
 83 )א"טבת תשע(על אתר טז  

 

 

È�Ù‚ Ô·Â‡¯ 
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‰Ú„Â˙ ,ÔÂ¯ÎÈÊ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ ‰ÏÈ‰˜Â ‰Áˆ�‰ 

˙Ò�Î È˙·· ‰˘„˜‰ ˙ÂÁÂÏÂ 

 

קהילתיי� ותרבותיי� , בתי כנסת באשר ה� מהווי� כמעט תמיד מרכזי� דתיי�

ה� מַרכזי� סביב� ובתוכ� את החיי� הדתיי� והרוחניי� של בני הקהילה . כאחד

מבטאי� את השאיפות ואת הערכי� הרוחניי� המשותפי� ו, העושה בה� שימוש

וה� , ביחס למתפללי� עצמ� ולתודעת� הקהילתית והציבורית, ה� כלפי פני�, לה�

כחלו� ראווה שדרכו יכול המבקר במקו� או המתבונ� מבחו� להכיר את , כלפי חו�

 1.הרוחני והדתי, כמו ג� לעמוד על אופיי� האידאולוגי, בני הקהילה

אלא הופ� , בית הכנסת אינו ממלא רק פונקציה דתית וליטורגית, כאמור

המהווה מוקד , במרבית המקרי� ג� למרכז חברתי ותרבותי בעל אופי רחב יותר

ג� מעבר לשעות , למפגש ולהחלפת דעות בעבור בני הקהילה כולה, להזדהות

לכמעט כל ביחס , כ� נדמה,  קביעה זו נכונה2.התפילה והפעילות הסדירה הנערכת בו

ברור מאליו כי . על אחת כמה וכמה כזה המשרת קהילה מוגדרת ויציבה, בית כנסת

עשרות שני� , בית כנסת המשמש את אנשי קהילתו במש� תקופה ארוכה ורציפה

הופ� באופ� טבעי לסוכ� ראשו� במעלה של העברת המסורת , וא� למעלה מכ�

העובדה שנערכי� בבית . ני�בשלל דרכי� ואופ, המשפחתית והקהילתית מדור לדור

 
. ט"לשנת תשס' פרס שרת החינו� ליצירה בתחו� התרבות היהודית'המאמר נכתב בסיוע  *

 .ר נסי� ליאו� שקרא את הדברי� וסייע בעיצוב� הסופי"תודתי לד

מחקר , כמדומה, היסטורי קהילתי לא נכתב עד היו��על בית הכנסת כמקור למחקר גאוגרפי .1

·˙È�ÂÂÈÎ Â„ ‰‡¯Ó : ˙Ò�Î È˙, גפני' ר: לסקירה קצרה של נושא זה ראה. � וסדורמקי

 ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â�ÂÎ˘· ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰Â ÌÈÈÙ¯‚Â‡È‚ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÌÈÙ˜˘ÓÎ ˙Â�Â˘‡¯‰ ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â�ÂÎ˘·

˙Â�Â˘‡¯‰ ,מבוא, ה"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית, עבודה לש� קבלת תואר שני .

רי� קצרי� המתייחסי� לפריטי� שוני� בבתי הכנסת בשני� האחרונות נכתבו מספר מחק

, זיכרו�, 'גפני' ר: לדוגמה אחת לכ� ראה. כצוהר להכרת דמות� של הקהילה ושל המתפללי�

 א"רמת ג� תשע,  הÂÓ˘ ‰Ï‡Â˙', על אודות שמות בתי כנסת בירושלי�: כלכלה ואידיאולוגיה

 . )בדפוס(

ראה , נסת בישראל בעת החדשהלניתוח תפקידיה� הסוציולוגיי� המשתני� של בתי הכ .2

 89�107' עמ, ח"תשס,  כ‡˜„ÂÓ˙', שינוי חברתי בבית הכנסת העדתי, 'ליאו�' נ: למשל

 .ובהערות ש�
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שמעצ� טבע� משתני� בדר� כלל לאט מאוד בתהלי� , הכנסת טקסי� דתיי�

ה� בעבור הקהילה כקבוצה וה� בעבור  – מסייעת לבית הכנסת לשמר, הדרגתי ועדי�

שללא בית הכנסת , מנהגי� ולעתי� א� זיכרונות, מסורות – המתפללי� כיחידי�

או לפחות מתעמעמי� באופ� , ייתכ� והיו נעלמי�והפעילות הרציפה המתקיימת בו 

 . ניכר

מכא� שבחינה מדוקדקת של כלל הפריטי� הפיזיי� המצויי� בבית הכנסת 

ושל מנהגי  – לעתי� באופ� כמעט סמוי, לעתי� באופ� בולט וגלוי – ומעטרי� אותו

מאפשרת לא רק להכיר את עולמ� הדתי הצר של , התפילה והמסורת המתקיימי� בו

על מצב� , אלא ג� ללמוד לא מעט על מספר� לאור� השני�, פללי בית הכנסתמת

על זיכרונותיה� , על העדפותיה� התרבותיות והסגנוניות, הכלכלי המשתנה

על ייחוס� המשפחתי של , על מוצא� העדתי והחברתי, הקהילתיי� והאישיי�

 הפוליטית ולעתי� ג� על אודות שיטת�, מייסדי הקהילה ומנהיגיה לאור� השני�

 . והאידאולוגית של חברי הקהילה

הופ� כמעט כל דבר למקודש , שהוא מתח� מקודש מעצ� טבעו, בבית כנסת

, שמות: ג� א� במקומות אחרי� לא היה זוכה להתייחסות כה מעמיקה, בפני עצמו

, ואפילו פריטי� כמעט אזוטריי�, מנגינות ומנהגי�, מגוו� הספרי�, עיצוב המרחב

כמעט א� פע� אינ�  – ת הספרי� או לוחות המודעות והמצוי עליה�דוגמת חותמו

' מקודשי�'ולפיכ� הופכי� כול� למעי� פריטי� , נקבעי� בבית הכנסת בדר� מקרה

, שלעתי� חשיבות� אינה נופלת מחשיבות� של התפילות עצמ�, בפני עצמ�

� את אופיי� ושאיפותיה� של בני הקהילה לאור, כאמור, והמשמרי� ומשקפי�

 . השני�

הקבועי� כמעט בכל בתי , דומה שלוחות הזיכרו� וההנצחה הרבי�, בהקשר זה

, משמרי� ומבטאי� באופ� המובהק והמדויק ביותר את אופיה של הקהילה, הכנסת

: ולו רק משו� שלוחות זיכרו� באשר ה� נועדו בראש ובראשונה למטרה זו בדיוק

רת האישית והקהילתית של אלו התודעה והמסו, זכירה ועיצוב הזיכרו�, הנצחה

יש , אגב, השפעה זו. הנחשפי� לאות� הלוחות בעת שה� מצויי� בבית הכנסת

מרבית המתפללי� והמבקרי� בבית הכנסת אינ� : שהיא נעשית כמעט מבלי משי�

עוצרי� על מנת להביט בעיו� בלוחות הזיכרו� וההנצחה הפזורי� סביב� וא� אינ� 

אלא שתו� כדי השהות בבתי הכנסת שעות ; ו�מודעי� כלל להימצאות� במק

ג� מבלי , קולט המבקר והמתפלל, ארוכות מדי שבוע או אפילו רק בשבתות ובחגי�

ג� א�  – וכ� נעשה שות� כמעט מלא, את הכתוב על הלוחות, שיהיה מודע לכ�

 . לערכי� העולי� ממנו ולתודעה שהוא מעצב – שלא מדעת

ורי� בבתי הכנסת נקבעו או נתרמו על ידי מרבית לוחות הזיכרו� הפז, אמנ�

אול� אופיה של קהילת . ולא כיזמה קהילתית משותפת, מתפללי� יחידי�

כמסגרת כוללת המאגדת בתוכה את , כמו ג� של בית הכנסת עצמו, המתפללי�
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מקנה , את אמונת� ואת אופיי� של הפריטי� המרכיבי� אותה, שאיפותיה�

זיכרו� אישי ולדמויות פרטיות לכאורה המונצחות חשיבות ראשונה במעלה ג� ללוח 

על פי רוב הקהילה היא , א� אמנ� הלוח הנו אישי במהותו: יתר על כ�. עליו

ויש להניח כי לא הייתה עושה זאת אילו , המאפשרת את תלייתו וקביעתו במקו�

היו נתרמי� או מוצעי� לוחות החורגי� באופ� בוטה מ� הערכי� והתודעה של 

 . בית הכנסת מבקש להטמיע באופ� זה בקרב מתפלליוהקהילה ש

כי באמצעות ניתוח המידע המופיע על לוחות זיכרו� , העולה מכל הנאמר הוא

נית� להפיק סוגי� , כמו ג� מאופ� ניסוח�, מסוגי� שוני� הקבועי� בבתי כנסת

 ה� על האישי� המונצחי� עליו וה�, רבי� של מידע ה� על התורמי� של כל לוח ולוח

חלק מ� המידע שאותו נית� להפיק מצוי על לוחות הזיכרו� . על בית הכנסת כולו

וכמו מזמי� את המתבונ� בו להסיק את המסקנות הברורות העולות , באופ� גלוי לכול

מצוי על הלוחות השוני� באופ� , לעומת זאת, חלק אחר של המידע. מ� הכתוב עליו

ודורש מ� המתבונ� בו לא רק , וו�לעתי� אפילו סמוי בכוונת מכ, פחות מפורש

כי א� לשי� לב היטב למה שכתוב ולמה , לקרוא את הכתוב על לוחות הזיכרו�

, לסדר שבו מובאי� הדברי� ולרמזי� שוני� הפזורי� לאור� הכתובת, שאינו כתוב

שלה� יועדו הדברי� , והניתני� לפיענוח רק על ידי אות� בקיאי� או שותפי סוד

, האצור על לוחות הזיכרו� של בתי הכנסת בעת החדשה, זהבמידע . מלכתחילה

 . מבקש מאמר זה לעסוק

 ÈÏ‡¯˘È‰ ¯˜ÁÓ‰ ‰„˘Ó ˙Ò�Î‰ È˙·· ‰Áˆ�‰‰ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ 

מפתיע מאוד לגלות שלוחות הזיכרו� בבתי , על רקע כל האמור בפתח הדברי�

הכנסת באר� ישראל בעת החדשה והמידע העולה מה� לא זכו כמעט לכל 

למרות הפוטנציאל הגדול והמובהק האצור , מחקר ההיסטורי והגאוגרפיהתייחסות ב

הדבר מפתיע במיוחד בהשוואה לעול� המחקר של בתי הכנסת של העת . בה�

לא רק על מנת להבי� , שבו מנותחי� כל לוח וכל כתובת באופ� זהיר ביותר, העתיקה

הכנסת כי א� ג� על מנת להכיר את עולמו של בית , את משמעות� המדויקת

 ג� ביחס לבתי כנסת שוני� במזרח אירופה נכתבו 3.שבסביבתו היו קבועי� במקור

דוגמת מחקרו של דוד דוידובי� על משמעות� , מחקרי� אחדי� בהקשר זה

האמנותית של הטקסטי� השוני� שהיו מצויי� על קירות בתי הכנסת בפולי� לפני 

 
‰Ô·‡Â ÒÙÈÒÙ ÏÚ : ˙ÂÈÓ¯‡‰ ˙Â·Â˙Î, נוה' בהקשר זה ראה למשל את מחקרו המקי� של י .3

ÌÈ˜È˙Ú‰ ˙Ò�Î‰ È˙·· ˙ÂÈ¯·Ú‰Â ,שא המנסה דוגמה למחקר ממוקד נו. ח"תל אביב תשל

כתובות בתי , 'הורבי�' א: לדלות מידע מ� הכתובות שנתגלו בבתי הכנסת העתיקי� ראה

הדוגמות לעיסוק מסוג . 41�43' עמ, ה"תשמ,  יט˜˙„¯‰', הכנסת וזיקת� לליתורגיה היהודית

 .זה סביב בתי הכנסת העתיקי� רבות מאוד
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החברתית והעיצובית , גיתהליטור או מחקרה של תמר שדמי על משמעות� 4,חורבנ�

של הטקסטי� שצוירו על קירות בתי כנסת במזרח אירופה במאות השני� 

לפחות במוב�  – דווקא בתי הכנסת באר� ישראל נותרו, לעומת כל אלו 5.האחרונות

 . עדיי� מוטלי� בקר� זווית – זה

 – ולא רק בה� – שהעניק לאבני הזיכרו� בבתי הכנסת, כמדומה, החוקר היחיד

, היה החוקר הירושלמי פנחס גרייבסקי, ת תשומת הלב ואת המעמד הראויי� לה�א

אבני , 'שהקדיש לתיעוד אבני זיכרו� והנצחה מירושלי� סדרת חוברות מלאה למדיי

 6.'זיכרו�

משדה  – ושל אמצעי ההנצחה והזיכרו� הפזורי� בה� – היעדר� של בתי הכנסת

 רקע מחקר� הענ� והמתמיד של מתמיהה לא רק על, המחקר הישראלי העכשווי

כי א� ג� על רקע העיסוק המחקרי ההול� , הטקסטי� בבתי הכנסת העתיקי�

ההנצחה והתיעוד של היישוב היהודי , ומתרחב בשני� האחרונות בתרבות הזיכרו�

שבי� העוסקי� בה� , מחקרי� אלו. בייחוד לאחר הקמתה של המדינה, באר� ישראל

יוסי '  ואת פרופ8מעוז עזריהו'  את פרופ7,שוור��ת באומליהודי' נית� למנות את פרופ

 עוסקי� על פי רוב בדפוסי הנצחה וזיכרו� ברמה הלאומית והקהילתית של 9,כ�

 בעיקר סביב מלחמות ישראל – אירועי� המשתייכי� לזיכרו� הישראלי הקולקטיבי

 10.הוהנופלי� בה� וסביב אירועי מלחמת העול� השנייה והנצחת הנרצחי� בשוא

במסגרת המחקרי� העוסקי� בנושאי� אלו מתמקדי� החוקרי� בסוגיות כגו� 

עיצוב� של מצבות הנופלי� בבתי העלמי� , עיצוב� של אנדרטות והסמליות שבה�

וכ� בהקמת� של מוסדות ואתרי� להנצחת קהילות ונרצחי� , הצבאיי� ברחבי האר�

יכולי� להיבח� א� , יש לומר, נושאי� אלו. בשואה באופני� שוני� ומגווני�

, באמצעות מיקוד העניי� באמצעי ההנצחה לנופלי� ולנרצחי� הפזורי� בבתי הכנסת

 .ועל רקע זה דומה שההתעלמות המחקרית מאפשרות זו מטרידה פי כמה
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pp. 69-80. 
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 בנושא ההנצחה – ישנ� מספר סיבות מדוע מחקרו של עול בית הכנסת לפרטיו

ש� שני ארוכות את מקומו בעול  לא מצא במ– והזיכרו� כמו בנושאי אחרי

אחת מה� היא העובדה שרבי נוטי לראות את בית הכנסת . המחקר הישראלי

, בעיקר כמקו בעל מטרות ושימושי פונקציונליי המיועד לתפילה וללימוד בלבד

ולא מכירי מספיק באיכויותיו ובמשמעויותיו האחרות והרחבות יותר של בית 

 תהיינה 11.עדתית ולעתי אפילו פוליטית,  חברתית,הכנסת מבחינה קהילתית

עד כה כמעט ולא זכו לוחות הזיכרו� וההנצחה בבתי הכנסת , הסיבות אשר תהיינה

 . לכל אזכור והתייחסות בעלי משמעות

 תו� הדגמה מלוחות –  במאמר זה ברצוני להציג בקצרה,על רקע הנאמר לעיל

מידע שנית� להפיק מלוחות  כמה מסוגי ה– שוני בבתי הכנסת של ירושלי

ה� ו, ) מה נית� ללמוד על המונצח ועל המנציח– היינו(ה� במעגל הפרטי , הזיכרו�

במהל� הדברי יובא ג ניתוח אפשרי . הקהילתי והציבורי, במעגל הרחב יותר

המדגימי את הדברי באופ� , מקוצר של מספר לוחות זיכרו� מבתי כנסת שוני

ברור מאליו כי כל לוח נית� . מה וכמה זוויות בו זמניתכל אחד מכ, ברור במיוחד

ואי� , לניתוח פרטני ומדוקדק על פי פרמטרי שיוצגו כא� ועל פי פרמטרי נוספי

כוונתי כא� אלא להצביע על תופעות ייחודיות שונות שאינ� מצויות בהכרח על גבי 

 . כל לוח זיכרו� או הקדשה

נסת של פולי� חילק דוידובי� את במחקריו המפורסמי על אודות בתי הכ

, המידע הטקסטואלי המופיע על קירות בתי הכנסת העשויי ע� בפולי� לכמה סוגי

, הקדשות, ל"ציטוטי מתו� אמרות של חז, שהעיקריי שבה הנ קטעי תפילות

הערות על סדר התפילה ועוד סוגי , ציוני מאורעות היסטוריי בחיי הקהילה

 א� שסיווג זה נכו� במידה 12.ר ליצירות האמנות שעל הקירותאחדי הנוגעי בעיק

במסגרת , מסוימת ג לסוגי הטקסטי המצויי על קירות בתי הכנסת באר� ישראל

, ההנצחות, היינו ההקדשות, מאמר זה ברצוני לדו� בעיקר בסוגי המידע ההיסטוריי

ואי� , כנסתוציוני האירועי הקהילתיי והאישיי המופיעי על קירות בית ה

בכוונתי להתייחס לסוגי המידע הקשורי לתפילות או לטקסטי אחרי מ� הספרות 

  13.שאליה יש להתייחס מ� הסת באופ� שונה לחלוטי�, התורנית וההלכתית

 
 S. Deshen, ‘Editorial:וביתר הרחבה; 91�94' עמ, )2הערה , לעיל(ליאו� : לעניי� זה ראה .11

Introduction: The Study of Religion in Israeli Social Sience’, in: ibid and others (eds.), 
Israeli Judaism, London 1995, pp. 1-17. 

12.  � .36' עמ, )4הערה , לעיל(דוידובי

הפזורי� בבתי ' שויתי'בהקשר זה יש להזכיר למשל את מחקרה של אסתר יוהס על לוחות ה .13

 ·È˙ÈÂ˘-‰¯Â�Ó' – ÔÈ'‰, יוהס' א: ראה .האמנותית והעיצובית בעיקר מ� הזווית, כנסת רבי�

È¯ÓÂÁÏ Ë˘ÙÂÓ :˘„Â˜‰ ‚ÂˆÈÈ· ÌÈ�ÂÈÚ ,עבודה לש� קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,

 .ד"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית
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 מתייחס באופ�, שאותו נית� לנתח, המעגל הראשו� של המידע המופיע על הלוחות

אשר לעתי� זוכות על גביו לתיאור , טבעי לאות� הדמויות עצמ� המונצחות על הלוח

מידע זה הוא לכאורה אישי , אמנ�. ולעתי� לתיאור ארו� ומפורט בהרבה, שמי בלבד

, כאמור, אול� במובני� שוני� הוא הופ�, מובהק' קהילתי�ציבורי'בלבד ואינו מידע 

המידע על המונצחי� בבית כנסת מסוי� עשוי ומעבר לכ� צירו� כלל , למידע ציבורי

 .מ� הפרט אל הכלל, להציג תמונה מלאה וברורה על אופיו הכללי של המקו�

ש� : ראשית יש להתייחס לשמו של האד� המונצח ולמידע האגור באותו הש�

כדוגמת הש� , ברמת מובהקות כזו או אחרת(המעיד על מוצא עדתי מסוי� 

ש� המעיד על , )ליהודי פרס' עזיז'או הש� ,  מעיראקכשמ� של יהודי�' עבדאללה'

ש� המעיד , )שמות מודרניי� אל מול שמות מסורתיי�(שיו� חברתי או דורי מסוי� 

בעבור ' מנח� מנדל'דוגמת השימוש בשמות (על ייחוס משפחתי או דתי מדויק יותר 

רטי או מעבר לשמו הפ. וכ� הלאה, )בעבור חסידי ברסלב' נחמ�'או , ד"חסידי חב

דומה שיש להתייחס כמעט באותה מידה של חשיבות ג� , המשפחתי של המונצח

התארי� . ה� לפני שמו וה� לאחריו, לתארי� שלה� הוא זוכה על גבי לוח הזיכרו�

ה� מ� , המופיעי� לפני הש� יכולי� ללמד לא מעט על דמותו של האד� הפרטי

וה� ) 'מע, חכ�, ר"מוהר, הרב,  רב',בשימוש בכינויי� ר(הזווית התורנית והלימודית 

ג� תוארי הזיכרו� המוצמדי� לש� מיד ). וכ� הלאה, מר', פרופ, ר"ד(מזוויות אחרות 

מלמדי� לא , )ע"זי, ע"נ, ל"זצוק, ל"למשל השימוש המשתנה בתוספות ז(לאחריו 

על מעמדו , מעט על חשיבותו של האד� המונצח בעיני אלו המנציחי� אותו

 . וכו העדתי והחברתי וכ� הלאהעל שי, הציבורי

ניתוח מידע מסוג זה מקרי� ללא ספק ג� על דמותה המצטיירת של הקהילה 

ברור מאליו כי קהילה שבה נית� למצוא שמות רבי� ע� הקידומת , כ� למשל: כולה

התורנית או ' דרגתו'אינה זהה לקהילה שבה מתמקדי� הכינויי� ב', פרופ, ר"ד

ניתוח השמות הפרטיי� של המונצחי� על הלוחות , ילבמקב. היהודית של המונצח

ברמת , יכול ללמד לעתי� על הרכבו העדתי המדויק של בית הכנסת בתקופות שונות

העובדה שבתי כנסת רבי� משמשי� בני עדות שונות בעת . מובהקות משתנה

כמו ג� העובדה שבמרבית בתי הכנסת אי� ארכיו� שממנו נית� ללמוד , ובעונה אחת

הופכת מידע מסוג זה לחשוב במיוחד על מנת , ורות בית הכנסת באופ� מסודרעל ק

כגו� , זאת כמוב� לצד בדיקות ומקורות מידע אחרי�. לעמוד על אופיו של המקו�

ליטורגיי� משתני� �אלא שבעוד שהמקורות המנהגיי�'; מנהגי� וכו, נוסח התפילה

פרט , וג להחלי� או להורידהרי שאת לוחות הזיכרו� לא נה, מעת לעת בבתי הכנסת

שינוי קיצוני , שיפו� משמעותי המשנה את מבנה בית הכנסת(למקרי� קיצוניי� 

 . ולכ� משמעות� גדולה במיוחד) באופיו של המקו�
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' כלכלי'יש שה� כוללי� ג� תיאור , התארי� האישיי� המונצחי� על הלוחות

ד� ולשמו מוצמד כאשר מונצח א, כ�. או לפחות רמז אליו, של האד� המונצח

ברור כמעט מעל לכל ספק , )לעתי� תו� שימוש בקיצורי� שוני�(' גביר'התואר 

וכי דבר זה , )או לפחות בסיומ�(שמשאביו הכספיי� היו לא מבוטלי� במהל� חייו 

או משו� שבהצמדת תוספת זו לשמו : הנו עדיי� בעל משמעות ג� לאחר פטירתו

או מחמת רצו� כ� ואמתי , לבי� בני משפחתויישמרו יחסי� טובי� בי� בית הכנסת 

 לציבור –  במקרה זה הכלכלית– או על פי תרומתו, להנציח את האד� כערכו

 .המקומי במהל� חייו

ייתכ� שהיא , או להפ�', רב'ולא ' גביר'העובדה שאד� מונצח בתואר , אמנ�

, ואלא על דמות� של המנציחי� אות, מעידה לאו דווקא על אופיו ודמותו הוא

ולאו דווקא על פי דמותו , המנסחי� את לוחות הזיכרו� על פי העדפותיה� האישיות

שייתכ� שהיה מעדי� לראות דברי� אחרי� על הלוח המוקדש , המדויקת של הנפטר

דיות העולות מניתוחו יש לסייג במידה רבה את המסקנות המי, מסיבה זו ואחרות. לו

י ברור לחלוטי� שהמידע הנשאב ממנו שהר, של לוח זיכרו� באופ� נפרד מסביבתו

 . ולא רק את המונצח, משק� ג� את המנציח או את הקהילה

ג� א� קביעה זו נכונה היא ביחס לזהירות שבה יש לנקוט בהסקת , אול�

הרי שג� במקרה זה הלוחות עדיי� משמעותיי� עד , מסקנות לגבי האד� המונצח

 משו� שקהילה המעדיפה להוסי� זאת: מאוד בהיכרות ע� אופיה של הקהילה כולה

הנה כמוב� , לכל ש� המונצח על אחד מקירותיה' ל"זצוק'או ' הרב'את התארי� 

שונה בתכלית מקהילה המעדיפה לעשות שימוש בתארי� צנועי� יותר או בתארי� 

 .  כפי שהודגמו קוד� לכ�– כלכליי� או חברתיי�, מסוג אחר לחלוטי�

יש להתייחס ג� , ונצח על לוח הזיכרו�מעבר לשמו ולתאריו של הנפטר המ

ואשר מתייחס , למידע נוס� המופיע לעתי� קרובות על לוח הזיכרו� לצד שמו

 –תיאור זה .  במהל� חייו–  בבית הכנסת או א� מחוצה לו– לפעילותו הציבורית

כי א� ,  מעניק שוב מידע לא רק על האד� המונצח– מדויק ומוקפד, בדר� כלל קצר

המחליטי� באופ� טבעי מה עדי� לפרט על לוח הזיכרו� בבית , חי�ג� על המנצי

שכ� סביר , מעידי� ה� ג� על הקהילה כולה, שוב, כ�. הכנסת ומה חשוב פחות

, פוליטי(להניח שבקהילה המעניקה משמעות או חשיבות יתרה לתחו� מסוי� 

ותו יובלטו קשריה� של המונצחי� השוני� דווקא לא, )חברתי או תורני, כלכלי

 – מודע� במודע או באופ� בלתי– בעוד שתרומת� בתחומי� אחרי� תוצנע, התחו�

ג� א� לעתי� הייתה חשובה לא פחות מפעילות� המונצחת לבסו� לדורות ארוכי� 

 . על גבי לוח הזיכרו� היחיד המוקדש לו

, איש המעשי�'(יש והאד� יתואר בהרחבה א� באופ� לקוני יחסית , בהקשר זה

א� באופ� ממוקד וברור יותר , ויש שהוא יתואר בקצרה, )' הגבאי הנכבד,רב הפעלי�
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הכול בהתא� , )'ת יבנה"ח ות"מנהל גמ'; 'משכי� ומעריב לבתי כנסיות'(

 . להעדפותיה� של המנציחי� ולמנהגי� השוני� הנהוגי� בכל קהילה וקהילה

י� א� הוא לעת, מידע אישי נוס� זה על חייו ועל דמותו של האד� המונצח

בראש לוח הזיכרו� של תורמי� , כ� למשל. ולעתי� פחות גלוי, מפורש וברור לכול

או , )ה, ו"ישעיהו נ" (ונתתי לה� בביתי ובחומֹתי יד וש�"רבי� נכתב הפסוק 

המרמזי� ככל הנראה , )ב"סנהדרי� יט ע" (כאילו ילדו... כל המגדל יתו�"הציטוט 

משו� , ה זו אינה נכתבת בפירושעובד. שהתור� או המונצח היו חשוכי ילדי�

שאי� עניי� שייחש� לציבור שאינו יודע , לעתי� אפילו חושפני, שמדובר במידע אישי

במקרי� אלו עצ� כתיבתו של מידע מסוג זה על לוח הזיכרו� . אותו ואינו זקוק לו

 – או א� כלפי עצמו, ה" כלפי הקב– נועדה יותר על מנת לכבד את המונצח עצמו

לציבור המתפללי� , מנת להציג את דמותו המלאה והמורכבת לעתי�ופחות על 

 . כולו

‰ÓÂ¯˙ Ï˘ ‰˙ÂÓ„Ï :ÌÈÁÈˆ�Ó‰ ÏÚ , ‰ÏÈ‰˜‰ ÏÚÂ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÏÚ 

המעגל השני של המידע הנשאב מ� הלוחות מתייחס לתורמי� אשר בכספ� עוצב 

 . ונרכש הלוח ואשר הביאו בסופו של דבר לקביעתו של לוח הזיכרו� במקומו

אי� כל קושי לברר בדיוק מי היו התורמי� והמנציחי� ומה ,  כמוב�,לעתי�

תורמי� רבי� של לוחות זיכרו� מפרטי� במפורש : הייתה דמות� הדתית והחברתית

וחלק� א� מציי� מה הוא הקשר , בתחתית� או בכותרת�, את שמותיה� על הלוחות

יוסיפו ,  א� יותרמוחצני�, אחרי�. המדויק שבינ� לבי� האישי� המונצחי� על הלוח

וכ� , כגו� הסכו� שתרמו לצור� הקדשת יקיריה� או לכבוד�, פריטי מידע נוספי�

 .תכונות אופי שיש ברצונ� לפרט דווקא ביחס לעצמ�

: לא מעט על התורמי�, מטבע הדברי�, מניתוח� של הפרטי� הללו למדי� אנו

 חבריה� וכ� ,רבותיה�, הא� דווקא את קרובי משפחת�(את מי העדיפו להנציח 

 . ' וכוכמה כס� השקיעו בהנצחה זו ,אלו תארי� הצמידו לעצמ�, )הלאה

וא� לא , ג� במקרי� שבה� שמו של התור� אינו מוזכר כלל על לוח הזיכרו�

דומה שנית� להציע בזהירות כמה , ידוע בשמו למתפללי בית הכנסת הנוכחיי�

אמצעות ניתוח ב, דרכי� נוספות שבה� נית� לעתי� לשאוב מידע על התורמי�

מסקנות מסוימות נית� יהיה לשאוב , כ� למשל. מאפייני� אחרי� על לוחות הזיכרו�

עד כמה , )'קרטו� וכו, אב�, כס�, מתכת פשוטה(מניתוח החומר שממנו עשוי הזיכרו� 

. באיזה מקו� ביקשו התורמי� לקבוע את הלוח ועוד, באיזה סגנו�, הוא מעוצב

יה מעל מקו� הישיבה שבו התפלל במש� עשרות משפחה המנציחה את אחד מאבות

אינה דומה למשפחה המעדיפה להנציחו דווקא בצמוד לארו� הקודש או , שני�

אלא רק כיוו� מחשבה ראשוני העולה מ� , זו אמנ� אינה מסקנה מוחלטת. לבימה

אול� דומה שבמקרי� רבי� כיווני מחשבה מסוג זה יובילו אותנו מהר מאוד , הלוח
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אולי אפילו , שמה� כבר תעלה תמונה שלמה יותר, ת מידע נוספי�ג� למקורו

 . מובהקת

כי בדומה לעיסוק בדמות� של , בהקשר הקהילתי הציבורי יש להדגיש

ג� ההתייחסות לדמות� של התורמי� ולתפקיד� בהנצחה עשויה לסייע , המונצחי�

ק של בעוד ניתוח מעמי. אופיה וערכיה, רבות בהבנת דמותה של הקהילה כולה

המונצחי� השוני� יעניק תמונה מלאה למדיי של המתפללי� ושל הפעילי� בבית 

הרי ניתוח של המנציחי� יוכל לשפו� אור על סוגיות קהילתיות , הכנסת לאור� שני�

מידת , שני�ההימצאות� של שושלות משפחתיות בבית הכנסת לאור� : אחרות

 והיכרות� ע� דקויות אופיו הקשרי� שבי� בני הדורות הצעירי� יותר לבתי הכנסת

ג� המידע . רמת מחויבות� של צעירי המקו� למסורות אבותיה� ועוד, ומנהגיו

, שופ� אור רב על דמותה של הקהילה, כגו� סוג הלוח ועיצובו, הנוס� שאותו הצענו

כי א� תו� , מאחר שבמרבית המקרי� יעוצב הלוח לא רק על דעת� של המנציחי�

צנועה או : מודעות להעדפותיה ולסגנונה של הקהילה כולהתיאו� או לפחות מתו� 

 . פשוטה או מעוצבת עיצוב על גבי עיצוב וכדומה, פזרנית

‰ÏÈ‰˜ Ï˘ ‰˙ÂÓ„Ï : ˙È˙ÏÈ‰˜ ‰Áˆ�‰Â ‰Ú„Â˙ 

כפי , למרות החשיבות שבניסיו� לשאוב מידע על אודות המונצחי� והמנציחי�

מכול בניתוח� של לוחות דומה שהחלק המעניי� והעשיר , שהודג� בקצרה עד כא�

א� בעיקר ,  ג� מתו� לוחות הזיכרו� האישיי�–הזיכרו� הוא הניסיו� לשאוב מידע 

 על היווצרותה של הקהילה ועל – מתו� לוחות הזיכרו� הקהילתיי� והציבוריי�

, הלכתי�לעתי� דתי, מידע זה הוא לעתי� סוציולוגי. פעילותה כציבור לאור� השני�

 .י� אמנותי או כלכלילעתי� גאוגרפי ולעת

בחלק זה של המאמר ברצוני להדגי� כמה מ� הנושאי� הנוגעי� לדמותה של 

 . הקהילה שעליה� נוכל ללמוד מניתוח המידע המופיע על לוחות הזיכרו�

‡ .Û˙Â˘Ó‰ ¯·Ú‰ :˙Ò�Î‰ ˙È· ˙‡ ‰ÓÈ˜‰˘ ‰ÏÈ‰˜‰ ‡È‰ ÈÓ ? ‰¯Â˜Ó ‡Â‰ ‰Ó

˙È˙¯·Á ‰�ÈÁ·Ó ,˙È˙Â·¯˙Â ˙È˙„Ú ? 

שאלת . ושא הראשו� שיש לבדוק בכל בית כנסת באשר הואדומה שזהו הנ

לשאלה מתי נוצר בית , על פי רוב, היווצרותה או מקורה של הקהילה קודמת

מעידה לכאורה על קיומה של , שכ� עובדת היווצרותו של בית הכנסת, הכנסת

 . שנזקקה לבית כנסת ולפיכ� ייסדה אותו במקו� ובזמ� שנוסד, קהילת מתפללי�

 על היווצרותה המקורית של הקהילה לא תמיד נית� ללמוד מ� הלוחות ,אמנ�

, המתייחסי� באופ� טבעי לקורותיו של בית הכנסת עצמו, המצויי� בבית הכנסת

ישנ� צורות , א� על פי כ�. ולא תמיד לגלגוליה ולקורותיה של הקהילה לפני היווסדו



 ראוב� גפני

92 

 של הקהילה שאותה רבות שבה� מנציח בית הכנסת ג� את היווצרותה או מקורה

 . הוא משמש

אחת הדוגמות המובהקות להנצחה כזו מצויה באופ� טבעי בבתי כנסת רבי� 

שהושמדו  או הקהילות שנבנו לאחר מלחמת העול� השנייה על ידי שרידי הקהילה

הנצחת קהילות המקור של הקהילה הנוכחית נעשית אמנ� . שני� אחדות קוד� לכ�

,  הלכות ותפילות הנהוגות בו וכדומה14,בית הכנסתכגו� שמו של , באופני� רבי�

ולפיכ� , אול� לוח הזיכרו� הוא כלי בולט ונוח במיוחד להנציח את קהילת המקור

 . נעשה בו שימוש באופ� נרחב

דוגמה מובהקת להנצחת קהילת המקור על לוח זיכרו� בבית כנסת באופ� מורחב 

' יגל יעקב'קבועי� בבית הכנסת ומוקפד הנ� לוחות הזיכרו� הגדולי� והמרשימי� ה

בית הכנסת אמנ� נוסד . בשכונת מקור ברו� בירושלי�) מקדוניה(של יוצאי מונסטיר 

ועל כ� ישנ� עדויות נוספות (כפי שנית� לראות על אחד הלוחות , 1932כבר בשנת 

אול� מעמדו כמרכזה העדתי והקהילתי של הקהילה המונסטירית באר� , )רבות

הכולל , ואז נקבע במקו� לוח זיכרו� מרשי� במיוחד, אחר השואהישראל נית� לו ל

וכ� פירוט היסטורי קצר של , קינה להרוגי העיר מונסטיר בתקופת המלחמה

מכניס להקשר קהילתי רחב יותר את בית הכנסת , למשל, לוח זה. ההתרחשויות

מי� המודע מאוד ג� לשלבי� הקוד, והופ� אותו למעי� שלב נוס� בשלשלת, הנוכחי

  15.שהוכחדו

מספרי� על מקורותיה� של קהילות מזוויות , כאמור, לוחות בבתי כנסת אחרי�

. כגו� על הקבוצה החברתית או הפוליטית שממנה נולד בית הכנסת, אחרות לחלוטי�

נושא נוס� שלעתי� נית� לבדוק על סמ� לוחות הזיכרו� הוא מוצא� הגאוגרפי 

דוגמה מובהקת לכ� נית� לראות על . � נתו�המדויק של הקהילה ושל מייסדיה במתח

בשכונת שערי פינה בירושלי� ' נחו�'לוחות הזיכרו� בכניסה לבית הכנסת התימני 

 ): 1ראה איור מספר (

י המייסדי� משה "ב ע"ש תרמ"נוסדה בכפר השילוח ב, נוה שאנ
, בית כנסת נחו�

ש "ת שערי פינה בל והועתק לשכונ"ר סלח חדוכה ז"ר של� נחו� ואשתו קדריה ב"ב

 .ע לא תמכר ולא תיגאל לעול�"תר

 
בשכונת גבעת ' שי� שול'דוגמה נאה להנצחה שמית של קהילה שנכחדה הוא בית הכנסת  .14

המנציח באופני� שוני� ג� את בית הכנסת המקורי בעיר וינה וג� את , �מרדכי בירושלי

על בית כנסת . בית הכנסת שקד� לזה הירושלמי ושפעל במש� כמה עשרות שני� בתל אביב

 .16' עמ, ה"ט באלול תשס"י, ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óעיתו� ', משנה מקו�, 'גפני' ר: זה ראה

' א: ראה' יגל יעקב'לכת ונעלמת בבית הכנסת על לוח הזיכרו� ועל הקהילה המונסטירית ההו .15

 .ח"ח באדר ב תשס"כ, ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óעיתו� ', יד לקהילה שנעלמה, 'ארלי�
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,  שערי פינהרחובהתלוי מעל פתח בית הכנסת הזעיר והמשפחתי ב, לוח הקדשה זה

היסטורי ומעלה מספר שאלות �מפנה את תשומת הלב לסוגיות שעיקר� גאוגרפי

 : בסיסיות

1. ¯˙ ˙�˘· ÁÂÏÈ˘‰ ¯ÙÎ ˙�ÂÎ˘Ó ˙Ò�Î‰ ˙È· ÌÚ ‰ÁÙ˘Ó‰ ‰·ÊÚ ÚÂ„Ó" Ú 

, על פי הידוע, שאלה זו מעניינת מאחר שמרבית התושבי� התימני�? )1910(

ולפיכ� , חלק� אפילו אחריה�, ט"עזבו את כפר השילוח קרוב יותר לפרעות תרפ

 מכפר השילוח למקו� אחר – ולו משפחתית בלבד –עזיבתה של קהילה קטנה 

  16.תקופה זובירושלי� יכולה להעיד על אירועי� או על תהליכי� שוני� בכפר ב

2. ‰�ÈÙ È¯Ú˘ ˙�ÂÎ˘Ï ‡˜ÂÂ„ ˙Ò�Î‰ ˙È· ¯·ÚÂ‰ ÚÂ„Ó ? בהקשר לזה חוש� בפנינו

להיכ� עזבו בני : לוח הזיכרו� סוגיה שעליה אי� כמעט כל ידיעות ברורות

, המשפחות התימניות שנטשו את כפר השילוח לאור� ראשית המאה העשרי�

ת האפשרות שלפחות חלק לוח זה מעלה א. ומה עלה בגורל� כקהילות אורגניות

ושלפחות במידה מסוימת היו , שערי פינה�מ� המשפחות עזבו לאזור בית ישראל

ניסיונות לשמר את המבנה הקהילתי משכונת כפר השילוח ג� בשכונות 

 . החדשות שאליה� עברו

 
,  בÙÂ˜˙ È‡¯· ¯ÈÚ‰, אריה�ב�' י: על ההתיישבות התימנית בכפר השילוח ראה בעיקר .16

 .ובהערות ש�, 213�218' עמ, ט"ירושלי� תשל

 ¯ÂÈ‡ ¯ÙÒÓ1
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· .‰ÏÁ˙‰‰ ˙„Â˜� :˙Ò�Î‰ ˙È· „ÒÂ� È˙Ó ? 

. ד על גבי לוחות הזיכרו�שאלה זו מקבלת מטבע הדברי� התייחסויות רבות מאו

ישנ� לוחות המיועדי� למטרה זו בלבד וה� מתארי� בשורות אחדות מתי ובאיזה 

לעתי� נותני� לוחות . על ידי מי ובתרומתו של איזה נדב�, אופ� הוק� בית הכנסת

תו� שה� מייחסי� לבית הכנסת תחנות , הזיכרו� תשובות מורכבות יותר לשאלה זו

שונה לחלוטי� מזה שבו הוק� ' תארי� לידה'� לבית הכנסת ומעניקי, שונות בעבר

 . בית הכנסת בפועל

, בשני בתי הכנסת של יוצאי כורדיסט� בשכונת זכרו� יוס� בירושלי�, כ� למשל

' בראשי'בבית הכנסת : מצויני� על לוחות הזיכרו� תאריכי ייסוד מפתיעי� מאוד

של יוצאי ' נביא יחזקאל'נסת ואילו בבית הכ, )1827(ז "נכתב כי נוסד בשנת תקפ

היינו לפני , )931(ר "יתפא' נכתב כי נוסד בשנת ד, המצוי מעבר לרחוב, עמדיה

 לאור העובדה כי השכונה נוסדה רק בראשית שנות השלושי� 17.למעלה מאל� שני�

ברור שמטרת� של לוחות אלו לעצב את התודעה הקהילתית , של המאה העשרי�

יע בתודעה הציבורית את ההתייחסות לבתי כנסת המשותפת בבתי הכנסת ולהטמ

במקו� מגוריה , אלא כגלגול של בית כנסת קוד�, אלו לא כמי שנוסדו באר� ישראל

 . הקוד� של הקהילה

‚ .‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ Â‡ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ‡„È‡‰Â ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙Â‰Ê ‡È‰ ‰Ó? 

ת מאגד בתוכו לא רק א, מעצ� טבעו כמרכז קהילתי וחברתי, בית הכנסת

כי א� פעמי� רבות ג� ערכי� , שאיפותיה� הרוחניות והדתיות של המתפללי� בו

מזדהי� עמ�  – כול� או רוב� – אידאולוגיי� ואחרי� שבני הקהילה, פוליטיי�

  18.להתפלל במקו� המבטא אות�) או מעונייני�(ומוכני� 

סת ג� אופיו הפוליטי והאידאולוגי של בית הכנ, כמו עיצובו של העבר המשות�

: הכוללות כמעט את כל מרכיבי בית הכנסת באשר הוא, נית� לביטוי בצורות שונות

נושאי , שמו, עיצובו ותכנונו האדריכלי, טקסטי� ליטורגיי� ואחרי� הנאמרי� בו

 . הרכב ספריית בית הכנסת ועוד, התפקידי� המכהני� בו

 
, �ÈÚ ·Ï· ˙Â‡ÏÁ¯, כליפא�שלו' נ: נסת הללו ראהלקורותיה� ולייסוד� של שני בתי הכ .17

 . 246�249' עמ, ג"ירושלי� תשס

במיוחד בהקשר של , על דמותו הפוליטית של בית הכנסת נכתבו לאחרונה מחקרי� שוני� .18

תפילות : תפילת כל פה, 'מרקס' ד: דוגמות לכ� ראהל. התפילות השונות הנאמרות בו

�119' עמ, ז"תשס, יח‡˜„ÂÓ˙ ', ובעקבותיו) ה" תשסקי�(שנכתבו לקראת תהלי� ההתנתקות 

רפל על גלגולי התפילה ' של י) שטר� פורסמו באופ� סדור(וכ� במחקריו האחרוני� ; 139

, זיכרו�, 'גפני' ר: ראה, להקשר הפוליטי של שמות בתי הכנסת. לשלו� המדינה ומשמעויותיה

 ). 1הערה , לעיל(' כלכלה ואידיאולוגיה
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ת מתבטא אופיו האידאולוגי של בית הכנס, בהקשר הממוקד של לוחות הזיכרו�

ובה במידה בבחירת אלו , בבחירת האישי� המונצחי� על גבי הלוחות בבית הכנסת

דוגמות מובהקות לכ� נית� למצוא למשל בבתי הכנסת . שאינ� מונצחי� עליה�

', פורשות'השוני� שהוקמו ה� בירושלי� וה� מחוצה לה על ידי יוצאי המחתרות ה

פי רוב באופ� מובהק את השקפת� שבתי הכנסת שלה� מבטאי� על , י"ל והלח"האצ

בית הכנסת הבולט ביותר . ולעתי� א� את השלכותיה העכשוויות, הפוליטית דאז

הפועל בבית , של יוצאי המחתרות' אחדות ישראל'בקבוצה זו הוא בית הכנסת 

היתומי� הספרדי ברחוב יפו בירושלי� ומכיל כמה לוחות זיכרו� משמעותיי� 

 . במיוחד

את עולי הגרדו� שהוצאו להורג , בצמוד לארו� הקודש, יחי�לצד לוחות המנצ

ואת ראש הממשלה המנוח ) 2ראה איור מספר (בידי הבריטי� בתקופת המנדט 

שעליו שמות כל , מצוי בבית הכנסת לוח זיכרו� גדול במיוחד, מנח� בגי� ורעייתו

 ' טלנהאל'מראשית שנות השלושי� ועד לאחר אירועי האנייה , י"ל והלח"חללי האצ

  

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2
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לצד תארי� הנפילה ומקו� הנפילה של כל אחד מ� , הסופי של המחתרותופירוק� 

 ).3ראה איור מספר (החללי� 

מידע זה בלבד יש בו כדי לבטא מעל לכל ספק את נאמנות� הפוליטית של 

כפי שאמרו דוברי� אחדי� בעת . מייסדי בית הכנסת ושל מתפלליו לאור� השני�

עצ� קביעתו נועדה לקבע את , � בראשית שנות החמישי�קביעתו של הלוח במקו

מקומ� של נופלי המחתרות בסיפור הציוני הכללי ולמנוע את השכחת זכר� על ידי 

ר שמעו� ב� " כ� למשל ניסח את הדברי� ד19.גוריו��המוסדות שהובלו על ידי דוד ב�

 : הרוויזיוניסטית' אחדות ישראל'הנשיא דאז של תנועת , ציו�

דור מדבר זה ממשיכי� בשיטתיות בהשתקת המפעל הגדול של המרד וזכר ג� א� ב

אשר לא החליפו את האני מאמי� , הרי המעטי� הזהי� ע� נפש� ומצפונ�, מחולליו

מה שמתרחש היו� במדינה הזו ... חייבי� לשאת את האמת הזו ביקוד נפש�, שלה�

ו בדרכ� הבלתי היא העדות המתאימה ביותר לכ� שמזייפי ההיסטוריה לא יצליח

  20.מוסרית

שמותיה� של : המתנוססי� בחלקו העליו�, הלוח כולל ג� מספר פרטי� נוספי�

הכללת� של . יוס� טרומפלדור ומנהיגי המחתרות, בוטינסקי'זאב ז, בנימי� זאב הרצל

 
·È˙ , גפני' ר: לנסיבות קביעתו של הלוח ולנאומי
 שנישאו באותו היו
 בבית הכנסת ראה .19

‰ÏÈÙ˙ :ÌÈÏ˘Â¯È ·Ï· ÌÈÈÂ·Á ˙Ò�Î È˙· ,תשס 
 .165�167' עמ, ח"ירושלי

20. ·‰Ï :ÈÓÂ‡Ï È˙„ ÔÂ‡Ë·טז' עמ, ב"תשי,  ה . 
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נועדה כנראה לקבע את מעמד� של מנהיגי ' כלליי�'השמות הציוניי� הבולטי� וה

ולא , בוטינסקי'טרומפלדור וכמוב� ז, עיי� של הרצלי כממשיכי� טב"ל והלח"האצ

 .כמי שסטו מ� הדר� הציונית הכללית

נית� למצוא , המצוי בתל אביב', בית דוד, 'בבית כנסת נוס� של יוצאי המחתרות

המעניק (הרב קוק : על לוחות הזיכרו� שמות נוספי� שהוזכרו מסיבות דומות

חסות (יוס� קלויזנר ' פרופ, )שהדתית שלאחר מע�לנופלי� מעי� חסות רוחנית

 .ועוד, )אקדמית

מקומי המתפענח באמצעות לוח זיכרו� בבית כנסת �דוגמה נאה להקשר פוליטי

של חסידי ' עזרת ישראל'היא ניתוחו של לוח הזיכרו� הנוש� הקבוע בבית הכנסת 

 ): 4ראה איור מספר (טשורטקוב בשכונת מאה שערי� בירושלי� 

 שנפלו במלחמת השחרור ס "יד למתפללי ביהכנ

 ח"ד ניס� תש"ר ברו� בקר י"חנו� הנ� בה' הב

 ח "ח אייר תש"ר ישראל מרדכי פישביי� י"יוס� בה' הר

 ח "ז תמוז תש"ר אברה� חיי� שפיגל כ"אהר� שמואל בה' הר

 ט "ח טבת תש"ר זאב פרסקי י"ברו� ב' הב

 . הש� ינקו� דמ�

וכמוהו נית� למצוא , לות מיוחדותלוח זיכרו� זה כשלעצמו אמנ� אינו מעורר שא

לאור העובדה שהוא תלוי עד היו� , בר�. מאות ואלפי� בבתי כנסת בכל רחבי האר�

מתעוררות בכל זאת כמה , בבית הכנסת של חסידי טשורטקוב בשכונת מאה שערי�

והלוח הופ� באחת לנושא רבדי� ומשמעויות מורכבי� , וכמה שאלות לא פשוטות

מוד ממנו על אופיה החברתי והפוליטי של מאה שערי� בשנת מה נית� לל: למדיי

מה מלמדי� גילאיה� המשתני� של המגויסי� מבי� בני השכונה ? ח"תש

מה משמעותו בבית הכנסת ? )המשתקפי� בתארי� השוני� המוצמדי� לשמותיה�(

מה אומרת קביעתו של לוח : ומעל לכול? בהקשר זה' מלחמת השחרור'של הביטוי 

ההולכת ומקצינה , עד היו� בבית כנסת בשכונת מאה שערי� ו על כנווהותרת זה

 ? בעשרות השני� האחרונות

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡4
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ועל מנת לענות , שאלות אלו ואחרות אי� כול יכולת לבדוק באמצעות הלוח עצמו

משעה . ה� בעל פה וה� בכתובי�, עליה� חובה לנסות ולמצוא מקורות מידע אחרי�

נגלה כי דמותו הפוליטית והחברתית של בית , בית כנסת זהלפחות ב, שכ� נעֶ�ה

וכי ישנ� סיבות מקומיות טובות , הכנסת של חסידי טשורטקוב אכ� הייתה מיוחדת

גילויי� אלו ואחרי� ייתכ� שלא היינו נחשפי� . מאוד להותרת הלוח על כנו עד היו�

  21.אליה� כלל ללא העיו� בלוח והעלאת השאלות בעקבותיו

„ .¯Â˜ÓıÂÁ È¯˘˜Â ÔÂÓÈÓ ˙Â : È¯˘˜ ÏÚ ‰ÏÈ‰˜‰ ‰¯Ó˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÈ‰˜ ÂÏÈ‡ ÌÚ

‰ÎÈÓ˙Â ÔÈÏÓÂ‚ ? 

מאחר שחלק גדול מלוחות הזיכרו� מנציחי� תרומות שהוענקו לבתי הכנסת נית� 

וכ� , באמצעות בדיקת� לדעת מה היו מקורות המימו� של בית הכנסת לאור� השני�

באר� ומחוצה לה שמרה הקהילה על  ע� אילו גורמי� – ולו בעקיפי� –ג� לדעת 

 . מאז ייסודו של בית הכנסת ועד היו�, לצור� כלכלי כמו ג� לצרכי� אחרי�, קשר

הקשרי� בי� קהילות שונות מתועדי� פעמי� רבות באופ� משתמע על גבי 

אלו מבטאי� בעיקר קשר בי� קהילות המוצא של , בדר� כלל. לוחות הזיכרו�

לבי� בית הכנסת שהקימו יוצאי ) פחות של מרבית�או ל(המתפללי� בבית הכנסת 

 . העדה באר� ישראל

של יוצאי אפגניסט� בשכונת בית ' ישועה ורחמי�'בבית הכנסת , למשל, כ�

ישראל בירושלי� מצוי לוח זיכרו� המספר כי נדיבי הערי� האפגניות כאבול והראת 

עשרות , זאת. י� שטיח17שלחו לבתי הכנסת של יוצאי העדה בירושלי� ובתל אביב 

וא� על פי שמסתבר שהנדיבי� , שני� לאחר שבתי הכנסת נוסדו כבר באר� ישראל

 . לא ראו מעול� את בתי הכנסת הללו בפעילות�

 �עדות זו מלמדת על קשרי� שוני� בי� קהילת המוצא לבי� הקהילה החיה באר

ושהביאו לכ� , בדרכי� שונות, קשרי� שנשמרו במש� עשרות שני�, ישראל

שהתורמי� בחו� לאר� ידעו בדיוק מה קיי� באר� ישראל ואיזו תרומה ראוי לשלוח 

  22.לבני הקהילה המתגוררי� בה

נעסוק ג� בשלוש , לצור� הדגמה מפורטת יותר של סוגיות בי� עדתיות מסוג זה

לעולי פרס בשכונת ' אוהבי ציו�'אבני הזיכרו� הקבועות משני צדי פתח בית הכנסת 

 : ושלי�נווה שלו� ביר

 
' ר: ראה, עקב אחר לוח הזיכרו� של בית הכנסת של חסידי טשורטקוב ומשמעותועל המ .21

 .14�15' עמ, ח"בתמוז תשס' ח, ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Óעיתו� ', לוחות ושברי לוחות, 'גפני

לדמותה של , 'גפני' ר: והעדה האפגנית בעיר ראה' ישועה ורחמי�'לקורותיו של בית הכנסת  .22

ירושלי� ,  כח‡¯Ï‡¯˘È ı', 1886�1948ת בית ישראל בתי הכנסת בשכונ: עדתית�שכונה רב

 . 367�375' עמ, ח"תשס
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ר לעדת ישראל "ת תשב"כי בית הת' והביאותי� אל הר קדשי לזכרו	 עול� לפני ה

/ אקאגא	 	' ניס	 לוי ומע' משיח 	' הגבאי� נכבדי� מו' י מע"ו נבנה ע"מאנשי פרס הי

ו בתנאי שלא ימכר ולא יתמשכ	 "ק משהד ומרוו הי"ו מנדבת ק"יעקוב הכה	 הי

 ו "עש' משכורת� שלימה מע� הפעל� ותהי ' ישל� ה' לעול� כי א� קודש לה

ושמחתי� בבית תפילתי כי זה הבניי	 נעשה בהשתדלות האחי� היקרי� כמר שאולו� 

ראפל חיי� ' בנימי	 ומו' מאמי	 מו' סימ	 טוב 	' י גבאי חברת אוהבי ציו	 מו"ו ע"הי

ניס	 הכה	 זכות מעשי הצדקה יג	 עליה� ' רחמ	 	' ו ומו"ר אהר	 הכה	 הי"בני כמ

 ק"נחמת ציו	 ובנני	 מקדשינו אמ	 נגמר בשנת בהגדיל תורה לפשיזכו ב

ר "ו כמוהר"ק וב"ג הצדיק נשיא אה"האב	 הזאת תהיה לעדה כי הרה' זכרו	 לפני ה

א הוא הנדיב הראשו	 שעזר לנו בקנית נחלת קדש לבית "יעקב אריה סאלפנדי שליט

נו� ילדינו ר לעדת ישראל אנשי פרס ומאז תומ� ועוזר לחי"ת דתשב"הכנסת ות

ק ירושלי� "לתורה וליראת שמי� צדקתו תעמוד לעד וזכרו לא יסו� מזרעינו פעיה

 . ע"ו לב"אל� ותרס' ו בשנת ה"ת

התלויי� במרחק קט� זה מזה בפתח בית הכנסת בשכונת , העיו� בשלושה לוחות אלו

, מעלה כמה וכמה נושאי� אפשריי� לבדיקה ולעיו�, נווה שלו� בירושלי�

 : ביניה� קשורי� כאמור לשאלות של קשרי� בי� קהילתיי� ובי� עדתיי�שהבולטי� 

1.  ÌÈÏÂÚ‰ Ï˘ ‡ˆÂÓ‰ ˙ÂÏÈ‰˜ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙„ÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ó)Ò¯Ù· ( ‰„Ú‰ È�·Ï

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÈÒ¯Ù‰ ?הגיע לא , ככל הנראה, זאת לנוכח העובדה כי מרבית הכס�

כפי , ל"אלא דווקא מ� התורמי� בחו, מ� התורמי� המקומיי� שבי� בני העדה

נצטר� ג� לבדוק באיזה אופ� גויס , אגב כ�. שנית� לראות מ� הלוח הראשו�

 . ל"הכס� מחו

2. ˙Â¯Á‡‰ ˙Â„Ú‰ ÔÈ·Ï ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÈÒ¯Ù‰ ‰„Ú‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ‰È‰ ‰Ó ? שאלה זו

ה� , מאחר שעל הלוחות נית� למצוא ה� יהודי� פרסי�, מעניינת במיוחד

שהתגורר ) עקב אריה סאלפנדיי(ואפילו רב אשכנזי , ה� אפגני�, משהדי�

כ� עולה כמעט מאליה השאלה כיצד נוצרו קשרי� אלו והא� היו אלו . בגרמניה

זאת יש ? קשרי� לצור� הקמת בית הכנסת הזה בלבד או ג� לצרכי� אחרי�

בהקשר למצב� הכלכלי הקשה במיוחד של עולי פרס בשני� , בי� השאר, לברר

 . הראשונות לאחר עליית� לאר� ישראל

3. ÔÈÈ�·‰ Ï˘ ˙È¯Â˜Ó‰ Â˙¯ËÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ó ?על פי שנת , על פי האמור בלוח �כמו ג

משתמע שהמקו� אמור היה לשמש בעיקר , ")ק"בהגדיל תורה לפ("התרומה 

23!בעוד שבפועל לאור� מרבית השני� שימש המקו� כבית כנסת, כתלמוד תורה
 

 
ירושלי� , ‡·�ÓÂÁ· ÌÈ‰, ח הכה�"ר: מאז ייסודו ראה' אוהבי ציו�'לקורותיו של בית הכנסת  .23

הכה� ' ש: לקורותיו של בית הכנסת בעשרות השני� האחרונות ראה. 89�102' עמ, ל"תש

 .ו"ירושלי� תשס, ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÂÈˆ È·‰Â‡ ˙Ò�Î‰ ˙È· „ÂÒÈÈÏ ‰�˘ ‰‡Ó, )עור�(
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4. ÔÎ˘ÓÏ Â‡ ÏÂ‡‚Ï ¯ÂÒÈ‡‰ Ï˘ ˙È�˘�Â ˙¯ÊÂÁ ‰˘‚„‰ ‰�˘È ÚÂ„Ó˙Ò�Î‰ ˙È· ˙‡  ?

כי דרישה זו הייתה סטנדרטית למדיי בעול� התרומות , אמנ�, מסתבר

אול� בהחלט ייתכ� כי היא מעידה מזווית נוספת על מצב� הקשה , הירושלמי

מצב שהעלה את האפשרות התמידית שמא מי מה� יחליט , של העולי� מפרס

,  אחרי�במצב זה או אחר למשכ� את בית הכנסת ולהשתמש בכס� לצרכי�

 . דחופי� מעט יותר לטעמו

‰ .˙È˙ÎÏ‰ ˙Â·ÈÂÁÓ :˙ÂÈ˙ÎÏ‰‰ ˙ÂÈÂÓ„‰ Ô‰ ÈÓ- ÌÈ·ÈÂÁÓ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·˘ ˙ÂÈ�¯Â˙

Ô‰ÈÏ‡? 

תורניות מסוימות עשויה לבוא �מחויבות המתפללי� בבית הכנסת לדמויות הלכתיות

נשיאת תפילות וברכות , שמו של בית הכנסת: לידי ביטוי במספר דרכי� אפשריות

מחויבות זו מוצאת את , מעבר לכ�. ועוד,  או להנצחת� של דמויות שונותלשלומ�

 . ביטויה ג� על גבי לוחות הזיכרו�

במקומות שוני� נית� למצוא לוחות זיכרו� לדמויות בולטות שבני הקהילה 

במיוחד בולט . א� שלא היה לה� כל קשר לבית הכנסת עצמו, מעריכי� ומוקירי�

הדואגות כמעט , ות החסידיות השונות בכל אתר ואתרהדבר בבתי הכנסת של הקהיל

א� א� לא ביקר בבית , ר הנוכחי או הקוד�"תמיד להנציח או לציי� את האדמו

זאת מעבר לעצ� העובדה שבני הקהילה מרגישי� . הכנסת ולא תר� לו משהו פיזי

 . הרוחנית והערכית, עצמ� נתמכי� על ידו ונעזרי� בו ברמה הרגשית

, בשכונת שערי חסד' א"הגר'בבית הכנסת : צל החסידי� כ� הדבראול� לא רק א

שא� הקימו את (' פרושי�'שכפי שמעיד שמו הוק� דווקא על ידי בני השכונה ה

 ג� על גבי לוח –  מעבר לשמו של בית הכנסת– א"מונצח הגר, )השכונה עצמה

ללי מה שמבטא באופ� מובהק את מחויבות� של מתפ, זיכרו� בולט בקומה השנייה

, אגב, במוב� זה. לערכיו ולפסיקותיו ההלכתיות, בית הכנסת ומייסדיו לדרכו

מאחר שג� מנהגי , א בבתי כנסת שוני� היא מהותית עוד יותר"משמעותו של הגר

הממשי� להשפיע ', א"מנהג הגר'התפילה המדויקי� הנ� במידה זו או אחרת על פי 

24.על בית הכנסת יותר ממאתיי� שנה לאחר פטירתו
 

המצוי בבית היתומי� הספרדי ', קהל ציו�'בבית הכנסת הספרדי , מאיד�

, הרב יעקב מאיר, מונצח רבה הראשי הספרדי הראשו� של אר� ישראל, בירושלי�

אזכורו של הרב מאיר בהקשר . כמי שבהשתדלותו נתרמו לבית הכנסת כספי� שוני�

� את כל בית כמו ג(' קהל ציו�'מאחר שאת בית הכנסת , זה משמעותי מאוד

כ� שבשונה מ� , הקי� הרב מאיר עצמו בראשית המאה העשרי�) היתומי�

 
ÌÈ¯Ú˘ : ‰�˘ ‰‡Ó, ורנר' צ: ראה, על קורותיו ועל מנהגיו, על ייסודו', א"הגר'על בית הכנסת  .24

¯‚‰ ˙Ò�Î‰ ˙È·ÏÂ „ÒÁ È¯Ú˘ ˙�ÂÎ˘Ï"‡ ,גפני' ר; ובמקורות ש�, ח"ירושלי� תשס , ˘„˜Ó

ËÚÓ :ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯˙Ò�Â ÌÈ¯ÎÂÓ ˙Ò�Î È˙· ,5�16' עמ, ד"ירושלי� תשס . 
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המחויבות אל הרב מאיר ואל דרכו אינה רק , א"ר החסידי או לגר"המחויבות לאדמו

  25.לפחות בבית כנסת זה, היסטורית�כי א� כלכלית, מחויבות דתית

˙ÙÒÂ� ‰Ó‚„‰: 
 ˙Ò�Î‰ ˙È·· ‰˘„˜‰‰ ÁÂÏ'·˜ÚÈ ˙ÏÁ� '�ÂÎ˘·‰Ú·˘ ˙ÏÁ� ˙ 

לבני� ' ב נאפ"ל שנתנה קי"יעקב מרדכי ז' גיטל בת הר' לטובה להאשה מ' זכרה ה

 רות כל ימי חייה והקר� קיימת לעדמ שתאכל הפי"ד בנחלת שבעה ע"הביהמ

 ה" תנצבק"פל תר�  טבתא"י ע"נ

 כ נייר לעשיות הדלתי� והחלונות "משה שנדבה מאה רו' ולהאשה רבקה בת הר

 ד"ק גרוש לקנת הקרקע של הבידמ"ה שנדבה תת"חיי� ע' ולהאשה מאריאשא בת הר

הקבועה בבית הכנסת הראשו� שנבנה בשכונת , )5ראה איור מספר (אב� זיכרו� זו 

מספרת בקצרה את סיפור� של התרומות , 1873כבר בשנת , נחלת שבעה

ולפיכ� אי� להתפלא על כ� כי האב� , המשמעותיות לבניי� בית הכנסת בראשיתו

 .למעלה ממאה שנה מאז קביעתהלאחר , נותרה במקומה ג� היו�

 
 .151�161' עמ, )19הערה , לעיל(גפני ' ר: ראה' �קהל ציו'לקורות בית הכנסת  .25

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡5
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היינו (כמו בכל אב� אחרת , פרט לנושאי� המידיי� שנית� לבדוק באב� זיכרו� זו

דומה , )ראשי התיבות שבה� נעשה שימוש וכ� הלאה, הכינויי�, השמות השוני�

 : שקריאת הדברי� מעלה מספר סוגיות נוספות שיש לבדק�

1.  ˙Ò�Î‰ ˙È· Ï˘ ÂÓ˘ ¯Â˜Ó Â‰Ó'È ˙ÏÁ�·˜Ú ,' Ï˘ ‰È·‡ Ì˘Ï ¯˘˜ ÂÏ ˘È Ì‡‰Â

ÔÏÂÎÓ ˙ËÏÂ·‰Â ‰�Â˘‡¯‰ ˙Ó¯Â˙‰ ,·˜ÚÈ ˙· ÏËÈ‚ ?)מסתבר , אגב, במקרה זה

כפי שנית� ללמוד , שהתשובה היא חיובית ושאכ� זהו מקור שמו של בית הכנסת

מתעודות שונות שפרס� פנחס גרייבסקי בהקשר לבית הכנסת לפני כשבעי� 

26).וחמש שני�
 

2. ÙÂ‡ ‰È‰ ‰Ó˙Ò�Î‰ ˙È· ˙ÈÈ�·Ï ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚ Ô ? Â‡ ı¯‡· ˜¯ ÛÒÎ ÛÒ‡� Ì‡‰

ÂÁ· Ì‚"Ï ? שאלות אלו עולות בעיקר לנוכח העובדה שכל אחת מ� התורמות

וא� כי , נפוליוני� או גרושי�, רובל כס�: עשתה שימוש בסוג אחר של מטבעות

המטבעות כול� היו ברמת שימוש כזו או אחרת בירושלי� במחצית השנייה של 

כמו שקרה בבתי כנסת , ל"בהחלט ייתכ� שחלק מ� הכס� נשלח מחו, ט"מאה היה

:  מעניי� לבדוק כיצד ועל ידי מי נאס� הכס�– א� כ� הוא הדבר. רבי� אחרי�

 27,כמו ששלחו בתי כנסת אחרי� בירושלי�, ר מיוחד שנשלח לש� כ�"על ידי שד

 שבעה דבר הא� הייתה הקמתו של בית כנסת ראשו� בנחלת? או באופ� אחר

 ? שנודעה לו משמעות ג� בעיני תורמי� מחו� לאר�

3. ˙Ò�Î‰ ˙È· ˙Ó˜‰· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ·Ï˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ? שאלה זו עולה בעיקר לנוכח

ובהחלט ייתכ� , העובדה שלא תורמת אחת העניקה את הכס� לבית הכנסת

כ� שעבר זמ� מסוי� מאז , שתרומות אלו ניתנו לאור� תקופה בינונית או ארוכה

נקבעה , כ� נראה, האב� עצמה". הדלתי� והחלונות"ת הקרקע ועד להצבת רכיש

לאחר שהתורמת הראשונה הלכה כבר , במקו� בלאו הכי שני� אחדות אחר כ�

 . לעולמה

4. ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÌÈ˘�‰ Ï˘ Ô„ÓÚÓ ‰È‰ ‰Ó ? שאלה זו רלוונטית

וזאת בניגוד , �בעיקר לנוכח העובדה שאב� זו מזכירה בהבלטה יתרה שלוש נשי

שבה� נמנעו מלהבליט את שמותיה� , למקרי� אחדי� המוכרי� לנו בירושלי�

 . של נשי� בבתי הכנסת מסיבות שונות

 
 . יג' עמ, �"ירושלי� תר,  בÌÈÏ˘Â¯È ÈÊ�‚Ó, גרייבסקי' פ .26

 1888שבשנת , בנחלת שבעה' אהל יצחק'ראה למשל את המקרה של בית הכנסת הספרדי  .27

�ב�' א(נת לאסו� כספי� לבנייתו על מ, הרב יוס� חיי� שרי�, ר מיוחד"שיגר לתורכיה שד

 ). 106' עמ, ]19הערה , לעיל[גפני ' ר; 58' עמ, ב"ירושלי� תשמ, ‰˘Â�‰ ÁÈÏ„„, יעקב
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 ÌÂÎÈÒ 

נית� לאסו� מלוחות הזיכרו� מידע , פרט לנושאי� הספורי� שהודגמו במאמר זה

ע פשוט רובו מיד, מסוגי� נוספי� על אודות בית הכנסת ועל פעילותו לאור� השני�

מי היו הדמויות החשובות בבית הכנסת לאור� : ומיעוטו חמקמק מעט יותר, למדיי

 שימשו בבית הכנסת עצמו – רשמיי� או לא רשמיי� –ובאילו תפקידי� , השני�

השתנה או התחדש בית הכנסת לאור� , כמה פעמי� ובאיזה אופ� שופ�? ומחוצה לו

הא� לאור� השני� היה ? � השני�מה היה מעמד� של הנשי� בקהילה לאור? השני�

בהתא� לנושא , וכ� הלאה? אופיה של הקהילה יציב או שמא עבר טלטלות שונות

 . המחקר בכל מקרה ומקרה

יש לאמתו . כמוב�, המידע הרב הנשאב מלוחות הזיכרו� אינו עומד בפני עצמו

באמצעות כל שאר המקורות הזמיני� בהקשר לבית , במידת האפשר, ולהשלימו

אול� הלוחות לא רק מכווני� את המתבונ� ואת חוקר בתי . סת בדפוס ובעל פההכנ

 כיווני� שבה� יש –הכנסת לכיווני� מסוימי� ביחס לאופיו של בית הכנסת 

 אלא שה� בפני עצמ� מהווי� –ושאות� כדאי לברר באופ� יותר מדויק , להתמקד

 וג� א� אנשי הקהילה ,אישיי� וקהילתיי�, מסורתיי�, תרבותיי�' צבעי רקע'מעי� 

הרי שעצ� הימצאות� בחלל בית הכנסת תורמת , עצמה אינ� שמי� עוד לב אליה�

לא רק של מתפללי , הזיכרונות והערכי� המשותפי�, האופי, לעיצוב ולגיבוש ההווי

ושל כל אלו , תלמידיה� וממשיכי דרכ�, בית הכנסת הנוכחיי� כי א� ג� של בניה�

 .  לאור� השני�שהתפללו ועיצבו את המקו�

ג� , בכל הנוגע לבתי הכנסת, נראה שיש לנסות למקד את זרקור המחקר, לפיכ�

פעמי לעמידה על �ככלי ייחודי וחד, אל לוחות הזיכרו� הפזורי� בה�, ולעתי� בעיקר

 שלו – שלא לומר מזלזל –כלי שלמרות היחס האדיש , אופיה ותודעתה של קהילה

 . נית� להתעל� ממנו ומ� המידע הטמו� בולא , הוא זוכה בבתי הכנסת עצמ�


