיפוס  ת בימהבמרכז האולם עומד 30.המדגישות את מוטיב קרני האור דולקות נורות חשמל

התפילה בשתי פינות אולם ו ,(ב3ה) תיה במגדלי מתכת מוזהביםומעוטרת בארבעת פינ, 'המלבן'

דומה לעיצוב ב ,איטלקי ים בסגנוןמעוצב . אלהארונות קודש קטניםתלויים שני ארונות בצורת 

 הקטן קבוע בראש הארון 31.ג(3)ה מגילותספרי נביאים אחרונים ו מיועדים לאכסוןו ,ארון הקודש

 יזוג גביעים בראששני צידיו גביע גבוה וממרכזו רשום 'נביאים כתובים', ומעליו בומדליון 

 ''רחוב אלדרידג' בית הכנסתב גם .בראש ארון הקודש הנמצאים הזהים בעיצובם לאלו ,מגדלונים

תפילה מטיפוס  כמו עמודרפורמיים המנהגי בית הכנסת להקשורים  טי ריהוטיפר כמה נמצאים

מצוי  ,המוגבה ,השניצדו בו לש"ץ, עמוד תפילהכבצדו הקדמי המשמש  ,'תכליתי-דותפילה  עמוד'

ין ששימש בעבר יהשוכן בבנ ,'ביאליסטוק' בית הכנסתנמצא מקום בסמיכות  32(.ד3ה) לדרשןדוכן 

בית כנסת זה הוא  0216.33ונקנה בידי קהילת ביאליסטוק בשנת אפיסקופלית -כנסייה מתודיסטית

של  האמוצמביאליסטוק, עיר הובא  בוש שארון הקודש ,דרום מזרח מנהטןב הבודדיםאחד 

בנוי עץ והוא  מעוצב בסגנון הברוק הפולני ,'הארון כרהיט חופשי'מטיפוס  ,הארוןהקהילה. 

כתר תורה, כתר כהונה וכתר  -מעוטר במוטיב שלושת הכתריםארון הא(. 2ה) מצופה בזהבו

יאר ה' / פניו אליך / ויחנך'  / הכתובת: 'יברכך ה' / וישמרך הכהונה מופיעהכתר למימין  34מלכות.

הארון מעוטר באריות,   35(.כז-כד:ו 'במ)'  לך / שלום ומשמאלו: 'ישא ה' / פניו אליך / וישם /

המשמש  ,עמוד תפילה ניצב בקדמת הבמה. ב,ג(2)ה הנחושת נחשבופורים יצב איילותבים, נשרב

האולם קבועים  בשתי פינות, 'רחוב אלדריג''ד(. בדומה לבית הכנסת 2)ה צדו השני דוכן לדרשןמ

  .ונות קודש קטנים לאחסון מגילותאר

. בית 'בית המדרש הגדול אנשי אונגרין'נמצא  , ביניהםהוזנחו וננטשורוב בתי הכנסת ברובע זה    

ה ינקנה מהכנסי ,'ביאליסטוק' בית הכנסתכ ,ין זהיאף בנ .כיום בסכנת מפולת נמצאכנסת זה 

. ארון אורתודוכסית-רוסיתמש את הקהילה ההחל לש 0226ובשנת  ,0226פטיסטית בשנת הב

הארון 'מטיפוס  ,(. הארון2ה) יןיחלק מן הבנשהיא  ,ת גדולהגותינתון כולו בתוך קשת  הקודש

בחלקו העליון  המסתיים ,קלאסי-בנוי יחידה גושית רחבה בסגנון נאו ,'במרכז גומחה בקירהניצב 

                                                           
  מוורשאשהוקם על ידי הקהילה הפולנית  ,ורשא הראשונהקודש בית הכנסת של קהילת גם הגמלון בראש ארון  30

     .(80המעוטר בקרני שמש זורחת ) 0207בשנת 

 
31

  הילת ביאליסטוק.של ק כנסתהבבית כנסת אחרים, אך נמצא  אינו מוכר מבתיזה כמעט  ופריט  
32

 .05ג טיפוסים, מס' ראו: קטלו 
 .51וולף, עמ'  33
  .: יגהמבוסס על הכתוב במשנה אבות, ד מוטיב 34
 .'ברכת כהניםברכה הידועה כ' 35
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סתומים. משני צידיו  םיגותידיו מפתחים צי ומשני ,במרכזו פתח לספרי התורה בארכיטראב צר.

בארון הקודש  אלו המצוייםל דומיםה ,ותגותיפתחים עמוקים בעלי קשתות מכרויים של הארון 

 שעם פתיחתו בשנת, 'שי חסד'אנשל קהילת  בית הכנסתהוא  אחרנטוש  בית כנסת 36מאורי.-הנאו

 ,ולבסוף ,'אוהב צדק'התפללה בו הקהילה של  0231בשנת  .ניו יורקהיה הגדול ביותר ב 0212

הארון 'מטיפוס  המרשים ארון הקודשנותר עומד כיום . 'אנשי סלונים' קהילת ,בשנות העשרים

  37(.01ה) גותי-בסגנון נאוהמעוצב  ,'כרהיט חופשי

במבנה הרומנסקי  נמצא . הואקהילת 'חתם סופר'כיום הוא זה של ים כנסת הפעילי התאחד מב   

ושימש קודם לכן את קהילת 'רודף ( 00ה) מנהטןדרום מזרח ב 0267שהוקם בשנת  ,המקורי

אשר שימשה כמודל לעיצוב ארון הקודש, עברה  ,. חזית המבנהשעברה לצפון מנהטן ,שלום'

מעוצב בסגנון רומנסקי; הוא בנוי בצורת מלבן  'הארון כרהיט חופשי'העץ מטיפוס ארון  .שימור

מגולפים מלבנים עליהם  ים,עמודמסתיים בגג משולש. בראשו קשת עגולה ומשני צידיה ו

ארכים המסתיימים בקשתות עגולות. בראש הארון עיטור דמוי משולש עשוי לבנים, התואם ומ

  38(.08ה) את חזית המבנה

  קווינסרובע 

 השיהודים חיו ב אףהקהילה היהודית ברובע קווינס התפתחה רק לאחר מלחמת האזרחים,    

 ,(Flushing) פלשינגו (Jamaica) , ג'מייקהכפרייםיו אז שהשבו באזורים ייהודים התיה. 0362מאז 

ומיעוטם בחקלאות. אך בתי כנסת נבנו רק בראשית המאה  ,מסחר זעירבוועסקו ברוכלות 

(,  (First Independent Hebrew Congregation'אהבת ישראל' ,כנסתהבאחד מבתי  העשרים.

 ארון', מטיפוס וארון הקודש 39,לטמעוצבת בסגנון השטיי המבנה חזית, 0216שהוקם בשנת 

בראש (. 07ה) בדגמים צמחיים ות בגילופי עץמעוטרבנוי שלוש קומות ה ,'כרהיט חופשי הקודש

אונות זה של קשת מרובת אונות. עיצוב קשת עגולה מרובת מעוצבת יה ימה השנבקוהארון  פתח

אופייני ב הסגנונות האירופי מעיד על שילומורי בראש ארון קודש בסגנון מזרח -בסגנון הנאו

רואים ש לזו קשת דומהה. מרכז הקשת מכוסה בעיטור צמחי וכתר בראשה .של מהגריםלקהילות 

אריות  מעוצבים משני צידי הגמלון .0202 שנתמ 'בני ישורון' בית הכנסתבראש ארון הקודש ב

לף מרקוס שאת עיצובם המסוגנן ניתן להשוות לאריות שעיצב המג, (א07)ה ארכיםובעלי גופות מ

אכן,  .(ב01ה) ניו יורקת 'גמילת חסד' ברוקלין, צ'רלס איליונס על גמלון ארון הקודש בבית הכנס

                                                           
36

 (.7, תמונה ) הThe Central Synagogue 'אהבת חסד שער השמיים'/ ארון הקודש בבית הכנסת ראו: 
 The Angel Orensanz  Center on the Lower East  Sideהאולם הפך למרכז לאמנות  37
 .31וולף, עמ'  38
39

 .010, תמונה 31ראו: ישראלוביץ', עמ'  
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ברקע כתר ובמרכזו מגן דויד.  הגמלון בראש שני זוגות האריות גולפו בידי איליונס. ,כפי הנראה

זית הציור חבדיו זוג ברושים ובראשו אריה ומולו איל. ימשני צ מצוירים ,על הקיר ,הארון

 מופשלים לצדדים ואחוזים במרכזם. וילונות  תואריםמ

 ברוקליןרובע 

המעיד על הקשר  ,הוקמו בתי תפילה ובהם ריהוט קודש ניו יורק גם ברבעים אחרים של  

ישבות היהודים יבו החלה התש ,כמחצית בתי הכנסת בניו יורק נמצאים ברובע ברוקלין למסורת.

 ארוןבו עומד ש ,'אנשי ספרד' בית הכנסת פרק ברובע ברוקלין נמצאכונת בורו בש 0271.40בשנת 

מעוצב בסגנון הברוק  . ארון זההקודמתרק בתחילת שנות העשרים של המאה נבנה בניו יוש קודש

הכותל בראש הארון הבנוי לרוחב (. א06ה) 'כרהיט חופשי הקודש ארון'בפולין ושייך לטיפוס 

 .לוחות הברית יםקבוע בין זוג אריות שלהם רעמות שופעות, ,במרכזו ,לשוהמזרחי צמוד גמלון מש

 במרכזםש ,כנפיים. משני צידי פתח הארון לוחות עץ סדימוי של נשר פור קבוע הגמלון ראשב

 ,מהודריםמושבים  המוצבים ארבע ,לפני הארון ,על הבמה .(ב06ה) מגולפים בעץ כלי נגינה

דוכן  ,'תכליתי-העמוד הדו'עמוד תפילה מטיפוס מושבים ו .המכובדים  המיועדים לאנשי הקהילה

של הקהילה  בית הכנסתבכפי שרואים על הבמה  ,ש"ץללנושא הדרשה המשמש בצדו השני כעמוד 

מטיפוס  עומד ארון קודש 'בית אל' בית הכנסת. בהאשכנזית 'בית אל' בבורו פרק ברובע ברוקלין

העשוי גבס ארבעה  בחזית הארון .(05ה) מורי-נאו בסגנוןמעוצב ה 'הארון הניצב במרכז גומחה'

ריהוט הקודש של בית כנסת זה,  .דגמים אוריינטאלייםמכוסה בשלל  . החזיתעמודים משוישים

 מכאןו ,מעיצוב הפנים של בית התפילה של קהילת 'בני ישורון'הושפע ישירות  ,0281שהוקם בשנת 

 ,ם ניתן ללמוד על אופיה של הקהילהדש כיולפי ריהוט הקו 41הדמיון הרב בין ארונות הקודש.

 בית הכנסתבריהוט הקודש העומד ב 42, קונסרבטיבים ורפורמים.אורתודוכסים יםבורעמ היו בהש

רואים עיצוב בסגנון של  ,בימי השפל הכלכלי בשנות השלושים הוקםש ,ברוקלין'בני ישראל' ב

כשלושים שנה עוצב , 'ון כרהיט חופשיהאר'מטיפוס ארון זה,  .(03ה) אמנות עממית מזרח אירופית

נושא דגמים עיטוריים המצביעים עדיין  הוא אך ,(0271המחקר )בשנת  ה שבה עוסקתקופהלאחר 

הארון קבועים שני זוגות  פתח הצדדים שלורת של אמנות עממית ממזרח אירופה: משני על המס

עלים ענפים,  נישאים ומתוכש ,גרטלארך ועליו דגם מגולף של אועמודים וביניהם לוח מלבני מ

, קשת תלתנית עליוו (אטיק) ת עליית גגמעוצב יה של הארוןיומה השנקבמרכז ה ופרחים.

                                                           
 .87שם, עמ' 40
 .81עמ'  שם,41
 בורו פרק.  שכונת א ישראלי, החי בפסל ממוצלפי דברי המידען יוחאי גבעון,  42
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 הדומקשת זו  43ביניהם מונח כתר תורה.ו ,)הרלדיים( םאל פני פניםבמרכזה זוג אריות הפונים ו

בית בו (1ה) במנהטן 'בני ישורון' בית הכנסתהקודש במעל ארונות הקבועות ות קשתל יהבמרא

בראש  (.07ה) קוינסב ( First Independent) Hebrew Congregation'אהבת ישראל' הכנסת

, בולטים זיזים שוקי המשולשיםומ ,גותיקבועים שלושה גמלונים משולשים בסגנון הארון 

 ניוכי המהגרים הראשונים ל ניתן לומר, םוכילס 44.לארונות המעוצבים בסגנון הגוטי יםינייהאופ

המתאפיין בעיצוב ריהוט ריהוט קודש האופייני לקהילת מהגרים:  בארץ החדשה וצביע יורק

 סגנונות אחרים. לוביבש ,המוצאאו מארצות ובהש הממשיך את המסורות ,אקלקטי

 

   איקונוגרפיה וסגנון

התשע עשרה ותחילת -המוכרים מארץ ישראל בסוף המאה ,האיקונוגרפיים המוטיבים חלק מן   

באותו פרק שעוצבו  ,ריתהבצות בארבבתי הכנסת על ארונות הקודש גם  יםנמצא ה העשרים,המא

 .זמן

בהתאם לאופי  ,כידוע ,יטוי במבנה ארון הקודש, משתנהבא לידי בההמוטיב האדריכלי    

מורי -את הסגנון המזרח אירופאי, הנאוהמשחזרים רואים כמה ארונות קודש  ניו יורקב הקהילה.

   .(א2בארון שהובא מקהילת ביאליסטוק )ה רואים סגנון המזרח אירופאיאת ה גותי.-והנאו

'אהבת חסד  בית הכנסתארון הקודש במרכז בפתח המקושת בא לידי ביטוי ב מורי-הסגנון הנאו

של  ופתחמוכר בארכיטקטורה מוסלמית כ סגנון זה  (The Central  Synagogue), שערי השמים'

רואים עין זה מקושתים כ יםפתח 45במסגד. וון התפילהיה על כהגומחה המצביע ,באחריהמ

ובארץ ישראל בעת החדשה הם  (,0)א במאה השלישית בגומחה של ארון הקודש בדורא ארופוס

, כדוגמת ישוב הישן'י ה'ית ובירושלים בימהיכלות של בתי כנסת מזרחיים בצפקיר הב מופיעים

 .א(71)ג בצפת , ו'אבוהב'א(77)ג אר"י הספרדי''ה ,א(0)ג בתי הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי' בירושלים

הוא ו'אנשי סלונים' בעבר,  'אנשי חסד' תושל קהיל בית הכנסתין יבנרואים באותו  ,סגנון אחר

יד -בכמה כתביניתן למצוא  בעיצוב ארונות קודששל סגנון זה  מקורותיואת  גותי.-הסגנון הנאו

תואם  גותי-הנאו המעוצב בסגנון ארון הקודש .עשרה-עשרה והחמש-מן המאה הארבע מאוירים

-על ידי הארכיטקט היהודי אלכסנדר זלצר בסגנון הנאו השעוצב, זה כנסתמבנה בית חזית את 

  47(.81ה)תקופה השהיה מקובל וחביב על ארכיטקטים באותה  גותי

                                                           
  (.13תמונה )א בית הכנסת ה'ישן', קראקוב פולין, ארון הקודש,  ראו: 43
 (.18( וארון הקודש המאויר בהגדת פלורסהיים , תמונה  )א 72ראו: ארון הקודש, נירנברג  תמונה )א  44
 .80 'ראו: עמוון התפילה במסגד  יעל כ 45
 .23-25עמ' וולף,  47
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הוא וחות הברית, משני צידי ל הניצבים דימוי הנשר וזוג האריותמורכב מה ,מוטיב בעלי החיים   

לאחד הסמלים היהודיים הפופולאריים הפך ורב עצמה בספרות ובאמנות היהודית. דימוי זה טעון 

היחס לעיצוב חיות על ארונות  .ומרבים לראות אין בארץ ישראל, בעוד שצות הבריתביותר באר

 ,פוריםס הם בארץ ישראלהאריות על ארונות הקודש  ידימוי בעייתי; ואהבארץ ישראל  הקודש

האריות  48ית.ישראל-הארץאיקונוגרפיה באוצר הדימויים של המקום  סהנשר כלל אינו תופו

 ,מצטיינים בתווי פנים עזים לארצות הברית והנשרים שגולפו בידי אמנים שהיגרו ממזרח אירופה

תואם את מעמדו , מלכות, עצמה ונחישותמבטא , ההאריה 49במזרח אירופה.אינם מצויים כמעט ש

באמנות היהודית. אף ו בכלל באמנויות העולםמקובל היא התורה, נושא על הקודש,  כשומר

על ארונות קודש במזרח אירופה, ופיעות לרוב הגריפונים וחיות מיתולוגיות אחרות, המ דימויי

 ,ריתהבצות סמל לאומי בארשהוא , הנשר. ריתהבצות כמעט לחלוטין מבתי הכנסת באר יםנעדר

באמריקה.  יהודיםהשל  החופשאת מבטא את העצמאות הלאומית וודש על ארונות הקו מופיע

באה לידי ביטוי בראשית המאה העשרים,  ריתהבצות כנסת בארבחיות המעטרות את בתי ה

  50טחון שמעניק העולם החדש ליהודים המהגרים.יהאידיאולוגיה של החופש והב

. ון עיצוב החיות על הקרוסלותאת המקור לעצמת הביטוי של האריות והנשרים יש לחפש בסגנ   

מוקדי אתרי הנופש ותרבות הפנאי האופייניים ב לאחד ךוהפ ריתהבצות התפתח באר סגנון זה

הקרוסלות  ותיצרני יעשרים. אחת משתבראשית המאה ה ריתהבצות שנפוצו בחוף המזרחי של אר

 51.(Dentzel) יתה משפחתו של גוסטאב דנצליה ,בפילדלפיה, שגילפו חיות לקרוסלות ותהחשוב

בפילדלפיה ;אחת שתיים מהיצרניות החשובות ביותר לחיות קרוסלה מגולפותהיו  בעלותהב

 ,עצמו גלף עץובגלף עץ,  של בנו ,דנצל  52לקרוסלות בגרמניה. נוספת חברה מצליחה -השנייה ו

ה מן כמ 53, סגנון שנודע בשם 'סגנון פילדלפיה'.ןובקישוטיות של גופ ןעיצב חיות הידועות בהבעת

גילוף החיות  מלאכת את ביאו עמםשה ,מהגרים ממזרח אירופה היו הגלפים שעבדו אצל דנצל

ארונות קודש בבתי מה מעבודותיהם עיטרו , וכזו ארצות הולדתם. כמה מהם המשיכו מסורתמ

אחרים גלפי עץ (. ב,א02הבאוסף הרב דיויד ויימן )בחלקם שמורים הם ו דרום מזרח מנהטןכנסת ב

שרונות שלהם באזור קוני איילנד, שם פעלו כמה ייות והכנוודה התואמת את המיוממצאו עב

נגריות ובתי מלאכה שייצרו סוסים, אריות, תרנגולות ושאר חיות לקרוסלות ופיתחו את 'סגנון 

                                                           
 .27 עמ': על כך ראו 48
בית שעיצב האמן  דויד פרידלנדר בן המאה השמונה עשרה  ב ,יוצאים מכלל זה הם האריות בראש ארון הקודש 49

 (.86תמונה )ה ,בוישוגרוד, פולין  הכנסת
 .81זימילס, עמ' 50
 .82זימילס,עמ'  דנצל ראו: על  51
52 G.A. Dentzel, Stream and Horsepower Builder and the Philaelphia Toboggan  Company       
  .82עמ'  זימילס, 53
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 Charles)קוני איילנד'. אחד מגלפי החיות הבולטים בכישרונם היה מרקוס צ'רלס איליונס 

Illions), גדל בחוות סוסים ונשלח בגיל צעיר על ידי אביו שהבחין 0256לנה בשנת שנולד בוי ,

חברות של  כמה ב השתלב עם בואו לניו יורק 54בנטיותיו האמנותיות, לשמש כשוליה של גלף עץ.

בתמונה זו,  .(02ה) M.C. Illions and Sons הקים מפעל משפחתי 0212ובשנת  ,יצרני קרוסלות

מעל לפתח, זוג אריות מגולפים משני צידי  ,ניתן לראות ברקע ,ודתםבה מצולמים גלפי עץ בעבש

שנוצרו תחת ידיו של איליונס וכמה גלפי עץ מניו  ,הסוסים 55לוחות הברית ורישום של אריות.

אקספרסיבי ומעוטרים בעושר רב בהתאם לסוסי -אליסטיייורק, מצטיינים בעיצובם הר

ן האריות משני צידי איליונס עצמו עיצב כמה מ הקרוסלות המיועדים להלהיב ולרגש את הקהל.

שרירי גופם באליסטית העזה והמאיימת, ימפתיעים בהבעתם הר . אריות אלהלוחות הברית

מעצבי האריות בראש ארונות הקודש בבתי הכנסת   56(.87הזנבותיהם המפותלים והקשוחים )בו

מסגנון  תםראהש בם, שאבונותרו אנונימים ברוו ,דרום מזרח מנהטןב שהוקמו  ,של המהגרים

 איליונס באליס איילנד. ל מרקוס צ'רלס גילוף העץ ש

כלי  , הוא מוטיבריתהבצות לאר שנדד עם המהגרים ממזרח אירופה ,איקונוגרפי אחר מוטיב   

שעמד בעבר  אחד מהם הוא הארוןבודדים,  קודשכמה ארונות מגולף על  וניתן לראותש ,הנגינה

 ומשני צדיו ,די הגמלון, מגולף נבלבראש הארון, משני צי 57בפילדלפיה. 'שערי אלי' בית הכנסתב

על ארון  נמצא ,הכולל כלי מיתר ונשיפה ,. גילוף נוסף של אותו מוטיב(80הכלי מיתר ונשיפה )

 (.ב06ה) ניו יורקפרק -בבורו 'אנשי ספרד' בית הכנסתב הקודש

 בראש ארון הקודש, מתוך לוחות הבריתקעות הבוקרני אור המיוצג בדימוי של  ,מוטיב האוראף    

בצורה ו ,(ב5ה) ''רחוב אלדרידג'רחוב  הגדול בית הכנסתוב (6ה) הקודש בשטיבלמעל ארונות  נמצא

 בית הכנסתבנמצא  ללא לוחות הברית . מוטיב זה(7ה) המרכזי במנהטן בית הכנסתמסוגננת ב

 Congregation Erste Warshawer - בש ( ובראש ארון הקוד05ה) פרק ברוקלין-'בית אל' בבורו

  (.88ה)

המוכרת חסר את האיקונוגרפיה של שבעת המינים  ניו יורקב על ארונות קודש המוטיב הצמחי   

 בית הכנסתב ארון הקודשמבין הארונות המעוטרים הוא בולט  58מארונות קודש בארץ ישראל.

עיטורים עליו מגולפים ש, (07ה) ( First Independent Hebrew) Congregation 'אהבת ישראל'

                                                           
 . 71זימילס, עמ'  54
 .70אשר חתם את שמו על סוסי הקרוסלה שעיצב,  זימילס, עמ'  ,גלף העץ היחיד מרקוס צ'רלס איליונס היה 55
דומים  ,(ב 02' בברוקלין, תמונה )האמתאנשי ' בית הכנסתשעיצב איליונס לארון הקודש ב ,זנבותיהם של האריות 56

 (. 88תמונה )ה אומן ויועדו לקרוסלה בקוני איילנדלהפליא לאלו שגולפו בידי אותו 
 להיסטוריה של יהדות אמריקה, אף הוא בפילדלפיה.  הארון נמצא כיום באוסף המוזאון הלאומי 57
58

 . 000 עמ'ראו:   
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 ארונות קודש במזרח אירופה ובירושלים.גולפים על המאלו הדומים ל בסגנון ריאליסטי, צמחיים

רחוב ' בית הכנסתעל ארון הקודש באלו כמו  ,וגנניםהמס הצמחיים דגמיםה מרובים לעומת זאת,

 מוריים-על הארונות הנאו מוסלמיהבסגנון  הצמחיים והערבסקות עיטורייםה וא (3ה), ''אלדרידג

   .'בני ישורון' ו'בית אל'  (The Central Synagogue) השמים' /שערבבתי הכנסת 'אהבת חסד

 

 כוםיס

של  חדשה-ישנה יהודית תרבותבנו לעצמם  והן העולים לארץ ישראל ניו יורקהמהגרים להן    

צוב כי עי ,. ניתן לומרביניהם , אך קיימים הבדלים מהותייםהכנסת שהקימובבתי ריהוט קודש 

פורטוגזית בנו את -המהגרים בני הקהילה הספרדית של גלי ההגירה; הריהוט תאם את אופיים

'אסנוחה' באמסטרדם. ה בית הכנסתבו בהתאם לעיצוב שריהוט הקודש את אולם התפילה ו

 כנסתהבתי משהיה נהוג בכמה  ,מורי-המהגרים מגרמניה הביאו עמם את הסגנון הנאו

הפולני  הברוק ממזרח אירופה הביאו עמם את סגנוןבארצותיהם. האשכנזים האורתודוקסים 

 עיצבו ,ניו יורקהעשיר של ארונות קודש ממזרח אירופה. עם השתלבותם של מהגרים אלו ב

. בסביבתםשראו  נוצריותחזיתות הקתדרלות ההתואם את  ,גותי-בתי כנסת בסגנון נאו אדריכלים

יתוח העיצוב ההבעתי של פעודדה את  ריתבהצות בחוף המזרחי של אר ועיםני השעשהתפתחות ג

אף נטלו חלק  . אלהשנעשה על ידי מעצבים וגלפי עץ יהודיים ,הסוסים והאריות של הקרוסלות

ית בראש ארונות הקודש בבתי הכנסת. י לוחות הברשיועדו לעמוד משני ציד עיצוב האריותב

ריהוט ניכרים ב , ואלהותרבותיים , אידיאולוגיםמוגרפייםחוו שינויים ד ניו יורקהמהגרים ל

ת המאה העשרים, תחילבעשרה ו-בסוף המאה התשע ,בארץ ישראללהם. בתי הכנסת שהקודש וב

עני ולמוד סבל. התנאים המדיניים,  קטן, בחבל ארץ יחסית של עולים מספר קטןהתרכז 

והם הכתיבו  ניו יורקב ל המהגריםש םתנאין ההכלכליים והחברתיים בארץ ישראל היו שונים מ

ים משותפים וניתן לצפות כי נמצא קו עם זאת, בין שתי קהילות מהגרים אלו. כמה מן ההבדלים

קהילות אשכנזיות שהיגרו ממזרח אירופה ובין הריהוט בבתי  בקרבריהוט הקודש  של סגנוןהבין 

, אך גורמים אלהכ יםווישוב הישן' בארץ ישראל, ואכן ישנם קיכנסת אשכנזיים מתקופה ה'

 שהביאו עמם המהגריםבין התרבות יים ואידיאולוגים יוצרים הבדלים סביבתיים, מדיניים, כלכל

מוזנחת תה פרובינציה שולית וישהי ,ישראלבארץ  לבנות ו המהגריםלארצות הברית לבין זו שניס

 בדרומה של האימפריה העות'מאנית.
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 פרק ו: קטלוגים ורשימות
 

  מונחיםמילון 
  

נקרא  .לד(-לג)שמ' כו: לוחות הבריתבו נשמרו ש ,הברית ארון המונח הוא מקור     קודש ארון

מעוטר בזר מזהב, והונח , זהב . הארון היה מצופהארון האלוהים או ארון העדות במקרא גם

תורה. הלספרי קום אכסון כמ ''ארון קודשהתפתח המונח  כאןמ. בית המקדשבקודש הקדשים ב

מקורות המונחים משמשים בכאשר שני  ,או בארון קודש ספרי התורה בתיבה נשמרובעת העתיקה 

תפילה לפני אור יתלהמשמשים  ,ביטויים 'עובר לפני התיבה' ו'יורד לפני התיבה'. מן הסירוגיןל

 .שמדובר בתיבה המכילה ספרי תורה ,ברור ,ארון הקודש

 

עומדים  עליה עומד ארון הקודש ועליושרכזי, היא משטח מורם בקצה האולם המ 1במה     במה

עומדים על מדרגה  הניםוהכ היו בבית המקדש 2.הניםובברכת כ הנים המברכים את העםוהכ

   3הקרויה דוכן.

 

אולם  בדרך כלל במרכזהמוצב   ,או מתכת עץ  בנהלמ א הכינוי בקהילות אשכנזיה  בימה     בימה

יהודי אשכנז  .לקריאה בימים ב' ה' ושבת תורהמניחים את ספר ה הדוכן על .עליו דוכןו התפילה

מימברה', על פי -ינוי 'אלהבימה בשם 'אלממור', שיבוש של הכ בארצות דוברות גרמנית כינו את

מזבח היו של כינו ,(Alter) 'עלטאר'או בשם  ,, דוכן הדרשה במסגד המוסלמי(Minbar)נבר יהמ

 . היבכנסי

 

 .משוקעת בקירהא בגומחה ראשיתו של ארון הקודש הי     גומחה

 

בזמן  עליו מניחים את ספר התורהש ,התיבהעל  או לחן על הבימהוהש הוא תפילהאו דוכן      דוכן

  הקריאה.

 

משמש הוא  באיטליה. המנהג האשכנזי פילשנהגו  ,המצוי בבתי כנסת  ריהוט יטפר     דוכן חזן

הובא לאיטליה על ידי מהגרים בכלל, ו נסת האשכנזיבתפקיד דומה לעמוד התפילה בבית הכ

 .אשכנזים

 

ובו עמדו  ,דשיםוהקהכניסה לקודש  הוא באולם (מידות פ"ד)משנה  מקור המונח היכל   היכל

ים לארון ות מזרחיות קוראיהודי ספרד וקהיל לחן לחם הפנים ומזבח הקטורת.והמנורה, ש

                                                 

1
, דואג לוין להבהיר את השימוש במונחים אלו. ראו: לוין, בימה'בין המונחים 'במה' ל' בגלל אי הבהירות באבחנה 

  .101הערה  45עמ' 
2

 כז.-במ' ו:כב 
   .11-96  ספראי, עמ' ראו:תוס' סוטה ד ז.  3

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
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במאה  בכתבי הרמב"םמופיע לראשונה קשר לבית הכנסת הבהקודש בשם היכל, ביטוי זה 

היה בחדר פנימי, בבתי הכנסת בספרד בימי הביניים מקומם של ספרי התורה  4עשרה.-השתים

 .קהילות ספרד והמזרח בפי היום עד וכך הוא נקרא ,ומכאן הכינוי 'היכל' ל'ארון הקודש'
 

בו מאוכסנים ספרי התורה על שהמשמש כהיכל  ,חדר קטן הצמוד לאולם התפילה     היכל כחדר

 מדפים.

 

 לאחר הקריאה למטרת הגבהה וגלילה.ספר התורה ים את חינעליו מש כיסא     כורסיא

 . 

הניצב מימין לארון הקודש בבית  ,צר וגבוה ,דוכן עץ מיטלטל ואה  עמוד תפילה     עמוד תפילה

ארון הקודש הניצב בסמוך לו,  פה היה עמוד התפילה מעוצב בסגנוןהכנסת האשכנזי. במזרח אירו

והחזן מתבונן בו  ,'לוח שויתי'את ומניח החזן את סידור התפילה  ל העמוד. עאך קטן יותר

בהם ש ,יש עמודי תפילה ד'.פי הפסוק 'שויתי ה' לנגדי תמיומתפלל מתוך כוונה בזמן התפילה על 

חזן יוכל בתפילות בימים הנוראים, כדי שה בו משתמשיםמותקן מדף מיוחד הניתן לשליפה, ו

המשמש בצדו  ,תכליתי-עמוד תפילה דווכן מוכר  ולהשתחוות מבלי לזוז ממקומו. לכרוע ברך

בתי כנסת של . עמוד זה נמצא בכדוכן לדרשןפילה לש"ץ, ובצדו השני, המוגבה, הקדמי כעמוד ת

, ושליח בבתי כנסת של  קהילות יוצאי ארצות האסלם, לא נמצא עמוד תפילה קהילות רפורמיות.

' הקבוע בראש /מנורהבלוח 'שיויתי ומתבונן סמוך לתיבה ומתכוון הציבור מתפלל בעודו עומד

 ההיכל. 

 

של קהילות בכמה בתי כנסת רואים ש התפתח לקיר של היכלות  הרחב ההיכל     תהיכלוהקיר 

       במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

 

   5.סא המכובד בבית הכנסת העתיקיהכ היה     קתדרא

לאנשים המכובדים בקהילה. הן  כמושב ותמשומש הקתדראות עומדות בסמוך לארון הקודש

 ישראל-בארץ הברון מושבותב תי כנסתבב עשרה,-נמצאות בבתי כנסת באיטליה במאה השבע

  וכן בבתי תפילה רפורמים בארה"ב.כמושבים מיוחדים לפקידי הברון,  רהעש-במאה התשע

                                                                                   

                                                 

4
  פ"יא, ב. הלכות תפילה, משנה תורה, ספר אהבה, רמב"ם, ו:רא 
5

  .90ראו: לוין, עמ'   
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בארצות הפזורה הספרדית התיבה לארון קודש.  לבעת העתיקה מקביהמונח תיבה   תבה/תיבה

תורה מן ההיכל הר את ספ שבו מובילים ,על גלגלים ש קטןארון קוד היא אף שמו של באירופה

במרכז בית הכנסת  מול ההיכל המוצב ,שמו של דוכן העץהתיבה היא אף  6.בתורה לקריאה

 נושא דרשות. ואממנה מתפלל שליח הציבור, קורא בתורה ו בקהילות ספרדיות ומזרחיות

המונח  המערבי של בית הכנסת.בהם התיבה צמודה לכותל ש ,בתי כנסתכמה באירופה קיימים 

  מוכר גם בשם 'מגדל עץ' או 'מגדל עוז'. תיבה

   

                                                 

6
 פ"יא, ב. כלכות תפילה, משנה תורה, ספר אהבה, רמב"ם, ראו: 



 431 

     במחקר קטלוג ריהוט הקודש
 

 בית הכנסת ומקומושם  בית הכנסת,מספר 

 עדה

 מוצא

 תאריך

 שתועדו פריטים

 התמונ מס', הפריט

 לא נמדדו בשל קשיים שונים. המידות הובאו בס"מ. כמה פריטים :מידות

 חומרים וטכניקה

 עץה חרש

 .או ממקור אחר צילום עצמיב תמונותבמקום או על סמך נעשה  אורי. התהפריט תיאור

 התיעודתאריך 

 יוםמיקום הפריט ה

 הערות

 מקורות ספרותיים

 

 כנסתהשל סקר בתי  תיעודפי נעשה ל יאורםתושונים,  בשל קשיים לא תועדו פריטים מספר

אינם נושאים תאריך, לכן  פריטי הריהוט במחקר רובבמרכז לאמנות יהודית.  ותשמישי קדושה

סוף המאה להשכונה או המושבה, או באופן כללי  ת הכנסת,בי הם תוארכו על פי תאריך הקמת

ת שמותיהם א לחתום נהגולא  חרשי העץו נוסף לכך, מאחר תחילת המאה העשרים.עשרה/-התשע

 פי השוואה סגנונית.דענים או ליבעזרת מ יםיזיהו נעשהעל הפריט שעיצבו, 

 פרטים.צילום ן , וכהמופיעה בו מיספור התמונות מורכב ממספר הפרק, מספר התמונה

 

 בירושליםבתי כנסת 

 , ידוע גם בשם 'קהל ציון', העיר העתיקה, הרובע היהודי''רבן יוחנן בן זכאי בית הכנסת . 1

 עדה: ספרדית

 מוצא: ירושלים

 עמ' יט'(, בתי כנסיותפינקרפלד,  )ראו:  4141אחרי תאריך: 

 פריטים: היכל, תיבה

 ב,א4תמונה: ג    היכל

 1.13משוער(, ר: ) 3.13ג: מידות: 

 חומרים וטכניקה: עץ, אבן

רחבים מטיפוס 'קיר ההיכלות',  היכלותני קבועים ש בית הכנסתשל  תל המזרחיבכו תיאור:

העומדים במרכז שתי קשתות מחודדות הכרויות בקיר. בראשי הקשתות עיטור של תשליבים 

בין הקשתות קבוע לוח עגול  עשויים אבן וזכוכית ובתוכם משוקעים דפי 'שיויתי ו'מנורה' קטנים.
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משני צידי ההיכלות וביניהם קבועים עמודים לבנים.  1ובמרכזו הכתובת 'שויתי ה' לנגדי תמיד'.

 בראש קיר ההיכלות קבוע גמלון משולש המעוטר בדגמים צמחיים.

 ג4תמונה: גה    תיב

 מידות: לא נמדד

 חומרים וטכניקה: אבן, פסי מתכת, כיפוף

שה ימחוברים ש שאליהם ,שה לוחות אבן מלבנייםיבנויה משת תיאור: תיבה מתומנ

היוצרות שערים מקושתים. לתיבה  ,מתנשאות ארבע קשתות . מן הסורגיםסורגי ברזל

 מוליכים שלושה גרמי מדרגות וביניהן מוצבים ספסלי ישיבה מעץ.

 הערות:

 .3114331מס' . תיאור הפריטים נעשה לפי תמונות הארכיון הציוני, 4

 , צופתה חזית 4331בשנת  בימי שלטונו של אברהים פחה לאחר שיקום בית הכנסת  .2

 על ידי חרש האבן מרדכי שניצר. ההיכל באבן

אליהו הנביא', בית הכנסת במתחם ), כמו שלושת בתי הכנסת האחרים בית כנסת זה. 3

חרבו בתקופת הכיבוש הירדני  (האמצעי'', ובית הכנסת בית הכנסת ה'איסטמבולי'

  .4611שוקמו בהדרגה לאחר ו

מקור, עמ' ד',  , קאסוטו,336-331עמ' עיר בראי תקופה, א,  אריה,-מקורות ספרותיים: בן

13-14. 

 

 הרובע היהודי העיר העתיקה תפארת ישראל','בית הכנסת . 2

 עדה: אשכנזית

 מוצא: ירושלים

 עיר בראי תקופה, א, אריה,-ראו: בן ,לאחר סיום בניית האולםתאריך משוער ) 4312שנת תאריך: 

 (311עמ' 

 פריטים שתועדו: ארון קודש, בימה

 א2ג: תמונה    ארון קודש

 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

שני צידי מ .סורג מתכתומוגבה על כמה מדרגות שסביבן  שתי קומות וגמלוןנוי מבתיאור: הארון 

עלים ופירות  ותלים,פעץ מלבניים ועליהם גילוף עץ בדגם ענפים מ זוג לוחותנמצא  פתח הארון

 ישאים מעלה מתוך אגרטלים.הנ

 ג2ג: תמונה    בימה

 מידות: לא ידוע

 אבן, פסי מתכת: חומרים וטכניקה

ל שישה סורגי ברז להם מחובריםש ,לוחות אבן מלבנייםתיאור: בימה מתומנת בנויה מ

מעוטרות בפסי מתכת מסולסלים בדגמים  קשתות אנכיים. מן הסורגים מתנשאות שש

 היוצרות שערים מקושתים. צמחים,

 א2תמונה: ג    העמוד תפיל

                                                 
1

   טז:ח. תה' 

http://he.wikipedia.org/wiki/1967
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 מידות: לא ידוע

 עץ, גילוף עץ: חומרים וטכניקה

ובכל אחת מהן שני זוגות עמודים נושאי  ,שתי קומותמבנוי  עמוד התפילהתיאור: 

ת מעוטרות. בין העמודים בקומה הראשונה קבועה מגזרת של לוח כותרות מלבניו

הוה'. עליה מופיעה הכתובת 'יש ,מעליה עיטור צמחי ובמרכזו סגלגלהש'שיויתי', ובקומה 

מגולף עיטור צמחי בדגם 'הכנפיים' בסגנון זהה לזה  ,בחלקו העליון ,עמוד התפילהבשולי 

גמלון עשוי עיטור צמחי בעבודת הם ניובי גרטליםשל ארון הקודש. בראש העמוד זוג א

 משרגת, בסגנון הדומה לכתר שבראש הארון.

 הערות:

 .4334331מס' ומים מאוסף הויזמן ואצ"מ . התיאור מבוסס על ציל4

 במלחמת השחרור. 4613סת נהרס בשנת . בית הכנ2

 

 , הרובע היהודי העיר העתיקה'אליהו הנביאבית הכנסת ' . 3

 ספרדית עדה:

 ושליםמוצא: יר

 )ראו: פינקרפלד, בתי כנסיות, עמ' יט'(  4141אחרי  תאריך:

 פריטים שתועדו: היכל, תיבה

 א3תמונה: ג    היכל

 מידות: לא ידוע

 עץ, גילוף עץ, הזהבה, ציור חומרים וטכניקה:

 חרש עץ: לא ידוע

נמצאים  משני צידי פתח הארון .ומוגבה על שתי מדרגות שתי קומות וגמלוןנוי מבהארון  תיאור:

. בראש פתח הארון קשת ומעליה משקוף מלבני קורינטיות ות עמודים ובראשם כותרותזוגשני 

ל צד משקוף מעל שני זוגות העמודים בכ 2ובמרכזו רשומה הכתובת: 'שיויתי ה' לנגדי ./. תמיד'.

דק של כרכוב.  . בראש הארון אפריז מעוטר ומעליו פסמלבנית הנתון במסגרתמעוטר בתאור 

 לוחות הברית ובראשם כתר.צורת קשת מעוטרת ובמרכזה קבועים בש הארון גמלון ברא

 ב3ג :תמונהתיבה 

 מידות: לא ידוע

 עץ, עץ מכופף, חריטה חומרים וטכניקה:

 חרש עץ: לא ידוע

תיבה מצולעת  הניצבת על במה מוגבהת. סביב התיבה קבועים עמודים היוצרים קשתות תיאור: 

 בולט. כרכובבנוי  תלתניות ומעליהן 

. ראו: רשימת תיו. תיאור הפריטים נעשה על פי צילומים. ראו: פינקרפלד, בתי כנס4 הערות:

  תמונות לפרק ג.

 

, בעבר נקרא בשם 'גראנדה , הרובע היהודי העיר העתיקהאיסטמבוליבית הכנסת ה'. 4

 אספניול'

                                                 
2

  תה' טז:ח.  
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 עדה: ספרדית

 מוצא: ירושלים

עם הצטרפות קבוצה גדולה של עולים  ,4111שנת  יאחרבית הכנסת הוקם תאריך: 

3.בטורקיה לקהילהטנבול מאיס
 

 פריטים שתועדו: היכל, תיבה

 א1תמונה: ג    היכל

 מידות: לא ידוע

 עץ, גילוף עץ חומרים וטכניקה:

 חרש עץ: לא ידוע

 משני צידי פתח הארון .ומוגבה על שלוש מדרגות שתי קומות וגמלוןנוי מבהארון  תיאור:

בראש הכותרות מימין ומשמאל  .קורינטיות ות עמודים ובראשם כותרותוגזנמצאים שני 

המקום הכתובות: 'ויירא ויאמר מה נורא ./. וביניהן מעל לפתח הארון, קבוע אפריז ועליו 

מעליהן קבוע כרכוב. בראש הארון  4,'ם בית אלוהים./. וזה שער השמיםאין זה כי א ,הזה

 מלון קבועים לוחות הברית ובראשם כתר.גמלון מעוטר בדגמי ערבסק. במרכז הג

 ב1ג :תמונה    תיבה

 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: עץ, עץ מכופף, חריטה, גילוף עץ.

 חרש עץ: לא ידוע

ובראשם מעקה תיאור: תיבה מצולעת הניצבת על במה מוגבהת. סביב התיבה לוחות עץ מלבניים 

ם המחוברים בקשתות תלתניות. מעל לדוכן בין הלוחות קבועים עמודימנוסר בדגם עמודים. 

 הבימה קבועים לוחות הברית ומשני צידיהן דגם מגולף של שתי שורות רימונים.

 בקטלוג זה. 4בעבר ראו: פריט מס' זה  כנסתעל בית . 4הערות: 

. תיאור הפריטים נעשה על פי צילומים. ראו: פינקרפלד, בתי כנסיות. ראו: רשימת תמונות 2

 לפרק ג. 

 

 , ידוע גם בשם 'קהל מדיו'' הרובע היהודי העיר העתיקההאמצעי'בית הכנסת .  5

 עדה: ספרדית

 מוצא: ירושלים

 עשרה-המאה השמונה תאריך:

 1תמונה ג היכל:    

 לא ידועמידות: 

 עץ חומרים וטכניקה:

 חרש עץ: לא ידוע

 ר המזרחי.תיאור: היכל עשוי עץ הבנוי במרכז גומחה גדולה המשתרעת לרוחבו של הקי

 

                                                 
3

 : אתר אינטרנט בתי הכנסת הספרדים.ראו 
4

 .בר' כח:יז 
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, הממוקם בחצר המקשרת בין בית הכנסת ה'איסטמבולי' לבית בית הכנסת. 4 הערות:

-בתחילת המאה השמונה החל לשמש עם גידולה של העדה הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי',

 עשרה. 

. כיום עומד בבית הכנסת היכל שהובא מישיבת 4613ההיכל המקורי נפגע במלחמת .2

קה על ידי אריה גרייבסקי. הוא סיפר לי בלשונו: 'נשאתי אותו על 'תורת חיים' בעיר העתי

 הגב'. 

 תיאור הפריטים נעשה על פי צילומים. ראו: פינקרפלד, בתי כנסיות. .3

 

 'בבא תמא, בית הכנסת הגדול לעדה הבוכרית', שכונת הבוכרים .6

 עדה: בוכרית

 מוצא: ירושלים

 (.66פ עמ' "ראו: חרל) 4361תאריך: 

 : היכל, תיבהשתועדו פריטים

 א1ג :התמונ    היכל

 341 ר: (;)משוער 313ג: מידות: 

 צביעה והזהבה גילוף עץ, חומרים וטכניקה: עץ,

 לא ידועחרש עץ: 

בגובה שש מדרגות. הבמה מגודרת במעקה ברזל עיטורי.  ניצב על במהו עץעשוי  היכלתיאור: ה

עץ מעוטרות במלבנים ובתוכם עיטור  תחתונה ארבע דלתותקומה הב הארון בנוי משתי קומות;

טרת בגילוף זוג דלתות. כל דלת מעומהם  שבכל אחד ,יה שלושה פתחיםיצמחי עשיר. בקומה השנ

חי ה, קרני יער ותופים על רקע עיטור צמס: חצוצרות על רקע של מגילת קלף פרועץ של כלי נגינה

ניצבים על בסיסים מלבניים מודים . העארבעה עמודים צבועים לבןשל ענפים נושאי פירות. בחזית 

של כד גבוה ובתוכו ענפים ופרחים. בראשיהם כותרות  מעוטרים בתבליט מוזהבהחומים 

ויירא ויאמר מה נורא קשת ועליה רשום: 'מוזהבות. בין הכותרות הקדמיות גבוהות  קורינטיות

ובמרכזו לוחות  בראש הקשת גמלון 5כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים'.המקום הזה אין זה 

תר תורה. במרכז ובראשו כואשכולות גפנים,  הברית, משני צידיו עיטור צמחי של שריגי גפן, עלים

בצבעי  ת קוביות מעוטרות ובראשן אגרטלים. מעל הכותרוהכתר מופיעות האותיות 'כ]תר[ ת]ורה['

, נמצא הצדדייםמעל שני הפתחים  ,לבן וזהב ובתוכן פרחי פלסטיק צבעוניים. משני צידי הקשת

 ם.עיטור של פרחים צבוע בצבעי ירוק ואדו

 ג1ג: תמונה    תיבה

 עשרה-המאה התשע :תאריך

 461 ; ר:333אורך:  ;333מידות: ג: 

 חומרים וטכניקה: ברזל מכופף

מוטות ברזל מעובד בצורות מלבנים ובתוכם דגמים קישוטיים מבנויה ה תיבה מתומנתתיאור: 

בקשתות עיטוריות.  םביניה מחוברים. המוטות טות מתכת גבוהיםמעוגלים. בקצה כל פאה מו

 דוכן תפילה מכוסה במפה., עומד מול ההיכל ,בקצה הקדמי של התיבה

 2331תאריך תיעוד: 

                                                 
  .:יזכחבר' 5
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 'מוסיאוף', שכונת הבוכרים בתי הכנסת ע"ש . 7

 ספרדיתעדה: 

 מוצא: ירושלים

 אה העשריםראשית המעשרה/-סוף המאה התשעתאריך: 

 : תיבהתועדוים שפריט

 א1ג תמונה:ה    תיב

 11 ר: ;443ג: מידות: 

 : ברזל צבועים וטכניקהחומר

 חרש ברזל: לא ידוע

מלבן ובתוכם דגמים קישוטיים  םצורותש ,מוטות ברזל מעובדמבנויה התיבה מתומנת : תיאור

בקצה בקשתות עיטוריות. ביניהם  מחובריםה ,מעוגלים. בקצה כל פאה מוטות מתכת גבוהים

 דוכן תפילה מכוסה במפה., עומד מול ההיכל ,יבההת

 ב1ג: תמונה    תיבה ישנה

 13ע:  ;421ר:  ;433114 מידות: ג:

 עץ, ניסור, חריטה, צבע לבן חומרים וטכניקה:

גדר עמודונים משלושת צידיו במוקף ה ,לחןוצורת ששצורתה כ ,לבןבתיאור: תיבת עץ צבועה 

עמודים גדולים יותר, שניים בחזית ושניים  הארבעצאים של התיבה נמ פינותה תבארבע .מגולפים

מאחור. השולחן ניצב על ארבע רגליים מגולפות. בראש הדופן הקדמית לוח עץ, שוליו העליונים 

 .רגלי התיבה מחוברות ביניהן באמצעות מוטות עץ גליים ובמרכז קשת עגולה.

 2331תאריך תיעוד: 

מר אברהם כהן,  לדברי הגבאיי הכנסת של מוסיאוף. ישנה שמורה באחד מבתה התיבה .4הערות: 

 את חשובי המקובלים בירושלים. היא שימשה

 

 'מנחם ציון', הרובע היהודי העיר העתיקה הכנסת בית .8

 עדה: אשכנזית

 מוצא: ירושלים

 .(השליט המצרימן קבלת הפירמאן )תאריך משוער על פי מועד  ,4331 לאחרתאריך: 

 ודש, בימהפריטים שתועדו: ארון ק

 3תמונה: ג    ארון קודש

 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

 חרש עץ: מרדכי שניצר

'כנפיים'. מעל שני זוגות העמודים משני  עץ ומשני צידיו עיטור בדגם הארון הגבוה בנויתיאור: 

רחב Attic) )קיר עליית גג , ומעליו מונח בעיטור צמחי צידי פתח הארון מצוי משקוף מעוטר

ובמרכזו מופיעה  ומרכזו קבועים לוחות הברית. בראש הארון היה קבוע גמלון הנוטה מעט פנימה,

 .הכתובת 'יהוה'

 3תמונה: ג    בימה
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 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: פסי מתכת, עץ מכופף.

 חרש עץ: מרדכי שניצר

צמחיים מהם מתרוממים  מתומנת הבנויה שמונה לוחות מתכת מעוטרים בדגמים תיאור: בימה

על הבימה עומד דוכן תפילה  מוטות גבוהים היוצרים שמונה שערים וקשתות מעוטרות בראשן.

לארבעה עמודים צרים בחזית הדוכן מדף המחובר  .המשופע בחלקו העליוןבצורת ארון 

 ומתרחבים לסרוגין, ומעליו מעקה עשוי עמודונים.

 3תמונה ג    עמוד תפילה

 עמידות: לא ידו

 : עץ, מתכת, זכוכיתחומרים

 חרש עץ: מרדכי שניצר

גדולה, בתוכה מונחת מסגרת זכוכית מלבנית עליה בנוי ארונית תחתונה משופעת  תיאור: הארון

משמאל לארון  עמוד התפילה ניצבפמוטים להדלקת נרות ובראשה צמודה ציצה עיטורית. ה

 .הקודש )ולא מימינו כרגיל(

 .4321111מס' מ "אצנעשו לפי צילומים מאוסף חיים הויזמן ו ריהוט. תיאור פריטי הד4הערות: 

 מנחם נייטין.של בית הכנסת  בית הכנסת נקרא על שמו של היזם והתורם . 2

 

 העיר העתיקה 'בית יעקב', הרובע היהודי. בית הכנסת 9

 עדה: אשכנזית

 מוצא: חרסון, אוקראינה

 4311הארון הובא לארץ בשנת  תאריך:

 עדו: ארון קודש, בימה, עמוד תפילהפריטים שתו

 ג,ב,א 43תמונה: ג    ארון קודש

 (שלד. -עמ' שלגהכהן מרדכי,  )ראו:  4333מידות: ג: 

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

 חרש עץ: לא ידוע

. קומתו הראשונה במזרח אירופה באותה התקופהשהיה נהוג  כפי רב, גובהל תיאור: הארון ניבנה

הנושאים  ,יה קבועים מכל צד שני זוגות עמודים לבניםיבזוג דלתות. בקומה השנסגורה  של הארון

שוליים מעוצבים בצורת אונות וביניהם כפורת מעץ בעלת  קורינטיות בראשיהם כותרות

מהן משתלשלים פעמונים. משני צידי פתח הארון קבועים לוחות ועליהם מגולפים ש ,משולשות

מורכבים העיטורים  .'כנפיים'של  צמודים עיטורים בדגםדגמים צמחיים. בשני צידי הארון 

העמודים בקומה  וביניהם פרחים ובעלי כנף. על כותרות קורינטיותממדליונים העשויים עלי 

נמצאת  מעל קומה זו .מעוטרת בדגמי פרחים יצוקים. קורה זו השנייה מונחת קורה אופקית

ל מבנה הקומה השנייה. בראשי העמודים שינויים מזעריים עבהחוזרת בהקטנה ו, קומה שלישית

ת משני המעוטר ה,גבוהת קורה אופקית ועליהן מונח ,קבועות כותרות יוניות בקומה השלישית

 מצוי חלק קמור המעוטר בזרי קורהעיטור צמחי. במרכז ה צידיה במסגרות מלבניות ובמרכזן

אונות כמה  מחוברותבין זוגות העמודים, משקוף מקושת. לשולי המשקוף  ,פרחים, ותחתיו

מצוי  ,משני צידי העמודים ,גדילים. בקומה השלישית המסתיימות בשוליהן בקו גלי, ומהן תלויים

ם, בעלים, ובפרחים. בראש הארון עשיר בענפי ,עשוי עיטור צמחי סבוך. דגם זה דגם 'הכנפיים'
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בכל ים, שניים רגת, ובראשו שני אגרטלגמלון העשוי דגמים הנדסיים וצמחיים במעשה מש קבוע

 .ובכולם ענפים במרכז דואח קצה

 ה,ד43ג: תמונה    בימה

 מוצא: חרסון, אוקראינה )?(

 )?(4311ישראל בשנת -הבימה הובאה לארץ תאריך:

 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: לוחות אבן, יציקת ברזל

ורת שלבים הם מעקה מתכת בצומעלי ,עשויה לוחות אבן שטוחים בצורת מתומןתיאור: הבימה 

הבימה קבועים עמודים לבנים ובראשם כותרות ם של פתחיהצמחיים. משני צידי בדגמים 

, העשויים והם נושאים משקופים מעוטרים. מעל שלושה מהם נישאים דגמים צמחיים ,קורינטיות

מצויים כיום בידי האספן יהושע פריימן מאפרת. . דגמים אלה בעבודת משרגת עשויה יציקת ברזל

עליו מופיע קטע מהפסוק 'ונתתי להם , שטור הבימהישל מר פריימן מצוי שבר נוסף מע בידיו

 6בביתי ובחורבותי יד ושם'.

 ו43ג :תמונה    העמוד תפיל

 מוצא: חרסון, אוקראינה )?(

 )?(4311ישראל בשנת -הובא לארץ תאריך:

 מידות: לא ידוע

 עץ גילוף, עץ: חומרים וטכניקה

רעיון עיצובי המוכר מבתי הכנסת  י כדגם מוקטן של ארון הקודש,בנותיאור: עמוד התפילה 

בהן קבועים שני זוגות ש ,שתי קומותמהעמוד בנוי  אשכנזיים בפולין במאה התשע עשרה.ה

 ,בקומה הראשונהגולף עיטור צמחי בדגם ה'כנפיים'. יות, ובשוליו מתכותרות קורינ עמודים נושאי

סגלגלה וסביבה עיטור צמחי נמצאת יה יבמרכז הקומה השנקבוע 'לוח שיויתי', ו ,בין העמודים

 עשיר.

של  צילומיםמוזיאון 'חצר היישוב הישן', אוסף ה. התיאור מבוסס על צילומים מן ה4 הערות:

 .מלצר, איגרא, כהן מירושלים משרד הארכיטקטיםמצילומים שקיבלתי על חיים הויזמן ו

. מבנה בית הכנסת וריהוט הקודש שהיה בו 4613. בית הכנסת נהרס במלחמת השחרור, בשנת 2

 .2343שוחזרו והוא נפתח מחדש בשנת 

 

 בית המדרש לחסידים ב'מושב זקנים וזקנות המאוחד בירושלים' .11

 : אשכנזיתעדה

 מוצא: ירושלים

 (.11)תאריך משוער על פי זמן הקמת השכונה, ראו: ספר הישוב, עמ'  4361תאריך: 

 פריטים שתועדו: ארון קודש

 42ג :תמונהש    ארון קוד

 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

 חרש עץ: לא ידוע
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יני. ישני עמודי עץ מגולפים בדגם לול קבועים בשני צידיוש ,קומה אחתמבנוי התיאור: ארון עץ 

של מדליונים ובתוכם דגמים  ותיוצר, אלה בשריגיםי הארון מחוברות כנפיים מעוטרות משני ציד

 .בראש הארון גמלון בצורת קשת ובמרכזו קבועים לוחות הברית חים, פירות ובעלי חיים.צמ

 פרחי פלסטיק.יו קבועים זוג אגרטלים ובתוכם דיצ ומשניבראש הגמלון כתר רחב 

 .4332236, הארכיון הציוני, מס' 4631הארון תואר לפי צילום של צדוק בסן משנת  .4 הערות:

 4361כבית תבשיל לזקנים. בשנת  4313וחד נוסד בעיר העתיקה בשנת מושב זקנים וזקנות המא. 2

הארון, מושב זקנים זה  עברואליה הו הנקראת 'שכונת הזקנה', נה של השכונה החדשהיהחל בני

שוב, עמ' י)ראו: גרייבסקי, ספר ה ל בית חולים, בתי כנסת ובתי מדרשלמוסד שכלוהיה  התפתח

11). 

 . הבניין אינו עומד כיום.3

 מקורות ספרותיים: מושב זקנים וזקנות המאוחד ירושלים, תרצ"ח)?(.

 

 . בית הכנסת 'חוול'ה', שכונת נחלאות11

 עדה: אשכנזית

 מוצא: ירושלים

 4336תאריך: 

 פריטים שתועדו: ארון קודש, עמוד תפילה

 א43ג תמונה:    ארון קודש

 21 כנפיים:; 433ר: ; 211ג:  מידות:

 , ציור והזהבהעץ עץ, גילוףחומרים וטכניקה: לוחות 

 חרש עץ: לא ידוע

בהן דלתות מעוטרות בשש מסגרות עץ, ושני עמודים ש ,שתי קומותהבנוי מון עץ -אר תיאור:

בדגם  יםלוחות מנוסר יםצבועים צבע מוזהב. משני צדי הארון מחובר ,דקים בעבודת גילוף

. בראש הארון נורות חשמל בעיטורים צמחיים בצבע זהוב על רקע ירוק ים'כנפיים' ומצויר

 מחוברות ללוח עץ מאוזן.

 ב43ג תמונה:     עמוד תפילה

 11.13; ר: 412ג: מידות:

 בצורת ארונית מלבנית עליון חלקו כיסוי אלכסוניומעליו תחתון תיאור: העמוד בנוי מחלק 

 ,תובתמצוירת כ אש עמוד התפילה מחובר לוח מלבני ועליובה קבועה זכוכית. ברו ,נפתחת בדלתה

מעוטר  גילוף עץסביב הלוח קבועה מסגרת מ)משנה אבות ג:א(  לפני מי אתה עומדדע / וזו לשונה: 

, וזו לשונה: דגמי פרחים, ובמרכזה מסגרת סגלגלה מחופה בזכוכית ובה כתובתבובעלי אקנטוס 

 7שויתי/יהוה/לנגדי /תמיד.

 41.3.31 תאריך תיעוד:

אלמנתו  4336ין בן הרב דב. בשנת תרמ"ט יוסף בנימ נפטר הרב 4331 תרמ"זבשנת  .4הערות: 

אורחים, והוא נקרא על שמה. ארון הקודש הוא כפי -מרים, הקדישה את הבית לבית הכנסתחווה 

 שנה.המאותה  ראההנ

 'הדר תורה' כיום נקרא בית הכנסת. 2
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 .443-442 כליפא, עמ'-שליו מקורות ספרותיים:

 

 נחלאות שכונת ,ברוידאבתי  'קהילת יעקב',. בית הכנסת 12

 אשכנזיתעדה: 

 מוצא: ירושלים

 .(13)תאריך משוער על פי זמן הקמת השכונה, ראו: גרייבסקי, ספר הישוב, עמ'  4361 תאריך:

 פריטים: ארון קודש, בימה, עמוד תפילה

 א41ג תמונה:    ארון קודש

 13 ע: ;413 ר: ;333 ג:מידות: 

 עץ חומר וטכניקה: עץ, גילוף

 שלמה קאופמן )על פי עדות נכדיו של האומן(. חרש העץ:

. הארון גילוף עץשלוש מדרגות ומגודרת בעמודי גובה ניצב על במה בה ארון עץתיאור: 

 8.קורינטיותאשם כותרות קומה אחת, משני צידיו שני עמודי עץ צבועים לבן וברמבנוי 

, וביניהם משקוף מסביבו עלים ,מעוטרות במרכזן בדגם של פרחה ,מעל הכותרות קוביות

מר  אף הוא תוספת של)עיטור מבריק בצורת חצי כיפה המשקוף  , במרכזמקושת

משני צידי הנמצאים  זוג עמודים תלויים תשעה פעמונים. בין כל רוחבוול ,קופרשטוק

גילוף עץ זה )לים על רקע של גילופי עץ צמחיים ענפים מפות ף אגרטל ובתוכוהארון מגול

גפן ומאשכולות ענבים. עלי מהמורכב  ,הארון מונח גמלון צמחיבראש  .צבוע ומחודש(

בדגמים צמחיים עשוי אף הוא  כתרו בראשו מוצמדים לוחות הבריתהגמלון  במרכז

זוג ]ורה['. משני צידי הגמלון קבוע ת]תר[ כהאותיות ' מופיעות ובמרכזוברוקיים, 

 גרטלים ובתוכם פרחי פלסטיק צבעוניים.א

  ב41גתמונה:  בימה

 431; ג: 61 (שתי צלעות נגדיות; )33( ארבע צלעות נגדיות) ; ר:431 (כל צלע) ג:מידות: 

 חומרים וטכניקה: עץ, חריטה

 ניצב דוכן מזרחיסמוך לקיר ה .מגודרת במעקה עשוי עמודוניםובימה מתומנת ה תיאור:

 עליו מניחים את מגילת ספר התורה בזמן הקריאה. בצדומשופע בחלקו העליון תפילה 

אחד מצידיה החיצוניים של  כלב עטיפה של ספר התורה.להמנוגד לו ספסל לגלילה ו

 הבימה מחובר ספסל מתומן.

 א41תמונה: ג עמוד תפילה

 21; ע: 11 ; ר:461 ג:מידות: 

בכיסוי אלכסוני אשר חלקו התחתון מסתיים  ,קומתי-העמוד בנוי כארון דותיאור: 

וני עץ מגולפים, עמודהארונית נמצאים  י צידיארונית שקופה, משנוחלקו העליון בנוי כ

, במרכזו מצויר על נייר. בראש העמוד גמלון צמחי ובתוך הארונית מונח לוח 'שיויתי'

 .שש נורות חשמל מאירות את עמוד התפילה 9לוחות הברית ומעליו כתר.

 2331תאריך תיעוד: 
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 .קופרשטוק, מתפלל ותיק בבית הכנסתבידי מר  ונצבע הצבעים אינם הצבעים המקוריים. ארון הקודש שופץ 
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 מאה שעריםשכונת . בית הכנסת 'בית מנחם', בתי נייטין, 13

 ה: אשכנזיתעד

 מוצא: ירושלים

 (.14)תאריך משוער על פי זמן הקמת השכונה, ראו: גרייבסקי, ספר הישוב, עמ'  4633תאריך: 

 : ארון קודש, בימה, עמוד תפילהשתועדו פריטים

 א33ג תמונה:   ארון קודש

 )משוער( 1433 213; ג: כל כנף; 211123 ר:מידות: 

 גילוף עץחומר וטכניקה: עץ, 

 שלמה קאופמן חרש העץ:

משני צידיה מעקה שיש אלכסוני. מובילות אליה ו שלוש מדרגותשתיאור: ארון עץ ניצב על במה 

. קורינטיותמשני צידיו ובראשם כותרות ניצבים  שני עמודי עץ משוישים .קומה אחתמהארון בנוי 

זוג  כל . ביןבמרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים מעוטרות. קוביות אלה מעל הכותרות קוביות

ון מונח גמלון, המורכב מדגם בראש הארצמחי. פנלים של עץ נמצאים  עמודים משני צידי הארון

ובצד שמאל מחובר עיטור צמחי מעל הארון. משני צידי הארון  שכולות ענבים,עלי גפן ואצמחי של 

עשוי אף הוא ראש הגמלון כתר מוצמדים לוחות הברית. בהארון מרכז למחוברות 'כנפיים' ו

קבוע שני צידי הגמלון בכל אחד מ. ובמרכזו מופיעות האותיות 'כ]תר[ ת]ורה[' ,בדגמים צמחיים

 פרחי פלסטיק צבעוניים. זוג אגרטלים ובתוכם

 ב33ג   בימה

שתי ) ;61 (שתי צלעות נגדיות; ג: )33 (ארבע צלעות נגדיות) ; ר:431( כל צלע) ג:מידות: 

 433 (צלעות

 , גילוף עץחומרים וטכניקה: עץ, ניסור

אליהם מובילות שלוש מדרגות. הבימה מגודרת ש ,תיאור: בימה מתומנת ולה שני פתחים

 ,ועליו מחוברים שני עמודים עיטוריים ,סמוך לקיר ניצב דוכן .במעקה עשוי עמודונים

המיועד  הנושאים מדף אנכי ובראשו שש בליטות מגולפות. ממול הדוכן ניצב ספסל

התורה. בכל צלעותיה החיצוניות של הבימה מחובר ספסל, עטיפה של ספר ללגלילה ו

 חוץ.פי לככשפניהם ממנה  ,מתומן אף הוא. סביב הבימה יושבים מתפללים ולומדים

 .(44מס' )'קהילת יעקב', בתי ברוידא  . בימה דומה עומדת בבית הכנסת4הערות: 

 ג33ג    עמוד תפילה

 21 ; ע: 11 ; ר:461 ג:מידות: 

 : עץ, ניסור, חריטה, נייר מודפסחומרים וטכניקה

אשר חלקו התחתון מסתיים בכיסוי אלכסוני  ,קומתי-העמוד בנוי כארון דותיאור: 

וני עץ עמוד קבועים וחלקו העליון בצורת ארונית שקופה ובראשה קשת , משני צידיה

 .זוג פמוטים ובתוכם נורות חשמל ,מודפס על נייר מגולפים ובתוכה מונחים לוח 'שיויתי',

 3.1.3 1 תאריך תיעוד:

 .226עמ'  ,מאה שעריםמקורות ספרותיים: גפני, 

 

 בתי אונגריןבית הכנסת 'חתם סופר',  .14

 דה: אשכנזיתע

 מוצא: ירושלים
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 עשרה-תאריך: הרבע האחרון של המאה התשע

 : ארון קודש, בימהשתועדו פריטים

 א41ג   ארון קודש

 מידות: לא נמדד

 עץף גילו ,חומרים וטכניקה: עץ

 קאופמןלמה חרש עץ: ש

קומה אחת מטיפוס 'הארון העומד כרהיט חופשי', צמוד לקיר וניצב על מתיאור: ארון עץ בנוי 

ובראשיהם כותרות  ,זוג עמודי עץ משוישיםנמצאים  מדרגה מוגבהת. משני צידי הארון

ו עלים. מעוטרות במרכזן בדגם של פרח וסביבה. מעל הכותרות קבועות קוביות עץ קורינטיות

בעבודת עשויים אשכולות ענבים ממורכב מדגמי עלי גפן ו. הגמלון בראש הארון מונח גמלון

 דגמיםבהעשוי אף הוא  ,משרגת, ובמרכזו קבועים לוחות הברית. בראש הגמלון מתנוסס כתר

 פרחי פלסטיק צבעוניים. גרטלים ובתוכםזוג א צמחיים. משני צידי הגמלון קבוע

 ב41ג    בימה

 : לא נמדדמידות

 עץף גילו ,חומרים וטכניקה: עץ

 קאופמןלמה חרש עץ: ש

 41מס'  : פריטראו אור:ית

 2331תיעוד: שנת התאריך 

 .שערי צדק וליםחת העומדת בבית הכנסת בביבימה הדומה לזו  .4 הערות:

 אתנידבו , הם גרשון ורויכל היו זוג חשוך ילדים מוכר בשמו 'אהל גרשון ורויכל'. בית הכנסת 2

 ולדו בקרב קהילת המתפללים.יוקשו שיקראו בשמם לילדים שיילהקמת בית הכנסת ובהכסף 

 

  ית הכנסת בבית החולים 'שערי צדק'ב .15

 עדה: אשכנזית

 מוצא: ירושלים

: ראו, תחילת בניית בית החולים 'שערי צדק'תאריך משוער על פי זמן ) 4361תאריך: 

 , עמ' יט'(.פרוש

 עמוד תפילה ודש, בימה,: ארון קשתועדו פריטים

 א41ה: גתמונ   ארון קודש

 11 ע: ;433 ר: ;233ג: מידות: 

 ים וטכניקה: עץ צבוע, גילוף עץ, שיבוץ )מרקטרי(.חומר

 חרש עץ: שלמה קאופמן

בגילוף עץ של  ומעוטר בחזית. הגמלון משולש גמלון ובראשו שתי קומות בגובהארון קודש תיאור: 

העליון  דלתות הפתח החזיתיחית ותחתיו מגולפות האותיות: 'כ ת'. ת צמבמסגרהנתון  כתר תורה

הארון אנכיות ומאוזנות. בשני צידי  - מסגרות מלבניותשל בדגם  והתחתון עשויות עץ והוא מעוטר

שריגי גפן, עלים , הכולל עיטור צמחי פסים ובהם עיטור גיאומטרי משובץ. משני צידי הכתר נמצא

ל שהפנימי  בצידן ביניהן נורות חשמל צבעוניות.שולף מעקה שיניות בראש הגמלון מגו ,ופירות
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. קנים המנורת שבעשל דגם , שעליהם רקוע מנחושת צהובה ותלוח יםדלתות ארון הקודש מחובר

 על פני שתי הדלתות. הדגם מתפרס

 ב41: גתמונה בימה

 33; ע: 433; ר: 416 ג: מידות:

 מכופף , עץחומרים וטכניקה: עץ

 למה קאופמןחרש עץ: ש

כיסוי משופע. משני מעליו דלתות, ו בנויה כשולחן בעל מגירה גדולה, בחזיתו זוג הבימה תיאור:

לחן שתי תומכות מסוגננות בדגם צמחי מתפתל. מעל תומכות אלו מונח וצידי חלקו הקדמי של הש

ן מאוזן אשר בשוליו מעקה שיניות ותימורה מסוגננת במרכזן. מתחת לתימורה מלב ,גמלון משולש

 מוטות מעוצבים. הובתוכו עיטור צמחי עשיר של פרח, אבקנים ועלי כותרת. בראש המשקוף ארבע

 ג41: גתמונה עמוד תפילה

 14 ; ע: 433קדמי: ; חלק 441חלק תחתון אחורי: ; 433 ןחלק עליו מידות: ג:

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

 חרש עץ: שלמה קאופמן

כיסוי . חלקו התחתון בנוי כארונית שמחובר לה קומתי-כארון דועמוד התפילה בנוי  תיאור:

תחתיו מגולף שהמשולש . חלון זכוכית . מעל כיסוי זה חלק עליון בצורת ארונית, ובהאלכסוני

 נייר ועליו כתובים גיליון מונח בתוך החלוןומשני צידיו דגם צמחי סימטרי.  ,בעיטור צמחי הרכזי

נורות חשמל. העמוד  ם. בראש הפמוטים קבועותושלושה פמוטי 10תמיד'לנגדי / ה / -ו-ה-'שויתי / י

 בגמלון משולש ובקצהו מעקה שיניותטר בראשו מעו

 44.1.31תאריך תיעוד: 

(, 41 מס'פריט ראו: בימה בסגנון דומה נמצאת בבית הכנסת 'בית ישראל' בימין משה ) .4 הערות:

 ת 'חתם סופר', בבתי אונגרין.שם שוחזרה בימה חדשה על פי בימה זו, ובבית הכנס

המידענית גב' מתילדה לוין, בתו של שלמה קאופמן, זוכרת את אמה אומרת לה שאביה הוא  .2

 .שעשה ארון קודש זה

 פורוש.: מקורות ספרותיים

 

 ימין משהשכונת 'בית ישראל', בית הכנסת  .16

 יתאשכנזעדה: 

 מוצא: ירושלים

 (.13הקמת השכונה, ראו: ספר היישוב, עמ'  )תאריך משוער על פי זמן 4362תאריך: 

 : ארון קודש, בימה, עמוד תפילהשתועדו פריטים

 א41תמונה: ג ארון קודש

 34 ; ע:231; ר: 363ג:  מידות:

 עץ, גילוף עץ, שיוש חומרים וטכניקה:

 קאופמן חרש עץ: שלמה

. גילוף עץ ת בעמודיומגודרהבנויה לגובה שלוש מדרגות הניצב על במה  ארון עץ: תיאור

 יודיצאחד מבכל ניצבים  קומה אחת, שני עמודי עץ משוישים בצבע עץמהארון בנוי 
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מוזהבות. מעל הכותרות גופים מלבניים וביניהן משקוף רחב  קורינטיותובראשם כותרות 

 מקושת.

 ב41ג תמונה:בימה 

 413 ג: )כל פאה(מידות: 

 מכופף , עץעץחומרים וטכניקה: 

 חרש עץ: שלמה קאופמן

 ,אליה מובילות שלוש מדרגות ובה שתי פיאות נגדיותת, שבימת עץ מתומנ: תיאור

משני צידיו מעמדי עץ מגולפים בסגנון ודוכן תפילה  עומד . בחלקה הקדמילמעבר פתוחות

 צמחי מפותל, הנושאים מדף עליון.

 ג41ג תמונה: עמוד תפילה

 מידות: לא נמדד

 חומרים וטכניקה: עץ דובדבן, הזהבה

 עץ: שלמה קאופמןחרש 

משני ו של עמוד התפילה מסתיים בכיסוי אלכסוני, חלקו העליון דו קומתי, חלקו התחתון: תיאור

ן הכותרות ביגולפים נושאי כותרות קורינתיות זוג עמודוני עץ מ, קבועים בכל קומה ,צידיו

טור בגילוף עינמצא יה יקומה השנמרכז החקוק על מתכת. בשבקומה הראשונה מונח לוח 'שיויתי' 

 .מופיעה הכתובת: 'אהיה' רכזו מלבן. בתוך המלבןעץ של אגרטל נושא ענפים ואשכולות גפן, ובמ

ניצבות . זוג נורות חשמל רכזו מלבן ובתוכו יצוקה הכתובת: 'יהוה'בראש העמוד גמלון צמחי, במ

 חוברות לעמוד התפילה ומאירות אותו.מעל מעמד מסוגנן 

 23.6.31תאריך תיעוד: 

הבימה ועמוד  ,שוקמו ארון הקודש 4611בית הכנסת בשנת  במהלך שיקום. 4 ות:הער

שעוצבה  ',שערי צדק'פי הבימה של בית הכנסת בבית חולים הבימה משוחזרת להתפילה. 

עמוד התפילה עבר שיקום ושימור בידי (. 41 מס'ידי שלמה קאופמן )ראו: פריט  על

 זבטה קלו וסרג'יו ססה.המשמרים האיטלקים ג'וליאנו אורוויטו, אלי

(, 23 מס'פריט ראו: . עמוד התפילה דומה מאוד לעמוד שבבית הכנסת 'זכרון מנחם' בבתי ראנד )2

 שלמה קאופמן. על ידי חרש העץ שעוצב אף הוא

 

 נחלת שבעה שכונת 'אהל יצחק',בית הכנסת . 17

 ספרדיתעדה: 

 מוצא: ירושלים

 4336תאריך: 

 פריטים: היכל, תיבה

 43ג מונה:תהיכל: 

 11 ; ע:431 ; ר:333 ג:מידות: 

 גילוף עץ, הזהבה חלקית חומרים וטכניקה:

 חרש עץ: לא ידוע

זוג דלתות. משני  . ההיכל בנוי מקומה אחת ובמרכזוניצב על שתי מדרגותו תיאור: היכל עשוי עץ

ים מאוכסנות פרוכות. בראש העמוד ו זוג עמודים לולייניים, ובחלק התחתון פתח, שבוצידי

נשלח ר' נדבה של בנו הורת קשת ועליו כתובת וזו לשונה: כותרות עיטוריות וביניהן משקוף בצ
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' ]?[ בשנת התרמ"ט י'ש'ה'ט'ל'א ברוך שמו )ישמרהו הרחמן ויברכהו( ברוך הכהן נרו יצחק ב]ן[

)לבריאת עולם(. במרכז הכתובת ממוסמר שלט משולש עשוי זכוכית צהובה ועליו כתובת  לב"ע

 / גד אוחנה/ בן מרים / תנצב"ה )עילוי נשמת( לע"נחורות מרובעות מלאות וזו לשונה: יות שבאות

, במרכזו לוחות יםצמחיעשוי דגמים מלון קבוע ג בראש הארון .)תהי נשמתו צרורה בצרור החיים(

 בפינות הארון עומדים מופיעה הכתובת 'יהוה'.מוזהב ועליו  גילוף עץהברית ובראשו כתר עשוי 

 ,הדופן האחורית של הארון היא קיר בתוך גומחה פרחים מלאכותיים. נתונים אגרטלים ובהם שני

 המצופה בחלקה לוחות פח.

 11: 'בן פורת יוסף בן פורת עלי עין'.כתובת וזו לשונהבתוך הגומחה מופיעה 

 .אמנות יהודיתמרכז לתיעוד בה. התיאור נעשה לפי 4 הערות:

 .31' עמ ,מקורות ספרותיים: שילר    

 

     , שכונת אחווה'בית המדרש 'משכן יעקב וישראל. 18

 עדה: אשכנזית

 מוצא: ירושלים

 4343 תאריך:

 פריטים שתועדו: ארון קודש

 א23ג תמונה:ארון קודש 

 לא נמדדמידות: 

 : עץ, גילוף עץחומרים וטכניקה

 קאופמן חרש עץ: שלמה

 )לפרט קטן(. תער"ג לפ"ק ]נת[ש'תאריך: 

בראש הגמלון כתר  דגם צמחי, ובמרכזו קבועים לוחות הברית.העשוי הארון גמלון בראש  תיאור:

קומה אחת מבנוי ה ארון עץצמחיים ברוקיים ובמרכזו רשומות האותיות כ]תר[ בדגמים  רחב עשוי

עמודי עץ משוישים צידי הארון קבועים שני מ ת עשויה עמודונים מגולפים.מלבני ומגודר בגדר

שאים ענפים ופרחים. בין ינשל אגרטל, ומתוכו לוף עץ יגשל הארון נמצא  יצוניבצדו הח .לבןצבע ב

מעוטר בחלקו התחתון בגילופי  ,פנל עץ מלבני קבוע ,משני צידי הארון, שנמצאים זוג עמודים כל

אשכולות  חיטה ושעורה, ענפי שבעת המינים: שאיםינגרטל, שממנו מתארים א. גילופים אלה עץ

מעליהן  ,קורינטיותבראש העמודים קבועות כותרות ורימון.  ים, תאניםתמר זיתים, ענבים,

רוחב המשקוף תלויים קוביות מעוטרות בדגם של פרח וסביבו עלים, וביניהן משקוף מקושת. ל

)בן  יצחק / ב"ר ]הו[כתובת הקדשה וזו לשונה: נדבת ר' אלי'רשומה המשקוף שישה פעמונים. על 

דגם העשוי בראש הארון גמלון  )לפרט קטן(. תער"ג לפ"ק ]נת[ש'איר( )נרו י יחזקאל הלוי נ"י רבי(

צמחיים ברוקיים בדגמים  בראש הגמלון כתר רחב עשוי צמחי, ובמרכזו קבועים לוחות הברית.

פרחי  קבועים אגרטלים ובתוכם. משני צידי הגמלון רשומות האותיות כ]תר[ ת]ורה[ ובמרכזו

 .פלסטיק צבעוניים

 

כיום במוזיאון ע"ש סר אייזיק וליידי אדית וולפסון,  ,'תפארת ירושלים'בית הכנסת  .19

 היכל שלמה
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 אשכנזיתעדה: 

 מוצא: ירושלים

 4336תאריך: 

 ארון קודש, עמוד תפילה :שתועדו פריטים

 א24ג תמונה: ארון הקודש

 (משוער) 133; ג: 11; ע: 233 מידות: ר:

 עץ חומרים וטכניקה: עץ אשוח, גילוף

 ין עדויות לגבי זהות חרש העץ. על פי השוואה סגנונית ניתן להצביע על חרש העץ: א

 שלמה קאופמן.

מגודרת בגובה של שתי מדרגות. הבמה ניצב על במה ו עץ הקודש עשוי ארוןתיאור: 

משני נמצאים  שני עמודי עץ צבועים לבן .קומה אחתמהארון בנוי עץ מגולפים. בעמודי 

ומעליהן  קורינטיותי קצות הארון. בראשם כותרות נם בשם נוספייצידי פתח הארון, ושני

משקוף מקושת.  הקוביות מעוטרות במרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים, וביןה ,קוביות

משני צידי הארון הנמצאים זוג עמודים  המשקוף תלויים עשרה פעמונים. בין כל רוחבל

נגינה שונים, ביניהם  ישנם שלושה פנלים בגדלים שונים מעוטרים בגילופי עץ של כלי

בשני צידי  ב(23ה )גסשופר ותוף טמבור על רקע של מגילת קלף פרו מנדולינה, חצוצרה,

נח גמלון צמחי, הארון מוצמדות 'כנפיים' ובהן עיטורים צמחיים. בראש הארון מו

עשוי  ,, ובמרכזו מוצמדים לוחות הברית. בראש הגמלון כתר רחבהמורכב מדגם צמחי 

קבוע זוג משני צידי הגמלון ]ורה['. ת]תר[ כצמחיים, ובמרכזו האותיות 'ם אף הוא בדגמי

 פרחי פלסטיק צבעוניים. אגרטלים ובתוכם

 ג24גתמונה:  עמוד תפילה

 21; ע: 11; ר: 461מידות: ג: 

 חומר וטכניקה: עץ, מחרטה, לוח זכוכית

ליון בצורת תיאור: חלקו התחתון של עמוד התפילה מסתיים בכיסוי אלכסוני וחלקו הע

ארונית שקופה, שבראשה קשת ומשני צידיה עמודוני עץ. בדופן הימנית של הארונית 

 זאת נדבת האשה חיה בת ר' אפריםעל לוח מתכת וזו לשונה: הקדשה  חקוקה כתובת

 יהושע.

 43.6.31תאריך תיעוד: 

די נתרם בינבנה כבית מגורים, והוא  'כולל אמריקה''/תפארת ירושלים'בית הכנסת  .4 הערות:

את הרב עקיבא סופר בית הכנסת  לבית כנסת. לאחר השואה שימשוהוסב  4336נחום הריס בשנת 

 מפרסבורג, נינו של ה'חתם סופר'.

 סר אייזיק וליידי אדית מוזיאון ע"שהאוצר אשר שימש כ. ארון הקודש נרכש על ידי מר אלדמע, 2

 יאשא בלומין.וידי אליצ'יה גולדשמידט על עבר תהליכי שיקום ושימור ו ,היכל שלמה וולפסון,

 .226עמ' גפני, מאה שערים,  מקורות ספרותיים:

 

 ת הכנסת 'זכרון מנחם', בתי ראנדבי. 21

 תאשכנזיעדה: 

 מוצא: ירושלים

 (.11)תאריך משוער על פי זמן הקמת השכונה, ראו: גרייבסקי, ספר הישוב, עמ'  4643תאריך: 
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 ה, עמוד תפילה: ארון קודש, בימשתועדו פריטים

 א22ג ארון קודש

 211 ר: )משוער(; 133ג:  מידות:

 עץ חומרים וטכניקה: עץ, גילוף

 חרש עץ: שלמה קאופמן

. גילוף עץ מובילות אליות בעמודי ושתי מדרגות מגודרו תיאור: ארון עץ הניצב על במה

ון, משני צידי פתח הארנמצאים שני עמודי עץ צבועים לבן  .קומה אחתמהארון בנוי 

ומעליהן קוביות  קורינטיותי קצות הארון. בראשם כותרות נים נוספים בשיושנ

המשקוף  רוחבמשקוף מקושת. לם מעוטרות במרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים, וביניהה

זוג עמודים משני צידי הארון ישנם שלושה פנלים בגדלים  בין כל שה פעמונים.יתלויים ש

המתארים כלי נגינה שונים: כלי נשיפה, חצוצרות  ,עץ מעוטרים בגילופי. הפנלים שונים

ועיטורים צמחיים שונים.  קורינטיותי הקצוות מוצמדות 'כנפיים' ובהן עלי נתופים. בשו

המורכב מדגם צמחי ברוקי, ובמרכזו מחוברים לוחות הברית.  ,בראש הארון גמלון צמחי

ם ובמרכזו רשומות צמחיים ברוקייבראש הגמלון כתר רחב עשוי אף הוא בדגמים 

פרחי פלסטיק  גרטלים ובתוכםא רה(. משני צידי הגמלון קבוע זוגוהאותיות כ]תר[ ת]

 צבעוניים.

 ב22ג בימה

 33; ע: 431; ר: 413מידות: ג: 

 ,חלק העליון הקדמי מחובר מדף ספריםללחן בעל כיסוי עליון אלכסוני. ותיאור: הבימה עשויה ש

ם מגולפים. בשני צידי המדף מחוברים עמודוני עץ, בראשם הנישא על גבי שני זוגות עמודוני

 לנשיאת רימוני ספר התורה., המיועדים מוטות ניצבים האליו מחוברים ארבעש ,משקוף מאוזן

 ג22ג עמוד תפילה:

 11 ; ע: 11 )משוער(; ר: 333מידות: ג: 

 הרב יהודה פורוש( פי דברי המידעןחרש עץ: שלמה קאופמן )ל

אשר חלקו התחתון מסתיים בכיסוי אלכסוני וחלקו העליון  ,קומתי-וי כארון דואור: העמוד בנית

זוג עמודוני עץ מגולפים נושאי כותרות  , נמצאיםבכל קומההארון,  משני צידי .דו קומתי

מודפס על נייר. ונה, מונח לוח 'שיויתי' בקומה הראש ם,יות ומשקופים מעוטרים, וביניהתקורינ

מופיע גילוף עץ של אגרטל נושא ענפים ואשכולות ענבים, ובמרכזו  היבמרכזה של הקומה השני

רת . בראש העמוד גמלון צמחי, ובמרכזו מסגרת סגלגלה ובתוכה יצוקה הכתובת: 'אהיה'מסג

ענפי  אגרטלים ובתוכם. משני צידי הגמלון זוג יצוקה הכתובת: 'יהוה' סגלגלה. בתוך המסגרת

 מעמד מסוגנן מחוברות לעמוד התפילה ומאירות אותו.פרחים מפלסטיק. זוג נורות חשמל על 

 46.1.31תיעוד: התאריך 
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את אף עיצב סבו קאופמן, יעקב גינצבורג, נכדו של שלמה  המידען על פי עדותו של. 4 הערות:

פשמישל עוצב בהטוען שהארון  ,הארון בבתי ראנד, וזאת בניגוד לעדותו של המידען מר רוזנבליט

א בבדיקת צילומים של ארונות קודש מגליציה ל ל ידי חמיו, מנדל ראנד.ע הובא לארץו גליציה

 נמצאו ארון וגמלון בסגנון זה.

של הכלים המוזיקליים, או גלף  ביצע את עבודות גילוף העץשלמה קאופמן לא ברור אם . 2

 ירושלמי אחר.

 ית ישראל''בבבית הכנסת  דומה מאוד לעמוד שעוצב על ידי שלמה קאופמןזה  תפילהעמוד . 3

 (.41 מס'פריט  ראו:) משה בימין

 

 נחלאותשכונת  הגורל''בית הכנסת . 21

 תעדה: תימני

 מוצא: ירושלים

 (.13כליפא, עמ' -)ראו: שליו 4331תאריך: 

 פריטים שתועדו: היכל, תיבה

 חרש עץ: לא ידוע

 א21: גתמונה היכל

 מידות: לא נמדד

 גילוף עץ וניסור חומרים וטכניקה: עץ,

רחב ובו, לכל אחד מחלקי ההיכל, זוג דלתות, שעליהן מגולפת קשת מחודדת. היכל : התיאור

במרכזו של ההיכל גמלון משולש מעוטר בשריגי גפן במרכז הקשת זר פרחים ומעליהם מגן דויד. 

ר תורה בדגם של כתר בסגנון אשכולות ענבים, ובמרכזו לוחות הברית. בראש הגמלון צמוד כתוב

סימטרי של עלי גפן ואשכולות  צמוד עיטור אותיות 'יהוה'. משני צדי הגמלוןאשכנזי ומעליו ה

 :הבאות הקדשההכתובות . בראש ההיכל מגולפות בעץ  ענבים

יאודה מנחם משה היו ואשתו חנה פנינה תמ' דש נדבת הג יוסף משה ז ימין: זה היכל קובצד 

 )תבורך מנשים(

 12.במרכז: שיויתי ה' לנגדי תמיד

)כן יהי  'בשכר זאת יפקדם ה' בבנים זכרים של קיימא ויתברכו בברכות התורה כיר אשמאל: בצד 

 .רצון אמן(

 ג21תמונה: ג תיבה

 לא נמדד מידות:

 גילוף עץ, חריטה חומר וטכניקה:

 חרש עץ: לא ידוע

ת על ארבע רגליים ניצב, עמודונים מגולפיםשל גדר ב המוקפת בשלושת צידיהתיאור: תיבת עץ 

 הקדשה:משני צידי התיבה מגולפות בעץ כתובות  מגרה. חזיתהמגולפות וב

 ראזענברערג יוסף)בן רבי(  רב" משה)מורי רבי(  רמ" נדבת מימין:

 ז"ללזכרון נשמת אשתו הצנועה מרת הינדא בת ר']בי[ חיים בחזית: 

 תשרי תפ"ג תנצב"ה )תהי נשמתה צרורה בצרור החיים(. כ'דמשמאל: אשר נפטרת 

                                                 
12

 .'תה' טז:ח 
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 2.1.31: תיעודתאריך 

 .12-11כליפא, עמ' -שליו מקורות ספרותיים:

 

 , שכונת משכנות'נווה שלום'בית הכנסת . 22

 תעדה: תימני

 מוצא: ירושלים

 (.12כליפא, עמ' -)ראו: שליו 4631תאריך: 

 : ארון קודשים שתועדופריט

 א21תמונה: גהיכל 

 433 ; ע:431; ר: 333 ג:מידות: 

 עץ לוףיעץ, ג חומר וטכניקה:

לפניה מדרגת שיש ומשני צידיה מעקה. הארון ,ששתי קומות, ניצב על במהמר: ארון עץ בנוי תיאו

זוג דלתות הארון  בחזיתמורים ספרי התורה ולקומה תחתונה. מחולק לקומה מרכזית ובה ש

אלו המלבנים ן הבמרכז אחד מ .מלבנים ההמחלקות אותן לארבע ,בעלות מסגרות מגולפות

זוג עמודים דקים מגולפים צמודים זה נמצאים  ,מכל צד ,משני צידי הפתחתבליט עץ עגול מגולף. 

ממנו ש ,לוחות עץ ועליהם תלויים דפי ברכות. בראש הארון משקוףקבועים לזה. בשני צידי הארון 

 י עץ בדגמים צמחיים ובמרכזו לוח 'שיויתי'פעמונים, ומעליו גמלון משולש עשו התלויים ארבע

. משני צידי הגמלון וסס כתר תורה העשוי עץ בעבודת סבכה )משרבייה(. בראש הלוח מתנב(21)ג

 נוסף, העשויים אף הם בעבודת סבכה.זוג גמלונים קבוע  המרכזי

 2331תאריך תיעוד: 

 . 11-12כליפא, עמ' -שליומקורות ספרותיים: 

 

 נחלאותשכונת , 'לעדת חלב בית הכנסת הגדולעדס '. 23

 תעדה: חלבי

 (232כליפא, עמ' -שליו )ראו: 4634תאריך: 

 : היכלים שתועדופריט

 א21: גתמונה היכל

 433 ; ע: 133; ג: 163 מידות: ר:

 חומר וטכניקה: עץ מהגוני, שיבוץ פנינים, עבודה דמשקאית

שמורים ספרי  יתמרכזיחידה הורכב משלוש יחידות המחוברות זו לזו. בההיכל מ תיאור:

משני שיחידות השתי  .יחידה מרכזית בולטתמבנוי  הוא ספרי קודש. -התורה, ובצדדים 

יניים ובראשם כותרות יעמודים לולהארון קבועים  משני צידיצידיה נסוגות לאחור. 

בראש הארון כתובת בצבע מוזהב וזו . מעוטרות בדגם של גומחההמלבניות מוארכות 

משולש  גמלוןקבוע  יחידהבראש כל  13'.דע לפני מי אתה עומד לפני ממ"ה הקב"ה'לשונה: 

המעוטר בדגמים מסוגננים עשויים שיבוץ פנינים. הגמלון המרכזי  ,בעל שוליים גליים

                                                 
13
 .כב, ברכות כח ע"ב :א, ד :משנה אבות ג של שילוב 
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לוחות הברית בצבע צהוב. בראש הגמלון המרכזי מחובר לוח  יםועליו מופיע ,גדול יותר

 הכתובת: 'יהוה'.מעוגל ובמרכזו רשומה 

 ב21גתמונה:  תיבה

עוטרת בעבודת שיבוץ על פי סגנון עיצב האמן יגאל תמיר בימת עץ מ 2333בסוף שנת 

 .התיבה המקורית

 2331תאריך תיעוד: 

 .236-234כליפא, עמ' -מקורות ספרותיים: שליו

 

 'מכון מאיר', קרית משה. בית המדרש ב24

 עדה: אשכנזית

 מוצא: מינסק, רוסיה הלבנה

 4364: תאריך

 ון קודשפריטים: אר

 23גתמונה:  ארון קודש

 33, ע: )לאחר התוספות(  13 (מקורי) ע:; 231; ר: 311 ג: מידות:

 עץחומר: 

 שיוש, הזהבהגילוף עץ, טכניקה: 

 חרש עץ: לא ידוע

משני צידי  בנוי מיחידת אכסון ומעליה קומה, שבה מאוכסנים ספרי התורה.עץ הארון תיאור: 

 .קורינטיותשני עמודי עץ משוישים ובראשם כותרות הפתח עומדים 

ובהם מסגרת מלבנית. בראש המסגרת קשת  פנלים של עץצאים בחזית נמעמודים הזוג  בין

ותחתיה מסגרת מלבנית פשוטה. בשני קצות חזית הארון ניצבים שני עמודים משוישים נוספים, 

צרים מן העמודים שבחזית, ובראשיהן כותרות מסוגננות. משני צידי הארון פנלים נוספים ובהם 

וטר בחזיתו בקרטוש. במרכז המשקוף דגם עלה משקוף, המע כותרותמסגרות מלבניות. מעל ל

ווגם משני צידיו יש דגם סימטרי של עלים ופירות. משני צידי הפתח מעוטר המשקוף בזר עלים 

ובמרכזו מגן דויד. בראש הארון גמלון ובמרכזו קבועים לוחות הברית. משני צידי לוחות הברית 

ה וזו לשונה: נדבת דוד טעביל בא"א )בן יש דגם צמחי סימטרי. בתוך הארון מופיעה כתובת הקדש

 באמת. )ירא אלוהים( המופלג וי"אאדוני אבי( 

 )מורה צדק( מ"צ )זכרונו לברכה לחיי העולם הבא( משה זללה"ה)מורנו ורבנו הרב רבי(  מוהר"ר

 מינסק. )פה קהילת( ומרא דאתרא פ"ק

 מיקום הפריט כיום: בית המדרש של 'מכון מאיר', קרית משה.

 1.42.31תאריך תיעוד: 

דיש אותו הק, והוא מינסקזה עמד בבית מדרשו של הרב טעביל זצ"ל ב קודש. ארון 4 הערות:

דו של ר' חיים מוולוז'ין, מחבר ספרי היה תלמי(. הרב דוד טעביל 4313לקהילתו בשנת תר"י )

 נסק )רוסיה הלבנה(מו"צ )מורה צדק( בקהילת מיו )אב בית דין( היה אב"דו, 'נחלת דוד' ו'בית דוד'

הרב שאול  ל ידיע ראהשנה, כנ 433-הובא לירושלים לפני כ הארון (.4314נפטר בשנת תרכ"א )הוא 

בירושלים.  דוד טעביל, והועמד בישיבתו, ישיבת 'מאה שערים'ר' יץ, חתנו של חיים הלוי הורוו

דוד טעביל, בבית  כדו של ר'של הרב דוד יצחק אלטשולר, נ בית הכנסתלאחר מכן הועבר הארון ל

רון היה בשימוש בירושלים. הא יהושע'-ית חינוך לבנות', שאותו ייסד וניהל בשכונת 'אבןדהספר 'ב
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נכדיו של הרב דוד  ל ידיבשנת תשס"ב נתרם ארון הקודש עעד לסגירת בית הכנסת בשנת תשמ"ג. 

עוטר בפרוכת ונקבע בבית המדרש החדש, לאחר ששופץ ושוחזר ו יצחק אלטשולר ל'מכון מאיר'

 בתרומתם הנדיבה של מר לוי יצחק רחמני ואשתו יהודית, נכדתו של ר' יצחק אלטשולר.

שא איהארון שיקום ושימור במוזיאון האיטלקי בידי אליצ'ה גולדשמידט ו עבר 2332. בשנת 2

 לומין.ב

 מ'מכון מאיר'. אטינגרוהמידען אברהם  . המידע על תולדות הארון נמסר מפי האספן3

 

 קטמוןה'רמב"ם', בית הכנסת  .25

 תעדה: תימני

 מוצא: צנעא, תימן

 (413, יהודי תימן, עמ' שנפר-מוצ'בסקי)ראו:  בקירוב 4633תאריך: 

 : תיבהים שתועדופריט

 62א תמונה:תיבה 

 13 ע: ;36 ר: ;433ג:  מידות:

 אדום.-, צהוב, חוםקצבעים: רקע ירוק, פסים בצבעים ירו ניסור עץ,חומרים וטכניקה:

 (.413מוצ'בסקי, יהודי תימן, עמ' )  רבי יחיא אביאד, צנעאחרש עץ: 

של  המנוסר בשוליו בדגם ,צבועה בצבע ירוק . משני צידיה מלבן תיאור: תיבה מלבנית

מעוטרת בפסים בצבעי בראשן קשת תלתנית מחודדת. התיבה קשתות קטנות מחודדות ו

שמש ילדים קטנים כאשר הם המ ,אדום. מתחת לתיבה דרגש קטן-ירוק, צהוב, חום

יכול לקרוא  ןלד קטגם יהקורא השישי הוא קצר ושבהן הקטע של  עולים לתורה בפרשיות

 את כל הקטע.

 2331תאריך תיעוד: 

ועמדה בתחילה בבית הכנסת בדיחי  חתעל ידי משפ 4616התיבה הובאה לארץ בשנת  .4 הערות:

 בקטמון.הגדולה )כך!( 

 יקהיחלף בלוח פורמעליון התפורר והוההלוח  .2

המדף קטן נשלף לקריאת ילדים, משום ש רמב"ם לא משתמשים במדף בית הכנסתב. 3

 מפריע לאדם החוזר למקומו.

 .63-11עמ' , שנפר-מוצ'בסקי ,413עמ'  יהודי תימן, ,שנפר-מוצ'בסקימקורות ספרותיים: 

 

 'אהלי יעקב', שכונת זכרון משה בית הכנסת. 26

 עדה: אשכנזית

 רושליםמוצא: י

 (.12)תאריך משוער של זמן הקמת השכונה, ראו: גרייבסקי, ספר הישוב, עמ'  4631תאריך: 

 : ארון קודשים שתועדופריט

 4תמונה: ד ארון קודש

 מידות: לא נמדד

 עץ, גילוף עץ חומר וטכניקה:

 טוב(.-)על פי עדות המידען זאב בר קאופמןעץ: שלמה  חרש
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משני צידי הדלתות  ומה אחת ובחזיתו פתח ובו זוג דלתות.ק קודש עשוי עץ בגובה ארון תיאור:

מעוטרות ה ,. מעל הכותרות קוביותקורינטיותשני עמודי עץ משוישים ובראשם כותרות קבועים 

ושבעה פעמונים תלויים. בין כל זוג  ביניהן משקוף מקושתבמרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים, ו

נישא  גרטל שממנומגולף בדגם של א ,עץ מוארך פנל עמודים הנמצאים משני צידי הארון קבוע

כתר תורה, שעליו  -וחות הברית ובראשן ל במרכזו קבוע גמלון,עיטור צמחי עשיר. בראש הארון 

 הגמלוןידי משני צמפוסל זוג אריות. ו . משני צידי לוחות הבריתמופיעות האותיות 'כ]תר[ ת]ורה['

 טיק צבעוניים.פרחי פלס קבועים ארבעה אגרטלים המכילים

 2331תאריך תיעוד: 

' יישוב הישןבית כנסת ב'קודש ב ראיתי על ארוןזה הוא היחיד  אותו אריות  . דימוי4 הערות:

 בירושלים.

 .433ירושלים תשמ"א, עמ'  ,כך נפרצו החומותמקורות ספרותיים: מ' גץ, 

 

 בית הכנסת 'בית יוסף', שכונת בית ישראל. 27

 תיאשכנזעדה: 

 שליםמוצא: ירו

 .(34מן הקמת השכונה, ראו: גרייבסקי, ספר הישוב, עמ', ז)תאריך משוער על פי  4333תאריך: 

 26ג תמונה: ארון קודש

 414)משוער(; ר: 133 ג: מידות:

 עץ, גילוף עץ, צביעה חומרים וטכניקה:

 )על פי השוואה סגנונית(. קאופמן למהחרש העץ: ש

בצידי הדלתות  במרכזה זוג דלתות.ש ,קומה אחתמ ויובנניצב על מדרגת עץ תיאור: ארון עץ ה

נושאות משקוף . כותרות אלה קורינטיותשני עמודי עץ צבועים לבן ובראשם כותרות  קבועים

מעוטרות במרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים. . הקוביות קוביותבהמסתיים בשני קצותיו  ,מקושת

נח גמלון מעליה מולפק' )פרט קטן(.  14הכתר והכבודיעה הכתובת: ש]נת[ במרכז המשקוף מופ

בסגנון ברוק ועליו עלי גפן ואשכולות ענבים צבועים בירוק ובתכלת, צמחי המורכב מדגם צמחי 

עשוי אף  ראש הגמלון ובמרכזו כתובות האותיות 'כ]תר[ ת]ורה['. הכתרובמרכזו לוחות הברית. ב

 .שם נורות תאורהוספו פמוטים ובראהוא בדגמים צמחיים. משני צידי הגמלון נ

 2331 תאריך תיעוד:

כי הוא שיפץ את הגמלון ואת הכתר  האומן העממי יעקב וייסברג אמר ליון . המידע4 הערות:

 בראש ארון הקודש.

 .חסידי קודינובזה את בית כנסת שימש עבר . ב2

 

 דמשק אליעזר בתי כולל הורודנא, שכונתב . בית הכנסת28

 אשכנזיתעדה: 

 מוצא: ירושלים

 (.11)תאריך משוער על פי זמן הקמת השכונה, ראו: גרייבסקי, ספר הישוב, עמ'  4362ריך: תא

 פריטים: ארון קודש, עמוד תפילה

                                                 
14

 . מתוך מזמור לשחרית לשבת וליום טוב 
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 א32תמונה: ג ארון קודש

 11; ע: 413 ; ר:)משוער( 213מידות: ג: 

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

 קאופמן חרש עץ: שלמה

גדר של הארון  סביבמסד של שתי מדרגות.  עלניצב ושתי קומות בנוי ה ארון עץתיאור: 

עמודים מגולפים. שני זוגות של עמודי עץ משוישים צבועים לבן קבועים משני צידי פתח 

העמודים כותרות  יהארון וניצבים על בסיסים מלבניים מעוטרים בחזיתם. בראש

 ן הכותרותהמעוטרות במרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים. בי ,ומעליהן קוביות קורינטיות

 15.מלכנו פתח לנו שערי שמים לתפלתנו'אבינו עה הכתובת: 'עליו מופישמשקוף מקושת, 

לוחות  יםחלקו התחתון המשונן של המשקוף תלויים פעמונים. בראש הארון קבוע רוחבל

הכתר רשומות האותיות 'כ]תר[  במרכז .כתר רחב עשוי בדגמים צמחיים םהברית ובראש

חות הברית, מכל צד, קבוע זוג אגרטלים ובתוכם פרחי פלסטיק . משני צידי לות]ורה['

 צבעוניים.

 ב32תמונה: ג עמוד תפילה

 21 ; ע: חלק עליון 13; ר: 431 ג:מידות: 

 , נייר מודפסלוף עץימרים וטכניקה: עץ, גוח

בעלת  בחלקה הקדמי דלת ולה מסגרתש ,בנוי כארונית תיאור: חלקו התחתון של עמוד התפילה

. עמודונים מגולפים. הארונית מסתיימת בכיסוי אלכסונישל הדלת  משני צידיהים. ליגשוליים 

וני עץ מגולפים. בתוך משני צידיו עמודוחלק עליון בצורת ארונית בעלת חלון זכוכית, אליו  מחובר

ובמרכזו  ,גמלון משולשראש העמוד קבוע נרות. בל םמודפס ושני פמוטי מונח לוח 'שיויתי'חלק זה 

זוג נורות חשמל משני צידי העמוד מאירות את עמוד  16.לפני מי אתה עומד'דע הכתובת: ' רשומה

 התפילה.

 2331 תאריך התיעוד:

 

 בית הכנסת 'בית אברהם', שכונת כרם. 29

 אשכנזיתעדה: 

 מוצא: ירושלים

 )על פי אתר אינטרנט 'כרם'(. 4363-4336תאריך: 

 פריטים: ארון קודש

 34ג: תמונה ארון קודש

 33; ע: 413 ; ר:133דות: ג: מי

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ

 קאופמן חרש עץ: שלמה

 צבועים צבע מתכת מוזהב שני זוגות של עמודי עץ שתי קומות. בנוי ה ארון עץתיאור: 

העמודים כותרות  יבראש. קבועים משני צידי פתח הארון וניצבים על בסיסים מלבניים

 רות במרכזן בדגם של פרח וסביבו עלים. בין הכותרותהמעוט ,ומעליהן קוביות יוניות

חלקו התחתון  רוחבלעץ של ענפי גפן, עלים ואשכולות. מעוטר בגילוף  משקוף מקושת
                                                 

נּו מתוך תפילת15  יום הכיפוריםועד  ראש השנה, מיומו הראשון של עשרת ימי תשובההנאמרת ב ','ָאִבינּו ַמְלכֵּ
16

 .אמשנה אבות ג: 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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ם כתר לוחות הברית ובראש יםהמשונן של המשקוף תלויים פעמונים. בראש הארון קבוע

חות שני צידי לו. מהכתר רשומות האותיות 'כ]תר[ ת]ורה[' במרכז צבוע בצבע מוזהב.

 הברית, קבוע זוג אגרטלים ובתוכם ענפים  ופרחי פלסטיק.

 

 צפת

 , העיר העתיקה'ספרדיאר"י ה'ה. 31

 מזרחיתספרדית/עדה: 

 ישראל-מוצא: ארץ

 בפריט זה.( 4)על פי תאריך שיקום בית הכנסת, ראו: הערה מס'  4331תאריך: 

 : היכל, תיבהשתועדו פריטים

 בא33גתמונה:  היכל

 433 היכלות צדדיים ; 221 היכל מרכזי :ר ;(משוער) 333 ג: ת:מידו

 סטוקוו הע, צביגילוף עץ עץ,חומרים וטכניקה: 

 מר אריה סימנה(.המידען פי  לעמאיטליה )אנונימיים  עץ: אב ובנוגלפי 

ההיכל  קבועים שלושה היכלות מקושתים. בית הכנסתתל הדרומי של ובכ תיאור:

תכלת, צבע צבועות בשוליהן בה ,ש מדרגות אבן מעוגלותונישא על שלו המרכזי רחב

. בנויים על מדרגה צרהה לי אבןוממוקמים מעל ספס הצדדיים צרים יותרההיכלות 

צבע ב עשוי סטוקו של כפות תמרים דגם רץ מופיע ,מעל למדרגות ,בבסיס ההיכלות

, לבןבצבע  מגיני דודו רץ של משולשים דגםרצועת סטוקו ב לבן, ומעל ההיכלות

 צהוב, ירוק וכחול.אדום, ופרחים בצבעי 

כל כנף  כנפית.-הנפתחים כל אחד בדלת דו ,המרכזי בנוי משני ארונות צמודיםההיכל 

 ארוןבראש כל ים. יצמח דגמים של אגרטלים ובתוכם מעוטרת במרכזה בתבליטים

בתוכו ענפים  ,ובראשה כתר. במרכז קשת זו מגולף דגם אגרטל קשת מדורגת קבועה

שלושה  ובתוכהקשת עגולה  מעל שני המפתחים נמצאת וסביבו דגמים צמחיים.

משני במרכז ההיכל המרכזי,  תבליט צמחי עשיר. אגרטלים נושאי עלים על רקע של

בעבודת משרגת  עמודים צרים מעוטריםקבועים , צידי ההיכל המרכזי ובמרכזו

ההיכלות הצדדיים  כתרים. וניים וצבועים בצבע זהוב ובראשםבדגמים ארכיטקט

מעוטר  ,ממתכת סגלגל תלוי מדליון והשמאלי בין ההיכל המרכזי זה לזה. זהים

ת המחפה על נייר ועליו רשום: ובמרכזו זכוכי זר של אשכולות ענבים זהוביםבסביבו 

בראש הכותל הדרומי מעל ההיכל המרכזי קבוע  17.ה / לנגדי תמיד'-ו-ה-'שויתי / י

כחול, ובמרכזו ו ' זכוכיות בצבעי אדום, כתום, צהוב, ירוקחלון שושנה משובץ ויטראז

חלון השושנה בצדו השמאלי של   18.'שום: 'שיויתי / ה' / לנגדי תמידעליו רואף עיגול 

 גביע ובתוכו פרחים. מצויר

 ג33תמונה: ג תיבה

 213; ק: 33)דוכן( ע:; 433 (פאה) ר: ;416)בסיס(  ; 214( כללי) ג: מידות:

 אבן, עץ, עיבוד במחרטה ומשור,צבעי שמן: תכלת, לבן חומר וטכניקה:

                                                 
17

 .תה' טז:ח 
18

   תה' טז:ח. 
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ותיו פא תאשר בשלוש ,מוגבהת מעל בסיס צבוע לבןמעץ ה מתומנת תיאור: תיבה

 ובראשיהן ,משמשות לאכסון ספרי תפילה . הגומחותמצויות גומחות מלבניות

צמוד גרם של שש מדרגות אבן, אל פאתו הצפונית של הבסיס  תלתנית. ותקשת

 ,סביב בסיס האבן וגאומטריים.צמחיים  ל מדרגה גילוף בדגמים עיטורייםבחזית כ

רצפת הבסיס פס עשוי גילוף אבן בדגמים גאומטריים.  רץ ,מתחת למעקה העץ

. אל אליהן מחובר ספסלש ,מעקה עשוי קורות עץ מלבניות המרוצפת אבן ומעלי

בחזית גרם וון ההיכל המרכזי. יהבולט לכ ,טרפזיפאה הקדמית מחובר דוכן ה

המחוברים בלוח עץ קשתי ויוצרים שער כניסה  ,מוטות עץ גבוהים קבועים המדרגות

בלוח קשתי  מחובריםם הוגם עמודי עץ נמצאים  לתיבה. משני צידי דוכן התפילה

יוצרים אף הם שער מעל דוכן התפילה. הבימה ניצבת במרכז אולם בית ומעוטר 

 הכנסת וסביבה מחוברים ספסלים.

 .2331יעוד: תאריך ת

עם . 4123שביקר בצפת בשנת  ,משה באסולה בית הכנסת נזכר על ידי הנוסע ר'. 4 הערות:

. בית הכנסת מזוהה שמו על החלו לקרוא לבית הכנסת 4113בשנת  בואו של האר"י לצפת

. אליהו הנביאהמערביים )יהודי צפון אפריקה( ונקרא גם על שם היהודים כבית הכנסת של 

הכנסת  שוקם בית 4331. בשנת 4331ו 4116בשנים  ת האדמהוחלקו ברעידהמבנה נהרס ב

כפי שרשום על הלוח המספר על שיקום בית הכנסת וקבוע  בתרומתו של ר' יצחק גויטע,

 בחזיתו.

 שני ההיכלות הצדדיים משמשים לגניזה.. 2

 .414, עמ' דמתי ,31שור, עמ' , 433יערי, מסעות, עמ'  מקורות ספרותיים:

 

 'אבוהב' ית הכנסתב .31

 מזרחיתעדה: 

 ישראל-מוצא: ארץ

 (בפריט זה  4עשרה )ראו הערה -המאה התשעתאריך: 

 פריטים: היכלות, בימה

 ,בא31תמונה: ג היכלות

 . 413בסיס:  (ג 213 ר: (ב , 411 ר: א( שלושה היכלות: מידות

 כלת ירוק, זהבלבן, אדום, צהוב, ת צביעה בצבעי גילוף עץ, חריטה, : עץ,ים וטכניקהחומר

 היכלות:ה שלוש קבועים בית הכנסת כותל הדרומי שלתיאור: ב

 . משני צידי הפתח שני זוגות עמודים לבניםכנפית-דלת דו עומד ארון עץ ובחזיתומימין א. 

מעוטרות בדגם עלים ונושאות  כותרות מוזהבותהעמודים בראש  .מעוטרים בדגם של מעוינים

ל גבי זוג מסדים מלבניים ובחזיתם עיטור צמחי. בין העמודים קשת עגולה. העמודים ניצבים ע

 הקשתות העגולותמעל  ., ווילונות תלויים(Volutaינים )ילולו ,(Rosette)ורדיות  ארך שלועיטור מ

 רשומות ,בשני הצדדים ,ל החסום במלבן, ומעליהםמעגב םשני מלבנים מעוטרים בחזית קבועים

גדול,  'שויתי' קבוע לוח בראש הארון 19.ישראל'משכנותיך./. /. אהלך יעקבמה טובו.'הכתובות: 

קבוע גמלון ה'שויתי'  בקצות הארון שני אגרטלים . בראש לוחו ,משני צידיו עיטור צמחי מוזהב
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 במ' כד:ה. 
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צמחיים, בבסיסו חמישה מדליונים  עשוי דגמים דגמים צמחיים ובראשו כתר רחב משולש עשוי

 .'כ]תר[ ת]ורה['מופיעות האותיות  מרכז הכתרתכלת, צהוב וירוק. ב בצבעי לבן, אדום,

אגפים צדדיים  ישנ דיהיצ בשני כנפית .-כזי המורכב מדלת דוב. ההיכל האמצעי מורכב מחלק מר

שני עמודי עץ דקים מעוטרים קבועים  צדדיםאגפים הבין המרכז לכנפיות. -דלתות חד םובה

, יםמרובע הם פנלים והתחתון יוןהעל .לשלושה פנלים לאורכה בטבעות. כל כנף קדמית נחלקת

. הפנלים המלבניים מעוטרים באגרטל נושא ענפים ופרחים. הפנלים מלבניהוא  המרכזיוהפנל 

היכל הממוסגרים במסגרות מקווקוות. בראש ההמרובעים מעוטרים בדגמים צמחיים סימטריים 

וזו  הקדשה תובתכרשומה . בראש ההיכל  טבלאות חלקות ארבע ותובו קבוע כרכוב עליון פשוט

ציור קיר של  מימינו נמצאש בין היכל זה להיכל .נחנו ואבינו ./. יהודה כהן זיידהאחינו אלשונה: 

 ציור קיר של קבר רחל.נמצא  בין ההיכל משמאלובינו להכותל המערבי, ו

-תו שני זוגות של דלתות דומשוקע בקיר ובחזי של הכותל הדרומי ג. ההיכל בקצה השמאלי

של אף הם בדגם  מצויריםה ,לבנים עמודים שלושהנמצאים  שני צידי הפתחים וביניהםכנפיות. מ

וביניהם תשליבים גאומטריים. ' חותם שלמה'של  רצופים וטרות בדגמיםמע הדלתות מעוינים.

 כרכוב פשוט. ומעליהן נמצא ,טבלאות מלבניות חלקות ארבעההיכל קבועות בראש 

 הערה: היכל זה משמש לגניזה.

 ב31תמונה: ג תיבה

 441 (עמודים) ג: ;3.31 (ספסל) :ר ;3.13 (צלע)כל  א: ;423 (בסיס) ג:מידות: 

 הוא בסיסהבצבעי טורקיז וזהוב.  צביעה, עבודת מחרטהגילוף עץ, חומר וטכניקה: עץ, 

 .אבן

 םאליהש ,ניצב על שמונה עמודונים . הבסיסת עץ מתומנת ניצבת על גבי בסיסאור: תיבית

להם ש ,שה ספסלי עץולהתיבה צמודים ש. בשש מפאות מדרגות שש רם שלמוביל ג

ת אלקרין כדוכוהפאה המרכזית מוגבהת ומשמשת  מוקפים משענות, מושבים מרופדים

ובראשם גולות  מצבע טורקיז עמודים גבוהים שמונת פינות התיבה מזדקריםהתורה. ב

יבה צמוד ספסל עץ תה . בבסיסתלתניות מוזהבות. העמודים מחוברים ביניהם בקשתות

 בדגם של מעויניםמעוטרת אריחים ו הרצפת התיבה מרוצפת בארבעבעל שש צלעות. 

 .רצופים

 22.3.31: תאריך תיעוד

וכפי  ,של עולי צפון אפריקה בית הכנסתשימש כעשרה -ע. החל מן המאה התש4 הערות:

 הוקם ההיכל. הנראה אז

 ודית.אמנות יהבמרכז ל תיעוד פיתיאור ההיכל נעשה ל. 2

 . 416-411דמתי, עמ'  ,33, עמ' מקורות ספרותיים: שור

 

 'ר' יוסף קארו'ע"ש  בית הכנסת. 32

 ספרדיתעדה: 

 עשרה-ריך: המאה התשעתא

 , תיבהשתועדו: היכל טיםיפר

 א31תמונה: ג היכל

 423 :ע ;411; ר: לא נמדד ג: מידות:

 וצבוע גילוף עץטכניקה: גומחת אבן, חומר, 
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גולפת בדגם סכסך צבוע ש משוקע בגומחת אבן מרובעת ובראשה קשת עגולה מתיאור: ארון קוד

. כנפית-המורכבות מדלת דו ,דלתות עץ ארוןל. דקים מוזהבים שני צידיה עמודיםמו בצבע מוזהב,

 לוחותהמשני צידי הדלת. נמצאים  ות עץזוג לוח .מלבנים הת לארבעומחולק אלה דלתות

עיטור של זר נמצא  ענפים ועלים, ועל התחתונים נושא גרטלאשל לוף עץ יהעליונים מעוטרים בג

עיטור  םלוחות הברית וסביב קבועים במרכזו משולש, וןלבראש הארון גמעגול ובמרכזו פרח. 

כתר בדגם צמחי . בראש הגמלון קורינטיותועלי  צמחי עשיר של שריגי גפן, אשכולות ענבים

 . ']ורה[ת ]תר[כ'ובמרכזו האותיות: 

 ב31ונה: גתמ תיבה

 מידות: לא נמדד

 חומר וטכניקה: עץ, עמודונים עשויים במחרטה, צבע שמן כחול בהיר.

הם. דיימגולפים בשלושת צהגדר עמודונים ב פתמוק התיבה .דוכןתיבת עץ בצורת  תיאור:

התיבה  ובחזיתו מגרה. ,מחוברות על ידי מסגרת מלבניתה ,ניצב על ארבע רגלייםהוא 

 ון כחול.צבועה בצבע שמן בגו

 22.3.31תאריך תיעוד: 

חדשה. תיבה  ובמקומה עומדת ,בית הכנסתכבר אינה עומדת ב המקורית הערה: התיבה

 אמנות יהודית.המרכז ל, התיבה הישנה נסרקה מגלויה תמונת

 .413-411 דמתי, עמ'מקורות ספרותיים: 

 

 'ךאלשי' בית הכנסת. 33

 ספרדיתעדה: 

 ישראל-מוצא: ארץ

 4631 תאריך:

 , תיבההיכל טים:פר

 א31תמונה: ג היכל

 431; ע: 462 ; ר:411ג: מידות:

, צבוע בצבע שמן חום מבריק עם קישוטים בתכלת גילוף עץ חומרים וטכניקה:

 . האותיות חקוקות ומוזהבות.צבע תכלתני וגוע בהארון צבוירוק. פנים בו

מעל  ,בקיר בנוי בתוך גומחה מקושתת . ההיכלצבוע חוםועץ מעשוי ההיכל  תיאור:

לשתי המחולקות  ,וג דלתות מלבניותז בחזיתו נמצאותמדרגה אחת, ובראשו גמלון. 

 קו מתאר גלי.בעלות ו מלבניות והתחתונות מרובעותהן  יונותהעל . המסגרותמסגרות

גול עשוי מעגלים קונצנטריים. מעל הדלתות אפריז מגולף יבמרכז כל מסגרת מגולף ע

צרים  . הםמשני צידי הארון ניצבים עמודים סרט. במרכזםששני ענפים של  בדגם

 לוףימעוטר בג ומעליו גמלון ,עיטורי כרכובנמצא רוגין. מעל העמודים יומתרחבים לס

לוח מלבני  קבוע במרכזו. עלי גפן ואשכול ענבים בצבע ירוק מעשה משרגת: שריגי עץ

 / מנדבת ק"ק נעשה ']דש[והיכל הקוזו לשונה: מוזהבת  כתובת הקדשהחקוקה ועליו 

באי אברהם / עבוד הי"ו )השם / הג )על ידי( ע"י )בית הכנסת( בהכ"ן )קהילת קודש(

כתר תורה ועליו רשומות  קבוע בראש הגמלון (.4631) ]נת[ / תרס"דשיחיהו וישמרהו( 

 .']ורה[תכ]תר[ ' האותיות
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 ב31תמונה: ג    תיבה

 463; ר: 231ג: מידות:

 מחרטה, צבע שמן בגוון תכלת: עץ מעובד בחומרים וטכניקה

בסיס . בנוייה דוכן עץ ומעקהתיאור: תיבה מוגבהת הניצבת על בסיס אבן מטוייח, 

התיבה מורכב משתי מנסרות משושות הנתונות זו בתוך זו; החיצונית נמוכה יותר 

ומשמשת כספסל, ואילו הפנימית משמשת כרצפת התיבה. אל הפאה הצפונית צמוד 

בפאתה הדרומית של התיבה קבוע דוכן טרפזי ומוקף במעקה  גרם ובו שש מדרגות.

 בחזיתו ובצדדיו. בחזית המעקה קבועים מוטות לרימונים.

 .אמנות יהודיתהמרכז לתיעוד פי ל נעשו והתיבה תיאור ההיכל .4 הערות:

 .413-416מקורות ספרותיים: דמתי, עמ' 

 

 'אשכנזי'האר"י הבית הכנסת . 34

 אשכנזיתעדה: 

 ישראל-ץמוצא: אר

 (.11)ראו: פינקרפלד, עמ' מד, הערה  4311תאריך: 

 ארון קודש, בימה, עמוד תפילה שתועדו: פריטים

 א31ג תמונה: ארון קודש

 213)משוער(; ר:  133מידות: ג: 

 ה והזהבהעעץ, גילוף עץ צביחומרים וטכניקה: 

 מקולומיאה, גליציה חרש עץ: אנונימי

. הארון מעקה ברזל ןסביבששלוש מדרגות אבן  מתנשא עלה ,תיאור: ארון צר וגבוה

כנפית ובו שמורים ספרי התורה. משני -גמלון גבוה. לארון דלת דוממורכב מארון ו

עליהם ויות, תעמודים. הראשונים הם בעלי כותרות קורינות צידי הפתח שני זוג

הן מתפתל ענף גפן הנושא ארבעה אשכולות ענבים. בראש זוג העמודים השני זוג ידי כ

במרכז  20רכות ומעליהן כתרים, שעליהם כתוב: 'כה תברכו ./. את בני ישראל'.מב

אלו העמודים המוקף בזוג רוקיות ובמרכזו מגן דוד. בצד המדליון  העמודים קבוע

עלים פרחים, ציפורים וקרני שפע. משטח צר מעוטר בגילוף עץ מעשה משרגת בדגמי 

מדליון מחופה זכוכית ובו כתוב:  ובמרכז המשטח ,בתחתיתו אגרטל נושא פרחים

במשטח המקביל  21'.קבל / ברחמים וברצון / את תפילתינו )אבינו מלכנו( א"מ'

אור יקמע מנורה במסגרת מחופה זכוכית, ומעליה קרן שפע על רקע תמשמאל קבוע 

לוח נושא  . בשולי הארון, משני צידיו, קבועפרחיםועלים  צמחי עשיר של ענף,

 מפיו מסתלסל סרט גלי.ש ,בתחתיתו דגעיטורים צמחיים ו

ידי הכתובת שני צ משני 22בראש הארון משקוף ועליו כתובת: 'ועשית כפרת זהב'.

והס מפני כל 'ומשמאל:  23כתוב: בצד ימין: 'ה' בהיכל / קדשו'מדליונים ובתוכם 

                                                 
20

 במ' ו:כב. 
21

 מתוך תפילת 'אבינו מלכנו'. 
22

 .שמ' כה:יז 
23

 תה' יא:ה. 
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 פרחי פלסטיק, וביניהם כתר ובתוכם מעל המשקוף נישאים שני אגרטלים  24.'הארץ

. מעל המשקוף נישא גמלון בצורת ר[ ת]ורה['ת]כסיס צמחי ועליו כתוב: 'ניצב על ב

-ו-ה-הדברות ובראשן מדליון ובו כתוב: 'ימלבן פנימי ובו עשרת הגמלון  מלבן במרכז

ות פורים העומדות על ענף ואוחזיומעליו זוג צ ,. המלבן מוקף עיטור צמחי עשירה'

 25ובקול שופר / הריעו לפני המלך'. .בחצוצרות./במקוריהן סרט גלי נושא כתובת: '

בצד הכתובת ידיים אוחזות בשופר ובחצוצרה. משני צידי לוחות הברית עמודים 

בתחתיתו מתואר איל ומעליו שריג ש ,יניים ובצדם לוח אחוריימעוטרים בשריגים לול

כרכוב משולש נוטה קדימה כדי להתאים את עצמו לממדי  צמחי. בראש המלבן

בתוכו סריגים צמחיים. בתחתית חלק ו ,קפים מסגרת של סרט גליהאולם. שוליו מו

 ובראש הגמלון צמוד כתר. ,רובץ אריה בעל פני אדם ,במרכזו ,זה

 ד31תמונה: ג   בימה

 433; ר: 433; אורך: 216 ג:מידות: 

 חומר וטכניקה: עץ, מעקה מתכת

ווני יכ-דוהוא . גרם המדרגות אור: בימה מוגבהת ניצבת בראש גרם של ארבע מדרגותית

עמודים מרכזיים של בית הכנסת ומורכב  הבין ארבע. הוא נמצא מערבלמזרח וופונה ל

דוכן. על הבימה קבועים ספסלים. בקדמת הבימה מצוי דוכן מלבני ממעקה וממבסיס, 

 וון הארון.יהבולט מן הבימה לכ ,משופע

 ו31גתמונה:  עמוד תפילה

 11.1 ; ע: 11.1 ר: ;411 ג:מידות: 

 .כתובת: פח מתכת , חקיקהה קה: עץ צבוע בצבע שמן חום, מחרטה.ר וטכניחומ

עמוד תפילה מעץ מורכב מדוכן בצורת ארון בעל דלת קדמית ולוח עליון משופע  אור:ית

 ,עמודונים חרוטים הובכל אחת קבועים ארבע ,שלוש פאותמומעליו מעקה. המעקה בנוי 

עיטורים דמויי  הארבעף נמצאים המשקו בארבע קצות .הנושאים משקוף צר מאוזן

כתובת ועליו מכסה בעל ראש מתחדד. בצדו החיצוני של המעקה הימני קבועה  ,אגרטל

סרות מפח מתכת כסופה וזו לשונה: ז"נ )זו נדבת( אשה והקדשה, העשויה אותיות מנ

ד גן דו, מנורה ובה שש נורות ומ'שיויתי'מונחים לוח העמוד . על גאלדע ./. בת ר' חיים גד

 במרכזם, ושני זוגות פמוטים.

 הערות:

 .אמנות יהודיתהמרכז לתיעוד פי . התיאור נעשה ל4

 .64-13, פינקרפלד, עמ' מד, צבר, עמ' 411-412עמ'  דמתי,מקורות ספרותיים: 

 

 טבריה

 הכנסת 'בית אהרון' לחסידי קארליןבית . 35

 אשכנזיתעדה: 

 מוצא: טבריה

 .4313 תתאריך: הארון נתרם לבית הכנסת בשנ

 : ארון קודששתועדו פרטים
                                                 

24
 חב' ב:כ. 
25

 תה' צח:ו. 
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 אב36ג תמונה: ארון קודש       

 241 ר: ;)משוער( 133 ג:מידות: 

 גילוף עץ, פורניר, הזהבה חומרים וטכניקה: עץ,

 חרש העץ: מוישה סטולר

גמלון. משני צידי חלקו התחתון שני עמודי עץ לתיאור: ארון עץ גבוה מחולק לשני חלקים ו

עיטור של הריבועים  במרכז .עליהן ניצבים ריבועיםש, קורינטיותרות לבנים ובראשיהם כות

ממנו משתלשלים פעמונים. מעל למשקוף ש ,וביניהם משקוף מעוגל בעל שוליים גליים פרח,

ומה בצבע מוזהב כתובת וזו לשונה: ובמרכזו רש ,מעוגל אף הוא ,זה מונח משקוף נוסף

במרכז גמלון זה  26שערי שמיים לתפילתנו'.ו מלכנו פתח ועשית כפורת זהב טהור / אבינ'

שקעות נורות וכתר. בעיטור ובכתר מ לוחות הברית, משני צידיו עיטור צמחי ובראשו קבועים

 ולות, ובהם נמצאיםידיות עג שני צידי לוחות הברית מונחים זוג אגרטלים בעלימ לתאורה.

 פרחי פלסטיק.

יים' מעוטרות בדגמים צמחיים עשירים, שני זוגות 'כנפמשני צידי זוג העמודים מחוברים 

 מעל ללוחות הברית מתנשא חלק נוסףעלי כותרת רחבים וזוג קרני שפע. פרחים בעלי  ובהם

'בית ./. ישראל / ו ובמרכזו לוחות עץ, שעליהם רשום: גם לו עמודים משני צידיו של הארון

גפן ואשכולות  עליבו ו ,שריגידגם ב' כנפייםזוג ' ףצידי כתובת זו מגול משני  27'.ברכו./. את ה

גרטלים זוג אקבועים בראשו משקוף ובשני קצותיו  ,בראש הכתובת עיטור צמחי ענבים.

עיטור דמוי עלים אגודים בזר, וסביבם גילוף של  ומעליהם גמלון מפואר. במרכז הגמלון

לפי כ יםומתרחב יםההולכ של הגמלון קבוע זוג אגרטלים, חלקו העליון. בעיטורים צמחיים

עלים ופרחים. בראש הגמלון כתר בעל בסיס מעוטר ובראשו מופיעות האותיות  םמעלה ובתוכ

ד בצורת כלי מעין לפיו קבוע ענפים חובקים ובראשמגולפים משני צידי הכתר ]ורה['. ת]תר[ כ'

 .מחורץ נושא להבות אש

 3.3.31: תיעודתאריך 

את עשה  הכנסת קרלין בטבריהעל פי עדותו של מר חיים זלף, גבאי בבית  .4 הערות:

. את 'מוישה הנגר'נגר מראש פינה בשם מוישה סטולר, הידוע בשמו  ארון הקודש

 עבודת הנגרות מימן אברהם פנחס קוריץ, מחסידי קרלין.

לחסידי קארלין  לתולדות בית הכנסת 'בית אהרון'עמ' רנ"א,  מקורות ספרותיים: כהנא,

 בטבריה, ירושלים, אין תאריך.

 

 'הסיניור'הכנסת  בית. 36

 עדה: ספרדית

 ישראל-מוצא: ארץ

 )ראו: פינקרפלד, עמ' לג(. לערך 4313תאריך: 

 תיבה פריטים שתועדו:

 14תמונה: ג    תיבה

 מידות: לא נמדד

 חומר וטכניקה: עץ מגולף
                                                 

26
 מלכנו'. שילוב של שמ' כה:יז, תפילת 'אבינו 
27

 תה' קלה:יט. 
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תיאור: תיבה בצורת שולחן שמשלושת צידיו עמודי עץ חרוטים, הנושאים עליהם מלבני עץ צרים 

 דגם בעבודת משרגת של קשתות שלובות זו בזו. ובתוכם

. בית הכנסת הוקם על ידי סיניור שמואל חיים הכהן, אז ראש עדת הספרדים בעיר, לפני 4 הערות:

 כמאה שנה.

 . בבית כנסת זה נמצא היכל מטיפוס ה'היכל כחדר'.2

 .11. תיאור התיבה נעשה לפי הצילום המופיע אצל פינקרפלד, לוח יד, תמ' 3

 רות ספרותיים: פינקרפלד, עמ' לג.מקו

 

 חברון

 . בית הכנסת 'אברהם אבינו'37

 עדה: ספרדית

 ישראל-מוצא: ארץ

 עשרה-המאה השש תאריך:

 תיבה : היכלפריטים

 א12תמונה: גהיכל 

 מידות: לא ידוע

 עץ שקמים, שיבוץ צדפים ועץ. חומרים וטכניקה:

 חרש העץ: לא ידוע

דלתות הארון  מקובע בקיר בית הכנסת. עליון בצורת טרפז, מרובע בעל חלק תאור: ארון הקודש

 מעוטרות בדגמים גאומטרייים עשויים שיבוץ צדפים  וגזירי עץ.

 ב12תמונה: ג תיבה

 מידות: לא ידוע

 אבן, ניסור עץ. חומרים וטכניקה:

 חרש העץ: לא ידוע

 דגמי עמודונים.תאור: התיבה מתומנת בנויה אבן. בשוליה העליונים מעקה עשוי עץ מנוסר ב

פינקרפלד,  . ראו:נעזבמבית הכנסת העתיק בעזה לאחר ש הובא לחברוןההיכל . 4 הערות:

 . 11 עמ'יהודית, אמנות 

 .1תמונה  33עמ'  אמנות יהודית, פינקרפלד,הפריטים תועדו לפי צילומים מתוך: . 2

 

 

 מושבות העלייה הראשונה

 . בית הכנסת הגדול 'בית יעקב', פתח תקוה38

 דה: אשכנזיתע

 ישראל-ארץמוצא: 

 (61אהרנסון, עמ'  ראו:) 4363תאריך: 

 פריטים שתועדו: ארון קודש, בימה

 13תמונה: ג ארון קודש

 מידות: לא ידוע

 חומרים וטכניקה: עץ, גילוף עץ
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 חרש העץ: לא ידוע

 ,במרכז הקומה הראשונהפתח הארון נמצא שתי קומות. מתיאור: ארון הקודש בנוי 

יריעת בד )?( ומשני  התלוייה ימשני צידיו. במרכז הקומה השננמצאות ת עץ ושתי דלתו

 צידיה לוחות עץ מעוטרים בדגמים צמחיים בגילוף עץ.

 13תמונה: ג בימה

מוגבהת ומגודרת במעקה של מוטות  בימה מלבנית עומדת בסמוך לארון הקודש. הבימה

 ברזל מעוטרים.

הנמצא בארכיון התמונות של יד בן  ,לאון קהאןפי צילום של הפריטים תוארו ל. 4 הערות:

 .12. ראו פרק שני, הערה  GGIC 063צבי, אוסף ג' גרא, תמ' 

 

 'מקוה ישראל'חקלאי הספר הבית בית הכנסת ב .39

 אשכנזיתעדה: 

 מוצא: שטרסבורג, צרפת

 4333תאריך הקדשת הארון : 

 פריטים שתועדו: ארון קודש, בימה

 א11תמונה: ג ארון קודש

 13: ע ;223 :ר; ()משוער 333 :גדות: מי

 , צביעה.הזהבה גילוף עץ, ,חומר וטכניקה: עץ

לפניה ארבע ש ,מהב ניצב עלוקומה אחת מבנוי  . הואהעץ צבוע לבן ומנותק מהקיר ארון תיאור:

בפינות הקדמיות של  .בצבע תכלת בהיר גדר של עמודים מגולפים הארון סביב .מדרגות מעוגלות

הארון ניצב על מבנה העשוי שמונה  שני פמוטים מוזהבים ובראשם נורה עגולה.הגדר קבועים 

הן ימשני צידו ,זוג דלתות נפתחות במרכז הארון היוצרות ביניהן קשתות פרסה מסוגננות. ,רגליים

ושני עמודים רחבים מעט  . משני צידי הארון זוג דלתות נוסףבצבע כחול יניים צריםידי עץ לולעמו

ממנו משתלשלים ש ,וגלימעל הדלתות אפריז צר  .ידות בולבוסיותים בארבע יחיותר המסתיימ

 (Architrave). קורה אופקית המונחת על גבי כותרות העמודים בראש הארוןפעמונים מוזהבים. 

הוא  המרכזי עשויים דגמים צמחיים. הקרטוש גלי עליו קבועים שלושה עיטורים בצורת קרטושים

משני  .ובמרכזם פרח קרטושים מעוגלים משני צידיו ,רכזו זוג פרחיםובמ ,מוארך בצורת מעוין

קורה ובשני קצות ה ,שני פסי עץ מלבניים מעוטרים בפרחיםנמצאים  צידי הקרטוש המרכזי

דגמי גילוף עץ בבראש הארון עומד גמלון משולש עשוי  עמודונים מגולפים. האופקית קבועים

הברית ובראשו כתר תורה מעוטר בפרחים. משני צידי  לוחות , במרכזו מחובריםענפים ועלי גפן

במרכז חלקו  שתי כיפות עשויות אף הן גילוף עץ בדגמי ענפים ועלי גפן ובמרכזן זוג פרחים.הגמלון 

לזכרון נשמת מאיר בר יצחק  כתובת הקדשה בצבע שחור וזו לשונה: הפנימי של הארון רשומה

 AVRL 5640 23ק )לפרט קטן( לפאת בנו יעקב נעטטער / יב אייר תרם חיים מ

 ב11ג :תמונה בימה

 433 ג: ;213 :ר ;263 מידות: א:

 , צביעהחומר וטכניקה: עץ, ניסור וחריטה
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תיאור: בימת עץ בצורת מלבן מוגבה על שלוש מדרגות וסביבה גדר עשויה עמודים מגולפים 

על משענת. בקדמת קבוע ספסל רחב ב ,מול ארון הקודש ,צבועים תכלת. לאורך הצלע האחורית

 הבימה עומד דוכן תפילה המשופע בחלקו העליון.

 3.1.31: תיעודתאריך 

 

 . בית הכנסת 'אהל יעקב', זכרון יעקב41

 עדה: אשכנזית

 ישראל-ארץמוצא: 

 (.61)תאריך משוער על פי תאריך חנוכת בית הכנסת, ראו: אהרנסון, עמ'  4363תאריך: 

 פרטים שתועדו: ארון קודש, בימה

 א11תמונה: ג ן קודשארו

במרכזה זוג דלתות. בצידי הארון ניצבים שני שקומה אחת מבנוי ו עשוי עץ ארון הקודש

הכותרות נושאות משקוף המתרחב מעט  .תיותיובראשם כותרות קובימחורצים עמודי עץ 

ובראשה קו גלי. ( (Entablatureונושא מערכת קורות. מערכת זו מונחת על גבי עמודים 

ומשמאל: 'פתחו לי /  28בהיכלו כלו / אמר כבוד'ו' פיעות זוג כתובות: מימין:במרכזה מו

קבועים במרכזו  ,וי מיתאר שבוריםובראש הארון גמלון משולש בעל ק 29שערי צדק'.

לוחות הברית ומשני צידיהן גריפונים בעלי רגלי אריה אחוריות, גוף וראש של נשר 

 חות הברית.התומכים משני צידי כתר תורה המצוי בראש לו

 ב11תמונה: ג בימה

מוגבהת, העומדת בסמוך לארון הקודש. בכל פאה של הבימה קבועים בימה מלבנית 

 עמודי עץ חרוטים.

 .11לפי צילום של ליאון קהאן, פרק ב, הערה . תיאור פריטי הריהוט נעשה 4הערות: 

 

 ראשון לציון 'בית הכנסת הגדול'. 41

 אשכנזיתעדה: 

 (.24ראו: אהרנסון עמ' ) 4336-4331תאריך: 

 פרטים: ארון קודש, בימה

 אב11גתמונה:  ארון קודש

 13 ; ע:463 ; ר:)משוער( 133 מידות: ג:

 , גילוף עץ, ניסור, הזהבה,עץ אגוז חמרים טכניקה:

 חרשי עץ: האחים היימן

על שלוש מדרגות וסביבו מעקה עשוי עמודי עץ חרוטים. הארון  ארון העץ הגבוה עומד תיאור:

דלתות עץ מלבניות  ,במרכז ,בקומתו הראשונה של הארון גמלון.משתי קומות וממוד לקיר ובנוי צ

ובמרכזן עיטור צמחי מוארך עשוי גילוף עץ. משני צידיהן זוג עמודים גליליים, מעוטרים בטבעות 

ובקטעים מחורצים. בצידי הארון שני לוחות עץ ובצדם החיצוני זוג עמודים  העץ בעובי משתנ

 מיםדגבה נוסף. משני צידי הארון זוג כנפיים עשויות גילוף עץ בדגמים צמחיים של עלים, וכן דומ

                                                 
28

 תה' כט:ט. 
29

   תה' קיח:יט. 
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ויונה במעופה. בראש דלתות הארון משקוף עץ מנוסר בדגם שיניות. העמודים נושאים  סוסשל 

ובמרכזו זוג  ,זה מתנשא חלקו השני של הארוןהמשקוף המלבניות ועליהן מונח משקוף צר. בראש 

וכן משני צידיו, נמצאים  שני עמודים צמוד עיטור צמחי עשוי גילוף עץ,המלבנים  מרכזל .מלבנים

שני לוחות עץ מלבניים ובשוליהם זוג עמודים נוסף. בראש הארון מחוברים לוחות הברית 

 זוג אריות בעלי תווי פנים אנושיים. םכתר, ומשני צידיה םובראש

בן העלייה השנייה,  ,. הם עוצבו בידי אברהם ליפשיץהאריות נוספו לארון מאוחר יותר. 4הערה: 

 30אביב.-וכמה מעבודותיו מוצבות כיום בתל ,בעל בית מלאכה לפסלי גבס שהיה

 ג11תמונה: ג עמוד תפילה

 11; ע: 4.63; ג: 12מידות: ר: 

אשר חלקו התחתון מסתיים בכיסוי משופע וחלקו העליון  ,קומתי-תיאור: העמוד בנוי כארון דו

 'שויתי'בתוכה קבוע לוח שקבועה זכוכית  וראש קשתי וב . לחלק עליון זהארונית מלבנית בצורת

לוף עץ של יכתוב ביד. משני צידי לוח הזכוכית עמודי עץ בעבודת מחרטה, ובראש עמוד התפילה ג

 צמחי מתגבה במרכזו ושני ניצנים משני צידיו בראש העמודים. דגם

 .חדשהבימה ה :הערה

 .22-24ם: אהרנסון, עמ' מקורות ספרותיי

 

 בת שלמה. בית הכנסת, 42

 אשכנזיתעדה: 

 ישראל-מוצא: ארץ

שלמה, , בת אהרנסוןבית הכנסת, ראו: זמן הקמת על פי תאריך משוער ) 4364תאריך: 

 .(32עמ' 

 פרטי ריהוט: ארון קודש

 א13, ג13גתמונה:  ארון קודש

 (עמודיםה)כולל עיטור  13 :ע; 413 :ר ;211ג: מידות: 

 עץ, האריות בגילוף נמוך טכניקה:ומרים וח

 מהם מלבנים, ובכל אחדלבחזיתו מחולקות שתיאור: ארון עץ פשוט ניצב על הקרקע, הדלתות 

 ,עמודים גליליים דקיםנמצאים עיטור של מסגרת מלבנית בעלת ראש תלתני. משני צידי הפתח 

בצורת גוף הנדסי ובראשן  כותרות העמודים בראש .שונה רוחבמעוטרים בטבעות עץ בעלות 

אריות מסוגננים זוג  הגמלון משני צידי .במרכזו מתנוסס גמלון עשוי לוחות הבריתש ,משקוף צר

 ובראשו כתר תורה.

 .32עמ' מקורות ספרותיים: אהרנסון, בת שלמה, 

 

 ראש פינה . בית הכנסת העתיק,43

 אשכנזיתעדה: 

 ישראל-מוצא: ארץ

 (12ביץ, עמ' הורו-איש) ראו:  4331תאריך: 

 פרטים: ארון קודש, עמוד תפילה, בימה

                                                 
   .23.2.4611, ידיעות אחרונותנ', 'מי פיסל את האריה', סנדרסון,  30
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 א16תמונה: ג ארון קודש

 11; ע: 213 ; ר:(משוער) 133מידות: ג: 

 גילוף עץ, חריטה, הזהבהמרים וטכניקה: עץ, וח      

 סלרחרש עץ: עקיבא דרכ

 . העמודיםוסביבו מעקה עשוי עמודי עץ ,גבוה נישא על שלוש מדרגותהתיאור: ארון העץ 

הוא גמלון, ומשלוש קומות ומבנוי  כהה לסירוגין. הארוןו בהיר ,רוטים בצבעי עץח

זוג  .זוג עמודיםודלתות עץ מלבניות  קומתו הראשונה של הארוןבמרכז בקיר.  משוקע

כנפית קשתית ולצידה זוג -בפתח הארון דלת דונמצא משני צידי הארון.  דלתות נוסף

 רוחבלקם העליון והתחתון בטבעות עץ בעלות מעוטרים בחה ,עמודים בעלי חתך מלבני

שונה ובגולות מתרחבות. העמודים ניצבים על קוביות עץ מלבניות ובראשם כותרות 

זוג עמודים זה  מתרחבות בחלקן העליון. משני צידי. קוביות אל בצורת קוביות מלבניות

יהן שני שני לוחות עץ מעוטרים בחריטה של מסגרות מלבניות בעלות ראש קשתי, ותחת

מעוטרים בטבעות עץ בגודל הדקים צות הארון שני עמודי עץ גליליים בק .זוגות מלבנים

ובראשן  ,זוג כותרות בצורת מבנה פירמידלי הפוךקבועות  אלוהעמודים ה ימשתנה. בראש

ובראשה עיטור עץ  ,בקבוקים ארוכי צוואר. הקומה השלישית היא בעלת שוליים גליים

מצויר מדליון רחב ובמרכזו רשום בצבע מוזהב  ,ינייםיעמודים לולבין שני  גלי. במרכז,

תחתיו מצוירות קרני אור מתפזרות. בראש העמודים כותרות מו . מעל המדליוןה"-ו-ה-"י

 ,ועליהן עומדים בקבוקים ארוכי צוואר. בראש הארון גמלון משולש ,מלבניות מתרחבות

הגמלון מכופף סמוך לתקרת האולם.  המסתיים בשוליים גליים וביניהם קבוע כתר תורה.

 משני צידי הארון מצוירים על הקיר זוג אריות בעלי זוג זנבות משתפלים.

 ב16תמונה: ג בימה

 223; ר: 233מידות: ג:

 עץ חומרים וטכניקה:

 חרש עץ: עקיבא דרכסלר

י ולפניה גרם של שלוש מדרגות. משני צידי הבימה מעקה עשו בימת עץ מלבנית מוגבהתתיאור: 

עמודי עץ חרוטים. בכל פאה של הבימה קבועים עמודי עץ חרוטים בצבעי עץ, בהיר וכהה 

 לסירוגין. בפינות הבימה קבועים שישה כדורי עץ.

 11-14עמ' , הורוביץ-אישמקורות ספרותיים: 

 ג16ג תמונה: תפילהעמוד 

 11; ע: 233; ג: 61מידות: ר: 

 עץ, ניסור וחריטה, צביעה חומרים וטכניקה:

 רש עץ: עקיבא דרכסלרח

 תיאור:

אשר חלקו התחתון מסתיים בכיסוי אלכסוני ובשני  ,קומתי רחב-העמוד בנוי כארון דו

של העמוד הוא לוח אנכי  ןצידיו מעקה אלכסוני עשוי עמודונים בחריטה. חלקו העליו

של ש בצורת קשת עגולה, ובתוכן ציור להן ראש ,קשתות צרות14מעוטר בשלוש  צבוע,

ובראשו גמלון  ,פרחים בצבעי חום וירוק. במרכז הלוח מצויר קמע מנורה נושאגרטל א

 בראשו.שכתר  צמחי סימטרי מעוטר ענפים ופרחים

 .41.4.4643התפילה נתרם על ידי הרב קוק ב עמוד  :הערה
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 מזכרת בתיה. 'בית הכנסת הגדול', 44

 אשכנזיתעדה: 

 ישראל-מוצא: ארץ

 (423' אהרנסון, עמ ראו:) 4331 :תאריך

 : ארון קודש, בימהשתועדו פרטים

 א14ג תמונה: ארון קודש

 14 ; ר:413 ג: כנפיים צדדיות נפרדות: 11-13 ; ע:463 (; ר:משוער) 333 ג: :מידות

 אדוםוירוק  בגוונים צבע שמןב צביעה ,משרגת , עבודתניסור, עץ גילוף עץ, חומרים וטכניקה:

 אבקת זהב, עץ הכנפיים: גילוף

 אהרון זליג לויטהחרש העץ: 

ניצב על  . הואמטיפוס ה'ארון המשוקע בקיר' ואקשתית העומד במרכז גומחה הארון עץ : תיאור

נמצאים  הפתח הקדמי ידימשני צהמתרחב בחלקו העליון.  ,בעל בסיס צר גבי מעמד בצורת גביע

ות רחבות העליון חרוטות טבעבחלקו התחתון ו ובחלק צר למדיהוא זוג אחד  שני זוגות עמודים

מונחות זו על כשהן  הולכות ומתרחבות,הבראש העמודים כותרות עשויות כעין פרוסות עץ  .בעץ

סביבם מסולסלים ו ,עמודים לבניםהם  אלה .שני צידי עמודים אלומזוג עמודים נוסף עומד  גבי זו.

רקע  על ,בבסיס העמודים פרחים אדומים בעבודת משרגת. ענפים, עלי גפן, איצטרובלים וכמה

 מחוברים בבסיסם.ה מחורציםגדילים שני זוגות נמצאים , המעמד

עלים ם, ועליהן עיטור צמחי של ענפי ' מעץכנפיים' די הגומחה מחוברים דגמימשני צי

 מעליוו אדום. בראש הארון משקוף צר מעץבירוק וצבועה בהבעבודת משרגת עץ  אצטרובליםו

מבטם מופנה לצדדים. ש ,אריותחות הברית נמצאים משני צידי לו .לוחות הברית במרכזוש ,גמלון

גופים הנראים  לבנים נושאים גרטליםובשני קצות הגמלון א ,בראש לוחות הברית כתר מעוטר

 כלהבות אש.

 מלבניים וזו לשונה: לוחות התשעפני  כתובת על פתח הארון נמצאתמעל 

'ונתת את  :פסוקיםחלקי  שניו בשולבכתובת זו  .זהב'?על / הא / רו / מל / מע / לה / כפ / רת / '

 32.''ועשית כפרת זהבו 31הכפרת על הארון מלמעלה'

 ב14תמונה: ג     בימה

 232 :ר ;421 ג:מידות: 

 חומר וטכניקה: עץ, ניסור וחריטה

 הם . הלוחותמעובדים לוחות עץ הארבעמשתי מדרגות, בנויה של  בהוגתיאור: בימת עץ מוגבהת ב

לאורך הצלע המרוחקת ו, סהיבימה פתח כנבפינת המבנה מרובע.  יםיוצרבדגם של מלבנים ו

 ,מארון הקודש קבוע ספסל רחב בעל משענת עשויה גילוף עץ. בקדמת הבימה עומד דוכן תפילה

 ניצב על ארבע רגליים וצבוע לבן. . הואמסוגנן כארון ראההנ משופע בחלקו העליון,

 ג14תמונה: ג     עמוד תפילה

 13 ; ע:14ר:  ;463ג: מידות:

 חומרים וטכניקה: עץ, ניסור

 חרש עץ: אהרון זליג לויטה
                                                 

31
 כה:כא. שמ' 
32

 שמ' כה:יז. 
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אשר חלקו התחתון מסתיים בכיסוי משופע וחלקו העליון  ,קומתי-אור: העמוד בנוי כארון דוית

ובה מונח  ,בה קבועה זכוכיתש ,דלתבאמצעות נעשית  הארונית . פתיחתבצורת ארונית מלבנית

ושני  ,מעוטר בדגמים צמחיים בגילוף עץ ,וד גמלון משולשהעמ שמצויר ביד. ברא 'שויתי'לוח 

 משני צידיו.נמצאים  אגרטלים

 41.1.31 תאריך תיעוד:

ע"ש ערן  במוזיאון שמורהוא ו ,של בית הכנסת המקורי זה הוא העמוד תפילהעמוד  .4 הערות:

 .ת הכנסת נמצא דגם משוחזר שלובבי .של מזכרת בתיה שמיר

ביוזמת ר' שמואל מוהליבר  4333 - שון נבנה עם בניית המושבה באן בית הכנסת הריבני. 2

נבנה בתרומת הברון בית הכנסת השני  מביאליסטוק. המבנה נסדק ונאלצו להרסו.

 .4621רוטשילד ונחנך בשנת 

י חוקי תמחבוא לנשק בל – 'ה 'סליקן הקודש ובחלל הבמה המרכזית הימאחורי ארו. 3

 )תרפ"ז(. בתקופת ה'הגנה'

 סיפר 41.3.31איון מתאריך י. ברון הקודש שופץ בידי חרש העץ יאשא בלומין מירושליםאר. 3

 אגרטל.כי בשיפוץ השלים מה שהיה חסר: קישוטים על העמודים, אריה ו ,בלומין

 .(4331 -4331)הברון, בתיה רוטשילד של אמו של  המושבה מזכרת בתיה קרויה על שמה. 1

 .441מקורות ספרותיים: אהרנסון, עמ' 

 

 בית הכנסת 'אהל שרה' רחובות. 45

 עדה: אשכנזית

 ליטאמוצא: 

 (.13עמ'  )ראו: אהרנסון, 4633-4361:תאריך

 , בימהפרטי ריהוט: ארון קודש

 א11תמונה: ג ארון קודש

 חריטה, עץ אגוזמרים וטכניקה: וח

גמלון ומעליה קומה צרה ו ,גבוהה מרכזיתהקומה : השתי קומות מעוטרותמבנוי  ארוןתיאור: ה

 מסתיים בדגם של לוחות הברית. הגמלון ,בעל קווי מיתאר גליים ,הולך וצר

 ,בחזית ,דיויומשני צ ,בו מאוכסנים ספרי התורהש ,במרכזה לארון מחולקת הקומה המרכזית

 .כותרות ובראשםעמודים גליליים  הקבועים ארבע

 ד11ג תמונה בימה

 .213; ר: 433ג: : מידות

 חריטהחומרים וטכניקה: עץ, 

בעל משטח עליון בצורת מרובע בעל פינות מעוגלות. על הבימה ניצב דוכן תפילה  הבימהתאור: 

מחובר לוח מלבני ניצב ועליו רשומים פסוקים לשליח הציבור. של המשטח  בחלקו הקדמי  .משופע

 סביב  הבימה מעקה עשוי מוטות עץ לוליניים בעבודת מחרטה.

מתפלל  .במושבהישבים יהמתראשוני על ידי  מליטא הובא ארצהארון הלפי כמה דעות . 4 :הערות

 .ישראל-בארץ בבית הכנסת אומר שארון הקודש עוצבותיק 

 .ישראל -בארץ , מגבאי בית הכנסת, אף הבימה עוצבהלפי דברי מר שעייר. 2

 .11-13מקורות ספרותיים: אהרנסון, עמ' 
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 פקיעיןבבית הכנסת . 46

 מזרחיתעדה: 

 אלישר-ארץ מוצא:

על פי תאריך שיקום בית הכנסת, ראו: האנציקלופדיה תאריך משוער ) 4313תאריך: 

 (.14-13ח, טורים: "העברית, כרך כ

 פריטים: היכל, תיבה

 א11ג תמונה:     היכל

 231 ר:; 213ג: מידות: 

 : עץחומרים וטכניקה

 חרש העץ: לא ידוע

בחזית ההיכל  .קשת ובראשן מלבניות עץדלתות זוג בחזיתו  .על מדרגה גבוהה ניצב ההיכל תיאור:

 ודים.עמ ההנתמכת בארבע ,מקורה חופה בנויה

 ב11ג :תמונה     תיבה

 422 ר:; 13 ע:; 411 ג:מידות: 

 חומרים וטכניקה: עץ, חריטה

 תיאור:

 צרים ומתרחבים לסירוגין. ,חרוטיםעמודונים שלושת צידיה בבמוקפת  תיבת עץ

 21.6.31תאריך תיעוד: 
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  2של ריהוט הקודש בארץ ישראל ובתפוצות  1טיפוסיםהקטלוג 
 

 

  הקודשטיפוסי ארונות 

 

 3קודש כגומחה. ארון 1
                                        

      .חים ספרי התורהבה מונשארון הקודש כגומחה היא מגרעת הכרויה בכותל 
 

      
   

  לספירה  544442 בשנת  ס,בדורא אירופו בית הכנסתארון הקודש, 

 (93)א 8251גרמניה תקיעת שופר בבית כנסת ב

 (85א) 8058ספר מנהגים אשכנזי שהודפס בונציה בשנת 

באירופה בשלהי בבתי כנסת אשכנזים לספירה ומצוי גם  נפוץ בבתי כנסת בארץ ישראל במאה השלישית

 ימי הביניים.

 

 הבנוי בצמוד לקיר קודשארון . 2
 

 
 

  עשרה-, המאה השלוש,  פראגשולבית הכנסת אלטנוי ,ן הקודשארו        

 .(44)א 8229פולין,  קרקוב ,בית הכנסת ה'רמ"א' ארון הקודשוכן:         

 

 

                                                 
 שם הטיפוס של פריט הריהוט  נקבע על פי צורתו. 1
 בלבד.פריטים הנזכרים בעבודה זו מתייחס להקטלוג  2
 .ים ארון הקודש והיכל, ראו: מילון המונחיםימוש במונח לגבי הש 3
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 כרהיט חופשי קודשה ארון. 3

 .כותל המזרחצמוד להעומד כרהיט חופשי  ,בעל חזית אדריכליתעץ ארון 

 
 עשרה-הרבע האחרון של המאה התשע ,הטברי ן, 'בית אהרון' לחסידי קרלי בית הכנסת

 מן העת העתיקה ועד היום. ברחבי תפוצות העם היהודיישראל ו-פוץ בבתי כנסת בארץטיפוס הנ

 

 קודש כמגדל מבוצרהארון  .4 

 .העומד כרהיט חופשי צמוד לכותל המזרח ,עץ המעוצב כמגדל מבוצרארון 

 

  , מוזיאון קלוני8445 ארון הקודש, מודנה איטליה

 

 במרכז גומחה  קודש העומדה ארון. 5

 
 8110 הבמזכרת בתי בית הכנסת ,ארון הקודש         

 ,, מנהטן The Central Synagogueבית הכנסת של קהילת 'אהבת חסד שערי השמים'וכן: ארון הקודש,          

 רקיו ניו         

 יורק ית האורתודוכסית במנהטן, ניובית הכנסת  'בני ישורון' לקהילה האשכנזארון הקודש,          

 .ניו יורק ,בית הכנסת  'בית אל', בורו פרק הקודש ארון         

 .תחילת המאה העשרים -עשרה-בסיף המאה התשע טיפוס הנפוץ בבתי כנסת בניו יורק         
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  . במה6

 
אייזיק וליידי אדית  כיום במוזיאון ע"ש סר ',ירושליםבמה לפני ארון הקודש, בית הכנסת 'תפארת 

 ירושלים  וולפסון, היכל שלמה

 4ים בארץ ישראל וברחבי התפוצות.יים ומזרחיים, ספרדיבמות מצויות בבתי כנסת אשכנזה

 

 

 בקהילות אשכנזיות ואיטלקיות טיפוסי בימות

 

 אשכנזי ביתןבימה כ. 7

 
                

 לערך 8145הופמן, וורמס, ציור צבע מים, היינריך בית הכנסת ב, בימה  

 (42)א עשרה-רגנסבורג, מחצית ראשונה של המאה השלושב בית הכנסתבימה,   

 .עשרה-, המאה התשעהעיר העתיקה ירושלים, 'תפארת ישראל'וכן: בימה, בית הכנסת   

 טיפוס אופייני לבתי כנסת אשכנזיים במרכז ומזרח אירופה.   

 

 . בימה הכלואה בין ארבעה עמודי תווך8

 
 8204המהרש"ל פולין,  בית הכנסתמה, בי

 ד(90, צפת )גבית הכנסת ה'אר"י האשכנזי'וכן: 

בתקופות הכיבוש העות'מאני  ישראל-ארץל הגיעהונגריה וצ'כוסלובקיה, וניתן לשער שבפולין,  ץנפוטיפוס 

 של מזרח אירופה.  

 

                                                 
 שטיח קטן לפני ארון הקודש. פרוסל , נוהגים אם אין במה 4
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 אפיריוןבימה כה. 9

 

  
 עשרה-ונההמאה השמ ,איטליה קארמאניולה, בית הכנסתבימה, 

 (.04בית הכנסת בגווז'דייץ )אימה, בוכן: 

 

 מגדלבימה כה. 11

 

 
 .לערך 8225 ,איטליה פדואה הספרדי, בית הכנסתבימה, 

 

 מצולעתבימה . 11

 

 
 'קהילת יעקב',בתי ברוידא ירושלים, סוף המאה התשע עשרה בית הכנסתבימת עץ מצולעת,  

 עשרה-עוכן: בית הכנסת וולפה פולין, סוף המאה התש

 כנסת של ה'יישוב הישן' בירושלים.הבבתי טיפוס זה נפוץ במזרח אירופה ו
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 מלבןבימה כה .12

 

  

 עשרה-סוף המאה התשע, מקוה ישראל בית הכנסתבימה, 

 עשרה-המאה השבע הולנד, אמסטרדאם ,בית הכנסת האסנוחהוכן: 

 עשרה ותחילת המאה העשרים. -התשענפוץ בבתי הכנסת של העלייה הראשונה, בסוף המאה ה טיפוס 

 

 בימה כדוכן תפילה ה. 13

 

 
 של בית החולים 'שערי צדק', ירושלים. בית הכנסת 

סוף  ירושלים,ב(, בית הכנסת 'בית ישראל' בימין משה  84בית הכנסת 'חתם סופר', בתי אונגרין, ירושלים ) גוכן: 

 ב(.80עשרה  )ג-המאה התשע

 .בבתי כנסת ב'יישוב הישן' בירושלים עיצב חרש העץ שלמה קאופמןש טיפוס זה אופייני לבימות

 

 

 טיפוסים של עמודי תפילה בקהילות אשכנזיות

 

 מוקטן  ארון הקודשכתפילה  עמוד. 14

 

 
 עשרה-סוף המאה התשע'תפארת ישראל', ירושלים,  בית הכנסתעמוד תפילה , 
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 .(01בית הכנסת גבין, פולין )א

 ישראל-כנסת במזרח אירופה וב'יישוב הישן' בארץטיפוס זה אופייני לבתי 

 

 ארון דו קומתי  כ . עמוד תפילה 15

 

 
 עשרה-, בית הכנסת בתי הורודנא, ירושלים, סוף המאה התשעעמוד תפילה

 (4)ג 8194וכן: בית הכנסת מנחם ציון, העיר העתיקה, 

 .(29ג ( ומזכרת בתיה )ג43בתי הכנסת במושבות ראש פינה )ג

 עשרה -שעבמאה הת בערי הקודש ישראל-בארץבבתי כנסת  אשכנזיים  של עמוד תפילה מצויטיפוס זה 

 העלייה הראשונה. מושבות בו

 

 תכליתי-עמוד תפילה דו. 16

כדוכן פילה לש"ץ, ובצדו השני, המוגבה, המשמש בצדו הקדמי כעמוד ת עמוד תפילה

 .לדרשן

  

 עשרה -יורק,  המאה התשע-נהטן, ניו, מLower East Side, 'אלדרידג''רחוב בית הכנסת 

 עשרה. -וכן: בית הכנסת ביאליסטוק,  דרום מזרח מנהטן, המאה התשע

 יורק.-טיפוס המצוי בקהילות אשכנזיות בניו

 

  קתדרא. 17

 לאנשים המכובדים בקהילהשנועד  פוארמסא יכ
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  .ניו יורק ,בורו פרקבית הכנסת בית אל, ,  קתדראות  
בית הכנסת 'אהבת חסד שער (, 2פינקרפלד תמונה ראו: ) 8253, נדה, ונציה, איטליהסקואולה גרא וכן:

ישראל -בארץ ב(.84(, בית הכנסת 'אנשי ספרד' )ה5)ה מנהטן, ניו יורק The Central Synagogue , ים'השמי

משה בימת יש , זכרון יעקב, ראשון לציון וראש פינהעשרה-במאה התשע בבתי כנסת במושבות הברון

 (.05-21)ראו: עמ'  מושבים מיוחדים לפקידי הברוןובה המכובדים 

 ישראל -בארץבניו יורק.   לבתי כנסת של התנועה הרפורמיתעשרה -לאיטליה במאה הששטיפוס אופייני 

 .עשרה-במאה התשע במושבות הברוןבתי הכנסת במצויה 

 

 תטיפוסי היכלו                                       
 

 היכל כגומחה. 18
 .בה מונחים ספרי התורהוא מגרעת הכרויה בכותל כגומחה הו ההיכל

 

 
 

 (,35)א 8354א, תימן, צילום משנת עשרה. וכן: צנע-היכל כגומחה, מתוך: הגדת סרייבו, ברצלונה, סוף המאה הארבע

( 2י, העיר העתיקה, ירושלים )גזכא ההיכל בבית הכנסת 'האמצעי', מתחם ר' יוחנן בן ,(10הכנסת בבושר איראן )א

 א(92)ג , צפת'ר' יוסף קארו' סתכנית הבהיכל, 

 (45)א עשרה-בית הכנסת 'אלגזי', איזמיר תורכיה, המאה התשע(, א90)ג , צפת'אלשיךסת 'הכנית בוכן:  

  (03)א עשרה-בית הכנסת 'מאיור', מראה פנים, המאה התשע

  .טיפוס זה נפוץ בבתי כנסת ספרדיים ומזרחיים

 

 היכל כחדר. 19

 ההיכל כחדר הוא חדר קטן הצמוד לאולם התפילה ובו מאוכסנים ספרי התורה על מדפים. 

  

 

 

 

 

 עשרה-בית הכנסת, אסטי, חבל פיימונטה, המאה השש

 עשרה-ת 'סניור' בטבריה במאה התשעבית הכנס(, 11(, 'מולא גרגי' )א14)א אפגניסתאן, 'מולא שמואל' הכנסת יתב
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 .עשרה-הששעשרה עד -במאות השלוש נפוץ בספרד ובארצות התפוצה הספרדיתטיפוס זה 

 

 היכל הבנוי בצמוד לקיר .21
 
 של בית הכנסת הספרדי. כותל המזרחלכל רוחבו של  הנפרס הוא היכל היכל זה   
 

    
 
 
 8105, ת הכנסת 'שארית ישראל', ניו יורקבי

'בית המדרש הגדול, אנשי   ב(.50)א 8042-8048ם, , אמסטרדאבית הכנסת הגדול של הקהילה הפורטוגזית

 וכן: ההיכל בבית הכנסת 'האמצעי', מתחם ר' יוחנן בן זכאי, העיר .(3)ה מזרח מנהטן, ניו יורק'.דרום אונגרין

 . (2העתיקה, ירושלים )ג

 
 ריבוי היכלות. 21

 מהם כמהת, ובתוך כל אחד מרובע בתוך חצרהיכלות דמויי חדרים  ריבוי היכלות הם כמה

  .התורהי ספר בהן מונחיםשגומחות 

    

   .8385 הגדול בגדד עיראק ית הכנסתב  
.    

   

 היכלות . קיר22

בתוכן וגומחות רדודות שלוש בו כרויות שמזרחי באולם התפילה ההיכלות הוא הכותל הקיר 

 ספרי התורה.מונחים 

 

 8194, צפתבית הכנסת ה'אר"י הספרדי', 

 א(99)ג עשרה-, המאה התשע'אבוהב', צפתבית הכנסת וכן: 
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  א(8עשרה )ג-הראשון של המאה השבע ירושלים, הרבעבית הכנסת 'רבן יוחנן בן זכאי', 

(, מרוקו, בית הכנסת הגדולה 81בוכארה )ג ,( 14)א ןאאיר(, 15בכורדיסתאן )א, (43ארם צובא )אב בתי כנסת

-המאה הששמן   (14)א איראן פהאןצ'ת הכנסת באיבי ,(99(, בית הכנסת הגדולה בג'רבה )א95בתוניס )א

 עשרה

 ישראל.-טיפוס אופייני לקהילות מזרחיות במזרח אסיה, בצפון אפריקה ובארץ

 

  . היכל כרהיט חופשי23

 . כותל המזרחבסמוך ל חופשיכרהיט  היכל העומד

 
  עשרה-, סוף המאה התשע'בבא תמא', ירושלים בית הכנסת

 בית הכנסת , (א50)א  אמסטרדאם ,הפורטוגזי א(,  בית הכנסת54)ג , ירושלים בית הכנסת ה'גורל'וכן: 

 (48)א , יווןנינהאי

ישראל וברחבי תפוצות העם היהודי מן -(, נפוץ בבתי כנסת בארץ9בדומה לטיפוס ארון הקודש כרהיט חופשי )מס'

 העת העתיקה ועד היום.

 

 ומזרחיות בקהילות ספרדיות ותתיבטיפוסי 

 

 מגדלה כתיב.  24

 
  עשרה -, המאה התשע, צפת'אר"י הספרדי'ה בית הכנסת

 ג(99, )געשרה-, המאה התשע'אבוהב'בית הכנסת וכן: 

המאה  מן (3)א הגדת קאופמןו, (1)א , הגדת ברצלונה(4)א בהגדות של פסח: הגדת האחות להגדת הזהב

 .עשרה -ארבעה

 עשרה.-התשעישראל  במאה -טיפוס המצוי בספרד בימי הביניים  ובארץ

 

 . תיבה כלואה בין ארבע עמודי תווך25

 

 

 טורקיהבית הכנסת 'ביקור חולים', איזמיר, 
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 . (45)א תורכיה בית הכנסת 'שלום', באיזמיר

הונגריה וצ'כוסלובקיה, ה בפולין, (ד, מצוי1טיפוס זה, כדוגמת הבימה הכלואה בין ארבע עמודי תווך )מס' 

  מזרח אירופה. תקופות הכיבוש העות'מאני שללשער שהגיעה לתורכיה ב  וניתן 

  

 

 

  מזרחיביתן תיבה כ. 26

 

 ראשית המאה העשרים, ירושלים, 'מוסיאוף' בית הכנסתב תיבה
 ג(2)ג , ירושלים, שכונת הבוכריםבבא תמאבית הכנסת וכן: 

 , ירושליםתיקההעיר העב(, 4)ג והאיסטנבולים ב(9)ג , אליהו הנביאג(8)ג בתי הכנסת רבן יוחנן בן זכאי

 (49)א בית הכנסת 'ביקור חולים', איזמיר, טורקיה 

 בירושלים. של קהילות ספרדיות ומזרחיות בבתי כנסת טיפוס זה נפוץ

 

  נייד לחןושתיבה כ. 27

 
 ראשית המאה העשרים ,'הגורל', ירושלים בית הכנסת יבה,ת

 ב(4)ג עשרה-, המאה התשעבבית הכנסת 'מוסיאוף' ישנה תיבהוכן: 

 (45)א תורכיה 'שלום', איזמירבית הכנסת  תיבה,

 (39)א בית הכנסת של קהילת ראידה, תימן, תיבה

 (94( )א99תיבה ניידת, תוניס )א

 ישראל. -ובארץ, בצפון אפריקה טיפוס נפוץ בקהילות במזרח אסיה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 211 

 כמלבןתיבה . 28

 
 עשרה-תיבה, בית הכנסת הגדולה, תוניס, המאה התשע

 בתי כנסת בצפון אפריקה.ייני לטיפוס אופ

 

 תפילה  כןדוכתיבה . 29

 

 

 

 

 

 

 

 

  עשרה-, המאה התשע'סניור' טבריה בית הכנסת

 .(81)ג, 8130רה, אבוכ סת,נהכת ביתיבה, 
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בהם עיצב שלמה קאופמן את ריהוט  בירושלים  בתי הכנסת

 1הקודש
 

  2.אחווהשכונת משכן יעקב וישראל,  בית הכנסת .3

  3., בית ישראל'בית יוסף' בית הכנסת .2

4., שכונת כנסתבתי ברוידא 'קהילת יעקב', בית הכנסת .1
 

5.ימין משה , שכונת'בית ישראל' בית הכנסת .4
 

6.'ת 'דמשק אליעזרונ, שכבתי הורודנאבכולל  בית הכנסת .5
 

7.בית וגן, שכונת בית החולים 'שערי צדק'ב בית הכנסת  .6
 

  8., שכונת מאה שעריםבתי אונגרין ,'חתם סופר' בית הכנסת .7

9.כרם , שכונת'בית אברהם' בית הכנסת .8
 

10.מאה שעריםשכונת , בתי נייטין'בית מנחם'  בית הכנסת .9
 

11.זכרון משהשכונת  'אהלי יעקב', בית הכנסת .31
 

12.כנסתשכונת , בתי ראנד'זכרון מנחם'  בית הכנסת .33
 

 

 

                                                 

 השוואה סגנונית. ר מחקרי, עדות של מידענים  וחומ לשלמה קאופמן על פי מיוחסריהוט קודש זה   1
 .38מס'  ,קטלוג ריהוט הקודש במחקר 2

 .27מס'  ,שם  3

 .32מס'  ,שם 4

 . 36מס'  ,שם 5
 .28מס'  ,שם 6
 .35מס'  ,שם 7
 .34מס'  ,שם 8

 .29מס'  ,שם 9
 .31מס'  ,שם 10
 .26מס'  ,שם 11
 .21 מס' ,שם 12
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 רשימת האוספים וקיצוריהם

 

 אביב-אוסף יצחק איינהורן, תל                   איינהורן אוסף 

 אביב-אוסף משפחת גרוס, תל           גרוס משפחת  אוסף 

  אינדקס ירושלים לאמנות יהודית, האוניברסיטה          אמנות יהודיתמרכז ל

      העברית   ירושלים                                           

 ארכיון ציוני מרכזי         אצ"מ                        

 סיר אייזיק וליידי אדית   המוזאון לאמנות יהודית ע"ש         מוזאון וולפסון           

       וולפסון, היכל שלמה, ירושלים                                           

  ירושלים מוזאון ישראל            מוזאון ישראל       

 , ירושליםיודאיקה ואתנוגרפיה, מוזאון ישראלל מידע  מרכז                        מרכז מידע

 איטליה ע"ש א"ש נכון, ירושליםמוזאון יהדות    מוזאון יהדות איטליה   

 , ירושליםחיים הויזמןאוסף       אוסף הויזמן               

 , ירושליםארכיון יד בן צבי    ארכיון יב"צ                  

 אוסף שוקי פריימן, אפרת   פריימן                  אוסף 

  זכרון יעקבלייטנר,  אוסף יחיאל    לייטנר                 אוסף 
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 ביבליוגרפיה וקיצוריה

 

 

 רותב' ', ובתפוצות ישראל בארץ הקדומים הכנסת בתי של אדריכלותה', 'מ, יונה-אבי יונה-אבי

 .561–531' עמ, ט"תשי אביב-תל ,היהודית האמנות(, עורך)

 .ד"תשנ אביב תל, א' חלק, והתפילה הסידור',  ע(, שטיינזלץ) ישראל אבן (שטיינזלץ) ישראל אבן

 סיפורי(, עורך) ענרז' ', הישנה ישראל ארץ אווירת – שלמה בת', 'ר, אהרנסון שלמה בת אהרנסון,

 .33–33' עמ, 5996 אביב תל, מושבות

-בארץ החדשה היהודית ההתיישבות של הראשון הגל ואופי היקף', 'ר, אהרנסון יהודית התיישבות — 

, ישראל ארץ של ישוביתי-סטוריתיה בגיאוגרפיה מחקרים, '5881-5893) ישראל

 .91–88, עמ' מ"תש ירושלים

 .ד"תשס ירושלים, הראשונה העלייה במושבות סיורים :ונלכה לכו', ר, אהרנסון כה נללכו ו —

 ירושלים ,(עורכת) לבסקיח' ', הראשונה העלייה אנשי בעיני ירושלים', 'ר, אהרנסון ראשונה יהיעל —

 .61–18 'עמ, ט"תשל ירושלים, הציונית יהיובעש בתודעה

מקומה  ,י' קומפטון )עורכת(, אהרנסון, ר', 'כיצד קמה רחובות ובמה ייחודה?' רחובות —

 .59-53, עמ' 5998רחובות  ,ומעמדה של רחובות בתולדות היישוב

 אליאבמ' ', ובהתפתחותן הראשונה העלייה מושבות בהקמת שלבים', 'ר ,אהרנסון  שלבים —

 .81–11' עמ, ב"תשמ ליםירוש, א, הראשונה העלייה ספר ,(עורך)

 Ostergard, D. (ed.), Bent Wood and Metal Furniture, 1850-1940, New אוסטרגרד

York 1987                                                                                                 

 .ט"תשכ אביב תל ,מסעות אוצר, ד"י, אייזנשטיין ייזנשטייןא

מחזון להגשמה: סיפורה של משפחת דרכסלר -ראש פינה הורוביץ, כ', -הורוביץ                             איש-איש

 .5998נתניה מראשוניה ומייסדיה, 

 .5989אביב -תל ,ישראל-מסעי נוצרים לארץמ',  איש שלום, איש שלום

 .ח"תשמ אביב-תל, ההיסטורית בהתפתחותה בישראל התפילה, מ"י, אלבוגן אלבוגן

 .5988 ירושלים, 7171–7111, ט"הי במאה ויישובה ישראל ארץ', מ, אליאב אליאב

, 'בהודו ין'קוצ יהודי של  הכנסת מבתי( קודש ארונות) היכלות'', א, אורון-אליהו אורון-אליהו

 .ד"תשס ירושלים, העברית האוניברסיטה, מוסמך לתואר עבודה

ון, מ', 'אברהם פירקוביץ' וגניזות קהיר: בעקבות עיון בארכיונו שש-אלקין, ז' ובן ששון-אלקין ובן

 .91–15)תשס"ב(, עמ'  93פעמים האישי', 

, העשרים שנות בראשית ישראל לארץ היהודית ההגירה :אימיגרנטים', ג, אלרואי אלרואי, אימיגרנטים

 .ד"תשס ירושלים

, 7171–7711ת הרוסי מהאימפריה היהודית ההגירה :השקטה המהפכה', ג, אלרואי שקטה המהפכה —

 .ח"תשס ירושלים

                                Huyghe, R., (general editor), Byzantine and Medieval Art, Paris 1958 אמנות ביזנטית

 קהילות) מרוקו(, עורך) סעדון' ח, 'ומצווה קדושה תשמישי, הכנסת בתי', 'א, אמר מרוקו אמר,

 .183–181 'עמ, ד"תשס ירושלים, (והעשרים עשרה-התשע אותבמ במזרח ישראל
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 .5998 ירושלים, קיבצתים', ר, יעקובי', א, אמר   קיבצתים —

 קהילות) תוניסיה(, עורך) סעדון' ח', בו הקדושה ותשמישי הכנסת בתי', 'א, אמר תוניסיה —

 .161–115 'עמ, ה"תשס ירושלים, (והעשרים עשרה-התשע במאות במזרח ישראל

 , ירושלים תשל"ט.(7171–7711) ז"תרע-ר"ת בירושלים הספרדית העדה', נ, אפרתי אפרתי

 הגדולות התקופות, הראשון הארצישראלי האמן' מעצמו האמנות  מלך', 'ח, באר באר, מלך האמנות

 .85-88עמ'  ,5983 אביב תל, ב', ישראל ארץ של בהיסטוריה

 .58–56(, עמ' מ"תש כסליו)( 18) 1, מס' 'ה ולעתמ',  חותם פיתוחי מפתח', 'ח, באר מפתח —

 Belinfante, J.C.E. (ed.), The Esnoga: A Monument to Portuguese-Jewish  בלינפנטה

Culture, Amsterdam 1991                                                                            

 .5983 ירושלים, מחדש גילוייה, ט"הי במאה ישראל ץאר',  י,אריה-בן אריה, ארץ ישראל-בן

 העלייה עד לחומות מחוץ ירושלים יהודי של" החלוצית" היציאה', 'י,אריה-בן היציאה —

 .386–335, (ד"תשל', )א שלם, (' 5881) הראשונה

 וכתופעה היסטורי כמקור ט"הי' במ י"לא המערביים הנוסעים ספרות', 'י,אריה-בן הנוסעים —

 .588–519, (ו"תשמ) 13 קתדרה', יתתרבות

, העתיקה העיר, עשרה-התשע במאה ירושלים :התקופה בראי עיר', י,אריה-בן עיר בראי תקופה, א' —

 .ז"תשל ירושלים

 , ירושלים תשל"ט.: ירושלים החדשה בראשיתההתקופה בראי עיר', י,אריה-בן עיר בראי תקופה, ב' —

 המאה של השמונים בשנות לחומות מחוץ שנבנו ודיותהיה השכונות', 'י,אריה-בן השכונות —

 .18–13(, ז"תשל) 1 קתדרה', ט"הי

 , ירושלים תשמ"ח.7171–7771 ,ישראל ארץ בנוף העברית המושבה', י,ארצי-בן ארצי, המושבה העברית-בן

 ,בותמוש ספורי(, עורך) ענר' ז', בארץ יחידה ספרדית מושבה – טוב הר', 'י,ארצי-בן טוב-ארצי, הר-בן

 .15–18עמ'  ,5996 אביב-תל

 .ט"תשמ אביב תל, ומורשתם בספרד כנסת בתי', מ, דב בן בן דב

 .Barag, D.P., ‘Glass’, Encyclopaedia Judaica, VII, Jerusalem 1971, pp ברג

607–608 

 .5991ם ירושלי, ישראל מוזיאון, א, מאוצרות ארם צובברושי                                         ברושי, מ' )אוצר התערוכה( 

, ומסות מחקרים קובץ, ציונות בטרם ישראל ארץ יישוב: בארץ גלות', י, ברטל גלות בארץ ברטל,

 .ה"תשנ ירושלים

', ט"הי במאה בירושלים היהודית החברה של עדתית הרב דמותה על', 'י, ברטל היהודית החברה —

 .511–551, (ד"תשנ) 18 פעמים

 .59–3, (ז"תשל) 1 קתדרה, 'והמציאות הדימוי – חדש ויישוב ישן יישוב', 'י, ברטל חדש יישובו ישן יישוב —

  לבסקיח' ?' החדש ראשית או הישן התפשטות – החומות מן היציאה', 'י, ברטל יציאה —

 .33–58 'עמ, ט"תשל ירושלים, הציונית יהיובעש בתודעה ירושלים(, עורכת)

 ,א, הראשונה העלייה ספר(, עורך) ,אליאב מ' ',הראשונה העלייה ספרות', 'י, ברלוביץ ברלוביץ

 .161–118תשמ"ב, עמ'  ירושלים

 .ח"תרפ ירושלים, ובהוה בעבר ישראל בארץ המזרח יהודי, ד"מ, גאון גאון
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 ש"ע" ישראל תפארת,ו" החסיד יהודה רבי חורבת": לתפארת חורבה בין', ג, גביש גביש

, תערוכה קטלוג, בירושלים היהודי ברובע אריםהמפו הכנסת בתי שני ק"ב ניסן

 .1333 ירושלים, ל"ז קפלן יצחק ש"ע הישן היישוב חצר מוזיאון

 Goodwin, G., A History of Ottoman Architecture, London 1971                    גודווין

 .568–561, עמ' (א"תשכ) ו' ,ישראל ארץ', כנסת-בית של בימה – אנבול, 'ד"ש, גויטיין , אנבולגויטיין

 Goitein, S.D., A Mediterranean Society, 2: The Community, Berkeley 1971 ניתגויטיין, חברה מזרח תיכו

-Goldman, E., ‘Samuel Halevi`s Synagogue’, Jewish Art 18 (1992), pp. 59 גולדמן

69                                                                                                                    

 39 קתדרה ,לה התארגנות בעלי מלאכה בירושלים'מתי התחיד', 'גנחובסקי,  גנחובסקי

 .596-595)תשמ"ו(, עמ' 

-7171נוגרפית היהודית אנסקי והמשלחת האת, בחזרה לעיירהגונן                                           גונן, ר', )עורכת(  

 .5991ם ירושלי, ישראל מוזיאון  ,7171

 .5991 , מוזיאון ישראל, ירושליםבדרך משליגידל ט', גידל                                            

ימין משה, מחנה ישראל,  –בית תפילה: בתי כנסת חבויים בלב ירושלים ר' גפני,  גפני, בית תפילה 

 , ירושלים תשס"ח.ן ישראלנחלת שבעה, אב

 .111–153, עמ' (ד"תשס, )563-561 אריאל', שערים מאה סביב כנסת בתי', 'ר, גפני מאה שערים —

החורבה, שש מאות שנים של ר' גפני, א' מורגנשטרן, ד' קאסוטו )עורכים(,  גפני, מורגנשטרן, קאסוטו

 .1353ירושלים,  התיישבות יהודית בירושלים,

                                                                                                   Jarrasse, D., Synagogues, Paris 2001ג'רסה

  Gruber, S.D., Synagogues, New York 1999                                                          גרובר, בתי כנסת

 Gruber, S.D., American Synagogues, New York 2003                                       קהבאמריבתי כנסת  —

        Gruber, S.D., ‘The Synagogues of Piedmont’, J.R. Woolf (ed.), Ebrei פיימונטה —

Piemontesi: The Jews of Piedmont, New York 2008, pp.63–69                   

 Grotte, A., Deutsche böhmische und polnische Synagogentypen von XI. Bis הגרוט

Anfang des XIX. Jahrhunderts, Berlin 1915                                                     

  ירושלים תר"ץספר זכרון,  החרש והמסגר בירושליםבסקי, פ', יגראי בסקי, החרש והמסגריגראי

 .ט"תרצ ירושלים, שובהי ספר', פ, בסקיייאגר שובר היספ —

 הגירה, (עורך) שנאןא' , 5885-5951', אירופה יהודי של ההמונית ההגירה', 'א, גרטנר גרטנר, הגירה ההמונית

 .383–313, עמ' 5981 ירושלים, ובעמים בישראל והתישבות

ה, י   תצליל, נגינה כקישוט בתי כנסת'-: כליהיהודי יוםרהאינסטרומנט', 'ד, דוידוביץ דוידוביץ, האינסטרומנטריום

 .31–19, עמ' (ל"תש)

 כע.ב"תשמ  אביב תל, פולין של כנסת בבתי ואמנים אמנות, 'ד, דוידוביץ אמנות —

                       .ן’תהילים מפורש בידי עמוס חכם, דעת מקרא, ירושלים תש                   , תהיליםדעת מקרא

 .5931–5931כר', תל אביב  1, מימים ראשוניםדרויאנוב, א' )עורך(,  בדרויאנו

 עבודה   ,'5931- 5881מוסד בית הכנסת במושבות העלייה הראשונה 'דרורי                                         דרורי, א', 

 5999העברית, ירושלים  סמינריונית,  האוניברסיטה                                                   

 Hubka,T.C., Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an           הובקה  

Eighteenth-Century Polish Community, Hanover and London 2003                                                           
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                                                      Hibbard,H., The Metropolitan Museum of Art, New York 1980היברד  

     Hillenbrand, R., Islamic Architecture; Form, Function and        ליישר   הילנברנד 

Meaning, Cairo 2000                                                                                    

                 Hinckley, F.L., A Directory of Antique French Furniture 1735-1800, New York 1967 הינקלי  

  ירושלים, הקודש פני מול אלי' זקס )עורך(, ', ועיצובו מקורו הקודש ארון', 'א, הירש הירש

 .19–58 'עמ 1331

 .133–593, עמ' (ה"תשנ) 55 ,מחניים, וכליו הכנסת בית', עטמ מקדש', 'מ, הכהן הכהן, מנחם

 ,ומסות מאמרים :הכנסת בית', העתיקה בירושלים כנסיות בתי, 'מרדכי הכהן הכהן, מרדכי

 שמח.–, עמ', שו"תשט ירושלים

 .א"תשס ציון מבשרת, הרבנים מסע רשימת :מסעי אלה ',ב' י ,הורוויץ הלוי הלוי הורוויץ

 .5995 ירושלים, היהודי והבית הכנסת בית אפגניסתאן', ב, יניב', ז, ביהנג הנגבי, יניב

 .ו"תשט אביב-תל, ישראל בעם מלאכה ובעלי מלאכה', מ, הנדל הנדל

 .ד"תרכ צפת, הקודש טהרת ספר', ש, העליר העליר

 העלייה ספר(,  עורך) ,אליאבמ', ', במושבות העברי הדיבור יתיתח', 'ש, הרמתי הרמתי

  .116–118, עמ' .ב"תשמ ירושלים ,א, הראשונה

 ,’Weber, A., ‘Ark and Curtain: Monuments for a Jewish Nation in Exile וובר

Jewish Art 23/24 (1998), pp. 89–99  

 Wolfe, G.R., The Synagogues of New York’s Lower East Side, New York וולף

1978                                                                                                               

 .ה"תשס ירושלים, בגליציה יהודית אמנות שרידי :והדר הוד(, עורך' )מ, וונדר וונדר

 .13–8, (ן"תש) 11 קתדרה' התיבה לפני ציבור שליח מורידין החלו מתי', 'ז, וייס 

 Wischnitzer, R., Architecture of the European Synagogue, Philadelphia אדריכלותוישניצר, 

1964  

 Wischnitzer, R., Synagogue Architecture in the United States, Philadelphia וישניצר, ארצות הברית

1955 

 העלייה ספר(, עורך) ,אליאבמ' ', במושבות הלאומי החינוך צמיחת', 'ז, ולק ולק

 .111–138תשמ"ב, עמ'  שליםירו ,'א, הראשונה

, 7111-7777ירושלים שלנו: קורות המושבה האמריקאית בירושלים וסטר, ב"ס,  וסטר

 .5991ירושלים 

 Zimiles, M., Gilded Lions and Jeweled Horses: The Synagogue to the זימילס

Carousel, New York 2007                                                                        

 , תשנ"ג.ספר ישרי לבחזן, ד',  חזן

 Hachlili, R., ‘The Niche and the Ark in the Ancient Synagogues’, BASOR יחכליל

223 (1976), pp. 43–53                                                                                     

 צמיחת עד הפרושים עליית מראשית בירושלים מלאכה ובעלי פועלים' ',י, חנני חנני

 קפד'-ס'ק' עמ(, 5915) ג', ותולדותיה ירושלים לחקר רבעון ירושלים:',החדש היישוב

 .ה"תשמ אביב-תל, ימינו ועד קדם מימי ישראל בארץ כנסיות בתי', ע, פ"חרל חרל"פ

 Trabelsi, H.V., (ed.), La Pèlerinage de la Ghriba à Djerba, Paris 1994 טרבלסי
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 . 1335, אור יהודה בתי כנסת בבבל: פרקי מחקר ותיעודצ' יהודה )עורך(,  יהודה

 .א"תש לציון ראשון ,א"התש-ב"התרמ לציון ראשון(, עורך' )ד, יודילוביץ יודילוביץ

קטלוג  ,ומרית: פרקים בתרבותם החמאנית'העות באימפריה ספרד יהודי', א, יוהס יוהס, יהודי ספרד

 .ט"תשמירושלים , ישראל מוזיאון

 עבודה, 'הקודש בייצוג עיונים :לחומרי מופשט בין – "מנורה-שויתי"ה'', א, יוהס מנורה-שיויתי —

 .ד"תשס, בירושלים העברית האוניברסיטה, לפילוסופיה דוקטור התואר קבלת לשם

 תשמ"ד.-ם תשל"זו, ירושלי-, אספר שאלות ותשובות יחוה דעתיוסף, ע',  יוסף

 .ג"תשל ירושלים', ב ,שבע באר ועד מדן', ד, ילין , ד'ילין

 .ד"תרפ ירושלים, ח"תרע–ד"תקצ, ירושלים לבן זכרונות',  י, ילין ילין, י'

 .Yaniv, B., ‘The Cherubim on Torah Ark Valances’, Assaph.4 (1999), pp יניב, כרובים

155–170 

 :כנישתא', אירופה מזרח של הקודש בארונות הכתרים שלושת מוטיב', 'ב, יניב מוטיב הכתרים —

 .פז–סז , עמ'(ג"תשס) 1 ועולמו הכנסת בית על מחקרים

 Yaniv, B., ‘The Origins of the “Two-Column Motif” in European מוטיב העמודים —

Parokhot’, Jewish Art 15, (1989), pp.: 26–43                                  

 .ח"תשנ ירושלים, ותולדותיו תורה לספר התיק :חושב מעשה', ב, יניב מעשה חושב —

 הספרדי, האשכנזי הכנסת בבית מטקסטיל קדושה תשמישי :רוקם מעשה', ב, יניב מעשה רוקם —

 .ט"תשס ירושלים, והאיטלקי

 יהודי קלורבפול ירושלים מחקרי', בירושלים הספרדיים הכנסת בתי סקר', 'ב, יניב סקר —

 .138–135(, עמ' ד"תשמ) ו–ה

 Yaniv, B., ‘Praising the Lord: Discovering a Song of Ascents on Carved פרקי שירה —

Torah Arks in Eastern Europe’, Ars Judaica 2 (2006), pp. 83–102            

 Yaniv, B., ‘The Sun Rays on the Top of the Torah Ark: A Dialogue with קרני שמש —

the Aureole, the Christian Symbol of the Divinity on Top of the   

Altarpiece’, M. Poorthuis, J. Schwartz, and J. Turner (eds.), Interaction  

between Judaism and Christianity in History, Religion, Art and Literature, 

Leiden 2009, pp. 477–493 

 ,יהודית באמנות מאמרים קובץ :תימורה, 'הקודש ארון במעלה הלל שיר', 'ב, יניב שיר הלל —

 .513–533, עמ' ו"תשסרמת גן 

, שבגולה לאחיהם בארץ היושבים היהודים שכתבו ישראל ארץ אגרות', א, יערי יערי, אגרות

 .5985 גן-רמת

 .ז"תש ירושלים ,ישראל ארץ זכרונות', א, יערי זכרונות —

, ציון שיבת ראשית עד הביניים מימי יהודים עולים של ישראל ארץ מסעות', א, יערי מסעות —

 .ו"תש אביב-תל

 עד שני בית מחורבן לגולה מהארץ השליחות תולדות: ישראל ארץ שלוחי, 'א, יערי שלוחי ארץ ישראל —

 .ב"תשס ירושלים, עשרה התשע המאה

 .ט"תשכ אביב תל ,7111–7781 בשנים אלישר-בארץ העברית העתונות', ג, ירדני ירדני

  Israelowitz, O., Synagogues of New York City, New York 1982 ישראלוביץ
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, ומסות מאמרים: הכנסת בית',  ההלכה בספרות הכנסת בית אמנות, 'ז"י, כהנא כהנא

, התשובות בספרות מחקרים בספרו מחדש נדפס) שח–רנה' עמ, ו"תשט ירושלים

 (.391–319' עמ, ג"תשל ירושלים

 של ירושלים' לקורס עבודה', שלשום תמול של בירושלים הזית עץ מלאכת', 'א, כרמון כרמון

 .ט"תשנ ירושלים, שכטר מכון, באר חיים בהדרכת' עגנון

 ,  'קורות ספרותייםטרקסין' ויום הכיפורים: דימויים חזותיים ומ'אמה ' ש', , לדרמן                                        לדרמן

 .13-35, עמ' ו"תשסרמת גן  ,יהודית באמנות מאמרים קובץ :תימורה

', העתיק הכנסת בית של והפנים הריהוט: מעט למקדש קהילתי ממרכז, 'י"ל, לוין ריהוט, לוין

 .81–36(, עמ' א"תשנ) 63 קתדרה

 אביב תרצ"ב.-, תלזכרונותיאפשטיין, זאב הלוי, -לוין אפשטיין-לוין

, ירושלים תער"ב תקנותיה וסדריההחלוקה: מקורה, השתלשלותה, לונץ, א"מ,  ץ, החלוקהלונ

 ]=תרע"ב[.

 .ו"תרנ ירושלים  ,ישראל ארץ לוח(, עורך) מ"א, לונץ לוח א"י —

  Loukomski, G., Jewish Art in European Synagogues, London 1947 לוקומסקי

 ,(7111-7711ה אחת בישראל במשך מאה שנה )בני יונה: תולדות משפחליואי, א',  ליואי

 תל אביב תש"ד. 

 ,ישראל מוזיאוןקטלוג , צובא ארם מאוצרות', חלב של הקדמון הכנסת בית', 'ע, מאיר מאיר

 .51 –53 , עמ'5991ירושלים 
 .83–39, )תשס"ב(  535 , קתדרהמתי נבנו בתי הכנסת  הגליליים?' , 'מגנס, ג' מגנס

 –ט"תרנ משה בימין ישראל בית הכנסת לבית שנה מאה :'משה לימין ליךמו' מוליך לימין משה

 .ט"תשנ ירושלים, ט"שנת

ירושלים  ,ישראל מוזיאון ,חיי היהודית במארוקולנצט א', )ריכוז המערכת(, -לנצט                                 מולר-מולר

5983. 

 .581 אריאל'מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר"א',  א', ,מורגנשטרן                                מורגנשטרן

 מוזיאון, ומסורת תרבות שנות אלפיים תימן יהודי', א, שנפר-בסקי'מוצ תימן, יהודי שנפר-בסקי'מוצ

 .1333 ירושלים ,ישראל

 Muchawsky-Schnapper, E., ‘A Unique Yemenite Tevah from San`a’, The מצנעאתיבה  —

Israel Museum Journal 15 (1997), pp. 67–93 

 בשלהי בירושלים הספרדים עדת של בתודעתם הציונות של מקומה', 'פ, טלמון-מורג טלמון-מורג

 ,הציונית ובעשייה בתודעה ירושלים ,(עורכת) לבסקיח' ', עשרה-התשע המאה

 .11–31 'עמ, ט'תשמ ירושלים

–13עמ'  )תשס"ח(, 581 אריאלגר"א', א' מורגנשטרן, 'מאתיים שנה לעליית תלמידי ה מורגנשרטן

11. 

 .1336 ירושלים ,נתיבותיה וכל צפת(,  עורך' )א, מירון מירון

 ס.”אביב תש-, תלשורו הביטו וראו ,א' מישורי, מישורי 

 .א"תשל אביב-תל, הישן היישוב בתולדות פרקים, ר"א, מלאכי מלאכי

–Mann, V.B., ‘The Recovery of a Known Work’, Jewish Art 12–13 (1986 מן

87), pp. 269–279                                                                                           

   Mann, V.B. and Kleeblatt, N.L., Treasures of the Jewish Museum, New מן וקליבלט

York 1986                                                                                                     
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            Metzger, T.&M., Jewish Life in the Middle Ages: Illuminated Hebrew Manuscripts of the מצגר

Thirteenth to the Sixteenth Centuries, New York 1982                                 

 .5988, תל אביב  על פסיפס ואבן, י' נוה, נוה

 .תש"ס, נתניה יט'(-בתי כנסת בצנעא )מאות יח'נחשון, י',  נחשון

 .5983ראש פינה  תשמ"ב,-ראש פינה בת מאה: תרמ"בניב, ד' )עורך(,                                              ניב

 . 5983  אביב-תל, שראלבי מאיטליה קדושה ותשמישי קודש ארונות, א"ש, נכון נכון

–Narkiss, B., ‘Heikhal, Bimah, and Teivah’, Jewish Art 18 (1992), pp. 30 נרקיס

47                                                                                                                  

 , ירושלים תשס"ח.ורח חייםא, חלק א: תשובות חתם סופרסופר, מ',  סופר

 .ז"תש ירושלים, וציוריו ארופוס-דורא של הכנסת בית, ל"א, סוקניק סוקניק

 :Stager, L. E., ‘Jerusalem and the Garden of Eden’, Eretz-Israel              סטאג'ר

Archaeological, Historical and Geographical Studies, 26 (Frank Moore   

Cross Volume) (1966), pp.183-189                                                           

 Streja, A.and Schwarz, L.,  Synagogues of Romania, Bucarest 1997        סטריה ושוורץ

 .5918 אביב תל, פליא האי ',נ, סלושץ סלושץ

 .5913 אביב תל, ב"תש-ב"תרמ הימי דברי פרשת :יעקב זכרון', א, סמסונוב סמסונוב

 .13.1.5966, ידיעות אחרונותסנדרסון, נ', 'מי פיסל את האריה',   סנדרסון

-7777ירושלים שלנו: קורות המושבה האמריקאית בירושלים וסטר, ב', -וסטר                           ספפורד-ספפורד

 .5991, ירושלים, 7711

 Safrai, Z., ‘Dukhan, Aron and Teva: How Was the Ancient Synagogue ספראי

Furnished?’,  R. Hachlili (ed.), Ancient Synagogues in Israel, Haifa 1989, 

pp. 69–84 

 Sarna, J., American Judaism, New Haven 2004 סרנה

 Sarshar, H. Esther’s Children: a Portrait of Iranian Jews, Philadelphia סרשר

2002 

 .Assis, Y-T., ‘Synagogues in Mediaeval Spain’, Jewish Art 18 (1992), pp עסיס

7–28                                                                                                               

 .53-1(, עמ' 1338) 533 יםזמנ עפרת, ג', 'התחלה ראשונה: "תורה ומלאכה" ', , התחלה ראשונהעפרת

 .5993אביב -כר', תל 1, על הארץג' עפרת,  על הארץ —

–ב"תרמ שלה הכנסת ולבית לשכונה שנה מאה :משה אהל(, עורכת' )נ, פויכטונגר פויכטונגר

 .ד"תשמ  ירושלים, 7171–7771/  ב"תשמ

 Piechotka, M. and K,. Bramy Nieba: Boznice drewniane, Warsaw 1996 פיאכוטקה, בתי כנסת

 Piechotka, M. and K., Wooden Synagogues, Warsaw 1959 בתי כנסת מעץ —

 Petersen, A., Dictionary of Islamic Architecture, London 1996 פיטרסן

 .ו"תשנ–ד"תשנ ירושלים, תצמח מארץ אמת, מ"י, פינס פינס, אמת מארץ תצמח

 .ט"תרצ אביב-תל, פינס מיכל יחיאל כתבי,  מ"י, פינס כתבים —

 .ד"תשי ירושלים, ימינו עד הריניסאנס מתקופת באיטליה הכנסת בתי', י, פינקרפלד פינקרפלד, איטליה

 .5918 מרחביה, יהודית אמנות בשבילי', י, פינקרפלד אמנות יהודית —
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 עלית עד הגאונים תקופת מסוף, ישראל בארץ הכנסיות בתי', י, פינקרפלד בתי כנסיות —

 .ו"תש ירושלים, סידיםהח

 ירושלים, מרוקו, יריה'אלג, תוניסיה: הצפונית באפריקה הכנסת בתי', י, פינקרפלד צפון אפריקה —

 .ד"תשל

פעמים פישוף, א', 'אדריכלות בתי הכנסת באיטליה: היבטים אמנותיים והסטוריים', פישוף                                        

 .59-3עמ'  א(")תשמ 8

 מוזיאוןקטלוג , עשרה-התשע במאה ישראל בארץ ואומנות אמנות(, עורך' )י, פישר פישר

 .5989  ירושלים, ישראל

 Plaza, S.P.M., Alvarez A.L., and Delgado. Y.A., ‘Excavations Round the פלאזה, אלוארז ודלגדו

Samuel Halevi Synagogue (Del Transito) in Toledo’, Jewish Art 18 (1992), 

pp. 49–57                                                                                                         

                                                      Feller, A., ‘Purim of Saragossa’, Jewish Art 18 (1992), pp.79-85    פלר

 , תל אביב תשט"ו.דרך שופט בירושליםרומקין, ג', פ פרומקין

 , ירושלים תשי"ב.שערי צדק: לתולדות בית החולים שערי צדק בירושליםפרוש, א',  פרוש

               ,Parry, K. (ed.), The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity פרי

Oxford 1999                                                                                                    

 .5983 ירושלים, הירושלמי הזכרון ספר, ד"נ, פריימן פריימן

 .ג"תשל ירושלים (,7717) ירושלימה, 'ל, פרנקל פרנקל

 Sabar, S., ‘Messianic Aspirations and Renaissance Urban Ideals: The דימוי ירושלים צבר,

Image of Jerusalem in the Venice Haggadah, 1609’, Jewish Art 23 (1997), 

pp. 295–313 

 Sabar, S., Ketubbah: Jewish Marriage Contracts of the Hebrew Union כתובה —

College Skirball Museum and Klau Library, Philadelphia 1990 

 בארץ חזותית לאמנות האשכנזים ושל הספרדים של ביחס השוני לבחינת', 'ש, צבר לבחינת השוני —

 .531–81, עמ' (ג"תשנ) 16 פעמים', מאנית'העות התקופה  בשלהי ישראל

 Sabar, S., ‘Remember Zion: Jewish Folk and Souvenir Art of the מזכרות —

Nineteenth Century’, W. Lindwer and H. Pool (eds.), From Jerusalem with 

Love: A Fascinating Journey through the Holy Land with Art,    

Photography and Souvenirs, 1799–1948, Amsterdam 2010, pp. 2-39  

 .5993, ישראל מוזיאוןקטלוג , טוב מזל', ש, צבר מזל טוב —

 Sabar, S., ‘Hebrew Manuscript Decoration in Piedmont from the Late 16th פיימונטה —

to the Early 19th Centuries’, J.R. Woolf (ed.), Ebrei Piemontesi: The Jews 

of Piedmont, New York 2008, pp. 55–61                                                        

 באירופה ישראל בתרבות מגיים כחפצים ואבזריו התורה ספר, ומגיה תורה', 'ש, צבר  תורה ומגיה —

 .589–519, (א"תשס) 81 פעמיים', האסלם ובארצות

-63, עמ' (5998ינואר ) 515 אריאל '(,5951מ', 'הרקע לצילומיו של ליאון קהאן ) ,צור צור

19. 

 (.5951) 18ו, גל' העולם ציטרון, ש"ל, 'לתולדות העתונות העברית',  ציטרון

 המימצא , ב:המוסלמי בושהכי ועד שני בית מחורבן ישראל ארץ', י,צפריר צפריר

 .   5981 ירושלים ,והאמנותי הארכיאולוגי

 .5961, ירושלים 7111יר מאורבינו ספר המפטצרפתי, ג',  צרפתי, ג'
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 Sarfaty R., ‘The Yedid Bequest: An Unusual Judaica Collection Finds Its אוסף ידידר', צרפתי, 

Way to the Israel Museum’, Israel Museum Journal (1999): 54–57 

,  יהודים אמנים בידי קדושים מקומות תיאורי :שלוחה מנחה(, עורכת' )ר, צרפתי  מנחה שלוחה —

 .1331 ירושלים, ישראל מוזיאוןקטלוג 

 מחניים', ובאסיה המוסלמי התיכון הים במרחב הכנסת בתי אדריכלות', 'ד, קאסוטו קאסוטו, ד', אדריכלות

 .159–131, (ה"תשנ) 55

 בתי של אדריכלותב יסוד לבעיות מוקדש קובץ :בתוכם ושכנתי(, עורך', )ד, קאסוטו ושכנתי —

 .ז"תשל ירושלים,  הכנסת

 הכנסת בתי של המבנה ובעית ח"הי המאה מן איטלקי-יהודי מקור', 'ד, קאסוטו מקור —

 .13–15(, עמ' ב"תשמ) 11 קתדרה', בירושלים העתיקה בעיר הספרדיים

 .11–31 'עמ ,מעט מקדש', הכנסת בבית והכוונה קיטוב', 'ד, סוטוקא קיטוב —

 הגטאות מהקמת: איטליה ובמרכז בצפון ותכולתם הכנסת בית עיצוב'', נ, קאסוטו קאסוטו, נ'

, לפילוסופיה דוקטור התואר קבלת לשם עבודה ',5898–5156 לאמנציפציה ועד

 .1333, בירושלים העברית האוניברסיטה

 . 68-61צ"ב )תשכ"ה(, עמ'  מחניים קאפח, י', 'בתי כנסת בתימן',                                 קאפח         

 Kadish, S., ‘Sha’ar ha-Shamayim: London’s Bevis Marks Synagogue and קדיש

the Sephardi Architectural Heritage’, Ars Judaica 3 (2007), pp. 31–52   

 Kuhnel, B. (ed.)., The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and קוחנל

Islamic Art: Studies in Honor of Bezalel Narkiss on the Occasion of His 

Seventieth Birthday (= Jewish Art 23/24). Jerusalem 1998                             

 שלים תשמ"ה.כר', ירו 3, אגרות הראי"הקוק, א"י,  קוק

 Klagsbald, V., Catalogue raisonné de la collection juive du Musée de קלאגסבאלד

Cluny, Paris 1981 

 Klein, R., ‘Oriental-Style Synagogues in Austria-Hungary: Philosophy and קליין 

Historical Significance’, Ars Judaica 2 (2006), 117-134                         

 Cantera Burgos, F., Synagogas españolas, Madrid 1984 קנטירה בורגוס

-בןי' ', ט"הי במאה בירושלים והיישוב היהודי בעולם הרוחני הפולמוס', 'נ, קצבורג קצבורג

 ,בירושלים היהודי היישוב בתולדות פרקים(, עורכים) קידר וא', יהושעב"צ ', י, פורת

 .339–335' עמ, ג"תשל ירושלים

 .  ד"תשנ ירושלים, הביניים בימי כנסת בתי', ר, קראוטהיימר קראוטהיימר

 .5919 אביב-תל, התלמוד קדמוניות', ש, קרויס קרויס

 Krinsky, C. Synagogues of Europe: Architecture, History, Meaning, New קרינסקי

York 1985                                                                                                           

 Rodov, I., An all’antica Torah Ark from Renaissance Rome, a revision of רודוב, ארון קודש

a paper ‘Il rinascimento dell’antichita nell’arte sinagogle’ presented at the 

  international conference Gli ebrei a Roma, Ben Zvi Institute, Jerusalem,   January 2007                         
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 באירופה הכנסת בבתי הצמחי העיטור של הפואטיקה: הפלאי הגן', 'א, רודוב הגן הפלאי —

, רמת גן יהודית באמנות מאמרים קובץ :תימורה ב' יניב )עורכת(, ',ומקורותיה

 .531–555 , עמ'ו"תשס

 Rodov, I., ‘The Development of Medieval and Renaissance Sculptural עיצוב פיסולי —

Decoration in Ashkenazi Synagogues from Worms to the Cracow Area’, 

Ph.D. diss., The Hebrew University, Jerusalem 2003                                 
-מהגרים פועלים וגנגסטרים: פרקים בתולדות היהודים בארצות ,ר' ,רוקאווי רוקאווי

 .תש"ן אביב -, תלהברית

 .ט"תשי אביב-תל, היהודית האמנות(, עורך' )ב, רות , האמנות היהודיתרות

 Roth,C. (ed.), The Casale Pilgrim: A Sixteenth-century Illustrated Guide to עולה הרגל —

the Holy Places, London 1929                                                                        

 ישראל ארץ לוח(, עורך) לונץא"מ ', ישראל ארץ לישוב הנוצרים פעולות', 'ש, רפאלי רפאלי

 .111-135, עמ' 5983 ירושלים,  ]תרע"ב[  ב"תער לשנת

 אביב תל ,1 כרך ישראל, ארץ של בהיסטוריה הגדולות התקופות )עורך(, י' רפל                                                 רפל

5983.      

ישראל,   אוןימוז, גלגולו של סמל ,לאור המנורהג'ברה, ד' )אוצרת אחראית(, -רקח                                 ג'ברה-רקח

 .  5998ירושלים, 

', 5951–5885 ישראל בארץ היהודי ביישוב" צרפת תרבות"ו צרפת רוח', '"י, שביט      שביט                                  

 .13–38 , עמ'(ב"תשנ) 61 קתדרה

  יהודי כורדיסתאן: אורח חיים, מסורת ואמנות,)אוצרת התערוכה(,   בארי , א'-שורץ           בארי                       -שורץ

                       . 5985  ירושלים, ישראל אוןימוז

 ., אשדוד תשנ"זתבואות הארץשווארץ,  י' שווארץ

 .ג"תשמ אביב- תל, צפת תולדות', נ, שור שור

 .5983 ירושלים, ישראל מוזיאון, 7111–7118, ץ"ש של בצלאל(, עורכת' )נ, כהן-שילה כהן-שילה

 .      5989 ירושלים שנה לנחלת שבעה, 711 )עורך(, , א'שילר שילר                                          

 .1331 ירושלים, 518–518 אריאל, ואתריה צפת(, עורכים' )ג, ברקאיו' א, שילר שילר וברקאי

 .1333 ירושלים, העיר בלב נחלאות', נ, כליפא-שליו כליפא-שליו
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Abstract 

 

   The ceremoniall furnishings of the synagogue — the Torah ark, bimah or teivah and the 

prayer stand — facilitate the prayer of Jews in the synagogues of the many Jewish 

communities around the world. The Torah Scrolls are kept in the ark or  heichal among the 

Sephardi (Spanish and Portuguese) and the Jews who immigrated from Islamic lands. The 

Holy Ark is usually found on the wall facing Jerusalem. The Torah is taken out of the ark and 

placed on the bimah or teivah, usually located in the middle of the synagogue. From there, 

the parashah or the weekly portion of the Torah is read on Mondays, Thursdays and the 

Sabbath. The hazzan, or cantor, leads the prayer service standing before the prayer stand, 

which is usually placed in Ashkenazi synagogues  to the right of the ark. Such item is not 

found  in synagogues of  Jews who immigrated from Islamic countries,  and  the hazzan leads 

the prayer while  standing on the teivah and focuses in his prayers to the 'Shiviti/Menora' 

plaque that is placed on top of the heichal.  The design of these items in the synagogues in 

Eretz Israel is strongly connected with their design in the synagogues abroad..  

   The Jewish population that lived in Eretz Israel between the years 1830 and 1904 was 

divided according to their countries of origin, which spread over Eastern and Central Europe, 

North Africa, the Middle East and Central Asia. Culturally, they were comprised of 

Sephardim, Ashkenazim and Jews from Islamic lands . The Sephardim are the offsprings of 

the Jews who were expelled from Spain (Sepharad in 1492) and Portugal and scattered 

among the countries of the Ottoman Empire, the Balkans, The Netherlands, England and 

Eretz Israel. The Ashkenazim from Central and Eastern Europe immigrated to Eretz Israel 

because of religious reasons, security, economic difficulties, segregation and anti-Semitism. 

The Jews from Moslem countries immigrated to Eretz Israel during the years after 1860 from 

Morocco, Tunis, Iraq, Iran, Kurdistan, Bukhara and Yemen. 



II 

 

   The wave of immigrants known as the “First Aliya” came to the country from East Europe 

during the years 1882–1904 as a reaction to the riots fomented by the Russian and Rumanian 

governments against the Jewish population. Some of these immigrants joined the “Old 

Yishuv” (the existing Jewish community), while others founded the Moshavot, the communal 

farms of the First Aliya. Most of these Jews were religious and brought with them their 

tradition of prayer, their synagogue culture and indigenous synagogue furnishings. This is the 

reason for the diversity in styles of the furnishings found in Eretz Israel, the subject of the 

dissertation.  

   This study examines the influence of factors, such as the diffusion of the Jewish people 

throughout the world and the emigration to Eretz Israel, on the various types of synagogue 

furnishings in the modern era. In order to follow this corpus, and to examine the traditions 

and innovations in the designs, I used a catalogue of types of the different items found in the 

immigrants’ countries of origin during the nineteenth
 
and twentieth centuries.  

   The time span of this study covers the years between the mid-1830s, when the Egyptian 

rulers permitted the establishment of synagogues in Jerusalem’s Old City, up to the early 

twentieth century, usually regarded as the end of the First Aliya and the beginning of the 

Second Aliya. This period marked a time of change from life in the Diaspora of Eastern 

Europe and North African countries to the years of immigration and settlement in Eretz 

Israel. Many political, social and cultural changes, though tinged with a strong attachment to 

the traditions of the past, characterized this period. My work in this thesis has concentrated 

on the description and analyses of the ceremonial furnishings in the synagogues of the four 

Holy Cities — Jerusalem, Safed , Tiberias and Hebron — and in some Moshavot of the First 

Aliya, where I found items of furnishings relevant to this period. I discuss these items 

emphasizing the continuity of the stylistic and iconographic traditions and the changes that 

occurred in this period. As a comparative study, I have also documented the ceremonial 
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furnishings in the synagogues of immigrant communities of Sephardi and Ashkenazi Jews in 

New York City. 

   The Old Yishuv population preexisted that of the First Aliya, who by definition preserved 

the heritage of Diaspora communities from around the world. And, indeed, the different types 

of furnishings found in the synagogues of  Ashkenazi, Sephardi and  Jews who immigrated 

from Islamic lands are evidence of this. The heichalot we find in these communities  such as 

in Safed’s Sephardi Ari and Aboab Synagogues or the Raban Yochanan ben Zakai 

Synagogue in Jerusalem’s Old City are the same type of heichalot seen in some of the 

synagogues in eastern lands such as in Morocco, Tunisia, Syria and Bukhara, that is, from 

North Africa to Central Asia. 

    In the synagogue of Jews from Islamic countries settled in Safed, we find the 'tower type' 

teivah, not seen in other synagogues, though it is similar to the wooden teivot illustrated in 

Spanish Haggadot  of the Middle Ages, such as the Sarajevo and the Golden Haggadah. 

These items document the preserved items found extant in the Sephardic tradition. Some of 

the synagogues of the Sephardic communities such as the Rabbi Yosef Caro and Alsheich 

Synagogues in Safed preserve in their heichalot the Spanish heritage brought from the 

Ottoman Empire, which was a haven for Spain’s exiled Jews after 1492.      

   The Ashkenazi tradition is preserved in the Ari ha-Ashkenazi Synagogue in Safed, the 

Hasidei Karlin Synagogue in Tiberias and those of Jerusalem’s Old Yishuv. The wood carver 

Mordechai Schnitzer, who immigrated to Eretz Israel from Vilna in 5281, was the first artisan 

known to build a Holy Ark in the Old City of Jerusalem in 1837. This ark is designed in the 

Baroque style known in Poland, typified by its height and the intricately carved decoration 

composed of vegetal motifs. My study also analyzes two Torah arks that were imported from 

Eastern Europe. One came to Jerusalem in 1865 from Kherson in Ukraine and is now located 

in the Beit Ya’akov Synagogue, known as the Hurva of Rabbi Yehuda he-Hasid. This ark and 
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the ark served as models for the design of Ashkenazi arks in other synagogues in the Old City 

and in the  new quarters of Jerusalem built outside the walls in the 1890s.  At that time only a 

few designers of Holy Arks were working. One was Shlomo Kaufman who immigrated to 

Eretz Israel as a young man from Minsk, Ukraine, where he learned the art of woodworking. 

My research so far has shown that Kaufman designed the furnishings in at least 11 

synagogues in the Old Yishuv of Jerusalem.  

   Of importance, are the innovations and changes in the furnishings found in Jerusalem, 

which can be credited to the influence of one ethnic group or another. The Yemenite heichal, 

which was of a 'niche'  type in Yemen, changed to a wide wooden heichal. The Bukharian 

hiechal, which was composed of three niches in a wall in Uzbekistan  changed to a wide 

wooden heichal in which each niche became a separate wooden heichal whose façade was 

built with architectonic elements.  

   Both continuity and innovation in the stylistic heritage can also be found in the ceremonial 

furnishings in some of the Moshavot synagogues of the First Aliya. As in the Old Yishuv, 

most of the arks in the traditional styles were designed by artisans who were born in East 

Europe, where they acquired their skills. But the changes can be seen in the various elements 

decorating the arks. If we look at the ark in the Rosh Pina Synagogue, for example, we notice 

the narrow columns on the façade, which are typical only of Eretz Israel. Also, the new 

design of the narrow bottle-shaped decoration on top of the ark replaces the traditional 

amphorae. 

   One of the goals of  this research is to reveal some long forgotten or even unknown wood 

carvers such as: Mordechai Schnitzer and Shlomo Kaufmann from Jerusalem, Moishe Stoller 

and Akiva Drechsler from Rosh Pina, Ahron Zelig Levite from Mazkeret Batya, Moshe 

Halevi Hyman from Rishon Lezion. Also wood carvers and folk artists of our time in 

Jerusalem: Yasha Blumin, David Wineshtok and Yacob Wisberg from Jerusalem.  



V 

 

The comparative study that I conducted  in some of the synagogues in New York City, 

demonstrated the building of an old-new jewish synagogue culture in New York   

during the 19
th

 century, a process similar to that the synagogues in Eretz Israel, have 

gone through. Although the ceremonial furnishings of  the NewYork and  the Eretz  

Isreali synagogues continue the same stylistic heritage, this study emphasized the 

differences between the Jewish immigrant communities in New York and those of 

Eretz Israel in some aspects; the iconographic motives that are found on Torah Arks 

and the design of the ceremonial furnishings in Reform communities. 

   From the analyses the ceremonial furnishings in the late 19
th

 century In the four Holy Cities 

and in some of the  moshavot of the first aliya ,one can see that the design and the 

iconographic motives do continue the tradition but at the same time renovate.  The 

renovations are a  product  of  inter-ethnic and local styles. These processes are characteristic 

of  the building of an old-new society.    

   The ceremonial furnishings of the synagogues in Eretz Israel in the late nineteenth and 

early years of the twentieth centuries is a subject that has barely been researched. Further 

contributions to the advancement of research in this field of synagogue furnishings and 

fittings will doubtlessly highlight this period as one of great transition in Eretz Israel. And 

since then, has there been continuity of the tradition or changes, or an interlacing of the two?   
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  תמונותהרשימת                    
  
  

  פרק אתמונות ל                   
  

, 36עמ' , מתוך: לדרמן .לספירה 244\45ופוס, דורא ארב בית הכנסת ,ארון הקודש .1

  .4 תמונה

מתוך:  .כפר נחום, המאה השלישיתב בית הכנסתנייד, תבליט אבן,  קודשארון  .2

 .33 תמונה, 44נרקיס, היכל, עמ' 

 .56ג'ברה, עמ' -חרקמתוך:  .רביעית, צלוחית מוזהבת, רומא, המאה הארון הקודש .3

מתוך:  .רביעיתחמת טבריה, המאה הב בית הכנסת, פרט מרצפת פסיפס ארון הקודש .4

 .11 תמונה, 26יניב, מעשה חושב, עמ' 

 אמנות ביזנטית, עמ'  מתוך: .דקס אמיאטינוס, סוף המאה השביעיתעזרא הסופר, קו .5

 .146 תמונה  ,75

 תמונה, 6מתוך: עסיס, עמ'  עשרה.- ת סרייבו, מחצית המאה הארבעהיכל ותיבה, הגד .6

1. 

מתוך:  .עשרה- אחות להגדת הזהב, מחצית המאה הארבעההגדת  ,היכל ותיבה .7

 .20 תמונה, 37נרקיס, היכל, עמ' 

לונדון, הספריה הבריטית, , עשרה-המאה הארבע מחצית ברצלונה, ,הגדת ברצלונה .8

.Add.14761 .fol.65v.  '7 תמונה, 82מתוך: פלר, עמ. 

בודפשט, ספרית האקדמיה    עשרה,-קטלוניה, סוף המאה הארבע הגדת קאופמן, .9

 .8 תמונה, 84פלר, עמ'  מתוך: A422, fol. 42.ההונגרית למדעים, אוסף קאופמן, 

 1356/7שנת  ,טרנזיטו)-(אל עבולעפיה ואל הלוישל דון שמ בית הכנסת ,כלחזית ההי .10

 .22 תמונה, 40עמ' היכל, מתוך: נרקיס, לערך. 

אמנות מתוך:  .עשרה- מינבר, המסגד של איבן טולון, קהיר, סוף המאה השלוש .11

 .252 תמונה, 129ביזנטית, עמ' 

 .23 תמונהמתוך: פישוף, . 1601ספר מנהגים, ונציה,  גומחה, .12

, ספריית 1435ארבעה טורים לר' יעקב בן אשר, מנטובה, איטליה,  ,ארון הקודש .13

 .125מתוך: ג'רסה, עמ' Cod. Rossina Ms. 55.  הותיקן, 

 /עשרה -, כת"י 'משנה תורה' לרמב"ם, פרוג'ה, סוף המאה הארבעארון הקודש .14

 .27 תמונה, 76עמ'  ,מתוך: קראוטהיימר .עשרה-תחילת החמש

, אוסף ג'ורג' וייל, 1460-1470 , מחזור,באמיליה בית הכנסתב אמירת סליחות  .15

 .96 תמונהמתוך: מצגר,  .רושליםי

מתוך: קראוטהיימר, Cl.12237 ., מוזיאון קלוני,1472איטליה,  מודנה, ,ארון הקודש .16

 .29 תמונה 79עמ' 

 .53, עמ' וקליבלט מתוך: מן. 1533, אורבינו ,ארון הקודש .17
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נ', עמ'  קאסוטו, מתוך: , רישום.1709ספר המפטיר מאורבינו,  אורבינו, ,ארון הקודש .18

 .156 תמונה ,139

 . 86-1885 צולם בשנת , רומא,1515,סקולה קאטאלנה  בית הכנסת, ארון הקודש .19

 .22 תמונהפינקרפלד, איטליה,   מתוך:

מתוך: פינקרפלד, איטליה,  .רומא ,1550לפני  איל טמפיו, בית הכנסת ,ארון הקודש .20

 .21 תמונה

  .50עמ'  נכון, מתוך: .1543סרמידה, - מנטובה, ארון הקודש .21

 .8 עמ' מתוך: נכון, .עשרה- השבע קונילייאנו ויניטו  המאה, ן הקודשארו .22

, 12מתוך: פינקרפלד, איטליה, עמ'  .האולם תוכנית ,ונציה, 1538סקואולה לבנטינה,  .23

 .תרשים ו'

מתוך: פינקרפלד, איטליה, עמ'  תוכנית האולם. פדובה,לערך,  1550 סקולה ספניולה, .24

 , תרשים י"ז.27

 תמונהמתוך: פינקרפלד, איטליה,  .פאדובה, לערך 1550 ,ספרדיה בית הכנסתבימה,  .25

35. 

 .אמסטרדאם)  1675-1639((האסנוחה), בית הכנסת הפורטוגזי המאוחד הראשון  .26

  84 עמ' ,אדריכלות מתוך: וישניצר, .1656 תחריט נחושת, , י' ואן הוייזןפנים א.          

  .65 תמונה                           

    הוחה,  רומיין דה. פנים, )1675-1671(אמסטרדאם, הפורטוגזי החדש  בית הכנסתב.            

    .93אדריכלות, עמ'  וישניצר, מתוך: . 1675 תחריט נחושת               

  בן דוד קאסוטו, על פי אלקין, מתוך: אוסף . 1040דלתות ההיכל, פוסטאט מצרים   .27

  .87ששון עמ'         

יניב, מוטיב  מתוך:. זאב רדובןצילום:  .1219פוסטאט מצרים  ,דלתות ההיכל   .28

  .13 תמונההעמודים, 

פינקרפלד, צפון  מתוך: עשרה.-הגדולה, תוניס, המאה התשע בית הכנסתתוכנית   .29

  .6אפריקה, עמ' 

פינקרפלד, מתוך:  .עשרה-, המאה התשעהגדולה, תוניס בית הכנסתקיר ההיכלות,    .30

 .9צפון אפריקה, עמ' 

  .7מתוך: פינקרפלד, צפון אפריקה, עמ'  הגדולה, תוניס. בית הכנסתבה, תי  .31

. מתוך: יניב, זאב רדובןצילום:  . תוניסיה.הגדולה ג'רבה בית הכנסת קיר ההיכלות,  .32

 .102מעשה חושב, עמ' 

אמנות למרכז  ', ג'רבה, תוניסיה.הגדולה' בית הכנסת, קיר ההיכלות ותיבה ניידת  .33

  .ובןזאב רדצילום:  יהודית

צילום: אמנות יהודית ללמרכז ', ג'רבה, תוניסיה. הגדולה' בית הכנסתתיבה ניידת,  .34

  . זאב רדובן

  בית הכנסת 'רבי דוד' מכנאס, מרוקו. צילום: יעקב פינקרפלד, מוזיאוןתיבה,   .35

  .39, תמונה 40מתוך: מולר לנצט, עמ' אביב. - לאתנולוגיה ולפולקלור, תל         
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  מתוך: קראוטהיימר, .במיטלנברג, סוף המאה השלוש עשרה תבית הכנס גמלון,   .36

  .66 תמונה ,135עמ'          

  מתוך: יניב, מוטיב .ג, המאה השלוש עשרהשול בפרא-אלטנוי בית הכנסת ,גמלון  .37

 .15 תמונההעמודים,           

  מתוך: עשרה.-רנברג, אמצע המאה החמששל ארון הקודש, ני קישוט הכותרת  .38

 .98 תמונה 183ראוטהיימר, עמ' ק          

יוהנס פפרקורן, , גרמניה ,עץ ךתלוי, חיתו ארון הקודשובו  בית הכנסתתקיעה בשופר   .39

 .41 תמונה, 51עמ'  , אדריכלות וישניצר, :מתוך. 1508 נתש

עשרה, ספרית אשכנזי, תחילת המאה הארבע ד יב נייד, כת ארון הקודש  .40

 .90 מונהתמתוך: מצגר,  .האמברוזיאנה, מילאנו

 וישניצר,מתוך:  .1938בוורמס לפני הריסתו בשנת  בית הכנסתב ארון הקודש .41

 .38 תמונה, 46עמ'  אדריכלות,

קרל  יודאיקהאמנות ו אוסף,  1470-1462 ,רמניה, הגדת פלורסהיים, גארון הקודש  .42

  .14 תמונהיניב, מוטיב העמודים,  :מתוך .23עמ' , פלורסהייםאלכסנדר 

מתוך: קראוטהיימר, עמ'  עשרה.-וורמס, המאה השבע ת הכנסתביתפילה בדוכן   .43

 .57 תמונה, 122

בע מים היינריך עשרה, ציור צ- סוף המאה השתים בוורמס, בית הכנסתבימה,   .44

 .39 תמונה, 49עמ' אדריכלות, מתוך: וישניצר, .לערך 1840הופמן, 

תחריט של  עשרה,-רגנסבורג, מחצית ראשונה של המאה השלושב , בית הכנסתבימה  .45

 .23 תמונה, 62מתוך: קראוטהיימר, עמ'  . 1519אלברכט אלטדורפר 

מתוך:  עשרה.-תשעהאה פראג, תחריט מתחילת המ, י שולנו-אלט בית הכנסתבימה,   .46

 .17 תמונה, 57קראוטהיימר, עמ' 

ברכה פרופ' באדיבות  .  1553קוב, פולין, אקר ה'רמ"א'בית הכנסת , ארון הקודש  .47

 יניב.

 תמונה, 114רודוב, הגן הפלאי, עמ'  :מתוך .1692בית הכנסת ז'ולקבה,  ,קודשארון ה  .48

4. 

. עשרה- שבעז', פולין המאה היימי'זקהרמ"א, בית הכנסת , קודשהארון דלתות   .49

 .58עמ' ג'ברה,  -רקח מתוך:

 מתוך: עשרה.-שול, פראג, המאה השלוש-בית הכנסת האלטנוי, ארון הקודש  .50

 .1, תמונה 620 עמ', 15ך ציקלופדיה יודאיקה, כראנ

- עשרה-קוב, פולין, סוף המאה הארבעאז', קרימיי'זה'ישן' ק בית הכנסתבימה,   .51

 .46 תמונה, 55עמ' אדריכלות,  מתוך: וישניצר, עשרה.-תחילת המאה החמש

, קמחי דגל המדפיס של אנטוניו ג'וסטנינאני המודפס בחזית 'ספר השורשים' לר' דוד  .52

 .3, איור 44ר, מזל טוב, עמ' צבמתוך: . 1547 ,ונציה

 ללא מספראמנות,  מתוך: דוידוביץ, .1567המהרש"ל בלובלין,  בית הכנסתבימה,   .53

 .עמודים
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מתוך:  יעקובי. ותצילום: ר .עשרה-המאה השמונה ,סאבקרפנטרבבית הכנסת היכל   .54

 . 8ונה תמ 32עמ'  נרקיס, היכל,

מתוך: נרקיס, . יעקוביות ר צילום: עשרה.- המאה השמונה ,סאנטרקרפ ,תיבה ניידת  .55

 .11ונה תמ 33עמ'  היכל,

  70עמ'  אדריכלות,  וישניצר,. מתוך: עשרה-, המאה השמונהסאנטרקרפבימה,   .56

 .55 תמונה

עשרה. דלתות ההיכל  - השש , המאההטאסטי, מחוז פיימונהיכל פתוח, בית הכנסת   .57

 .5, תמונה 30' עמ מתוך: נרקיס היכל, .יעקובי ותצילום: ר. 1816הוזהבו בשנת 

עשרה,  - הספרדי בויטוריו ונטו מראשית המאה השמונהבית הכנסת , ארון הקודש  .58

 .22עמ'  מתוך: נכון, .און ישראלכיום במוזומוצג 

מתוך: פינקרפלד, בערך.  1550אחרי  ,סקואולה ליוונטינה, אנקונה, ארון הקודש .59

 .51 תמונהאיטליה, 

 .72 תמונהפלד, איטליה, מתוך: פינקר .1766רמאניולה, קאבימה,   .60

  מאגר תמונות: מתוך עשרה.-י, הוותיקן רומא, המאה השבעבלדקינו, ברנינ  .61

 אינטרנטי.                 

 .115עמ' וקליבלט,  מתוך: מן עשרה.-אווריה גרמניה, המאה השמונה, בארון הקודש  .62

תוך: מ  .1720ברלין, תחריט, שנת  Heidereuter Gasse בית הכנסת, ארון הקודש .63

 .136 תמונה, 156עמ'  אדריכלות,  וישניצר,

 .מרכז מידע מתוך: בסופיה, בולגריה. בית הכנסתבימה,  .64

 .עשרה-, המחצית השנייה של המאה השמונהפוליןבית הכנסת בזלווה , ארון הקודש .65

 .1תמונה  134עמ'  מתוך: יניב, שיר הלל,

ש' זייצ'יק  צילום:. שרהע-, המאה התשע, פוליןקודש, קמפנו (קעמפנא)דלתות ארון ה .66

 .ברכה יניב פרופ' באדיבות .1945

, 30מתוך: הובקה, עמ'  .עשרה-, המאה השמונהגווז'דייץ, מעץ בית הכנסתבימה.   .67

 .25תמונה 

כוטקה אפימתוך:  עשרה. -בגבין, פולין, המאה התשע בית הכנסתעמוד תפילה,   .68

1996. 

יוהס,  . מרכז מידע. מתוך: עשרה-המאה התשע 'מאיור', מראה פנים, בית הכנסת  .69

 .11 תמונה, 44יהודי ספרד עמ' 

יהודי יוהס,  מתוך: עשרה.- 'אלגזי', איזמיר תורכיה, המאה התשע בית הכנסת  .70

 .16 תמונה, 78ספרד, עמ' 

 מידע. מרכז : מתוךעשרה. -תשענינה, יוון, המאה הא, יארון הקודש  .71

יוהס, יהודי  מתוך: ל התיבה.מבט מן ההיכל א תורכיה, 'שלום', איזמיר בית הכנסת .72

 .8ספרד, לוח 

  .7לוח  יהודי ספרד, יוהס, מתוך: יר.תיבה, בית הכנסת 'ביקור חולים', איזמ  .73
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, תמונה 50 יוהס, יהודי ספרד, עמ' . מתוך:איזמיר, 'תלמוד תורה'ית הכנסת בתיבה,   .74

21. 

, עמ' וורץוש מתוך: סטריה הספרדי בטורנאו סוארין, מהדינטי רומניה. בית הכנסת  .75

 .56 תמונה, 74

צילום: זאב  .אמנות יהודיתלמרכז  .רומניה הגדול בהרלאו בית הכנסת ,ארון הקודש .76

  .רדובן

 .. פרט: כנפיים על ארון הקודשא                

 .12עמ' ברושי,  מתוך .1885, אחרי ארם צובאב הגדול הכנסת תיתרשים ב .77

ידי נוסע אנונימי מקאסאלה , רישום בארם צובאהגדול בית הכנסת ב היכלות .78

ל קלף, אוניברסיטת לידס, ציור בטמפרה ודיו ע .1597/98מונפיראטו, איטליה, 

 .iv 18מס'   מנחה שלוחה, צרפתי, מתוך: הספרייה.

 .(החלק האנגלי)  20עמ'  ,ארם צובא. מתוך: ברושי בית הכנסת החצר והיכלותיה,  .79

  .מרכז מידע. מתוך: ארם צובא ,תיבה .80

 מתוך: ששון, עמ' רנד, לוח י'. .1910הגדול, בגדד, עיראק,  תבית הכנס .81

 מתוך: .עשרה-, המאה התשעניתשירין, כורדיסתאן האירא- קצרכנסת בהפנים בית   .82

 .242בארי, עמ' -שורץ

,  343עמ' , סרשר מתוך:, 1896, 'קניסה איספהני', טהרן בית הכנסתקיר ההיכלות   .83

 .1435מס'  תמונה

, וקליבלט מתוך מן עשרה.-איראן, המאה השש פהאןצ'באי נסתבית הכקיר היכלות,   .84

 .39עמ' 

 110היברד, עמ' : מתוך .1354האן איראן, אחרי שנת  צ'פ, אימיחרב במדרסה איממי  .85

  .210 תמונה

 .1489 תמונה מתוך: סרשר, עשרה.-המאה התשע היכל, בית הכנסת בבושר איראן, .86

 פנים ההיכל עם ספרי תורה, .יסתאןאפגנ', מולא שמואל' ית הכנסת בהיכל כחדר,   .87

 .17 תמונה, 65מתוך: הנגבי,יניב, עמ' 

 הנגבי,יניב, מתוך: מבט להיכל, ', אפגניסתאן.ימולא גארג' בית הכנסתהיכל כחדר,   .88

 .16 תמונה, 64עמ' 

, 58עמ' מתוך: הנגבי,יניב,  .אפגניסתאן ,'מולא שמואל' בית הכנסתמבט לתיבה,   .89

 .16 התמונ ,64, עמ' 2 תמונה

שנפר, - מתוך: מוצ'בסקי .1907הרמן בורכרד,  :צילום. תימן פנים בית כנסת, צנעא  .90

 .2 תמונה, 69עמ' תיבה מצנעא, 

- מוצ'בסקי מתוך: .197/9און ישראל, עשרה, מוז-עא, תימן, המאה השמונהה, צנתיב .91

 .167-166 יהודי תימן, עמ' ,שנפר

ירושלים. רמב"ם, שכונת קטמון ה לערך, בית כנסת 1900תיבה, צנעא, תימן, שנת   .92

 צילום: המחברת.
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שנפר, יהודי -מתוך: מוצ'בסקי .1999 ראידה, תימן, פנים בית כנסת עם תיבה והיכל,  .93

 .154תימן, עמ' 
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 פרק בל תמונות 

 .צילום: המחברת דוד שחר.הסופר עשה ידיו של הסבא רבא של ארון בגדים מ .1

 .166-163ט, עמ' ", טבלה מעובדת לפי לונץ, לוח לתרנ1898בעלי מלאכה יהודים בירושלים  .2

 .537עמ'  עיר בראי תקופה, ב', ,מתוך: בן אריה

 .צילום: זאב רדובן. 204מתוך: יניב, סקר, עמ'  רימונים לספר תורה, ירושלים. .3

 .b  017.001.004 מס' סף משפחת גרוס,וא .כוס קידוש, ירושלים .4

 .379, עמ' מתוך: לונץ, לוח א"י יים יעקב וחיים הלר, אמני עץ זית.מודעות של ח .5

 .054.008.006אוסף משפחת גרוס, מס'  עצי חיים. .6

    .         145/46 ישראל,  מס'אוסף ידיד, מוזיאון  תיק לספר תורה. .7

 צילום: המחברת. אוסף איינהורן. מגילת שיר השירים, נרתיק לאיכסון .8

 מתילדה לוין,גב' באדיבות הצילום ישראל. -שלמה קאופמן ושני ילדיו לאחר שעלו לארץ .9

 .בתו של שלמה קאופמן

. קאופמן  שלמהשל נכדתו  ,שלחן בעיצובו של שלמה קאופמן. באדיבות גב' שלומית ברוידא .10

 צילום: המחברת.

 .פרטא.       

 נס ציונה.משה היימן מר באדיבות משה יהושע הלוי היימן,  .11

מחרש העץ דויד  יורק-קהילת טווין אוקס, פלסבורג ניועל ידי שרטוט ארון הקודש שהוזמן  .12

 .12.1.07צילום: המחברת, . 2005ויינשטוק בשנת 

באדיבות צילום: . 2000ארון הקודש ישיבת בעלז, ירושלים בעיצוב יעקב וייסברג, שנת  .13

 האמן.

 .12.1.07 ,יעקב וייסברג בצד הגמלון אותו עיצב. צילום: המחברת .14

לוח 'שיויתי' על עמוד תפילה, ה'שטיבלך' במאה שערים ירושלים, יעקב וייסברג. צילום:  .15

 .2007מאיר הנגבי, שנת 

. 2002/3ר עלית, עוצב ונבנה על ידי חרש העץ יאשא בלומין בשנים "יתארון הקודש בב .16

 צילום: באדיבות האמן.
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    פרק גל  תמונות

טקס הכתרת הרב יעקב שאול  ירושלים. העיר העתיקה,, 'רבן יוחנן בן זכאי'בית הכנסת . 1

 . 1893אלישר, 

 .1334119מס' מתוך: אצ"מ . 1920צילום: צדוק בסן,  קיר היכלות. .א

 .15לוח ד, תמונה בתי כנסיות,  מתוך: פינקרפלד, .פרט .ב

 .219עמ' אדריכלות,  ד', מתוך: קאסוטו, .1901רישום עפרון, פוללוב, תיבה.  .ג

  ירושלים. העיר העתיקה, 'תפארת ישראל',בית הכנסת . 2

 .1031034מס' אצ"מ וכן  ,אוסף הויזמןמתוך:  .ועמוד תפילה ארון הקודש .א

 .אוסף איינהורן ', ירושלים. מתוך:תפארת ישראלסת 'הכנית ב גמלון, .ב

 .70, עמ' רפל: מתוך. בימה .ג

 .ירושלים ,העיר העתיקה ,''אליהו הנביאבית הכנסת . 3

 .9 תמונהלוח ג,  בתי כנסיות, מתוך: פינקרפלד, .היכל .א

 .8לוח ג, תמונה  בתי כנסיות, מתוך: פינקרפלד, תיבה. .ב

 .ירושלים ,העיר העתיקה ה'איסטמבולי',הכנסת  בית. 4

 .21, לוח ו, תמונה פינקרפלד, בתי כנסיות .היכלא.          

  .22לוח ז, תמונה  בתי כנסיות, מתוך: פינקרפלד, תיבה,ב.          

 . 1012911מס'  אצ"ממתוך:  תיבה,ג.          

   , ירושלים. מתוך: פינקרפלד, בתי כנסיות, לוח ו, העיר העתיקהה'אמצעי',  הכנסת בית. היכל, 5

  .19תמונה      

 , ירושלים. , שכונת הבוכרים'בבא תמאית הכנסת 'ב. 6

 .2005 ,צילום: המחברת היכל.א.       

 .2005, צילום: המחברת .גילוף כלי הנגינה על דלתות ההיכלב.       

 .2005 ,צילום: המחברתמתכת. תיבת ג.       

 , ירושלים.שכונת הבוכרים ,מוסיאוףית הכנסת ב. 7

 .2005, צילום: המחברת. מתכת תיבתא.       

 .2005 ,צילום: המחברת תיבת עץ.ב.       

מתוך: אוסף הויזמן , ירושלים. 'מנחם ציון' ית הכנסתב ,, בימה ועמוד תפילהארון הקודש . 8

 כן: ו

 . 1026675מס'  צ"מא       

  .32מתוך: הובקה, עמ'  בית הכנסת בגווג'דיאץ, פולין.בימה. . 9

 'בית יעקב' ית הכנסתב. 10

 אוסף הויזמן.מתוך  .ארון הקודשא.    

  .כנף הארון מצד שמאל: פרט .ב   

 .העמוד ג. כותרת   

  , אוסף אברהם 1930ראש השנה תר"צ ב ערברכה לראש השנה, מתוך: גלוית  .בימהד.    

 .אחורי כריכה דף  , מתוך גביש .אטינגר, ירושלים     
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 צילום: המחברת. אוסף פריימן.מתוך: עיטורי ברזל של הבימה. ה.   

 .1362286מס'  "מאצמתוך:  עמוד תפילה.. ו     

 .6, תמונה 139מתוך: יניב, שיר הלל, עמ'  .1774/5, ה פוליןדרוייבית הכנסת . ארון הקודש .  11

 . 1907 צילום: צדוק בסןירושלים.  'מושב זקנים וזקנות המאוחד בירושלים',. ארון הקודש. 12

 .1002209 מס'  "מצאמתוך       

 .ירושליםנחלאות,  בית הכנסת חווהל'ה,. 13

 .16.3.04 ,צילום: המחברת .ועמוד תפילה ארון הקודשא.      

 .16.3.04צילום: המחברת  תפילה. . עמודב     

 ירושלים. בתי ברוידא,, 'קהילת יעקב' בית הכנסת. 14

  שלמה געס. צילום: . ועמוד תפילה ארון הקודשא.        

  ב. פרט: גמלון, לוחות הברית וכתר תורה. צילום: שלמה געס.        

   .23כליפא, עמ' -בימה. מתוך: שליו. ג      

 , ירושלים. בתי אונגרין ,בית הכנסת 'חתם סופר'. 15

 .2005מאי שנת  ,צילום: המחברת. ארון הקודשא.       

 .ב. בימה. מתוך: אוסף הויזמן      

 , ירושלים.בבית החולים 'שערי צדק'בית הכנסת . 16

 .11.5.04 ,צילום: המחברת .ארון הקודשא.      

 .11.5.04ב. בימה. צילום: המחברת.      

 11.5.04 ,ג. עמוד תפילה.  צילום: המחברת     

 בית הכנסת 'בית ישראל', ימין משה, ירושלים.. 17

 .20.9.05 ,המחברת. צילום: ארון הקודשא.      

 .  20.9.05 ,המחברתצילום:  בימה.ב.      

 .20.9.05 ,המחברתצילום:  עמוד תפילה.ג.      

 .יםללא מספר עמוד ,שילר מתוך:, ירושלים. 'אהל יצחק', נחלת שבעה סתהכנית בהיכל. . 18

 .60עמ'  מעשה חושב, מתוך: יניב, .1896רה, אבוכ ,הגדול ית הכנסתב ותיבה, קיר ההיכלות. 19

  .וישראל' בשכונת אחווה, ירושלים משכן יעקבבית הכנסת ' .20

 .2007שנת , צילום: המחברת .ארון הקודשא.     

  של שבעת המינים. . פרט: גילוף עץב    

בהיכל  'תפארת ירושלים', בעבר כולל אמריקה, היום במוזיאון ע"ש וולפסוןבית הכנסת . 21

 ם.ירושלי   , שלמה

 .10.9.06 ,המחברתצילום:  .ארון הקודש א.     

 .10.9.06 ,המחברתצילום:  .ארון הקודשגילוף כלי הנגינה על דלתות ב.      

 10.9.06צילום: המחברת,  ג. עמוד תפילה.     

 , ירושלים.בתי ראנד ,'זכרון מנחם'בית הכנסת . 22

 .19.7.04 ,צילום: המחברת .ארון הקודשא.     

 19.7.04 ,צילום: המחברת .ארון הקודשגילוף כלי הנגינה על דלתות פרט: מב.     

 19.7.04 ,צילום: המחברת. ארון הקודשגילוף כלי הנגינה על דלתות ג. פרט: מ    

 19.7.04 ,צילום: המחברתעמוד תפילה. . ד    

 צילום: המחברת. כולל 'פינסק קרלין', מאה שערים, ירושלים.בית הכנסת, . ארון הקודש. 23
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גילוף כלי מוזיקה על ההיכל בבית הכנסת 'יגיע כפיים', ירושלים. האומן רפאל אברהם . 24

  צילום: זאב רדובן. ת.אמנות יהודימרכז לבית הכנסת 'יגיע כפיים'. שלם. 

 , ירושלים.נחלאות ,בית כנסת 'הגורל' .25

 .2.5.07 ,צילום: המחברת א. היכל.      

 כתובת הקדשה ועיטור בראש ההיכלב. פרט:       

 . 2.5.07 ,צילום: המחברת . תיבה.ג      

  ירושלים. ,נחלאות ,'נוה שלום' סתהכנית ב. 26

 .2005שנת  ,צילום: המחברת. א. היכל     

 לוח שיויתי בראש ההיכל.ב. פרט:      

 נחלאות, ירושלים.'עדס' לקהילה החלבית, ית הכנסת ב. 27

 .2005שנת  ,צילום: המחברת היכל.א.      

 .2005שנת  ,צילום: המחברת תיבה.ב.      

 4.12.05 ,. צילום: המחברת'מכון מאיר', קרית משה, ירושלים בית המדרש. ארון הקודש. 28

 , שכונת בית ישראל, ירושלים.  ארון הקודשבית הכנסת 'בית יוסף'  .ארון הקודש. 29

 ירושלים. ,מאה שעריםשכונת נייטין בית הכנסת 'בית מנחם', בתי . 30

 8.7.04  ,צילום: המחברת  .ארון הקודשא.      

 8.7.04  ,צילום: המחברת בימה.ב.      

 8.7.04  ,צילום: המחברת עמוד תפילה.ג.      

שנת  .צילום: המחברת בית הכנסת 'בית אברהם', שכונת כרם, ירושלים. .ארון הקודש. 31

2004 

 ירושלים. , שכונת דמשק אליעזר בית הכנסת כולל הורודנא. 32

 .2004שנת  ,צילום: המחברת. ארון הקודשא.       

 .2004שנת  ,צילום: המחברת .ב. עמוד תפילה      

  , צפת.'אר"י הספרדי'הסת הכנית ב. 33

 .8.8.05 ,צילום: המחברת היכל.א.      

 . 8.8.05 ,המחברתצילום:  פרט: דלתות ההיכל. ב.      

  .8.8.05 ,צילום: המחברת ג. תיבה.     

 .8.8.05 ,צילום: המחברת ד. גילוף אבן על מדרגות התיבה.     

 .8.8.05 ,צילום: המחברת ה.  גילוף אבן, המסגד האדום, צפת     

 . 8.8.05 ,המחברת צילום: . תיבהעל ה עיטור ה'מוקרנס'ו.      

 .8.8.05 ,מסגד האדום, צפת. צילום: המחברתה ,עיטור ה'מוקרנס'ז.      

 .8.8.05 ,המחברת צילום:. תיבהבצידי ה גומחות להנחת ספריםח.      

 צפת. ,'אבוהב' סתהכנית ב. 34

 .22.3.04 צילום: המחברת קיר ההיכלות.א.    

 .22.3.04 צילום: המחברת היכל מימין.ב.    

 .22.3.04 צילום: המחברת תיבה.ג.    

  ., צפת'ר' יוסף קארו' סתכנית הב. 35

 . 22.3.04 ,צילום: המחברת א. היכל.    

  אמנות יהודית.המרכז לאמנות  ב. תיבה.    
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  ., צפת'אלשיךסת 'הכנית ב. 36

 .צילום: זאב רדובן אמנות יהודית.מרכז לא. היכל.     

 צילום: זאב רדובן אמנות יהודית.מרכז ל ב. תיבה.    

 , צפת'אר"י האשכנזי'ה סתכנית הב. 37

 .22.3.04 ,צילום: המחברת א .ארון  קודש.      

 .22.3.04 ,צילום: המחברתפרט: האריה בראש הגמלון.  .ב       

 ג. לויתן בקצה הכנף הימנית.       

 .71לוח כד, תמונה  בתי כנסיות, מתוך: פינקרפלד, פנים האולם, העמודים והבימה. .ד       

 .וון הבימהימבט מלמטה לכה. פרט:        

 .22.3.04 ,צילום: המחברת .. עמוד תפילהו       

מתוך:  פולין. עשרה,-בית הכנסת יאנוב סוקולסקי, אמצע המאה השמונה .ארון הקודש .38

 149עמ' תימורה, 

 טבריה. ,סת 'בית אהרון' לחסידי קרליןהכנית ב. 39

 .8.8.05 ,צילום: המחברת .ארון הקודשא.        

 8.8.05 ,צילום: המחברת .ב.  פרט: כתובת הקדשה       

 .צילום: מאיר הנגבי .סטולין' צפת-בית הכנסת 'קרלין .ארון הקודש .40

 .44לוח יד, תמונה  מתוך: פינקרפלד, ., טבריה'סניור' סתהכנית ב תיבה. .41

 ., חברון'אברהם אבינו'בית כנסת  . 42

 .4, תמונה 80אמנות יהודית, עמ' מתוך: פינקרפלד,  .א. היכל        

 . 0210156, אוסף תולדות היישוב, מס' "צארכיון יב מתוך: .תיבה. ב        

 . 1912לאון קהאן  :צילום נסת הגדול 'בית יעקב', פתח תקוה.כבית ה ובימה, ארון הקודש . 43

  . GGK 063 אוסף ג' גרא, תמונה מתוך: ארכיון  יב"צ,       

 .    'מקוה ישראל'ית הכנסת במוסד החינוכי ב. 44

 8.6.04 צילום: המחברת .ארון הקודשא.       

 8.6.04 צילום: המחברת ב. בימה.      

 . 128מתוך: הינקלי, עמ'  לערך. 1785-1780ן לואי השש עשרה, . שלחן עץ אגוז משובץ, בסגנו45

  זכרון יעקב. 'אהל יעקב', בית הכנסת . 46

 לייטנר, זכרון יעקב.אוסף  צילום: ליאון קהאן, .ארון הקודש א.     

 לייטנר, זכרון יעקב.אוסף  צילום: ליאון קהאן, ב. בימה.      

 'בית הכנסת הגדול' ראשון לציון.. 47

 .7.9.04 ,צילום: המחברת .ארון הקודשא.     

 .כנף מעוטרת  מימין  לארון, אריות בראש הארוןים: פרט ב.      

 .7.9.04 ,עמוד תפילה. צילום: המחברתג.     

 .2.9.04 ,צילום: המחברת בת שלמה.  בית הכנסת. ארון הקודש .48

    2.9.04 ,צילום: המחברת .הקודשפרט: גמלון בראש ארון  א.     

 ראש פינה. ,סת העתיקהכנית ב . 49

 .31.12.03 ,צילום: המחברת ובמה. ארון הקודשא.    

 .31.12.03 ,המחברת צילום: . פרט.ב    
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 .31.12.03 ,צילום: המחברת  .עמוד תפילה ג.   

בבית הכנסת בפאוולוץ' פולין. מתוך: גונן, עמ'  ארון הקודשציור אריות על קיר משני צידי . 50

97 . 

 .מזכרת בתיהב בית הכנסת.  51

 . 14.7.05 ,צילום: המחברת .ארון הקודש. א    

 .פרט .ב    

 .43עמ'  זימילס, מתוך:. 1774/5 פולין, , דרויה,הקודשארון בסיס . 52

 .14.7.05 ,ש ערן שמיר. צילום: המחברת"במה, מוזיאון המושבה ע ,עמוד תפילה. 53

 .רחובות סת 'אהל שרה'הכנית ב. 54

  .208מס' ארכיון רחובות   המאה העשרים. ראשית .ארון הקודש. א    

 17.1.06 ,צילום: המחברת .ארון הקודשב.    

 .17.1.06 ,צילום: המחברת פרט. .ג    

 .206ארכיון רחובות מס'   המאה העשרים.ראשית , . בימהד    
  17.1.06 ,צילום: המחברת . בימה.ה    

 . בית הכנסת בפקיעין .55

 .26.9.05 ,צילום: המחברת. ארון הקודשא.     

 .26.9.05 ,צילום: המחברתב. תיבה.     
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 פרק דל  תמונות 

 בית הכנסת 'אהלי יעקב', שכונת זכרון משה. צילום: מאיר הנגבי. , ארון הקודשאריות בראש . 1

 .138לוקומסקי, עמ'  מתוך: דויד פרידלנדר. ,(Grojec) בית הכנסת בגרוז'ק, ציור קיר. 2

 באדיבות פרופ' ברכה יניב. Yaryshev).ציור קיר, בית הכנסת בירישב ). 3

  . ISPAN 18456 1939צילום: שמעון זייצ'יק  (.(Przedborzפרז'דבורז' ב סתהכנת ציור קיר, בי .4
 באדיבות פרופ' ברכה יניב.    

 
  .85מס'  , תמונהמתוך: גידל ירושלים., 'בית יעקב'סת הכנת ציור קיר של כלי נגינה בבי. 5
 
 צילום זאב רדובן. 'אבוהב' צפת. אמנות יהודית. סתהכנת ציור כלי נגינה על תקרת בי. 6

 צילום אצ"מ,  מתוך: .1953ינה על תקרת הישיבה ב'כפר הרואה', צולם באוגוסט ציור כלי נג. 7
 .1334888מס'      

  
  מתוך: .1951, צולם בשנת 'בית העדות' הר ציון סתהכנת קרני אור על גמלון ארון הקודש בבי. 8

 .151256 מס'אצ"מ,      
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 פרק התמונות ל           

  ניו יורק. ,בית הכנסת הראשון 'שארית ישראל' לקהילה הספרדית פורטוגזית, קודשהריהוט  .1

 .מתוך: ישראלוביץ', עטיפה חיצונית אחורית, צד פנימי

 , ניו יורק, מראה פנים.  בית הכנסת 'שארית ישראל' לקהילה הספרדית פורטוגזית .2

המאה  מנהטן, ניו יורק The Central Synagogue  חסד שער השמייםבית הכנסת 'אהבת  .3

 , כריכה פנימית. ישראלוביץ'מתוך:  .עשרה-התשע

 .18.11.89ר בורשטין, צילום: אמי קודש,הדלתות ארון  פרט:  .א

 ת האורתודוכסית במנהטן, ניובית הכנסת  'בני ישורון' לקהילה האשכנזי ,ארון הקודש .4

 ', כריכה קדמית, פנים.מתוך: ישראלוביץ .יורק

ונעזב. אוסף ניו יורק  ,שהיה מוצב באחד מהשטיבלים  בדרום מזרח מנהטן ארון הקודש  .5

  .23.11.89הרב דיויד ויימן. צילום: מאיר הנגבי, 

 , דרום מזרח מנהטן, ניו יורק.'רחוב אלדרידג''  השטיבל של בית הכנסת .6

 .24.11.8צילום: מאיר הנגבי,  ,ארון הקודשא. 

 גמלון בראש ארון הקודש: פרט ב.

 . 'רחוב אלדרידג''בית הכנסת    .7

 24.11.89צילום: מאיר הנגבי,  ,ארון הקודש א. 

 24.11.89צילום: מאיר הנגבי, , בימהב. 

 24.11.89צילום: מאיר הנגבי, , תלאכסון מגילו ןקט ןארו ג.

 24.11.89צילום: מאיר הנגבי, , כן דרשהעמוד לחזן ודוד.  

  ניו יורק. ,דרום מזרח מנהטן ,'ביאליסטוק'בית הכנסת  .8

 .24.11.89צילום: מאיר הנגבי, , ארון הקודש .א

 פרט: עיטור העמודים בצידי ארון הקודש. .ב

 דימוי הנשר בראש ארון הקודש.  פרט: .ג

 24.11.89צילום: מאיר הנגבי, , עמוד לחזן ודוכן דרשה .ד

 ניו יורק.  ,דרום מזרח מנהטן '.בית המדרש הגדול, אנשי אונגרין'ארון הקודש,  .9

 באדיבות ברברה וייזר.

 ,צילום: המחברת דרום מזרח מנהטן ניו יורק. ',סלוניםקהילת 'אנשי ארון הקודש,  .18

27.11.89. 

דרום  ,'רודף שלום' המבנה הראשון של בית הכנסתם סופר'. בעבר בית הכנסת 'חת חזית .11

 .12תמ'   ,8ישראלוביץ', עמ' מתוך: , חתוך עץ. ניו יורק ,מזרח מנהטן

 .73מתוך: וולף, עמ'  נהטן, ניו יורק.ית הכנסת 'חתם סופר', דרום מזרח מבארון הקודש,  .12

, First Independent Hebrew Congregationבית הכנסת 'אהבת ישראל'   ,קודשהארון  .13

 . 182, תמ' 71מתוך: ישראלוביץ', עמ'    ניו יורק.קוינס, 

 .ארון הקודש גמלוןפרט: אריות על א. 
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  114, עמ' מתוך: זימילס. 'גמילת חסד', ברוקלין, ניו יורק בית הכנסת .14

  , תחילת המאה העשרים.מרקוס צ'רלס איליונס, ארון הקודשא.   

יורק המוזיאון היהודי בניו . מרקוס צ'רלס איליונס ,יתלוחות הברבצידי אריות פרט: . ב  

 .114עמ'  מתוך: זימילס, .  JM 57-74a,bמס' 

  .עשרה-ה התשע, המאפרק, ברוקלין, ניו יורק-ת 'אנשי ספרד' בורובית הכנס .15

 25.11.89צילום: מאיר הנגבי, , ארון הקודשא. 

  .25.11.89צילום: מאיר הנגבי, , ארון הקודשגילוף כלי נגינה על ב. 

ניו  ,פרקבית הכנסת  'בית אל', בורו ,  (כסאות המכובדיםקתדראות )ארון הקודש, בימה ו .16

 .26.11.89צילום: מאיר הנגבי,    , תחילת המאה העשרים.יורק

, תמ' 46מתוך: ישראלוביץ', עמ'   בית הכנסת 'בני ישראל' ברוקלין, ניו יורק.ארון הקודש,  .17

71. 

  לערך. 1928ים, דרום מזרח מנהטן, , גלפי עץ אנונימיארון הקודשאריות על גמלון . א,ב  .18

 .23.11.89צלום: מאיר הנגבי אוסף דיויד ויימן. 

מקור:                   , 1918-1912, ברוקלין M.C. Illions and Sonsבית המלאכה של  .19

Smithsonian Institution Collection, Archives Center Carousel          

Collection,1925-1994, Archives Center, National  Museum, of American   

History, Washington D.C  '137. מתוך: זימילס עמ. 

 בית הכנסת 'אנשי אמת', ברוקלין, ניו יורק. .28

 .  114 מתוך: זימילס, עמ'. ארון הקודשא.    

 Breeze . שמור ב1928מרקוס צ'רלס איליונס, , אריות משני צידי לוחות הברית . ב

Jewish Center, Brooklyn New York   Sea.  :115זימילס, עמ' מתוך. 

 בית הכנסת 'שערי אלי', פילדלפיה. כעת במוזיאון הלאומי להסטוריה של יהדות ארה"ב.  .21

  . מתוך: זימילס, 'איצוק מגלף העץ'גלף העץ יצחק שטרנברג, המוכר בשם , ארון הקודשא.   

 .24עמ' 

  Congregation Erste Warshawer ., קודשהגמלון המעוטר בקרני שמש בראש ארון  .22

 .187מתוך: וולף, עמ'  

. מתוך: זימילס, עמ'  1918. ברוקלין. ניו יורק, אריה, מרקוס צ'רלס איליונס, קוני איילנד .23

153. 

מתוך:  הילות 'אנשי חסד' ו'אנשי סלונים'.חזית מבנה בית הכנסת ששימש בעבר את ק .24

 .   18, מס' 8ישראלוביץ, עמ' 

לוקומסקי, עמ' מתוך: . דויד פרידלנדר פולין, בוישוגרוד בית הכנסת  ,קודשהאריות על ארון  .25

189. 

 

  



 בדוראבית הכנסת  , ארון הקודש.  1א

לספירה 244/45, ארופוס

בית הכנסת בכפר  , תבליט אבן, קודש ניידארון .  2א

השלישיתהמאה , נחום

תמונות לפרק א

16



,  צלוחית  מוזהבת, ארון הקודש. 3א

הרביעית  המאה , רומא

פרט מרצפת  , ארון הקודש. 4א

פסיפס בית הכנסת בחמת  

הרביעיתהמאה , טבריה

17



קודקס  , הסופרעזרא . 5א

סוף המאה  , אמיאטינוס

השביעית  

מחצית  , הגדת סרייבו, ותיבההיכל . 6א

  עשרה-הארבעהמאה 

18



הגדת האחות  , ותיבההיכל . 7א

מחצית המאה  , להגדת הזהב

עשרה-הארבע

,  ברצלונההגדת . 8א

מחצית המאה  , ברצלונה

עשרה-הארבע

19



המסגד  , מינבר. 11א

,  קהיר, טולוןשל איבן 

-סוף המאה השלוש

עשרה 

ספר  , ארון הקודש. 12א

1601, ונציה, מנהגים

20



,  קאופמןהגדת . 9א

המאה  סוף , קטלוניה

עשרה-הארבע

בית  , ההיכלחזית . 10א

הכנסת של דון שמואל הלוי  

)  טרנזיטואל  ( עבולעפיה

1356/7שנת , טולדו

21



, ארון הקודש. 13א

' לרארבעה טורים 

, יעקב בן אשר

,  איטליה, מנטובה

1435

, ם"לרמב' תורהמשנה 'כתב יד של , ארון הקודש 14א

עשרה-הארבעסוף המאה , ה'פרוג

22



עד

1470-1460 , מחזור, הכנסת באמיליהבבית סליחות אמירת . 15א

,  1472, איטליה, מודנה, ארון הקודש. 16א

 Cl.12237 .,מוזיאון קלוני

23



1533, אורבינו, ארון הקודש. 17א

,  המפטיר מאורבינוספר , רישום, ארון הקודש. 18א

1709  

24



,  קאטאלנהבית הכנסת  סקולה , ארון הקודש. 19א

  ומאר, 1515

רומא, 1550לפני , טמפיו בית הכנסת איל , ארון הקודש. 20א

25



1543, סרמידי-מנטובה, ארון הקודש. 21א

המאה  ,  ויניטו קונילייאנו, ארון הקודש. 22א

עשרה-השבע

26



1538, ונציה, האולם תוכנית, לבנטינה סקואולה. 23א

  1550, פדובה. האולם תוכנית, ספניולהסקולה . 24א

27



בית הכנסת הספרדי  , בימה. 25א

  1550 , בפאדובה

הפורטוגזי המאוחד  בית הכנסת . 26א

)  1675-1639(, )האסנוחה(הראשון 

אמסטרדאם

,  תחריט נחושת, הוייזןואן ' י, פנים.  א

1656    

  1675-1671 בית הכנסת הפורטוגזי החדש . ב

נחושתתחריט , הוחהדה  רומיין, אמסטרדאם

28



..

  פוסטאט, ההיכלדלתות . 27א

1040, מצרים

1219, מצרים פוסטאט, דלתות ההיכל. 28א

29



ה

עשרה-המאה השמונה, תוניס, בית הכנסת הגדולה תוכנית. 29א. 

עשרה-המאה התשע, תוניס, בית הכנסת הגדולה, ההיכלותקיר .30א

30



הכנסת בית , תיבה. 31א

המאה ,  תוניס, הגדולה

עשרה-התשע

עשרה-המאה התשע, רבה'גבית הכנסת הגדולה , ההיכלותקיר . 32א

31



קיר ההיכלות ותיבה . 33א

בית הכנסת הגדולה  , ניידת

עשרה-המאה התשע, רבה'ג

עשרה  -המאה התשע, .רבה'ג, בית הכנסת הגדולה, ניידתתיבה   34א

32



מרוקו, מכנאס' רבי דוד'בית הכנסת , תיבה.35א  •
סוף  , במיטלנברגבית הכנסת , גמלון. 36א

עשרה-המאה השלוש 

אמצע  , נירנברג, הכותרת של ארון הקודשקישוט . 38א 

עשרה-החמשהמאה 

33

בית הכנסת  , גמלון, 37.א

,  שול בפראג-אלטנוי

עשרה-המאה השלוש 



,  גרמניה, חיתוך עץ, ובו ארון קודשהכנסת בבית בשופר  תקיעה . 39א

  1508, פפרקורןיוהנס 

תחילת המאה  , מילאנו, האמברוזיאנהספרית ,, אשכנזי י"כת, קודש ניידארון . 40א 

עשרה-הארבע

34



1938בשנת  לפני הריסתו  בוורמסבבית הכנסת ארון הקודש . 41א

-1470, גרמניה, פלורסהייםהגדת , ארון הקודש. 42א

1462  .

35



עשרה-השבעהמאה , וורמסהכנסת בית , דוכן תפילה.  43א

ציור צבע מים היינריך  , עשרה-השתיםסוף המאה , בוורמסבית הכנסת , בימה. 44א

  1840, הופמן

36



,  ברגנסבורגבית הכנסת , בימה. 45א

-מחצית ראשונה של המאה השלוש

  אלטדורפר אלברכטתחריט של , עשרה

1519  

,  נוי שול בפראג-בית הכנסת אלט, בימה. 46א 

.עשרה-תחריט מתחילת המאה  התשע

37



פולין  , קרקוב' א"רמ'בית הכנסת ה, ארון הקודש. 47א,

1553  

בית הכנסת  , ארון הקודש. 48א

1692פולין  ,, ולקבה'ז

38



ראשית , קראקוב', ימייז'קז, א"הרמבית הכנסת , ארון הקודשדלתות . 49א

עשרה-השבעהמאה 

39



בית הכנסת  , ארון הקודש. 50א

-המאה השלוש, פראג, שול-האלטנוי

עשרה

',  ימייז'קז' ישן'בית הכנסת ה, בימה. 51א

-עשרה-סוף המאה הארבע. פולין, קראקוב

עשרה-תחילת המאה החמש

40



  וסטנינאני'גהמדפיס של אנטוניו דגל . 52א

,  דוד קמחי' לר' ספר השורשים'המודפס בחזית 

1547ונציה 

  ל"המהרשבית הכנסת , בימה. 53א

1567, בלובלין

41



הקיר ההיכל בולט מתוך  . 54א

המזרחי של המבנה בבית הכנסת  

עשרה-המאה השמונה, בקרפנטראס

.קרפנטראס, ניידתתיבה . 55א

42



1741, קרפנטראס, בימה. 56א

בית הכנסת  , פתוחהיכל . 57א

המאה  , פיימונטהמחוז , אסטי

עשרה-השמונה

43



ונטו מראשית   בויטוריובית הכנסת הספרדי , ארון הקודש. 58א

עשרה -המאה השמונה

.לערך. 1550אחרי , ליוונטינה סקואולה, אנקונה, ארון הקודש. 59א

44



,  קארמאניולה,  בימה. 60א

1766

הוותיקן  , ברניני, בלדקינו. 61א

. עשרה-המאה השבע, רומא

45



  באווריה, הקודשארון . 62א

-המאה השמונה, גרמניה

. עשרה

Heidereuterבית הכנסת   , ארון הקודש.63א Gasse  

1720שנת , תחריט, ברלין

,  בית הכנסת בסופיה, בימה. 64א

בולגריה

46  

,  פולין בזלווהבית הכנסת , הקודשארון . 65א 

עשרה-השמונההמחצית השנייה של המאה 



,  פולין, קמפן, דלתות ארון הקודש. 66א

עשרה-המאה התשע

המאה  , פולין, דייץ'גווז, בית הכנסת מעץ, בימה. 67א

עשרה-השמונה

47



בית , עמוד תפילה. 68א

,  פולין, הכנסת בגבין

עשרה  -המאה התשע

פ

  עשרה  -המאה התשע, בורסה', מאיור'הכנסת בית . 69א

מראה פנים

48



,  איזמיר תורכיה', אלגזי'הכנסת בית . 70א

 עשרה  -המאה התשע
עשרה  -המאה התשע, יוון  יאנינה,  היכל.71א

, איזמיר תורכיה', שלום'הכנסת בית . 72א 

התיבהמבט מן ההיכל אל  עשרה -התשע

49



עשרה  -המאה התשע, איזמיר', ביקור חולים'בית הכנסת , תיבה. 73א

 

בית הכנסת  , תיבה. 74א 

המאה  , איזמיר', תלמוד תורה'

עשרה  -התשע

50



,  רומניה,  מהדינטי, סוארין בטורנאוהכנסת הספרדי בית . 75א

עשרה  -המאה התשע

עשרה  -התשע  המאה . רומניה, בהרלאוקודש  בית הכנסת הגדול ארון . 76א. 

51



ארון הקודש בצידיכנפיים : פרט. 76א

  1855אחרי  , צובאבתי הכנסת בארם תרשים . 77א

52



רישום בידי נוסע אנונימי  , בית הכנסת  הגדול בארם צובאהיכלות . 78א

ספריית  , ציור בטמפרה ודיו על קלף,, איטליה, מונפיראטו מקאסאלה

.1597/98,  אוניברסיטת לידס

,  והיכלותיההחצר  .79א

, צובאבית הכנסת ארם 

.  1855אחרי 

53



, צובאארם , תיבה.  80א

1855אחרי  

1910, עיראק, בגדד, הכנסת הגדולבית . 81א

54



עשרה-המאה התשע, האיראנית כורדיסתאן, שירין-בית הכנסת בקצרפנים . 82א

1896, טהרן',איספהניקניסה 'ההיכלות בית הכנסת קיר . 83א

55



בית הכנסת  , היכלותקיר . 84א

עשרה-המאה השש, פהאן'באיצ

  פהאן'איצ, איממיבמדרסה  מיחרב. 85א

.  1354שנת  אחרי , איראן

56



עשרה-המאה התשע, איראן,  בבושרבית הכנסת , היכל. 86א

57



 בבושרבית הכנסת , היכל 87א

מולא  'הכנסת  בית . 87א

  פנים,אפגניסתאן', שמואל

.  התורהההיכל עם ספרי 

עשרה-המאה התשע

עשרה-המאה התשע.  להיכלמבט . אפגניסתאן'', גארגמולא 'הכנסת בית . 88.א

58



מבט . 89א

בית  , לתיבה

מולא  'הכנסת 

',  שמואל

,  אפגניסתאן

-המאה התשע

עשרה

1907, בורכרדהרמן : צילום. צנעא תימן, בית כנסתפנים . 90א

59



עשרה-המאה השמונה, תימן, צנעא, תיבה. 91א

60



לערך 1900  , תימן, צנעא, תיבה. 92א

מ

.תימן, ראידה, בית כנסת עם תיבה והיכלפנים . 93א

61



 תמונות לפרק ב

של הסופר דוד ידיו של הסבא רבא מעשה , עשרה-המאה התשע, ארון בגדים. 1ב
 שחר  

'  יעקב יגל'בית הכנסת  , לספר תורהרימונים . 3ב 1898מלאכה יהודים בירושלים בעלי . 2ב
 ירושלים

        62 



 ירושלים, עשרה-המאה  התשע,  כוס קידוש. 4ב

,  זיתאמני עץ , מודעות של חיים יעקב וחיים הלר.  5ב
 עשרה-המאה התשע

63 



-המאה התשע,ירושלים , .עצי חיים. 6ב
 עשרה

המאה  , מצרים, .לספר תורהתיק .  7ב  
 עשרה-התשע

64 



 עשרה-המאה התשע , מגילת שיר השירים לאיכסוןנרתיק .  8ב

-קאופמן ושני ילדיו לאחר שעלו לארץשלמה . 9ב
 עשרה-המאה התשע,  ישראל

4 65 



 .שלמה קאופמןשלחן בעיצובו של . 10ב

 א פרט

 1898-1860, משה יהושע הלוי היימן. 11ב  

66 



 

  פלסבורג, אוקס טוויןמקהילת  ויינשטוקארון הקודש שהוזמן מחרש העץ דויד שרטוט . 12ב
 .  2005יורק בשנת -ניו

באדיבות  . 2000שנת , ירושלים בעיצוב יעקב וייסברג, הקודש ישיבת בעלזארון . 13ב
 67 .האמן



המחברת  : צילום. בעיצובווייסברג בצד הגמלון יעקב .14ב
12.1.07. 

במאה שערים ' שטיבלך'ה, על עמוד תפילה' שיויתי'וח ל. 15ב
 .יעקב וייסברג, ירושלים

 .2007שנת , מאיר הנגבי: צילום

68 



 בלומין יאשאעוצב ונבנה על ידי חרש העץ , ר עלית"הקודש בביתארון . 16ב
 .באדיבות האמן. 2002/3בשנים 

 

69 



   1893', רבן יוחנן בן זכאי'בית הכנסת . 1ג
 קיר ההיכלות. א

 תמונות לפרק ג

 1901, פוללוב, עפרוןרישום , תיבה. ג קיר ההיכלות: פרט. ב

70 



 .'ישראלתפארת 'הכנסת בית . 2ג
 ארון קודש ועמוד תפילה. א

 בימה. ג

 גמלון. ב

71 



 ירושלים', אליהו הנביא'הכנסת בית . 3ג
 תיבה . ב היכל  .. א

 ירושלים', איסטמבולי'ההכנסת בית . 4ג

 היכל  . א

 . תיבה. ב

 72 תיבה. ג



 ירושלים, העיר העתיקה', אמצעי'בית הכנסת ה, היכל .5ג

73 



 תיבה. ג

 ירושלים, שכונת הבוכרים', תמאבבא 'בית הכנסת . 6ג
 היכל. א

 דלתות ההיכלעל נגינה כלי גילוף . ב

 תיבת מתכת. ג

 תיבה. ג

 
74 



,  הבוכריםשכונת , מוסיאוףהכנסת בית .7ג
 .ירושלים

 תיבת מתכת. א

 תיבת עץ. ב

75 



 .ירושלים', מנחם ציון'בית הכנסת  ,תפילהבימה ועמוד , קודשארון . 8ג
 

 .פולין, דיאץ'בגווגהכנסת בית , בימה. 9ג

76 



 .ירושלים( 'החורבה')', בית יעקב'בית הכנסת . 10ג  
 ארון קודש. א

 

 

77 



 כנף הארון מצד שמאל. פרט. ב

 כותרת העמוד. ג

 בימה. ד

78 



 .ברזל של הבימהעיטורי . ה

79 



 פולין דרוייההכנסת בית . 11ג .  עמוד תפילה. ו 

 ירושלים ', זקנים וזקנות המאוחד בירושליםמושב '. 12ג

80 



 ירושלים, נחלאות, ה'חווהלהכנסת בית . 13ג
 ארון קודש. א

 עמוד תפילה. ב 

81 



 .ירושלים, ברוידאבתי ', קהילת יעקב'הכנסת בית . 14ג
 ארון קודש ועמוד תפילה  . א        

 בימה  . ג

 גמלון בראש ארון הקודש: פרט. ב

82 



 ירושלים, אונגריןבתי ', חתם סופר'בית הכנסת . 15ג
 ארון קודש. א

 בימה. ב

83 



 .ירושלים', שערי צדק'בית הכנסת בבית החולים . 16ג
 ארון קודש. א

 בימה. ב

 עמוד תפילה. ג

בית 'בית הכנסת . 17ג
, ימין משה', ישראל
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