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    , הקמה ובעלויותרקע כללי –בית כנסת עדס 

 
בית הכנסת הוקם בזכות תרומתה של משפחת עדס האמידה מחלב להיות מרכז לבני הקהילה 

שהוציאה מתוכה חכמים, למדנים וגבירים בעלי ממון. יוסף  1נושא את שם המשפחההוא בירושלים, ו

נמנה עם היהודים המעטים שהיו  נזכר בכתובת ההקדשה, היה גביר בירושלים ואףשיצחק עדס 

  2חברים במועצת העירייה התורכית בראשית המאה העשרים.
על מוצא משפחתו בחלב. על פי מסורת רבנים נראה  3כתב בספרו ,איש משרד החוץ ,יוסף הדס     

משפחה גדולה  תהיימארץ ישראל לארם צובא. משפחת עדס הלאחר החורבן שמשפחת עדס יצאה 

ובעיקר בעת החדשה לעירק,  שניםבמהלך ה הענטב וממנה נפוצבדמשק ובחלב, וענפה שישבה ב

 'עדשים' ,ככל הנראה ,וכמובן לארץ ישראל. מקור השם עדס הוא ריתהבצות ארלמצרים וליה, כורלת

 הדס מצייןבעבר הרחוק המשפחה סחרה בעדשים ובדגנים ומכאן מקור שם המשפחה. שוייתכן 

כתב על ענף ממשפחת עדס  פר ומתעד של חיי היהודים בירושלים,, סוגרייבסקי נחספכי  בספרו
 4.ריתהבצות ארבעירק וב ,מצריםבטורקיה, בשמקורה בדמשק שישבה בירושלים ובניה חיו בסוריה, 

בשנת את בית הכנסת עדס בנחלת ציון  בהייסד ו , בן המשפחה, היגר מחלב לירושליםיוסף עדס
   5לימוד תורה, ייסדו ישיבות ובתי כנסת.ובעדס עסקו בחסדים  הדס מציין כי בני משפחתיוסף . 1091

לוח שיש גדול על קיר הבית מספר כי את הקמת בית הכנסת יזמו יוסף יצחק עדס ועובדיה      

יאשיהו עדס לזכר יצחק עדס ויאשיהו עדס, והקדישו אותו לקהילה קדושה חלביה בשכונת נחלת 

. השנה הנזכרת 1091ציון בשנת 

ובת אינה השנה המצוינת על בכת

הדלת, וייתכן שהיא שנת חנוכת 

שני האחים יוסף ועובדיה  6הבית.

ם בחלב וצאממשפחת עדס מ

שבסוריה. כמו משפחות רבות 

מסוריה  תםאחרות היגרה משפח

ם עלו לירושלים אחילמצרים. ה

בנחלת ציון  ורכשו את חלקת הקרקע

שמש בית כנסת לבני א תיהוקבעו ש

 עדתם.

  

                                                           
 .561תשל"ח, עמ'  :ד' סיטון, סיפורה של שכונה, ירושלים 1
 .581(, עמ' 3אריה  )לעיל, הערה -בן 2
 11515211 –דינת ישראל, גנזך המדינה ג מ 3
 שם 4
 שם 5
שנת ההקמה של בית הכנסת מתנוססת על חזיתו. ואולם כתובת ההקדשה הקבועה בפתח בית הכנסת מציינת את שנת:  6
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יוסף עדס. בעמוד  ימתו שלעליו חתובנחלת ציון  38בארכיון הציוני נמצא חוזה הרכישה של חלקה     

 'בית כנסת'מספר החלקה ומתחת נכתב ושמו של יוסף עדס  ניםהראשון של פנקס חוזה הרכישה מצוי

פעילות של המול אברהם אלבט ענטבי שהיה אמון על  נעשה. חוזה הרכישה Synagogueבלועזית 

 . ישראל כי"ח בארץשל ו יק"א

 
הפיכת בית ביורשיו וביוסף עדס,  ו שלהדנים ברכושאחדים בגנזך המדינה נמצא תיק ובו מסמכים      

. בין המסמכים אישור תעודת פטירה של יוסף עדס בתאריך 'הקדש'הכנסת ונכסי הדלא ניידי ל

יורשיו ומלבדם אין שום יורש  ילדיו משה יוסף עדס ובתו מארי אביכזיר הםשנכתב ו שב 16.8.1011
 7בארץ ובחוץ לארץ.

שהותיר אחריו יוסף עדס  , השטח ובית הכנסת,היה צורך להסדיר את בעלות הנכסיםשנראה      

ובו  ,תמוז תש"ה ,1056משנת  'שטר הקדש'נמצא גם בגנזך עבור הקהילה החלבית שבירושלים. 

בת עדת החלבים בירושלים את הנכסים דלא יוסף עדס ז"ל הקדיש לטו'היורשים כי שני מצהירים 

ניידי הנמצאים בשכונת נחלת ציון בירושלים שישמשו בית כנסת ותלמוד תורה לבני עדת החלבים 

בעקר וגם לבני עדות אחרות למקום תפילה ולמוד תורה והיות וכבר עברו עשרות שנים וכל הזמן 

פעולות הנחוצות לרשום הנכסים הנכסים הנ"ל שמשו למטרות הנזכרות לעיל אלא שלא נעשו ה
ולכן הננו 'כי הם ממשיכים במה שהתחיל ואומרים היורשים מוסיפים  8'.במשרדי השלטונות ...

מקדישים בזה הנכסים הנ"ל הידועים בגבולותיהם והנמצאים בשכונת נחלת ציון בירושלים ובכדי 

א כל הגבלה את כל הנכסים למנוע כל טעות הננו מצהירים בזה כי אנו מקדישים ללא כל שיור ולל

שהשאיר לנו מורשינו הנ"ל בשכונת נחלת ציון בעיר ירושלים קרקעות וכל המחובר לקרקע שיהיו 

בירושלים למטרת מקום  (הרבנות הראשית)הקדש הנתון לסמכות ושפוט בית הדין של כנסת ישראל 

על   'ות אחרות ...תפילה לימוד ובית מדרש ות"ת לבני העדה החלבית בירושלים בעקר לבני עד

 דין מאיר לניאדו. ההררי ועורך זאכי עבוד העד  ,של יוסף עדס נוהמסמך חתומים ב

בית בעניין עיזבון  15.8.1056-ב הרבנות הראשית בעיתוןבין המסמכים מודעה שפרסמה      

הכנסת. מסמכים נוספים של היורשים וביניהם תעודת ירושה בהסכם מטעם הרבנות הראשית 

זבון לקהילה בירושלים. כמו כן נמצא מכתב של חברת פיק"א יהיורשים מעבירים את העש מעידים

כי לאחר סילוקו של החוב על הנכסים יוכלו היורשים לרשום את  ןיורבנות הראשית ובו מצשנשלח ל

 הנכס כהקדש.  

של יוסף  דין לניאדו שייצג את היורשים כתב לפיק"א שהוא שולח להם את תעודת הפטירההעורך      

 'הקדש'להקים  תםבקשאת היורשים לקבל את מרות הרבנות הראשית ו כן את הסכמתם שלעדס ו

. הוא פתח תיק בטאבו כדי להעביר את הרכוש על שם היורשים כדי 'תעודת הקדש'על  את חתימתםו

 אם שאלסכום שחייבים לפיק"א והביקש לדעת מהו  עורך הדין. 'ההקדש'שיוכלו להמשיך את תהליך 

 אפשר לוותר על סכום זה בהתחשב בכך שמדובר בבית כנסת.

 לרבנות הראשית מכתב מפיק"אבתיק מצויה חליפת מכתבים בין פיק"א לבין הרבנות הראשית:      

מבקשים  אנשי פיק"א. 'הקדש'הפיכת הנכס ל בעקבותיויק"א ופבעניין סילוק החוב ל 55.3.1051-ב

; על שם יורשי המנוח יוסף עדסשל הנכס ברה רשמית להע הסירובאת ה או תהסכמאת מהרבנות 
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זבון עדס יעעניין מפיק"א לרבנות הראשית ב , נשלח מכתב נוסף51.0.1058-כעבור שישה חודשים, ב

בעניין רישום הבית  55.3.1058-מהלמכתב  תםתשוב התקבלהשעדיין לא  אמר, ובו נשבנחלת ציון

האחד מגיב למכתב של  :מכתבים מהרבנות הראשיתבתיק יש שני ; לבית הכנסת 'הקדש'שבעיזבון כ
מכתב  ';כי אין שום התנגדות להעברת הנכס על שם היורשים' נכתבובו  55.3.1058מתאריך  9פיק"א

מתפלאים ' ,51.0.1058-מכתב של פיק"א מהה לע ביע פליאהמנשלח בחודש חשוון תש"ט והוא נוסף 

לניאדו שטיפל בהעברת  עורך הדיןמצוין כי  תבבאותו מככי הם הגיבו למכתב הקודם.  ',על מכתבם

 מאז שהפך למושל יפו.  בכךאינו עוסק  שובהנכס 

מימי המנדט ריקים טפסים בארכיון הציוני מצויים מסמכים אחדים העוסקים בבית הכנסת:      

מיועדים לבית הכנסת. בחלק העליון של הטופס מצוין בכתב יד שלא מולאו ש 'ספרי האחוזה'ממשרד 

מו של יוסף עדס ובית הכנסת. בחלקו האחורי הכתוב ערבית ישנה חותמת רשמית והשם של יק"א ש

אגף  מסמך של ועוד נמצא ב 11;טפסים השייכים לפיק"א וקשורים ביוסף עדס מנחלת ציון  10;מצוין

 12המתייחס לבית הכנסת עדס. 1011משנת  במשרד המשפטים רישום והסדר הקרקעות

רן הקו ,עליו עומד בית כנסת עדסששנות החכירה של השטח  50 הסתיימו תשעיםבשנות ה     

ועד אינו גוף משפטי וועד בית הכנסת כדי להסדיר את החכירה. אלא שהולישראל פנתה להקיימת 

ובאמצעות של הנכס לבעלים  )ארם צובא( וכדי לפתור את הבעיה המשפטית הפך ארגון מורשת אר"ץ

ן רקיבל מהקהוא  הללי יןדרך עו

. נוספות שנות חכירה 50 יימתקה

בשלב מסוים, כזכור, הייתה כוונה 

להרוס את בתי השכונה הישנים 

 ולבנות במקומם רבי קומות.

 

 

 

 

                                                           
 שם 9

 182681הארכיון הציוני,  10
 שם 11
 שם 12

אגף  ,מסמך משרד המשפטים
 חמישים והשישיםמשנות ה ,הרישום

תעודת הפטירה והסדר מול הקהילה 
 (616-605תמונות )והיורשים 
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 ירים את בית הכנסת ל'הקדש' הקהילהמסמך של יורשי המנוח יוסף עדס המעב
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הודעה  –מודעת הרבנות הראשית למעלה: 
 .על בקשה למתן תעודת ירושה

 משמאל: תעודת ירושה.

תעודת ירושה בהסכם בטעם : משמאל
 .1056הרבנות הראשית, 

מכתב בעניין רישות המבנה : למטה
 .1058כ"הקדש", 
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 שלבי בנייה

המבנה הוקם מתוך ניתוח מבנה בית הכנסת ומתוך ניתוח המסמכים הקשורים בהקמתו עולה כי 

ניתן להסיק זאת גם מהעובדה כי לא נראים במבנה תפרי תוספות ובשלב הקמה אחד.  מותובשל

המבנה בנייה, שינויים בעובי הקירות, שינויים בהנחת אבני הבנייה ושינויים בטכנולוגיית הבנייה. 

ברוח זו תוכננו הפתחים בחזיתותיו הצפונית, המערבית תוכנן מראשיתו לשמש כבית כנסת. 

  אילו החזית המזרחית נותרה אטומה, כדי לשמש בסיס לארון הקודש.והדרומית ו

 , 1905 – ועל כתובת ההקדשה, 1901 – הפער הקיים בין השנים המופיעות על דלת בית הכנסת

 )ראו בראשית פרק זה(.יכול להעיד על הזמן שלקח מתכנון המבנה והנחת אבן הפינה ועד לחנוכתו 

 1901ה: ציון שנת ההקמה על דלת הכניס

 1905ציון שנת ההקמה על כתובת ההקדשה: 

אה כי עזרת הנשים הוספה לפנים המבנה לאחר סיום הבנייה. בניגוד למעטפת מבנה בית הכנסת, נר

 :הדבר עולה מבחינתם של מספר פרטים במבנה

 דחוקה" למקומה ונראית כלא  , בחזית הצפונית של המבנה,דלת הכניסה לעזרת הנשים"

המשקוף העליון של י פתח הדלת אינם דומים לפרטי שאר פתחי המבנה. פרט מתוכננת. 

 שבר שאיננו מקובל בתכנון פתחים. –פתח הכניסה הוא קורת הגג 

  הקורה התומכת בעזרת הנשים מוחדרת אל תוך מדרגות הגישה אל העזרה באופן שנראה

 כלא מתוכנן אדריכלית אלא כפתרון הנדסי מאולץ.

 ת הכניסה לעזרה ושונה לת הדרומית של המבנה, דומה בפרטיו לדחלון עזרת הנשים, בחזי

גם הוא, כמו דלת הכניסה לעזרת השנים, נראה "דחוק" משאר פרטי הפתחים של המבנה. 

 ומאולץ. 

 .עזרת הנשים חותכת את הקרניז המקושת מעל לחלונות בתוך המבנה 

כל אלה לא עולים בקנה אחד עם ההנחה כי המבנה תוכנן מראש כבית כנסת ונבנה במהלך אחד. 

למבנה לפני ששטארק צייר על קירותיו. דבר זה עולה לעומת זאת, נראה כי עזרת הנשים הוספה 

לאור העובדה כי ציור הקיר מתייחס לעזרת הנשים ולמעשה מסתיים בנקודת החיבור בין העזרה 

 לקיר המבנה.



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 רשות העתיקותיד יצחק בן צבי ומינהל שימור ב

"דחוקים" במקומם ונראים רת הנשים. הדלת והחלון מימין: דלת הכניסה לעזרת הנשים. משמאל: חלון עז

 כאילוץ ולא כחלק מתכנון המבנה. פרטי הבניין של שני פתחים אלה שונים מפרטי שאר פתחי המבנה.

 

 

 

 

הקורה התומכת בעזרת הנשים חודרת אל תוך 

הדבר נראה כאילוץ הנדסי ולא מדרגות הגישה. 

 .כחלק מהתכנון הכולל של המבנה

 

 

 

 

 

כת את הקרניז המקושת מעל עזרת הנשים חות

לחלונות. לעומת זאת הציור של שטארק מתייחס 

בקו אחד עם : הציור מסתיים לעזרת הנשים

 העזרה.



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 שכונת נחלת ציון: תולדות השכונה

 
עשרה. מרכז השכונה היה ברחוב באר  נחלת ציון נוסדה בראשית שנות התשעים של המאה התשע

היו גם בו בתי הכנסת השכונתיים ו התרכזו. בסמטה הרחבה , לשעבר רחוב בית אלשבע של היום

 1 בורות המים והתנור.

--9681התפתחותה הייתה לאברהם אלברט ענתבי )השפעה מכרעת על בניית השכונה ועל      

 9611, יליד דמשק, שהתחנך במוסדות 'כל ישראל חברים' )להלן: כי"ח( שבפריז. משנת )9191

שימש ענתבי בתפקיד מנהל כי"ח והיה גם נציג יק"א בירושלים. בעזרת בנק יק"א סייע ענתבי 

כאן הניח את היסודות נחלת ציון.  לפועלים ולאומנים לרכוש דירות בתשלומים ולהשתכן בשכונת

לתבנית בנייה שכונתה לימים 'השיכון העממי'. בבתים שנמסרו לרוכשים היו חדר מגורים, בית 

סא על פי סטנדרטים שקבע ענתבי. חוזה הרכישה נעשה מול ענתבי ששימש נציג יתבשיל ובית כ

חודש בחודשו. בשיטה זו יכלו  נפרסו על פני חודשים רבים, מדיהיו נמוכים והם יק"א, והתשלומים 
  2משפחות מעוטות הכנסה להשתכן בבתים ולשלם תמורתם לאורך שנים.

נמנו עם מקימי נחלת הן עשרה הגיעו לירושלים משפחות מהעיר חלב ו בשלהי המאה התשע     

ציון. בני העדה החלבית התבלטו מאוד בשכונה שכונתה 'חלבייה', אם כי התגוררו בה גם רבים 

 העדות האחרות.  מבני

צבי העיד שלפני מלחמת העולם הראשונה הוסיפו להגיע לארץ יהודים רבים מחלב, -יצחק בן     

והוא מנה כאלף נפשות מבני העדה. לאחר המלחמה גבר זרם העולים, ובירושלים בלבד היו כאלף 

ילים, מרביתם התפרנסו ממסחר וממלאכה. בקרב העולים היו משכ ,ושמונה מאות עולים מחלב

פקידות גבוהות בבוגרי בתי הספר היהודיים בסוריה, ועם הגיעם לירושלים השתלבו בעמדות 

  3ניהול.בו

 :9191ומשנת  9191שבי השכונה משנת ת ותשלומים של תונובארכיון הציוני מצויים חשבו     

מצוין ששטח השכונה היה שייך בעבר לכי"ח ( 668תמונה ) במסמך שנמצא בארכיון הציוני של יק"א

מציין את כל  ,תאריך ללא ,גי'ניאו רך הדיןשל עונוסף מסמך  ;(666 )תמונהונקנה על ידי יק"א 

מסמך  ;(619תמונה ) כונה שנבנתה על ידי יק"אהמשתתפים במימון באר המים לשתייה של הש

לא ברור אם אכן מדובר בנחלת )יק"א שני בעלי חוב ל צייןמ 9196פראג'י משנת  רך דיןשנכתב לעו

יש מידע על ענייני רכוש בין יק"א  ,מנהל המושבות ביפו ,המיועד לבריל 9191במכתב משנת  ;(ציון

מצוין  בשכונת נחלת ציוןייפוי כוח ובעניין חובות  9191 משנת ביתנשל עדוח ב ;(616תמונה )וכי"ח 

בין מסמכי החשבונות מצויים מסמכים  ;(809תמונה )שגם יצחק עדס נפטר כבעל חוב לנחלת ציון 
   4שמו של יוסף עדס.ועליהם 

                                                           
אריה, עיר בראי התקופה: ירושלים -; יהושע בן960-911עמ' צבי, -יד בןכליפא, נחלאות בלב העיר, ירושלים: -נירית שלו 1

 .911תשל"ט, עמ' צבי, -יד בןהחדשה בראשיתה, ירושלים: 
 .911-918כליפא, נחלאות בלב עיר, עמ' -שלו 2
 .  19תרצ"ו, עמ' צבי, -יד בןצבי, שבטי ישראל בירושלים, ירושלים: -יצחק בן 3
 .915681הארכיון הציוני המרכזי,  4



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 

 

 

 668יק"א, תמונה 

 666תמונה 



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 

 689מסמך הנוגע למימון באר המים בשכונת נחלת ציון של עורך דין ג'ינאו, תמונה 



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 

, 9191מסמך משנת 
 616תמונה 

המעיד על  9191מסמך משנת 
 809חוב של יוסף עדס, תמונה 



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 סטטוטורימידע  –שכונת נחלת ציון ובית הכנסת עדס 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית גושים וחלקות מתוך אתר עיריית ירושלים. 
, בגוש 171בית הכנסת עדס נמצא בחלקה 

 . משמאל: הגדלה של אזור בית הכנסת.50003

בשטח תכנית מתאר מקומית בית הכנסת עדס נמצא מתוך אתר עיריית ירושלים.  מתארתכנית 
 .קומית לירושליםמלתכנית מתאר ה 3833מס שינוי  – 5353מס' 



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

לתכנית המתאר המקומית לירושלים. בתכנית  3833 מס' שינוי – 5353תכנית מתאר תקפה מס 
: התשריט. למטה: הגלדה של מצב חדש למעלה חלקת בית הכנסת עדס כשטח למוסד.מסומנת 
 :בהוראות התכנית ישנן גם הוראות בדבר שימור ומקרא.

 אות:הבהתכנית מיועד לשימור וחלות עליו ההוראות  "כל שטח

הן חזיתות לשימור. לא  מנות בקו אדום בתשריטוסחזיתות לשימור: חזיתות המבנים המ .א
בחזיתות אלה. במקרה שמצבה הקונסטרוקטיבי של חזית  יותרו שינויים או הריסה

לשימור מחייב הריסתה היא תבנה מחדש עם האבנים המקוריות ובהתאם לצורתה 
 שיפוצו יהיה בהתאם לאופי המקורי המוגדר בנספח הבינוי.ופרטיה הקודמים. 

השלמת בניה במבנים בעלי חזיתות לשימור: תוספת קומות במבנים בעלי חזיתות  .ב
גובה תוספת הקומות יהיה כמפורט לשימור תיבננה לכל אורכו של קו הבנין המחייב. 

 בנספח הבנוי. 5בעמ' 

ריצוף מקורי ועצים גדרות, בורות מים, ריצוף מקורי ועצים: גדרות מקוריות, בורות מים,  .ג
 מנטים לשימור בכל שטח התכנית ואסורה כל פגיעה בהם.בוגרים הם אל



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 התפתחות השטח הבנוי

 
 
 
 
 
(1 בהגדלה 5173)אטלס ירושלים:  7691התפתחות השטח הבנוי של ירושלים מאמצע המאה הי"ט ועד  

מצד שמאל ניתן לראות כי הבתים הראשונית בשכונה הם משנות השמונים של המאה הי"ט1 רוב מבני 
 ונה משני העשורים הראשונים של המאה הכ'1השכ

התפתחות השטח הבנוי של ירושלים מאמצע 
(1 707המאה הי"ט ועד קום המדינה )קרק: 

שכונת נחלת ציון נמצאת באזור )מסומן 
בריבוע מקווקו( שהתפתח לפני תקופת 

 המנדט הבריטי1



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 
 
 
 
 
 

התפתחות השכונות היהודיות ממערב 
: מפת השכונות לעיר העתיקה1 למעלה

)קרק:  7691עד שהוקמו  היהודיות
(1 משמאל: חלק מרשימת 767

השכונות היהודיות שהוקמו לפני 
 (7031)קרק: תקופת המנדט 



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 תכניות –התפתחות השכונה 
 

ראשיתה של נחלת (1 מימין: 936, 935)בן אריה: מפות מנדטוריות  שלקומפילציה  –תכניות שכונת נחלת ציון 
של המאה הי"ט וראשית  60 -"ט1 משמאל: במהלך שנות השל המאה הי 60-ציון אשר הוקמה בסוף שנות ה

 מסומן במרובע מקווקוו1 תהמאה הכ' התפשטה השכונה ממערב לרחוב שלה1 בית הכנס



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

  

טובי(1 -השכונה מתקופת המנדט )כהן תכנית
משמאל: הגדלה של איזור בית הכנסת1 בית 

 הכנסת מסומן במרובע מקווקוו אדום1



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 שכונת נחלת ציון במפות היסטוריות

 
 
 
 
 

השכונה מסומנים מאזור  – 7669-3
מבנים בודדים1 משמאל: הגדלה של 

המסומנת במרובע מקווקוו  אזור השכונה
 )האונ' העברית(1



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 
 
 

שילה ומספר מבנים סביבו רחוב  – 7611
משמאל:  נראים בבירור )בעיקר ממזרחו(1

 )האונ' העברית(1הגדלה של אזור השכונה 



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שילה ורחובות רחוב  – 7613
השכונה ממערבו נראים בבירור 

 1ת(בתכנית זו )האונ' העברי



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 
 
 
 
 
 
 
 

של  סכמתיתמפה  –בקירוב  7650
ים1 משמאל: הגדלה של אזור ירושל

, השם "נחלת ציון" מצוין כאן ליד השכונה
הנמצאת ממערב  )בטעות?( ה אחרתשכונ

 )האונ' העברית(1 לנחלת ציון



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 ברשות העתיקות יד יצחק בן צבי ומינהל שימור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מתוך מדריך וילנאי1 משמאל: מפה  – 7653
)שמה לא מצויין( הגדלה של אזור השכונה 

 )האונ' העברית(1



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 ההתייחסות לאזור שכונת נחלת ציון בתכניות מתאר היסטוריות
 

ועד  9191בפרק זה מוצגות תכניות המתאר ההיסטוריות של העיר ירושלים החל בתכנית משנת 

. בכל תכנית מסומנת סביבת שכונת 9191נה משנת הסטטוטורית הראשו הישראלית לתכנית

קנה המידה הגדול של התכניות ואופן עיבודן הגראפי המקור, קשה לציין נחלת ציון. עקב 

 אפיונם. על יש לראות בסימונים אלה וק את מיקומה של השכונה וגבולותיהבאופן מדוי

 תיאור כללי בלבד.

 
 
 

איננה כוללת את שטח  התכנית לין.-תכנון ע"י וויליאם מק .תכנית המתאר הראשונה של ירושלים, 9191
 הנביאים וכי"ח של היום.ותר בתכנית זו היא צומת הרחובות יפו, הנקודה המערבית בי שכונת נחלת ציון.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פיתוח התכנית משנת  .פטריק גדסתכנון ע"י , 9119
הרחבת שטח התכנית ושימת דגש על צירי  .9191

אין התייחסות מיוחדת לאזור שכונת התנועה הרדיאליים. 
 משמאל: הגדלה של אזור השכונה נחלת ציון.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 

משנת הרחבת שטח התכנית  .ואשבי גדסתכנון ע"י , 2219
. לאזורים ת העירחלוקגיוון והרחבה של נושא . 9191

אזור  .ביותר סכמתיתונת נחלת ציון כשההתייחסות לאזור 
אשר מצפונו, ממערבו  ומסחר השכונה מוגדר כאזור למגורים

משמאל:  ים לתעשייה ומלאכה.וממזרחו אזורים המיועד
 .הגדלה של אזור השכונה



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 
 
 
 

פירוט תכניות בתכנית  .הולידייפורד לקתכנון ע"י , 1930
והרחבה של נושא החלוקה לאזורים.  המתאר הקודמות

אזורי המסחר נקבעו לאורך הצירים הראשיים כשאזור 
המסחר העיקרי נקבע לאורך רחוב יפו, סמוך לשכונת 

 השכונה עצמה נמצאת באזור המוגדר "צפוף" נחלת ציון.
 משמאל: הגדלה של אזור השכונה. .ויועד לשיקום



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנית המאופיינת  .הנרי קנדלתכנון ע"י , 9111
הבדל העיקרי ה .תפירוט רב יחסית לקודמותיה
צמצום השטחים בין תכנית זו לקודמותיה הוא 

השכונה עצמה  הפתוחים סביב העיר העתיקה.
 )כמו בתכנית הקודמת( נמצאת באזור המוגדר

משמאל: הגדלה של אזור  .יועד לשיקוםו "צפוף"
 השכונה.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זוהי התכנית הישראלית  .היינץ ראותכנון ע"י , 9111
התכנית שונה מהתוכניות שקדמו . הראשונה לירושלים

 .קרונות התכנוןלה הן בגודל השטח המתוכנן והן בע
 .למגוריםשכונת נחלת ציון נמצאת באזור המוגדר 

 משמאל: הגדלה של אזור השכונה.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 

לשכת התכנון המחוזית בראשות מיכאל תכנון , 1959
 זוהי התכנית הישראלית הראשונה לירושלים .שביב

נת נחלת ציון נמצאת שכו. שקיבלה תוקף סטטוטורי
משמאל: הגדלה של אזור  .מיועד להריסהבאזור ה
 השכונה.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 אויר היסטוריים בתצלומישכונת נחלת ציון ובית הכנסת עדס 
 

של המאה הכ'. ניתן  40 -ועד לשנות ה 1918מוצגים תצלומי אויר של ירושלים משנת בפרק זה 

 .ונות סביבהכלראות את התפתחות שכונת נחלת ציון ואת ההתפתחות העירונית של הש

 

 
 

תצלום אנכי של לב העיר החדשה ממערב לעיר העתיקה  – 1918
משמאל: הגדלה של אזור שכונת נחלת ציון וסימון ולאורך רחוב יפו. 
 בית הכנסת עדס.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

של לב העיר החדשה ממערב לעיר  תצלום אנכי – 9191
ניתן לראות את ההתפתחות העתיקה ולאורך רחוב יפו. 

השכונתית של ירושלים אשר יוצרת מרחב עירוני שאיננו רציף. 
משמאל: הגדלה של אזור שכונת נחלת ציון וסימון בית הכנסת 

 עדס.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

של לב העיר החדשה ממערב לעיר  אלכסוניתצלום  – 9199
ניתן לראות כי שכונת נחלת ציון העתיקה ולאורך רחוב יפו. 

והשכונות סביבה יוצרות מערך עירוני צפוף אשר סביבו אזורים 
משמאל: הגדלה של פתוחים שאינם מבונים עדיין בשלב זה. 

 אזור שכונת נחלת ציון וסימון בית הכנסת עדס.



 תיעוד בית הכנסת "עדס", ירושלים 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 
 
 

ניתן . שליםוירשל  אנכיתצלום  – של המאה הכ' 04 -שנות ה
המרקם העירוני של מערב ירושלים. לראות את אופן התפתחות 

משמאל: הגדלה של אזור שכונת נחלת ציון וסימון בית הכנסת 
 עדס.



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 תולדות הציור וניתוח אומנותי

מעל הארון, משני צדדיו, מצוירת כתובת בזו הלשון: "עבודת הציור מוקדשת לבית הכנסת מהציר 

יעקב שטרק בצלאל עיה"ק ]עיר הקודש[ ירוש"תו ]ירושלים תיבנה ותיכונן[". בשני מדליונים קטנים 

שני מדליונים ושלובה בציור קיר מצוינים החודש 'חשון' והשנה 'תרע"ג'. כתובת ההקדשה כתובה ב

הנראה כיום בחלקם העליון של שלושה קירות: הדרומי, הצפוני והמזרחי. בית הכנסת עוטר כולו 

בציורים, אך רק מקצתם גלויים כיום לעין. בחלק התחתון של הקירות היה ציור של עיטורי רימונים. 

תלשלת שרשרת המנורה, עדיין גם תקרת העץ הייתה מצוירת. בתוך מסגרת רבועה שממרכזה מש

נראים שרידיו של ציור ובו שמים זרועי כוכבים, כנהוג בבתי תפילה רבים. בפינות הריבוע מצוירות 

 מנורות. 

הקיר המערבי בעזרת הנשים צבוע כיום בצבע שמן ירקרק אך אפשר להבחין שמתחת לצבע ניכרים 

בבית הכנסת אינה שלמה עקב שיפוצים קווי המתאר של עיטור קודם. היצירה הנראית כיום לעין 

ותיקונים שנעשו בלא שימת לב במשך המאה העשרים. אך גם במצבה הנוכחי עודנה עבודה נדירה 

  1בממדיה ובאיכותה של יעקב שטרק, אמן מראשוני 'בצלאל'.

 האורעל ייחודה של עבודה גדולה זו והזכות לבצעה אפשר ללמוד ממודעה שהתפרסה בעיתון 

(. בעת ששטרק עמד לסיים את עבודתו בבית הכנסת עדס, 9191ון תרע"ג )נובמבר בחודש חשו

רגשו הרוחות בירושלים בנושא ציירי הקיר ואיכות עבודתם והוקמה 'אגודת ציירים וצובעים 

בירושלים' ש"שמה לה למטרה, מלבד העזרה העצמית וסיוע חברים, לפתח את הרגש האמנותי של 

כניסתם לתחום של ציירים לא מיומנים היא שעוררה את זעמם של  2".היופי בין היהודים בעירנו

 הציירים והצבעים מייסדי האגודה:

זה כמה שנכנסו לחוג הציירות והצביעה בעלי מלאכה שאינם מומחים כלל במקצוע זו, והם, 

מלבד שיתחרו עם האומנים היודעים היטב את מקצועם הנה הם מקלקלים גם את הטעם 

ירושלים, ותחת מראות פאר ונוי רגילות עינינו לראות תמונות וציורים חסרי  של אחינו יושבי

טעם ומושחתי מראה... ירושלים הבנויה מחדש צריכה להיות נאה בכל, גם בפנים וגם 

  3בחוץ. הכל צריך להיות מצויר ומקושט בטעם ובחן, באופן שיהיה חותם האמנות ניכר.

 

 דימויים ציוניים בציורי בית הכנסת

יצירתו של שטרק בבית הכנסת עדס בולטים סמלים שאימצה התנועה הציונית משנותיה ב

הראשונות: מנורה, מגן דוד ואותיות עבריות. בחיבור האוטופי 'ירושלים הבנויה'  שכתב בוריס שץ 

 ( הוא מתאר את שנות היצירה הראשונות ב'בצלאל': 9191בשנת תרע"ח )

                                                           
או: ח'בן יהודה,  . על שטרק ועל מיומנותו ר651, ירושלים תשמ"ג, עמ' 9111-9191כהן )עורכת(, בצלאל של שץ -נ' שילה 1

 .  1-6המנגינה, ההשקפה, ט' בטבת, שנת  אלף תתל"ח, גיליון כה עמ' 
 . 6( , עמ' 61גיליון לו )  (9191בנובמבר  6"אגודת ציירים וצובעים בירושלים", האור כ"ג חשון תרע"ג ) 2
 האור, שם. 3



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

הילדות. מתוך הצורות המקוריות המעטות שהיו לנו -בצלאל היה מקורי גם בהיותו בחיתולי

בימים ההם: אותיות, מנורה, מגן דוד ביקשו ליצור דבר מה, למצוא קו עברי מקורי, להניח 

  4אבן הפינה לסגנון העברי.

חוקר האמנות גדעון עפרת ציין בכתיבתו על אודות אמני 'בצלאל' שאת שני הסמלים הציוניים האלה 

רים משה ליליין, שהיה מקור להשראה לאמני 'בצלאל'. עפרת מוסיף ששטרק, כבר שילב האמן אפ

מראשוני התלמידים והמורים במוסד, היה אחד ממשיכי דרכו האמנותית של ליליין ומנושאי המסורת 

 5 של סגנון היוגנדשטיל ב'בצלאל'.

גמת הרקע הקיר מעוטר ברקע שבו חוזרים תשליבי מנורות ומִגני דוד ובמרכזם פרחים. על דו

פרושים בצפיפות רכיבים רבים וצפיפותם היא כהד לדגמי הערבסקות, לדגמים הסימטריים 

 והאינסופיים במסורת העיטור של המזרח. מסורת זו  ניכרת היטב בגילופי ארון הקודש. 

התשליב שיצר שטרק ממגן הדוד, המנורה והפרח הוא ראשוני בהופעתו ובממדיו, ומשמש מצע 

 זעיר אנפין שעל קירות בית התפילה.לתמונת עולם ב

אימצה התנועה הציונית את מגן הדוד לסמלה. המנורה היא  9111בקונגרס הראשון בבזל בשנת 

סמל בעל משמעויות לאומיות וריבוניות מימי הבית השני. סמל זה קיבל משמעות מחודשת בעולם 

להם כלי שרת בייצוגים את שני הסמלים האלה אימצו אמני 'בצלאל' לשמש  6הסמלים הציוני.

החזותיים של האידאולוגיה הציונית. הפרחים הפשוטים השלובים בתוך מגני הדוד או כצורות 

מודגשות ומבודדות הם בעלי זיקה לדגמים הצמחיים שבאמנות המזרח, ובייחוד בשטיחי התפילה 

ין באמצעות ובטקסטילים, בכלי הקרמיקה המזוגגת ובאריחים. אמנות זו הגיעה ל'בצלאל' בעקיפ

. Arts & Crafts)ואומנות' ) עבודותיו האוריינטליסטיות של ויליאם מוריס, מייסד תנועת 'אמנות

פרחי הארץ הם עיטור ונושא בעבודות 'בצלאל' רבות, ודגש מיוחד הושם על היכרות האמנים עם 

ות כדי הצמחייה המקומית. היא הוצגה לפניהם באוספי מוזאון 'בצלאל' שליקט בוריס שץ בדבק

 שישמשו אותם בתיאורי נוף הארץ. 

תלמים חרושים  –בכל קיר מצוירים ארבעה סמלי שבטים במדליונים עגולים: בקיר הדרומי: ראובן 

 ראש אריה.  –תבנית חושן; יהודה  –חרב וחומה; לוי  –ושמש זורחת; שמעון 

סמלו של שבט דן: הנחש,  אנייה;  –חמור גרם מיוצג באוכף ובשוט; זבולון  –בקיר המזרחי: יששכר 

"שפיפון עלי דרך" נמחק מהמדליון לפני שנים רבות. ציור נחש בבתי כנסת היה שנוי במחלוקת 

מסורת מקומית בבית הכנסת עדס מספרת כי באחד הימים ישבה אישה הרה בעזרת  7דורות רבים.

לה. האישה נבהלה הנשים מול ציור הנחש. היא נמנמה קלות ולפתע נחו עיניה על הנחש המצויר מו

כל כך עד שהפילה את ולדה. המתפללים מספרים כי לאחר האירוע נמחק הציור המאיים מהקיר. 

                                                           
מבחר האוטופיה הציונית, ירושלים תשנ"ג, עמ'  -ניב' שץ, 'ירושלים הבנויה', בתוך:   א"ד רחל, המחר של האתמול, כרך ש  4

149. 
. ליליין שהה זמן קצר בבצלאל בשנת היווסדו אך סגנונו 196-199אביב תשנ"ג, עמ' -ג' עפרת, על הארץ, כרך א',  תל 5

 האמנותי השפיע רבות על האמנים ועל התלמידים במוסד עוד שנים אחר כך.
 .196( עמ' 99כהן )לעיל, הערה -שילה 6

-י"ז כהנא, 'אמנות בית הכנסת בספרות הלכה' בתוך: בית הכנסת מאמרים ומסות,  בעריכת , המשרד לענייני דתות  7
 מדינת ישראל ירושלים תשט"ו, עמ' רנט. 



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

פרופ' שלום  בקצה הקיר המזרחי מיוצג גם שבט נפתלי בראש איילה, סמל להיותו "איילה שלוחה".
 8ט דן.צבר וד"ר איליה רודוב מציינים כי לא מוכרת מסורת של מחיקת דימוי הנחש כסמל שב

עץ תמר )יוסף מייצג כאן את שבטי בניו, מנשה  –עץ זית; יוסף  –אוהלים; אשר  –בקיר הצפוני: גד 

 יד אוחזת שלל. –ואפרים(; ובנימין 

רות שנתברכה בהם   מדליוני השבטים מוקפים עיטורים חוזרים בדגמי ענפים וגבעולים של יבולים ופֵּ

 עוד.הארץ: זית, רימון, גפן, תאנה, שיבולים ו

בין המדליונים מתפתל פסוק מישעיהו )נו, ז(: "וֲַהִביאוִתים אל בית ]במקור: הר[ ֳקדשי וִשָמחִתים 

ית תפילתי ]עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים ]נאום …[ בבֵּ

י ישראל[". שטרק שילב באותיות שעיצב את סגנון הערבסקה האסלמית מחד גיסא,  9ה' מקבץ נְדחֵּ

האותיות  10נובו שרווח באירופה בראשית המאה מאידך גיסא.-ואת סגנון הטיפוגרפיה של האר

העבריות קיבלו בעבודותיו של שטרק משמעות צורנית וסמלית חדשה עד כדי התעלמות מנוחות 

כך עד שהקריאה קשה גם למי ששולט היטב בשפה  הקריאה. האותיות מפותלות ומסוגננות כל

 העברית. 

בתחתית הציור קבועות מנורות נֵּאון עגולות ומעליהן מצוירים סימניו של גלגל המזלות )הזודיאק( 

בתולה; -סרטן, אריה-שור, תאומים-לפי סדר עונות השנה המתחיל בחודש ניסן. בקיר דרומי: טלה

דגים. גלגל המזלות מייצג את מחזוריות הטבע, הפריון -, דליגדי-עקרב, קשת-בקיר צפוני: מאזניים

עשר השבטים, -והברכה הנובעים מהסדר האלוהי, אין סופיים ונצחיים. הקבלתם של  שנים

החודשים והמזלות מופיעה במקורות ומוכרת מעיטורים של בתי כנסת עוד בעת העתיקה. בשנת 

'בצלאל' בבית הכנסת 'החורבה' את סמלי , בד בבד עם עבודת שטרק בעדס, ציירו אמני 9199

, על השחתתם שם בידי החירותהשבטים "בסגנון עברי" כפי שציין שץ בטרונייתו שפורסמה בעיתון 

  11דרשן בית הכנסת.

חלקם התחתון של הקירות צבוע כבר שנים רבות ובעת האחרונה כוסה שוב בצבע חום בדוגמה 

נראתה טרם הצביעה האחרונה הדוגמה המקורית חדשה. בשני מקומות מאחורי לוחות ההקדשה 

 סמל לפריון.  –שצייר שטרק: ענפי רימונים נושאי פרי ופרחים 

 

 

 

                                                           
 .1996יולי -, שיחות ופגישה עם פרופ' שלום צבר יוני99.4.1996ריאיון עם דר' איליה רודוב, אוניברסיטת בר אילן  8

 י פסוק שבמקור אינם רצופים, ישעיהו נו ז.  שני חלק 9
 .196( עמ' 99כהן )לעיל, הערה -שילה 10

זנגלביץ,אמן האותיות העבריות,  שם.  במכתב בכתב ידו של  יעקב קנטרוביץ, מנהל מחלקת השטיחים ב'בצלאל'. הוא   11
ם מצאו את מכלי הצבעים מרוקנים מתאר כיצד עבדו אנשי 'בצלאל' ב'חורבה' וכיצד באחד הבקרים, כאשר הגיעו לעבודת

 אביב. תודתי לו על שהעמיד מידע זה לרשותי. -מתכולתם. המכתב שמור באוסף יצחק אינהורן, תל
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 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 משמעות התכנית העיטורית בבית הכנסת –ציון שבחלביה 

אם כן, כיצד ראוי לקרוא את מכלול תכנית העיטור של בית הכנסת? בני הקהילה החלבית בירושלים 

ן הקודש בעבודת תשבץ ממיטב האמנות המקומית הסורית הגבוהה. יזמו את בנייתו של ארו

הדגמים האין סופיים, הסימטריה והסדר המאפיינים את האמנות המוסלמית ונושאים מסר 

מונותאיסטי צרוף יכולים להיות מאומצים בנקל לעיטור בתי כנסת. ואולם עיקר ענייננו בהצהרה 

ייחוסם, ואת כל אלו הם נושאים אל מקום מושבם ברורה של בני עדת חלב על מוצאם, ייחודם ו

 ישן בירושלים. -החדש

שטרק שהגיע לכאורה מתרבות אמנותית שונה לחלוטין, אימץ בהתלהבות את סגנון האמנות  יעקב

המזרחית, שכן שיקפה בעיניו את המקומי והאותנטי. הוא השתמש בסגנון זה ליצור בקירות בית 

ומית באמצעות 'רשימת מלאי' של סמלים חזותיים. עבודתו נוצרה הכנסת איקונוגרפיה ציונית ומק

בתוך מסורת העיטור של בתי הכנסת, כפי שהכירה מפולין, מולדתו ואשר הייתה מקובלת על פרנסי 

בית הכנסת, מזמיני העבודה. ואולם, לתוך המסורת היהודית הדתית נוצקו משמעויות חדשות 

ח כאחד. השילוב של גלגל המזלות המציין את עונות השנה, בעלות זיקה לארץ, לנוף המקומי ולמזר

פירות הארץ ותנובתה וסמליהם של שבטי ישראל נושא את המסר של שיבת ישראל לארצו. 

השבטים השבים לארץ נקשרים אליה, אל נופיה ואל עונותיה כבעבר האידילי של ימי המקרא. 

, מרמז על בית במובנו הרחב, הלאומי הפסוק ששובש ונכתב "אל בית קודשי" במקום "מהר קדשי"

ביתו של העם ובד בבד תואם גם לתיאור הבית עצמו, בית הכנסת, שהוא מקדש המעט של  –

 הקהילה. מהפסוק הושמט החלק המתאר את פולחן הקרבת הקרבנות.

השיבה אל הסמלים המקראיים ואל ימי העבר בזמן שעם ישראל שוכן בארץ ישראל הייתה אופיינית 

ישראלי -ה 'בצלאלית' מובהקת מבית מדרשו של פרופ' בוריס שץ ליצירת "סגנון יהודי ארץלתפיס

  12ייחודי", כלשונו.

 

שילובן של שתי היצירות בבית הכנסת השוכן בירושלים החדשה יוצר מכלול של אמנות מקומית רבת 

בא( לארץ )ישראל(. סמלים ומשמעויות, נדיר באיכותו ובממדיו. תמציתה של אמנות זו מָאר"ץ )ארם צו

נחבא עד לעבודות שלם מאחר שחלקה הארי עדיין לא הוהדיון ביצירתו של שטרק בבית הכנסת עדס 

  מתחת לשכבות הצבע המאוחרות. ההחשיפה והשימור

 

                                                           
 .15, עמ' 1999אביב -מתוך תזכיר שכתב בוריס שץ, אצל: ב' גולדמן אידה, זאב רבן סימבוליסט עברי, ירושלים ותל  12
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 סימני הזודיאק

 , ברקע סמל שבט דן המקורי9191שטרק על רקע ציור הכותל המזרחי )פרט מתצלום(,  יעקב

 1999 -הכתובת: אל בית קדשי, צילום מ
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 רקע מגיני דוד ומנורות
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 תיאור הפגיעה בציור

פרנסי בית הכנסת עבודת שחזור מקיפה לציור הקיר של שטרק. הדבר יזמו  9002 בחורף

נעשה ללא פיקוח מקצועי מתאים בידי צייר שהעתיק את הציור המקורי וכיסה אותו. עבודתו 

 לאבדן מראה היצירה הנדירה ואולי אף לנזק בלתי הפיך. גרמה 

פרסקאות על ידי גבאי בית הכנסת 'עדס' כדי לשחזר את  הוזמן צייר 9002בראשית שנת 

, . אלא שהתברר כי הצייר אינו רסטורטור9299ציורי הקיר של שטרק בבית הכנסת משנת 

ציורים ההיסטוריים שהסכנה  הוא העתיק את הציורים על קנווס והדביקו בדבק מגע. נוצרה 

נזעקו ואיגוד הרסטורטורים צבי . מכון בן בנזק בלתי הפיך של האומן יעקב שטרק יינזקו

למקום והפעילו גורמים מקצועיים כדי להפסיק את הציור וכן כדי להביא את הגורמים 

בות המועצה בזכות התערהמתאימים לשימור ושחזור הציור על פי תנאי שימור מקובלים.  

 לשימור אתרים, עיריית ירושלים וגופים נוספים הופסקו העבודות בצו מניעה.

  תכתובות וקטע עיתון המתעדים את המאבק לשימור.מצ"ב 

 

 
 9002, כתבה ידיעות ירושלים: דרמה ציורית בנחלאות
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 נספחים 

  9002בפברואר,  51

 לכבוד

 כליפא-גב' נירית שלו

 צבי-מכון בן

 

 שלום רב,

 בית הכנסת "עדס"   :הנידון

 . 9002בבית הכנסת "עדס" סיור בסוף נובמבר   צבי, ערכנו-כליפא, אוצרת יד בן-על פי בקשת הגב' נירית שלו

תקיים בשל תחילת עבודת שיפוץ ושימור ציורי הקיר בבית הכנסת שהוזמנה על ידי אנשי המקום, ולאור הביקור ה
 דאגתה שמא העבודה המתבצעת פוגעת באופן בלתי הפיך בציורי הקיר. 

ודוד   מנהל המעבדה לרסטורציה של תמונות -גיורא אלון  מנהל מעבדת רפאות, -בביקור השתתפו: אנדריי ואינר
 כליפא.-צבי: מר מיכאל גלצר וגב' שלו-מנהל מעבדות שימור של מוזיאון ישראל. מטעם מכון בן -זןביגלאיי

במהלך הסיור הנדון,נכח גם מבצע העבודה, מר חזות . בקשנו לבדוק האם העבודה של מר חזות מתבצעת על פי 
 הכנסת "עדס". הקריטריונים המקצועיים המתבקשים מביצוע עבודת שימור כדוגמת זו המתבצעת בבית 

 לצערנו לא ראינו כל חומר תיעודי מלבד מספר העתקים ברישום על גבי נייר שקוף למחצה.

כמו כן נתקלנו בסרוב מצד המבצע לקבל הסברים מפורטים של דרך עבודתו, להוציא תיאורים כלליים בלבד. בין 
גבי פנלים או בדים שעליהם יבוצע היתר נאמר כי עבודת השיפוץ לא מתבצעת ישירות על הציור המקורי אלא על 

העתק מדויק של הציור, ופנלים אלה יוצמדו לקיר. לא קבלנו הסבר כיצד זה מתבצע, ולכן גם את זאת לא היה ניתן 
 לבדוק. סירובו של מר חזות הוסבר על ידו באי הסכמה של מעבידיו. 

סטוריית, תרבותית ואומנותית, יש להבנתנו המקצועית על מנת לבצע עבודות רסטורציה באתר בעל חשיבות הי
להערך לכך על פי קריטריונים מקצועיים מקובלים. כך לדוגמה עוד לפני תחילת תהליכי העבודה חובה לבצע דו"ח 

 מצב של הציורים.

במבנים היסטוריים קיימים גורמים שונים בהערכת מצב הציורים על גבי הקירות. מדובר בבדיקת מצב )והשפעות( 
זוקה שונות, כמו מערכת חשמל, ומים, השפעות של תאורה טבעית, כלומר חדירת אור יום דרך של מערכות תח

 החלונות , שבהם יש לטפל על מנת למנוע חדירת קרני אור מזיקות )קרינה אולטרה סגולית(.

ם טר  לגורמים אלה  להתייחס  כל זאת יש לבדוק לצורך שמירת התנאים הנכונים להגנת הציורים. צריך ועדיף
 הכנת תכנית העבודה לשימור ורסטורציה של ציורי הקיר.

לאחר מכן יש לתעד כל שלב ושלב בכל האמצעים המקובלים כמו: צילום, רישום, תאור מילולי, פירוט חומרים 
 שבשימוש, תיאור שיטת הטיפול וכו'.

בצעה על פי קריטריונים למיטב הבנתנו והתרשמותנו על פי דבריו של מר חזות עצמו, העבודה לא מתבצעת ולא הת
אלו. בניסיון לקבל מידע ברור יותר על דרך עבודתו והרקע המקצועי של מר חזות נעשה בכל זאת ניסיון בשלב 

בשל   נואך לצערי  ועל פי בקשתו הוא הוזמן למעבדות השימור של מוזיאון ישראל  מסוים להפגש עם מר חזות
 קשיי תיאום גם פגישה זו לא צלחה.לאחר מכן נתקלנו בסרוב מוחלט מצידו להפגש איתנו.
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להבנתנו עבודת רסטורציה מסוג זה יש לבצע בעזרת בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים, ובשקיפות מקצועית מלאה, 
 לכן תמוהה היתה בעינינו התנהגותו של מר חזות.

אשר הביעו את דעתם   )רסטורטורים( שונים –ספר ביקורים של אנשי מקצוע מ  בעבר נערכו בבית הכנסת "עדס"
 המקצועית בנושא השימור במקום.

 

 בברכה,

 דוד ביגלאייזן

 מנהל מעבדות שימור, מוזיאון ישראל
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 9002בספטמבר  99קול קורא שהופץ למדריכי ירושלים וגופי השימור ב 

 

 צבי-בן  יד –קריאה דחופה מאת דר' נירית שלו כליפא 

 חברים יקרים,

בעניין שימור ציורי הקיר בבית  בחודשיים האחרונים מתרחשת דרמה, שמקצתכם מודעים לה, 

וזוהי  ידי אמן בצלאל יעקב שטרק,  על 9299הכנסת עדס בשכונת נחלת ציון. ציורי הקיר נעשו בשנת 

אשית האמנות היחידה של אמן מבצלאל' מתקופה זו של ר  העבודה האמנותית המונומנטלית

העברית, ששרדה כמעט בשלמותה. יעקב שטרק נפטר בראשית מלחה"ע הראשונה בירושלים. 

 .מסמך קצר על העבודה וערכה( צ"במ)

לפני כחודשיים התבשרנו שפרנסי ביה"כ הביאו רסטורטור מצרפת, ביקור חטוף במקום אימת את 

יר פרסקאות. לא נעשה כל תיעוד החשש, שהעבודה ניתנה בידיו של אדם שאינו רסטורטור אלא צי

צוות  לא היה מושג קלוש אודותיה ואודות ערכיה השימוריים והאמנותיים. חזותול לפני העבודה

רסטורטורים של מוזיאון ישראל ואיגוד הרסטורטורים בראשות דוד ביגלייזן ואנדרי ויינר בקרו במקום 

פניותיהם נענו בסירוב תקיף מצדו לתאר ובקשו לקבל מידע על ה"רסטורטור" ושיטות עבודתו. אך כל 

צבי פרופ' -את דרך עבודתו או להעביר מידע כלשהוא על השכלתו והכשרתו בתחום. ראש מכון בן

טוב עסיס ומיכאל גלצר, המזכיר האקדמי של המכון נפגשו עם גבאי בית הכנסת, מר יחזקאל -יום

נע את פרנסי ביה"כ לקבל הדרכה נוואמה ועמיתיו במשרדו בוועד הקהילה הספרדית, במטרה לשכ

במשך שבועות אחדים לא נענו הפניות, ובינתיים, כך   וייעוץ מאנשי איגוד הרסטורטורים בארץ.

מסתבר נמשכה העבודה והמצב כרגע הוא שהכתלים הדרומי והמזרחי, צוירו מחדש, על גבי הציור 

הפיך(. טביעת היד של שטרק של שטרק )ומכיוון שאין יודעים על דרך עבודתו לא ברור אם הנזק 

אבדה וכן פרטים בציור, ומבחינת תולדות האמנות והתרבות העברית מדובר בקטסטרופה של ממש!! 

 הכותל הצפוני כנראה טופל באופן חלקי ועדיין אפשר אולי להצילו.

בנוסף, מדליון שבט 'דן' שנמחק לפני עשרות שנים מחשש "לעין רעה" והסיפור היה מסיפורי 

 ור הייחודיים של בית הכנסת צויר מחדש )שוב, לא ברור על פי מה( על ידי אותו "רסטורטור".להפולק

לשימור אתרים משנה את התמונה: ביה"כ עדס  שהגיע לאחרונה מאיציק שוויקי, רכז המועצה נתון

תכנית  המגינה ע"פ חוק על אתרים  - 48/72  3243תכנית ברשימת המונומנטים לשימור   מופיע

 יים. בסעיף ד' נאמר במפורש :ייחוד

. הדבר מאפשר לכל אחד ואחת  "לא יותר שינוי פנימי שיש בו לגרום לשינוי באופי האתר לשימור"

של העיריה. איציק שוויקי ירכז במקביל מאמץ לעצור את  901להגיש תלונה כחוק במוקד   מכם

 העבודה.

 אמשיך לעדכן

 נירית
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 3423 'מס עיר בנין בתכנית לשימור מונומנט כאתר מופיע "עדס" הכנסת בית
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 ור ברשות העתיקותיד יצחק בן צבי ומינהל שימ

 

 רשות העתיקות –דו"ח ראש ענף שימור אמנותי במינהל שימור 
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 רהיטי בית הכנסת

 ארון הקודש

 רהיטי בית הכנסת ועיטוריו –פרי הארץ ומעשה תשבץ 
לכל אורכו של הקיר המזרחי קבוע ההיכל, ארון הקודש, עשוי עץ אגוז משובץ בִצדפת הפנינה, 

מלאכת מחשבת דמשקאית. עבודת גילוף עץ ושיבוצו בֶצדף או בֶעצם היא אמנות נפוצה בעולם 

עשרה פעלו בסוריה סדנאות אמנים שהתמחו במלאכה זו שהייתה מופת  במאה התשע .המוסלמי

  1אמנותי מקומי.

זקני בית הכנסת נהגו לספר כי חלקי הארון נעשו בסוריה והובאו על גבי בהמות לבית הכנסת      

בירושלים. ההיכל מעוטר בדוגמאות של תשליבים גאומטרים ובערבסקות. על הדלתות מופיע דגם 

כונפים עשויים בקו סכמטי, ניצבים על ארון מוכתר הנישא על גלגלים. גם התיבה של יצורים מ

 )הבימה( המקורית הייתה עשויה תשבצי עץ. 

הוחלפה בבימת שיש. בסוף שנת  בהיתבאמצע המאה העשרים נעשו שיפוצים בבית הכנסת וה

ונה. כדי לשפץ את תוקנו רהיטי בית הכנסת ושוחזרו בידי המעצב והאמן יגאל תמיר, בן השכ 0222

הארון שמאות פיסות ֶצֶדף נשרו ממנו, הובאו במיוחד צדפים שמקורם בים סוף והם הודבקו בדבק 

 2שרף בעבודת שחזור קפדנית.

 ומקורו, עשריםראשית המאה הב ארון הקודש נבנה מרכז לאמנות יהודיתך העל פי סקר שער     

ם הפנינה א  משנהב, מעץ, מ והוא עשוי מגולףארץ ישראל. ארון הקודש או ב דמשקובבסוריה 

. -גובה מידותיו: נחושת. ומ , כנף מטר 6.03 - רוחב הדלתות המרכזיות מטר, 7..4 - מטר, רוחב 3..

 . מטר 6.23 -והדלת הצדית  מטר ...0 -הארון הצדי  מטר, 2.4 -הדלת המרכזית 

פלורה. הארון מכיל ביים והארון מחולק לשלושה פנלים מלבניים מעוטרים במוטיבים גאומטר     

ממוקם לכל רוחב הקיר המזרחי של בית הכנסת. כל יחידה היא בעלת ארון ושתי  והוא שלוש יחידות

דלתות. היחידה המרכזית גדולה יותר. לארון גמלונים מעוטרים, הגמלון המרכזי הוא הגדול מביניהם 

 עשרת הדברות. בומעוטר בשני לוחות הברית ו

 על פי גרסה אחת הוא ;ארון הקודששל  ולגבי מקור אחדות ותגרסאות זקני העדה יש כרוניעל פי ז     

יש טענה כי אח  ;הארון נעשה בארץ ישראל עבור בית הכנסתש טוענתה אחרת גרס ;הובא מדמשק

 . נוואחות הגיעו במיוחד מדמשק לירושלים כדי להכי

ושל  משנה, אבות ג א, ד כבסוק מן הפשילוב של האחת היא  :מעל ארון הקודש יש שתי כתובות     

: 'דע לפני מי אתה עומד לפני ממ"ה )מלך מלכי המלכים(  - תלמוד בבלי, ברכות כח ע"בה פסוק מן

וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין / כי אם בית ' :האחרתכתובת הקב"ה )קדוש ברוך הוא('; ה

 (יז ,בראשית כח) 'אלוהים וזה שער השמים

 

                                                           
ר' חסון, רהיטים מעשה תשבץ מדמשק, קטלוג תערוכה במוזאון לאמנות האסלאם יד ל.א. מאיר, ירושלים: תשס"א,     1 

 . 7עמ' 
 . 0226בינואר  07; ריאיון עם יגאל תמיר, ירושלים: 0כליפא, ציון שבחלביה, ציון שבחלביה, עמ' -נירית שלו    2
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 ת שונות תקופובהארון 

 

 

 6994צילום: שרית עוזיאלי, 

 לה: עיטורים מופשטים. למע

משמאל: דגמים מופשטים של כרוביםוארון 
 הברית.

 6994צילום: שרית עוזיאלי, 
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בית הכנסת, מראה כללי, 
 -ארון הקודש והתיבה 

המרכז לאמנות יהודית, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תיק עדס, שנות 
 השמונים.

המרכז  -ארון הקודש 
לאמנות יהודית, 

ברית האוניברסיטה הע
 .בירושלים, תיק עדס

 –דלתות ארון הקודש 
המרכז לאמנות יהודית, 
האוניברסיטה העברית 

בירושלים, תיק עדס, שנות 
 השמונים
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 /תיבהבימה

ואולם היא אינה התיבה המקורית. התיבה המקורית הייתה עשויה עץ , עשריםמהמאה ההיא התיבה 

החליפה את התיבה  שהיתה בשלהי המאה העשריםוהיא הוחלפה בתיבה עגולה מאבן )?(. התיבה 
שולחן  ,במה לתלוכהיא ו תמלבניצורתה אבן או שיש, עשויה מהסקר אם התיבה לא ברור  3העגולה.

י ולו שתי דלתות נמצד מערב. בחלק המזרחי שולחן מלבבשתי מדרגות ומעקה. הגישה לתיבה היא 

המערבי. המעקה  צדה מעטל ,בשלושה צדדיםמוקפת מעקה אבן תיבה העל ארונית קטנה.  ותהסוגר

סאות יי כנארבע מנורות. ש תהדרומי ת ובפינההצפוניה . בפינהתמגביה את התיבה ותוחם או

כתובת הקדשה בעלת  -על התיבה משני צדי הכניסה. בחלק החיצוני בצד המזרחי וארוניות קטנות 

                                                           
 המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים, תיק עדס 3

עיטור מדלתות ארון 
המרכז לאמנות  –הקודש 

יהודית, האוניברסיטה 
העברית בירושלים, תיק 

 עדס, שנות השמונים

האוניברסיטה  המרכז לאמנות יהודית, –מארון הקודש  יםפרט
 העברית בירושלים, תיק עדס, שנות השמונים
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 (האדון)/ תיבת קודש זאת נבנתה מנדבת / הא'  (קדש לה')קל"ה ' :סמל מגן דוד החמש שורות ועלי

זכרונם )אביו חכם משה ואמו זלפה ז"ל  (לעילוי נשמת)/ לעי"נ  (ויזכהוהאל יחיהו )מאיר מה לוי הי"ו 

 . 'דקתו תעמוד לעדצ/  (לברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בערך,  6992בימת השיש 

מתוך סקר בתיה"כ, 

באדיבות המרכז לאמנות 

 יהודית
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 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

לרגל יובל המאה שחזר האמן יגאל תמיר )תם, בנו של שלום תם( את תיבת העץ. מצ"ב  0226בשנת 

 תיאורו:

 

                                                                             .026ביוני  04  -ירושלים  

 )י"ט בתמוז התשע"ג(

 

 ושיחזורה פרטים על תיבת החזנים  -ביהכנ"ס עדס                             

 יגאל )תם( תמיר

 לקראת שנת המאה להקמת ביהכנ"ס פנתה אלי ההנהלה בבקשה להחליף את     (6)

 נות הששים של המאה הקודמת לתיבת חזנים תיבת האבן שהוצבה במקום בש    

 מעץ, אותה אעצב ברוח ובסגנון ההיכל.    

 רקע :  מזכרונות זקני המתפללים, שהלכו כבר לעולמם, ניצבה במרכז אולם    

 התפילה תיבת חזנים מעץ, כנראה עבודת תשבץ, שיש מי שסיפר כי הובאה גם     

 ה אורגאנית למכלול.היא מדמשק יחד עם ההיכל עצמו וכהשלמ    

 הפרטים אודותיה מצומצמים ביותר.    

 בשלב מסויים "נעלמה" התיבה ובמקומה הוצבה תיבת מוזאיקה  )?(    

 בתחילת שנות הששים הקים הקבלן האורפאלי מאיר לוי תיבת "שיש" מאבן     

 חברונית נסורה ומלוטשת, כולל רצפת טראצו יצוקה.    

 ה קנה לו אחיזה רחבה בתיבות החזנים ובהיכלות של חלקיצויין, כי סגנון ז    

 ניכר מבתי הכנסת בשכונה ובסביבותיה, הן בשל זמינות העבודה ונוכחות    

 וזאת -קבלני אבן ומצבות אורפאלים וחלבים והן מטעמי אופנה חדשה      

 ותעל חשבון עקרון השימור, שלא תמיד הובנה  חשיבותו כראוי ע"י פרנסי הקהיל    

 פרטים על היסודות החומריים והאומנותיים בהיכל ששמשו בסיס לעיצוב התיבה     (0)

 :   עץ   (א)

 (  , שדי ודאי שמקורו באזור דמשקWALNUTמלך )-המדובר בעץ אגוז

 )אזור שהיה משופע בזן זה של צומח(.

 חישוף קטעים ממנו באגף הצפוני של ההיכל מזהה את סוג העץ בודאות.

 ך  :מל-נתונים על אגוז

 ( JUGLANS REGIAשם מדעי  :   )

 נפוץ באירופה ובחלק מאסיה התיכונה ודרום מערב אסיה.

 בעל מרקם גס, גרעין ישר עד גלי, קשיח למדי.

 נוח לעבודה בכלים ידניים ומכאניים,  טוב לעבודות חרטות וגילוף.

 עד המאה הקודמת היה שכיח בשימוש למושבים בבתי תפילה נוצריים ויהודיים

 אירופה  )לפני שהוחלף באשור(.ב
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 מקור הצדפות  (ב)

 כמעט ודאי שצדפות הפנינה של ההיכל מקורן מקומי, היינו מנהר פרת

 מן הכנרת(.  -)ובעדיפות שניה  

 ואכן, תיבת החזנים שעיצבנו ובנינו לקראת שנת המאה המשיכה את הקו והסגנון       

 לאלו של ההיכל  :ערך -של ההיכל, והוקפד לשלב בה חומרים  שווי    

(  +  צדפת פנינה ג'דוו'ית, היינו מאזור הים האדום +  אפריקאיעץ אגוז   )אירופאי  ולא 

 השלמת שיבוץ עם שרף עץ שחור.

 לחם לאחר מאמץ חיפושים-שנה לפחות נמצאו במחסן  בחבל בית 92הצדפות בנות 

 -ות  מניוארוך, אף שניתן היה להשתמש בצדפות הנפוצות כיום בתעשיה והמובא

 זילנד  )וזאת בשל בוהק וברק עשירים מדי המשקפים מגוון גוני הפריזמה(.

 עבודת התשבץ  (ג)

 כיון שמבנה הצדפות אמורפי, עוביין משתנה אך תמיד דק ממידות הפרגמנטים

 ,לאורךפלט", נעשה הפילוח באורח טבעי -הנסורים, ובשל הרצון להמעיט ב"אפ

 היינו עם כיוון הגידים.

, מעת שאומנות התשבץ הדמשקאית תפשה לה שווקים נרחבים גם 69-המאה ה כבר מסוף

תחילה על בסיס גלגל ודוושה  -הוכנס לשימוש מיכון    -בחו"ל, בעיקר בצרפת וגם באנגליה  

ואח"כ גם בהנעה חשמלית : נסירה, שיוף וליטוש, זאת לצד משורית הנימה, סכינים, 

ף הצורפות. בעבר הוקפד לבזר את התפקודים ולא איזמלים וכלים עדינים המשמשים גם בענ

לאפשר לאומן שכיר אחד להכיר את מגוון המטלות וזאת כדי לשמר את סודות המקצוע בידי 

יחידים וכדי להגן על הבעלים מפני פתיחת עסקים מתחרים  )נסיונות שלעתים קרובות לא 

 יד וניצול המיכון.-הנה כי כן, מכלול היצירה נעשה בשילוב טכניקות עבודתצלחו(. 

 מוטיבים שולטים ומשמעויות איקונוגראפיות        

בתוך מסגרות   -זרימה פלואורית  "חופשית" ומוטיב  זכרי    -שילוב בין מוטיב  נקבי  

מוסד באיקונוגרפיה  גיאומטריות  "ממשטרות".ריבוי האלמנטים החוזרים על עצמם הוא יסוד

 של האמנות האסלאמית.

 מעניין להשוות בין יסוד התנועה הזורמת הנ"ל באמנות המזרחית לבין זו המקובלת

 גרמני(  של אותה תקופה  ולעקוב -שטיל האוסטרי-נובו )או  היוגנד-בסגנון  הארט

 אחר נסיונו של שטרק לשלב בין מקורות ההשפעה האירופאיים לרכיבי האמנות

 ריינטלית שהיו מצויים כבר בביהכנ"ס.האו

 מוטיבי השיבוץ)*(   

 -שמשמעותו האיקונוגרפית ראויה להתייחסות נפרדת    -  הכוכבהתפתחות  

 לכדי מבנים גיאומטריים מורכבים .
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 "מגן דוד"  : הצלבה בין שני משולשים, בתוכם כוכב משושה + מצולע משושה (6)

 "מגן דוד" איסלאמי  )מתומן מזרחי( : (0)

 צלבה בין שני ריבועים, בתוכם כוכב מתומן + מצולע מתומן.ה

 דוד-מגיני 73מתומנים מזרחיים לצד  .6בתיבת החזנים שעיצבנו שולבו  

 פרגמנטים.  .629שכללו יחד עם האלמנטים השרפיים המשלימים  

 ביצי יען)*(            

 7וחיפוי אבן חברונית( היו מצויים כיון שבתיבת החזנים האחרונה שפורקה  )יציקת טראצו           

הוחלט   -פמוטי כסף להנצחת אחד מיחידי ביהכנ"ס ולא נתאפשר לבטל  נוכחותן בתיבה החדשה  

יענה  מחוררות. ראשית, תופנה תשומת הלב לביצת יען -להופכם לבסיסי מנורות העטופות בביצי בת

התמיד מעל קדמת ההיכל. -רהמצויה מאז היווסד ביהכנ"ס כ"משקולת" לשרשרת הנשיאה של נ

בתמצית, להלן התייחסותו של פרופ' ז. וילנאי למשמעות השימוש בביצי בת היענה, או בנוסח 

י"ז , י"ד(   "ביצת הנעמית": "...תושבי הארץ נהגו לתלות ביצי בנות יענה במקומות  –המשנה )כלים 

שם -רבים...  על המצבות עלתפילה וגם על פני מצבות של קברים קדושים ליהודים, לנוצרים ולע

כנסת על שם -יענה...בבתי-המכפלה בחברון תלויות ביצי בנות-האבות והאמהות הנמצאות על מערת

 יענה..."-האר"י בצפת היו מצויות ביצי בת

את המנהג כך:          69-הרב יעקב עמדין, ראש המתנגדים לתנועת החסידות, הסביר במאה ה

תוגרמה )תורכיה( תולין ביצת הנעמית בבית הכנסת כדי לעורר אדם "הנה שמעתי היהודים בארצות 

היענה מחממת ביצתה בראייתה ומוציאה בדרך זה אפרוחיה,  -על הכוונה, לא יביט הנה והנה.  כי בת

מכאן נראה מה חוש ראות פועל על עוצם ההבטה וההסתכלות וזה ענין נאות לתפילה..." )ר'  

 בת יענה(.  ערך  :  -אנציקלופדיה אריאל  

 

 

 

 "שויתי"  בקדמת התיבה)*(        

קלל )פליז( עבה  לכדי שבכה -צורף אמן עובד הסטודיו ניסר במשורית נימה פח נחושת         

 07מוטיב הלקוח מן ההיכל.   השבכה צופתה בזהב  –המשלבת קליגרפיה עם עיטור פלואורי זורם 

שבכה במרכזה נועד במיוחד לשמור על איכות קראט. העיצוב המדורג של קדמת התיבה ומיקום 

אופטית שתחליף את המפגע הקודם של אבן אטומה בהצבת אלמנט אוורירי המשתקף על רקע 

 הפרוכת, בלא להסתיר מאום מן ההיכל העתיק.

 

 



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 נספח:

 השיבוץ הדמשקאי –  4)מוזיאון האסלאם( עם חליל נימרי וןיריא

ץ ומצדף המיוחסים עץ משובמ ם פולחנייםחפצימצאו נשיבוץ חומרים יקרים אינו חדש במרחב. 

. מסורת זו המשיכה גם נ"סהלפ ארבע עשרהתות אנך אמון מהמאה ההמלך הפרעוני,  לתקופתו של

שיבוץ ה המשיכה מלאכתבתקופה הפאטימית. בתקופה האיובית ובעיקר  בתקופות מאוחרות יותר

התפתחה  שיבוץהת הממלוכית עבודחפצים קטנים אך לא בריהוט. בתקופה ובות מסגדים תבדל

 החשובים היו מצרים וסוריה.  המרכזיומאוד 

בכמויות גדולות. המסורת של שיבוץ  ןשיבוץ ובימיהם החל ייצורההממלוכים אהבו את עבודות 

ניתן למצוא לכן  ,בתרבות המוסלמית לשבת על הרצפה ת ומקורה במנהג הרווחמאוחרהיא בריהוט 

, מעמד לספר קוראן, שולחנות קטנים, (ארגז)מסוימים כמו: סונדוק  בחפצים שיבוץאמנות האת 

 תיבות לאכסון ודברים קטנים אחרים. 

והתפתחות יחסי  המערב למזרחהאוריינטליזם, היפתחות  –החל עידן חדש  תשע עשרהמאה הב     

שה של חפצים משובצים החלה תעשייה חדלמאירופה לכלים וגוברת דרישה  בעקבות .גומלין ביניהם

ה נאף שהיא אינ חה בעיקר בדמשקרי. תעשייה זו פאייצור המסורת המזרחית עבור הטעם האירופ

ר ריהוט וחיים. ייצהרחות ואבבציור ו ,. במקביל הושפע המזרח מן המערב בלבושמשופעת בעצים

סאות ילא גם על הטעם המזרחי. הכיממ השפיעקאי עבור הטעם האירופי שאירופאי עם שיבוץ דמ

ונים בסגנון אירופי היו רחבים כדי שיוכלו לשבת עליהם ישיבה מזרחית. עד היום סוריה ידועה הראש

 יש דרישה גדולה בעיקר מאירופה של ריהוט זה. ובעבודות השיבוץ 

הצדף מבריק יותר מהשנהב שנראה מט. שילוב שנהב ועצם. ב שיבוץ צדף: ם שני סוגי שיבוץימייק    

 סוג זול ומבריק פחות.ובריק וטוב שמקורו בכינרת ישנם שני סוגי צדף: סוג מ

 פרגודים גדולים, ובהם, רהיטיםב. ובסביבתה בעיקר בעץ אגוז שגדל בדמשקנעשה שיבוץ החומר 

בחוטי  ושתמשה הסוסם, אשוח או לימון.. סביב הדוגמ ציבע ושתמשהבשבילם,. דיו שהאגוז אינו חזק

 בעץ צבעוני, טבעי או צבוע שתמשו באותם חומריםבסגנון זה ה –פסיפסים קטנים ; כסף או בדיל

 ועשו פסיפס קטן.. 

 :אחדים בעלי מלאכה עסקו בעבודת השיבוץ השיטה הקדומהעל פי      

 הרהיט שביקש לייצר.את בעל הבית שתכנן את הכלי או . 6

 .הנגר שביצע את עבודת השלד. 0

 .הדגמיםאת האומן שצייר את הצורות ו. .

 .עבודת הגילוףת . האומן שביצע א7

  .כין את הצורות לפי הדגםהחותך הצדף ש. .

 .שיבוץבעל המלאכה שעשה ב. 3

רבין השאר ,נועדאומנים  פיצול העבודה בין כמה  .ולמנוע את הפצתה את הסוד של המלאכה , לַשמ 

רבים ושלבי נפתח מפעל שבו עבדו בעלי מלאכה  לרהיטים משובציםהדרישה גברה כאשר ואולם 

 . נחשחו לעיני כולםהעבודה 

                                                           
 .026ערכה את הריאון עדנה עסיס, יד בן צבי,  4



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

על  את מקורו של הפריט ניתן לזהות . לעתיםבדמשקנעשה קשה לזהות מה נעשה במצרים ומה      

 סגנון הכתב.על פי פי סוגי העצים ו

         



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 תשמישי קדושה

ושנות  08-בבית הכנסת עדס מצויים תשמישי קדושה שונים. רוב תשמישי הקדושה נסקרו בשנות ה

סיכום קצר של מצ"בעל ידי המרכז לאומנות יהודית באוניברסיטה העברית.  08-של המאה ה 08-ה
 1סקר האגודה.

ה כתובת נדבה מאת על תיק זה מצוי –[ 5נמצאו מספר תיקי ספר תורה: תיק ספר תורה ]מספר 

סניור יוסף יצחק ענתבי לבית הכנסת שלו בירושלים ]אין שנה[. תיק אחר ועליו כתובת על פח כסף 

מנוסרת "תיק זה וספר תורה שבו קודש מאת סי' יוסף / יצחק עדס היו' לביהכנ"ס שלו בירושלים 

מצרים ]?[. תיק נוסף תובבא/ " על פי הסקר של המרכז לאמנות יהודית ייתכן כי מקורו של התיק מ

 .2080אף הוא מנדבת יוסף יצחק ענתבי משנת 

ה שונים שנתנו על ידי בני הקהילה להנצחת שבין תשמישי הקדושה השונים מצויים גם לוחות הקד

מאת מרת לאה  – 2000קרובי משפחתם. לוחות אלה הם חלק מתיקי הספרים אחד מהם משנת 

]?[ ולא ברור אם מוצאו ממצרים או מחלב.  2001סף משנת לעילוי בעלה עזרא בן שרה קצין. תיק נו

. על אחת מכתובות ההקדשה שעל תיקי ספר התורה מצוין "...והוקדשה לשם 2000תיק נוסף משנת 

ה' לבית הכנסת אשר בנחלת ציון החלבים הנבנית מכספי ס' ]ניור[ יוסף עדס נ"ע ]נוחות עדן[ וס' 

על ידי מעלת גבאי הקהל הקדוש הנשכרים הנ"ל ]הנזכרים למעלה[ ]ניור[ עובדיה עדס ]נ"ע ]נוחו עדן[ 

הח' ]כם[ הישיש וירא ה' אברהם עדס וכו' ...". כתובות נוספת מציינת כי הספר נתרם על ידי הגביר 

 . 2080שנת תרס"ח  –ישראל עדס לבית הכנסת עובדיה ס' ויוסף ע' הי"ו ]ה' יחיהם וישמרם[ 

בסקר של המרכז לאמנות יהודית נסקרו גם רימונים שונים מכסף שייתכן שחלקם מקורם במצרים 

על הרימונים כתובות:: רימון  2080]מובא בסימן שאלה[. בין הרימונים הרבים מצויים רימונים משנת 

"קודש לק"ק ]קהל קדוש[ חלביה יכב"ץ ]יכון בצדק[ /  קברצי מב"ת ]מנשים באוהל תבורך  – 2

 שופטים ה:כ"ד( בהשתדלות")

 "ה"ר ]הרב רבי?[ שלמה עילי הכהן הי"ו ]ה' יחיהו ויזכהו[ ש' ]שנת[ תרס"ט – 0רימון 

עוד בתשמישי הקדושה שבבית הכנסת הם "ידיים" לקריאת התורה רובן מהמחצית השנייה של 

 . 08-המאה ה

בית הכנסת עדס מצויה מצויים בין תשמישי הקדושה גם פרוכות, בין הפרוכות השונות שנסקרו ב

עם כתובת הקדשה. לוחות, כוסות קידוש, כלי לבשמים, קופות צדקה, נמצא  2095פרוכת משנת 

בסקר המרכז לאומנות יהודית שבאוניברסיטה העברית, כסא חד מושבי עשוי עץ, כסא אליהו הנביא, 

קם מתוארכים המושב בצורת טרפז ]צר בגבו[. על לוח הכסא כתובת הקדשה. לוחות שיוויתי חל

, בין לוחות אלה שנסקרו נמצא גם לוח "שיוויתי" שנגנב בשנת 08-למחצית השנייה של המאה ה

2001.  

                                                           
 המרכז לאומנות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים, תיק עדס 1
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 לוח שויתי, כרטיס סקר באדיבות המרכז לאמנות יהודית



 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 מור ברשות העתיקותיד יצחק בן צבי ומינהל שי

 הקהילה

את המרחב מעולם לא עזבו  שרבים מיהודי סוריה טוענים ,אליהו אשתור ובהם ,אחדים היסטוריונים

  .קשרים הדוקים עם המרכז בירושלים לכל אורך ההיסטוריהקיימו של ארץ ישראל וסוריה. יהודי חלב 

רכי המסחר ד על וילה החלבית שהסתמכקהבסוחרים היהודים בפתיחת תעלת סואץ פגעה מאוד      

ולהגר תחילה למצרים אבל גם לעולם החדש בדרום אמריקה מחלב . רבים החלו לעקור המסורתיות

ראשית המאה בו תשע עשרהצפון אמריקה. אחרים היגרו לאירופה ולערי טורקיה. בסוף המאה הבו

גם ומשפחת שמעא ומשפחות אחרות,  בהםולירושלים יחידים ומשפחות  עזבו את חלב עשריםה

והמרכז הרוחני והדתי  ,ברובה לירושלים. הם הותירו אחריהם את הקהילה הית הרבנית היגרליהע

של יהודי חלב עבר לירושלים. בשנות המנדט הייתה עלייה גדולה לארץ ישראל ולאחר אירועי כ"ט 

 בנובמבר רבים מיהודי חלב ברחו ממנה לארץ ולתפוצות.   

תרומות שניתנו מבתי כנסת שונים עבור ופיע פירוט המ 'בית הזקנים הספרדיים'בספרי דוחות      

 7291בשנת הדוחות מפרטים גם את שמותיהם של גבאי בית כנסת עדס במהלך השנים:  .המוסד

עדיין כיהנו כגבאים  7292בשנת  ;היו סלים טוויל, יוסף הדאייא ומתתיא סתהון גבאי בית הכנסת

 ;כיהנו שלמה עלי הכהן, יוסף הדאיא ומתתיא סתהון 7213--7211בשנת  ;סלים טוויל ויוסף הדאייא

 7291משנת במשך עשרות שנים,  1;ת שלמה עלי הכהן טאוילסהיה גבאי בית הכנ 7211בשנת 

לדברי  .נוואמהיחזקאל ,  מילא את תפקיד גבאי בית הכנסת 9171כאשר עלה מחלב לירושלים ועד 

נים העיקריים של בית הכנסת היום. בכל יום הם המממ ריתהבצות חלב החיים באר יהודי, נאוומה

שני מניינים.  ום במיבית הכנסת בעיקר בשל ציורי הקיר של שטרק. בכל יום מתקייבקבוצות  בקרותמ

      2לפני עשרים שנה. ממנונאוומה מספר כי רימונים מיוחדים מכסף טהור נגנבו 

 

                                                           
תר"צ, דו"ח בית -תרצ"ה, דו"ח בית זקנים תרפ"ט-ת זקנים תרצ"דדו"ח בית זקנים תרפ"ז, דו"ח בית זקנים תרצ"ז, דו"ח בי 1

 תרצ"ד. -זקנים תרצ"ג
 (.9179ספטמבר ), 9 מאירי, בית הכנסת עדס, קריה נאמנהז'  2
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 מור ברשות העתיקותיד יצחק בן צבי ומינהל שי

 המלצות לתפעול וביקורי קהל

בית הכנסת הוא אבן שואבת למבקרים, בעיקר קבוצות המסיירות בלב העיר והנחלאות אך גם 

 לבודדים. הביקור בשנים האחרונות הוא מסורבל לתיאום ומהקבוצות נגבים סכומי כסף ללא פיקוח.

, שחבריה בראשות הרב יוסף שעיו היו הוכרה עמותת מתפללי בית הכנסת עדס 4102בינואר 

מעורבים ופעילים במהלך העבודות בבית הכנסת. העמותה מכירה בערך בית הכנסת כאתר לשימור, 

שמירת אופיו המיוחד וקבלת התנאים הנדרשים לכך בכל שינוי או תוספת. העמותה הדגישה כי היא 

לות הליטורגית והקהילתי מחויבת לפתיחת בית הכנסת לציבור הרחב בשילוב וכחלק מהפעי

המתקיימת במקום. מכון בן צבי הרואה עצמו שותף לקהילה ולמיזם השימור יוכל ללוות את העמותה 

 בתכנון הסברה ופעילות הדרכה וחינוך.

 להכשרת המקום לביקורי קהל יש לנקוט בצעדים הבאים:

 מנהלות: .1
ת בקשות לשינוי, קביעת נהלים להגש –הסדרת המחויבות של העמותה לכללי השימור  .0.0

 ה.יתיקון או דיווח על מפגעים מול מחלקת השימור בעירי

הסדרת הקשר שבין עמותת המתפללים לעמותת אר"ץ, בעלת הנכס, החכירה וליווי  .0.4

 העמותה ביצירת מנגנון לניהול כספי מסודר כאתר הפתוח לביקורי קהל.

 גביית דמי כניסה.למערכת ניהול האתר: הקצאת שומר, משרד לקבלת הזמנות, תחזוקה ו .0.1

 צבי ליצירת מערכי הדרכה והסברה באתר.-התקשרות עם מכון בן .0.2

 הסברה והדרכה: .2

תכנון והכנת שילוט חוץ בחצר המתאר בקצרה את תולדות בית  –כחלק מסיום העבודות  .4.0

הכנסת וייחודו. שילוט זה יוכל להיקבע בכותל המערבי בחצר וכן תיבחן אפשרות להכשרת 

 צר כחדר הסברה ו/או חדר שומר ותחזוקה.החדרון הדרומי שבח

 תאורה פנימית שתאפשר צפייה אל הכותל הדרומי ואולם בית הכנסת מהחצר הצפונית. .4.4

 הכשרת מקום ישיבה וצפייה לבית הכנסת בחצר הצפונית. .4.1

 קביעת תעריפי כניסה לקבוצות/בודדים. .4.2

 קביעת כללי התנהגות וקוד לבוש שיפורסמו. .4.2

קביעת שעות הביקור  –מו לקהל ובשלט בכניסה לבית הכנסת קביעת שעות ביקור שיפורס .4.2

תעשה בתיאום עם עמותת המתפללים ובהתאמה להתנהלות הליטורגית ולצרכי הקהילה. 

יהיו ביקורים בשעות שבית הכנסת ריק ממתפללים וביקורים שבהם יוכל הקהל לצפות או 

י עונות השנה להשתתף בטכסים המתקיימים בבית הכנסת. שעות הביקור ישתנו לפ

 ואירועים מיוחדים )שירת הבקשות(.

 הכנת דפדפת למבקר ו/או מדריך אייפון. .4.2

 

 

































































































 , ירושלים"תיעוד בית הכנסת "עדס 

 יד יצחק בן צבי ומינהל שימור ברשות העתיקות

 שיקום גג המבנה

 

רוב אריחי הרעפים היו מתוצרת "מרסיי". בעקבות נזק שנגרם מקורי.  לבית הכנסת עדס גג רעפים

פן הדרומית, וגרמו לנזק. במסגרת הטיפול בציורי לגג חדרו מים לתקרת וקירות המבנה, בעיקר בדו

 .הקיר בבית הכנסת הוחלט כי יש לטפל גם בגג כדי למנוע פגיעה עתידית אפשרית בציורים

לאחר פירוק הרעפים הסתבר כי קונסטרוקציית הגג התבלתה עם השנים, דבר שגרם בין היתר 

זוקת הגג ושימור המבנה וציורי הקיר הוחלט כי חתלצורך  לשקיעת התקרה בתוך המבנה. 

 סטרוקציה החדשה.נ. תקרת המבנה חוברה על הקוקונסטרוקציה חדשה תוקם על גבי הישנה

מאחר וחלק מהרעפים התבלו ונשברו והיה צריך להחליפם הוחלט כי הרעפים המקוריים יונחו כלפי 

הרחובות שילה ובאר שבע, מהם ניתן לראות את הגג ואילו כלפי החצר ורחוב גבע יונחו הרעפים 

 המקוריים הנותרים ויושלמו ברעפים חדשים בהתאם לצורך.

 הסמוך למבנה בית הכנסת. בית המדרשבמסגרת החלפת הגג טופל גם הגג שעל מבנה 
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 תקריב - גבי הישנה
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 הקדמה .1
 

בית הכנסת ברחוב באר שבע פינת רחוב שילה בשכונת נחלאות בירושלים הוקם בראשית 
. אנשי השכונהאת כמעט ללא הפרעה  ומשמש מאז  על ידי הקהילה החאלבית20 -המאה ה

 .חזור של ציור הקירילוט לבדיקת אפשרויות השימור והשצוע פיבביחל וה 2010בסתיו 
 
 
 מטרות הפרויקט .2
 

לבדוק האם ישנה אפשרות לתקן נזקים קיימים בציור הקיר וכיצד יש  השימור נועד פיילוט
 לאפשר הנאה מלאה כמו כן נבדקו אפשרויות שיחזור באזורים פגועים על מנת. לעשות זאת

 -יסטורי של החדר תוך הקפדה על אמות האתיקה המקצועיתמיופיו וצביונו האמנותי והה
של העיר מארג העירוני יחזק את הקשרם לתולדות המבנה ול שימור ציורי הקיר. שימורית
 .ירושלים

 
 
 בנההמ .3
 

 נבנה ארם צובה  הגדול של קהילתבית הכנסת
ונחשב  1901העדה החלבית בשנת בני  ל ידיע

בימי . אחד מבתי הכנסת המפוארים בירושלים
 מלחמת העולם הראשונה נפגע בית הכנסת

ששת הימים שימש בית  במלחמת. בהפגזות
 .הכנסת למקלט זמני לתושבי השכונה

בארון תצוגה שבקיר הדרומי מוצג העתק 
  כתב היד העתיק,של כתר ארם צובה פקסימיליה
 . ך הקיים בשלמותו''התנ ביותר של

 עץעשוי , גדול ארון קודש  בית הכנסתמזרחב
, )עבודה דמשקאית (משובץ בצדףו מגולף

 .סוריהמחלקים בשהובא 

 בית הכנסת מפינת הרחובות שילה ובאר שבע

 
 
 ללתיאור הח .4
 

 צפון צפון מזרח מלבני ולו חלונות לכיווןהחדר 
ודרום דרום מערב ) רחוב באר שבע(

 .ר של יעקב שטרקיקשמעליהם ציורי ה
הכניסה הראשית לבית הכנסת היא ממערב 

לאורך . והיציאה היא לחצר קטנה מרוצפת אבן
עומד ארון קודש גדול  כל הקיר המזרחי

 יציורממשיכים עליו שגובהו כשלושה מטרים ומ
 .קירה

 מנורות ושנדלירים רבים  בית הכנסתבחלל
עשויה רצפת החדר . ובמרכזו במת עץ

 .מרצפות
 
 
 
 
 

 ית הכנסתחלל ב של יסכמאטשרטוט

 ח"דו, ם-י, נחלאות, בית הכנסת עדס                 
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  הקיריציור  4.1
 

המזרחי והדרומי מגובה של כשלושה מטרים מעל פני , בחלקם העליון של הקירות הצפוני
צוירו על ידי ש הקיר ציוריישנם )  מטרים מעל גובה הרצפה5 -כ(הרצפה עד לגובה התקרה 

 . 1913 -1912מורה בצלאל יעקב שטרק יחד עם תלמידיו בשנים 
פסוק מחזון ישעיהו ועיטורים שונים עשויים ,  השבטים12הציורים מתארים את סמלי 

הציור כולו מסוגנן ודקורטיבי מאד כמקובל . ני דוד וכדומהמג, ותמוטיבים עבריים כגון מנור
 .לאלבאותה תקופה באמנויות בצ

 
 

 עיטורי קיר נוספים 4.2
 

על גבי תקרת העץ נראים 
 תחת ) צידיתבהצללהבשימוש (

שכבת הצבע הנוכחית ציורים 
של צמחייה משתרגת מסוגננים 

 .ני דודומג
 בחלקו התחתון של הקיר ישנם

קיר שכוסו ככל הנראה ציורי 
. במהלך השנים בשכבות צבע

בשעת התקנת אחד מלוחות 
שף הזיכרון בבית הכנסת נח

, קטע מציורים אלו ובו רימונים
 .פרחים ועלווה

לא ברור האם עיטורים אלו צוירו 
בכל גם הם על ידי אנשי בצלאל ו

סקר  הדבר מצריךמקרה 
היסטורי כמו גם טכנולוגי ובדיקה 

 בכדי רסטוראטורית מתאימה
היקף , לברר את סדר הגודל

ואיכות העיטורים הנוספים בבית 
 .הכנסת

 ציורי קיר שנחשפו בחלקם התחתון של קירות בית הכנסת

 
 
 וגיהחומרים וטכנול .5
 

 . ועליו ציורי הקירצמנט/ הידראוליקירות האבן מכוסים טיח על בסיס 
עשויים ככל הנראה טכניקה מעורבת של שמן וצבע על בסיס בחלקו העליון של הקיר הציורים 
 על גבי הציורים בקיר הצפוני ישנה שכבה שהיא ככל הנראה סוג של ורנית .אורגאנייםדבקים 

 תיקוני צבע קטנים שנמצאו על גבי הציור המקורי .ק ולכלוךמודרנית ובה הצטברות של אב
 .עשויים ככל הנראה צבע על בסיס אקרילי

 המודבקת על הקירות הדרומי והמזרחי על גבי הציור המקורי ישנה שכבת בד קנבס צבועה
 ).6ראה סעיף (לציור המקורי בדבק ככל הנראה סולבנטי 
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 התערבויות קודמות .6
 

כוסה הציור בשכבת ורנית או , יוסף שעיו,  בית הכנסתבמתחםשלפי עדותו של רב הישיבה 
 נמצאו במהלך ביצוע על גבי הציור המקורי .חומר דומה בזמן כלשהו בזמן היותו במוסד

 .הפיילוט מספר תיקוני צבע קטנים
רט  בוצעה רקונסטרוקציה של ציורי הקיר שאינה עומדת בשום אופן בסטנד2009בשנת 

הציורים הועתקו תוך שמירה .  ביותר של טיפול בציורי קיר היסטורייםיהמקצועי המינימאל
מסוימת של דמיון למקור על גבי בדים ואלו הודבקו על גבי הציור המקורי בדבק תעשייתי 

העבודות הופסקו טרם השלמתן כך שכיום הציורים על הקירות . והודקו במסמרים לקיר
  .חשוף הציור המקוריקיר הצפוני ם בבד המצויר ובומי והמזרחי מכוסיהדר

 
 

ציור הרקונסטרוקציה על גבי בד מודבק לציור  תאריך לא ידוע, ציור הקיר המקורי
 2010אפריל , המקורי

 
 
 מצב הציור ונזקים .7
 

עברו צבעי ציור הקיר תהליך התיישנות המושפע במהלך השנים 
 הדבר מתבטא י לחותשינויי טמפרטורה ושינוי, מחשיפה לאור

את עיקר . שנראתה בעיקר בשולי הציור" קשקשית"בתצורה 
. השחרת פני השטח של הציור המקוריהנזק הוויזואלי מהווה 

אדי , שכבת הורנית המודרנית ככל הנראה יוצרת יחד עם אבק
 .שומן ולכלוך אחר שכבה כהה על גבי פני שטח הציור

 כגון חורים קטנים בטיח ישנם מעט נזקים מכאניים וסטטיים
אלו אינם מהווים גורמי נזק מתמשך ומצבם נכון לבדיקת . וסדקים

  .הפיילוט יציב
במקרה אחד נמצא נזק שניתן ליחסו ככל הנראה לבעיית אטימות 

 ונצבע מחדש בצבע  בחומר מליטה מודרניהמקום תוקן. בקיר
בבדיקה של המבנה מבחוץ לא . שאינו תואם את הציור המקורי

ו בעיות אטימות או בעיות קונסטרוקטיביות במבנה כך שיש נמצא
לאקונות בשכבת הצבע כתוצאה .להניח שהמקור לנזק תוקן

 מהדבקת שכבת הבד
. 2009 -הנזקים החמורים ביותר קשורים כמובן להתערבות מ

חורים בעומק הטיח שנוצרו על ידי המסמרים ופגיעות מכאניות 
. וטאחרות כמו גם שכבה עבה של דבק על פני שטח הציור המקורי נצפו בעת ביצוע הפייל

כמו כן בעת הסרת הבד המצויר התגלו לאקונות בציור המקורי שנוצרו מהיחלשות החומר 
 .המאגד בצבע המקורי כשבא במגע עם חומרי ההדבקה וחומרי הסרת הדבק
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תיקון מאוחר בחומר מליטה וצבע שאינם  בשל תהליכי התיישנות בצבע המקורי" קשקשים"

 תואמים את מקור
 
 
 ביצוע הפיילוט .8
 

 , פני שטח הציור והסרת השכבה המושחרת היו ניקוי בקיר הצפונימלאכות השימור
 צורךבו במידה והיה , שחזור.  וחיזוק שכבת הצבע במקרה הצורך של חוסריםםהשלמת
 . בפיגמנטים בתרחיף אקריליטכניקה של ריטושב נעשה

פני . אימיםבקטע הקיר הדרומי שטופל הוסרה שכבת הבד תוך המסת הדבק בסולבנטים מת
 פי שנעשה בריטוש כלאקונות וחוסרים תוקנו. ריות דבקשטח הציור נוקו והוסרו מהם שא

 .בקיר הצפוני
 

הקטע ). המודבק(הקטע המטופל בקיר הדרומי 
חולק לשלושה חלקים כשהעליון הותר במצב בו 

החלק האמצעי נוקה . נמצא לאחר הסרת הבד
תון נוקה מדבק והשחרה אך לא רוטש והשליש התח

 ורוטש בצבע

). שנותר ללא הדבקת בד(הקטע המטופל בקיר הצפוני 
 ).ריטוש(הקטע נוקה ובוצעו בו תיקוני צבע מינימאליים 
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 המלצות להמשך הטיפולסיכום ו .9
 

התוצאות משביעות הרצון של הפיילוט מראות באופן חד משמעי ששימור ושחזור ציור הקיר 
 .קרה בו כוסה בבדבמף והן כשנותר חשו הן מקורי אפשריה

ניתן בהחלט להחזיר את הציור לצבעוניות המקורית שלו כמעט ללא תיקוני צבע במקרה שלא 
 .  במקרה וניזוק מההדבקהפשוטים יחסיתכוסה בבד או בתיקונים 

 
 נעשה זה ברור שבין ציור הרקונסטרוקציה שעל  שנבדקו בפיילוטלאחר הטיפול בקטעי הקיר

הציור המחודש לוקה בפרטים רבים שצוירו .  הציור המקורי הבדל גדולהבד המודבק ובין
גם . שונה או לא צוירו כלל וסגנון הציור גם הוא שונה באופן מהותי מהמקור להעתקבאופן 

. הצבעוניות של ההעתק אינה נאמנה למקור והיא צעקנית ופשוטה מדי ביחס לציור המקורי
בשעה שבציור המקורי הופיע גרדיאנט של כמה בפרטים רבים השתמש המעתיק בגוון אחד 
 .גוונים ליצירת אפקט עדין של הצללה או עומק

 
ניתן להסירו , כפי שהוכיח הפיילוט, הציור המועתק אינו דומה למקורי ועושה לו עוול ובנוסף

ולתקן את הנזקים לכן ניתנת ההמלצה להסירו לחלוטין ולשחזר לפי אמות המידה המקצועיות 
 .את המקור

 
מבדיקות ועדויות שנאספו במהלך העבודה על הפיילוט ניתנת גם ההמלצה לבצע , כמו כן

, בו יאותרו ויבדקו איכות הציוריםסקר מקיף של כל עיטורי הקיר והתקרה בבית הכנסת 
 בתום סקר כזה ניתן יהיה לתת המלצות לבניית . שחזור שלהם-מצבם ואפשרויות השימור

 ולאלמנטים האמנותיים שבו ותחזוקתו הנכונה והאפקטיבית  שחזור למתחם-תוכנית שימור
 .כך שישמור על מראהו זה לזמן הארוך ביותר
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94 שנים לאחר שצוירו, החלט   ,2006 בשנת 
לטפל בציורי הקיר של בית הכנסת עדס. איש 
העבודה,  את  לבצע  שהוזמן  מצרפת,  מקצוע 
דבק  באמצעות  הקירות  אל  בד  הצמיד 
את  מחדש  עליו  והעתיק  ומסמרים  תעשייתי 
ציוריו של שטרק. עבודת "שימור" זו שהסבה 
נזק לציור המקורי נעצרה רק לאחר הוצאת צו 

הפסקת עבודה. 
החלבית  הקהילה  של  עדס  הכנסת  בית 
בשכונת   1901 בשנת  הוקם  בירושלים 
הזמינו  המפואר  הקודש  ארון  את  נחלאות. 
חברי הקהילה מדמשק והביאו אותו בחלקים 
'בצלאל',  תלמיד  שטרק,  יעקב  הצייר  לכאן. 
מונומנטלית  עיטור  עבודת   1912 בשנת  סיים 
את  כולל  העיטור  הכנסת.  בית  קירות  על 
צמחיים  עיטורים  פסוקים,  השבטים,  סמלי 
נפטר שטרק  יותר  מאוחר  שנים  שלוש  ועוד. 

ממחלה והוא בן 35.
הודות לייחודו של בית הכנסת עדס ולערכם 
האמנותי של עיטוריו הוא נכלל כיום ברשימת 
האתרים לשימור של פרויקט מורשת )2010( 
הממשלה  הממשלה.  ראש  משרד  מטעם 
המבנה  שימור  את  תקצבו  ירושלים  ועיריית 
ציוריו. את עבודת שיקום הקירות שכוסו  על 
משמרים  מבצעים  הקיר  ציורי  ושימור  בד 
העתיקות.  ברשות  שימור  במינהל  העובדים 
של  הסרה  תחילה  כללה  שלנו  ההתערבות 

והמזרחי.  הבד שהודבק אל הקירות הדרומי 
לא  המקוריים תחתיו  הקיר  ציורי  של  מצבם 
היה ידוע וחששנו, כי הם ניזוקו באופן קשה. 
הציורים  נותרו  הפגיעה,  אף  על  לשמחתנו, 
משביע  באופן  שימורם  את  שאפשר  במצב 
כדי  ניסיוניות  פעולות  מספר  ערכנו  רצון. 
לשימור  ביותר  היעיל  הטיפול  מהו  לבחון 
תחבושות הנחנו  הבא,  בשלב   הציורים. 
החומרים  את  לספוג  כדי  )קומפרסים( 
לפגוע  בלי  הצבע,  לשכבות  שחדרו  הכימיים 
ככל  מבוססים  היו  אשר  המקוריים  בצבעים 
חיים.  או על עצמות בעלי  ביצים  על  הנראה 
ובצבע  בטיח  נזקים  תיקון  כלל  הבא  השלב 

וריטוש של הציור.
ניכרו  השנים,  עם  שהשחיר  הצפוני  בקיר 

תיקוני צבע והוא טופל בו בזמן.
בקרבות מלחמת העצמאות ניזוק המבנה. פגז 
שהתפוצץ סמוך לפינתו הדרומית מזרחית של 
בית הכנסת גרם לסדיקה בקירות אשר ניכרה 
הקיר  של  השימור  פעולת  הקיר.  בציורי  גם 
שנוצרו  לקונות  של  מילוי  כללה  זה  במקרה 

בעקבות הפגיעה והשלמת הציור.
עבודות חשמל והחלפת ארונות בבית הכנסת 
בשנת 2000, חשפו קטע ציור באזור הכניסה 
לבית הכנסת, מתחת לעזרת הנשים. גילוי זה 
ציורים  הנראה,  ככל  ישנם,  כי  להבנה,  הביא 
הכנסת  בית  קירות  על  שטרק  של  נוספים 

אשר אבדו עם השנים בעקבות עבודות שיפוץ 
שונות בבניין. 

מעבודתו  חלקים  היותר  ככל  לחשוף  כדי 
בגירוד  התחלנו  שטרק,  של  המונומנטלית 
עדין של שכבות הצבע המודרני שכיסה את 
העבודה  ומתחתיהם.  החלונות  בין  הקירות, 
הייתה איטית ומפרכת שכן על הציור המקורי 
שמן  צבע  חלקן  צבע,  שכבות  כשלוש  כיסו 
לפעולה  הודות  להסרה.  במיוחד  וקשה  עבה 
של  המקורי  העיטור  את  גילינו  זו  עיקשת 

שטרק בין חלונות בית הכנסת. 
בניסיון להתחקות אחר העיטור המקורי מתחת 

שימור ציורי הקיר בבית הכנסת עדס בירושלים
ג'ק נגר ואדר' רם שואף

שחזור גרפי של עיטורי הקיר הצפוני בבית 
הכנסת

5252 דבר עבר | יולי 2013 



מערכת  התקנת  בזמן  כי  גילינו,  לחלונות 
ולא  אלה  קירות  חלקי  קולפו  למבנה  חימום 
שונים  ממצאים  מניתוח  זכר.  כל  ממנו  נותר 
על קירות המבנה יכולנו להעריך מה היו גוני 

העיטור ולהניח מה הייתה תבנית העיטור.
של  שלמה  חזית  להציג  יכולים  אנו  כיום, 
שצייר  הכנסת  בית  של  הצפוני  הקיר  עיטור 

שטרק. הצלחנו לשחזר את המראה המקורי 
טופלו,  שטרם  בקירות  זאת,  לעומת  במלואו. 
הכנסת,  בית  ותקרת  הנשים  עזרת  דוגמת 

שטרק  של  ציוריו  על  מידע  די  בידינו  אין 
מזאת,  יתרה  השתמרותם.  טיב  על  גם  כמו 
וחפצים התלויים  זיכרון  מספר רב של לוחות 
חלקים  מסתירים  הכנסת  בית  קירות  על 
מהציורים. אנו המשמרים רואים צורך להציג 
את יצירתו הייחודית והמונומנטלית של האמן 
של  ההצגה  סוגיית  בשלמותה.  שטרק  יעקב 

העיטורים נותרה לעת עתה פתוחה.

יזם | משרד ראש הממשלה, פרויקט ציוני דרך, 
עיריית ירושלים

תכנון פרויקט השימור | ג'ק נגר
תיעוד אדריכלי | אדר' רם שואף, אדר' יונתן 

צחור, ריצ'ל סינגר 
תיעוד היסטורי | ד"ר נירית שלו־כליפא

ביצוע | ולדימיר ביטמן, אלכסי רונקין, אולגה 
פינקלשטיין, שולי לבנבוים

שחזור גרפי של עיטורי הקיר הצפוני בבית הכנסת

המשמר אלכסיי רונקין בפעולת השימור 
שמבצעת רשות העתיקות

צילומים | ניקי דוידוב

פרטים מציורי הקיר. מימין: לפני תהליך השימור, 
למעלה: לאחר הדבקת בד הציור על־גביו
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