
 ציור הקיר בבית הכנסת עדס



ס של העדה החלבית בשכונת נחלת ציון שבירושלים עד  בית הכנסת 

זמן קצר לאחר חנוכת בית הכנסת הותקן  (. 1901)א "נוסד בשנת תרס

בנובמבר )ג "ובחודש חשוון תרע,  בו ארון קודש מעשה תשבץ דמשקאי

על קירות בית הכנסת   מונומנטליתהושלמה עבודת ציור ( 1912

 .  'בצלאל'אמן , מעשה ידיו של יעקב שטרק, ותקרתו

  

עבודת הציור  : "מצוירת כתובת בזו הלשון, משני צדדיו, מעל הארון

[ עיר הקודש]ק "מוקדשת לבית הכנסת מהציר יעקב שטרק בצלאל עיה

בשני מדליונים קטנים מצוינים [". ירושלים תיבנה ותיכונן] תו"ירוש

כתובת ההקדשה כתובה בשני מדליונים . 'ג"תרע'והשנה ' חשון'החודש 

: ושלובה בציור קיר הנראה כיום בחלקם העליון של שלושה קירות

אך רק , בית הכנסת עוטר כולו בציורים. הצפוני והמזרחי, הדרומי

בחלק התחתון של הקירות היה ציור של  . מקצתם גלויים כיום לעין

 . גם תקרת העץ הייתה מצוירת. עיטורי רימונים

  

הקיר המערבי בעזרת הנשים צבוע כיום בצבע שמן ירקרק אך אפשר  

היצירה . להבחין שמתחת לצבע ניכרים קווי המתאר של עיטור קודם

הנראית כיום לעין בבית הכנסת אינה שלמה עקב שיפוצים ותיקונים 

אך גם במצבה הנוכחי . שנעשו בלא שימת לב במשך המאה העשרים

אמן מראשוני , עודנה עבודה נדירה בממדיה ובאיכותה של יעקב שטרק

 . 'בצלאל'
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הצייר יעקב שטרק בעת עבודתו בבית הכנסת עדס 

1910-1912 



עם  . 24בהיותו כבן  1905ישראל בשנת -יעקב שטרק עלה מגליציה לארץ

הוא נמנה עם ראשוני התלמידים ולאחר כשלוש   1906בשנת ' בצלאל'הקמת 

התמחותו העיקרית המתועדת בעבודות ששרדו  . שנים הצטרף לסגל המורים

ואולם הוא עסק רבות גם בציור  . עיצוב האותיות וכתיבתן, הייתה קליגרפיה

 .  Ex-Librisעת וספרים ותוויות ספרים -איורים לכתבי, גלויות

  

אך ידוע שבאותה העת  , אינן ידועות דיין עדסנסיבות עבודתו בבית הכנסת 

את מלאכת  . בביתו של שלום תם, ברחוב שילה, התגורר בשכונת נחלת ציון

למעט עלויות  , עשה בהתנדבות עדסהציור גדולת הממדים בבית הכנסת 

נֵָקל לשער שיצירה גדולה כל כך הייתה בגדר הזדמנות פז לאמן  . החומרים

  –והועילה גם לבאי בית הכנסת ופרנסיו  שקיבלוה בלי לשלם בעדה , הצעיר

 .  וכך יצאו שני הצדדים נשכרים

  

עבודתו האמנותית של שטרק נגדעה שנים אחדות לאחר שסיים את עבודתו  

בימי מלחמת העולם  , 1915בסתיו . כשהיה בדמי ימיו, עדסבבית הכנסת 

 . ריאות ומתבדלקת הוא חלה , הראשונה

חוזרים בדגמי ענפים  בעיטורים השבטים מוקפים לאורך הקירות מדליוני 

,  תאנה, גפן, רימון, זית: שנתברכה בהם הארץת וגבעולים של יבולים וֵפרו

 .שיבולים ועוד

[  הר: במקור]ם אל בית וֲַהִביאוִתי(: "ז, נו)בין המדליונים מתפתל פסוק מישעיהו 

כי ביתי  [ …עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי]ֳקדשי וִשָמחִתים בֵבית תפילתי 

 [".ישראל ינְדחֵ מקבץ ' נאום ה]בית תפילה יקרא לכל העמים 

  

  

 





עם גופי יזמה קבוצת מתפללים עבודת שיפוץ ללא התייעצות  2009בשנת 

 נגרם נזק רב, שימור וליצירה שכוסתה בהעתקה רשלנית



 סמל שבט דן אחרי ההעתקה והדבקת יריעות



 לפני 



 קנווססמל שבט יהודה אחרי ההעתקה והדבקת 



 .בישיבת ועדת השרים לענייני מורשת הוחלט לשקם ולשמר את בית הכנסת 2011בשנת 

עבודות  . אגף מורשת במשרד ראש הממשלה יזם וניהל את המיזם עם עיריית ירושלים

השימור נעשו על ידי רשות העתיקות במהלכן נחשפו ציורי קיר על כל קירות בית הכנסת  

תיעוד היסטורי , ליווי אקדמי. בהיקף חסר תקדים באמנות העברית מבית המדרש בצלאל

 צבי-בןוניהול תכנים נעשו על ידי יד 



בית הכנסת לאחר השלמת 

 2014העבודות יולי 






