
12.512.5 

  
 
 

  
  ו"תשע, )קהילה חינו� יצירה –בי� קודש לחול ( 27, מי� מדלָיו

  דב גולדפל�

  יעדת�מניי� משולב רב: אפשר ג� אחרת

  חקר מקרה

  

. בבית הכנסת בגבעת המבתר בירושלים נעשה ניסיון לשילוב אמתי בין העדות

בהשפעת האווירה ששררה בעקבות מלחמת ששת הימים חתרו מתפללי בית 

ליצירת קהילה חדשה משותפת ומותאמת לבני כל , לאינטגרציה שוויוניתהכנסת 

כפי שאמר . הקשיים וההצלחות, הלבטים, במאמר מתוארים הניסיונות. העדות

, גפני(הם מראה לתופעות ולתהליכים חברתיים ולאומיים  בתי הכנסת, ראובן גפני

ועדיין  –ה תיאור מקרה זה מעוגן במציאות החברתית ששרר). 238' עמ, 2011

חיי בית הכנסת . דתית ובמערכת החינוך שלה�בחברה הציונית –שוררת 

   .המתוארים בזה מציעים אלטרנטיבה אינטגרטיבית בתחום העדתי

  

  הקדמה
סדרה בת ארבעה  10הוקרנה בערו� ) 2014אוקטובר (ה "בחודש מרחשו� תשע

עוסקת במתחי� , של העיתונאי רועי שרו�, הסדרה". בי� הכיפות"פרקי� בש� 

הפרק . שבי� הקבוצות האידאולוגיות השונות המרכיבות את הציונות הדתית

בני ועסק בשילוב� של , "השד העדתי יוצא מהבקבוק"השלישי בסדרה נקרא 

המרואייני� בפרק זה העלו טענות קשות . עדות המזרח בתו� הציונות הדתית

. ביותר על הדר� שבה התקבלו התלמידי� המזרחיי� בתו� מוסדות החינו� הדתי

גדל דור של� של מזרחי� ומזרחיות שמתנכרי� לעול� : "הנה אחדות לדוגמה

ד מתפלל בסידור "מהב� שלי הלומד בבית ספר מ[...] התוכ� שאנו מגיעי� ממנו 

אפרת " (בשיעור זמרה לומדי� שירי� אשכנזי�, ברכת המזו� אשכנזית, אשכנזי

החינו� מהגיל : "אומר לרועי שרו�, בוגר החינו� הדתי, ירו� אטיאס). שני שטרית

אי� מיזוג גלויות בעול� , [...]לב� , הר� ועד סו� החינו� הרשמי כולו מצבע אחד

, המשורר אופיר טובול". משתכנזי� –אלו ע� אלו  ג� כשמתחתני�. הדתי לאומי
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מתלמידי הישיבה התיכונית היו ממוצא ספרדי  90%: "בוגר ישיבת בני עקיבא

אכ� : "ומסכ� רועי שרו� בדברי הקריינות". אבל התפילה הייתה אשכנזית

נוסח , אבל המנהגי�, האפליה כלפי עדות המזרח קיימת בכל החברה הישראלית

המצוות ואורח החיי� מציפי� את הפערי� ואת הקיפוח במגזר  קיו�, התפילות

   1".הדתי כמעט מדי יו� ביומו

את מוס� ) 903 גיליו�" (מקור ראשו�"כחודש לאחר מכ� הקדיש עיתו� 

לדיו� בהיבטי� שוני� של העיסוק עתיר השני� בשאלת המזרחי� מול " שבת"

ות הלכתיות ופסיקות תפיס, מסורות ומנהגי� של בני עדות המזרח, האשכנזי�

המסר שעלה מחלק גדול . הלכה של רבני המזרח מול אלה של רבני עדות אשכנז

מהמאמרי� היה שהתרבות האשכנזית השתלטה על התרבות המזרחית כתהלי� 

תלמידי� ממוצא מזרחי שלמדו . מכוו� ולא אקראי כתוצאה של יחסי רוב ומיעוט

נוסח התפילה של אבותיה� דתי הורחקו ממסורותיה� ומ�בחינו� הממלכתי

כתוצאה מזה גדל דור של תלמידי� ממוצא מזרחי שאינ� ). ה"תשע, פרידמ�(

יחד ע� זה . מכירי� את נוסח התפילות ומנהגי� אחרי� של מסורת יהודי המזרח

כגו� שאי� מדובר בהכרח בתהלי� מכוו� , הובלעו במאמרי� ג� תובנות אחרות

זרח מתחתני� ע� בני אשכנז ונוצרת בתהלי� טבעי שבו בני עדות המ"אלא 

  ).ה"תשע, חסו�" (סינתזה וכל אחד יחליט היכ� נוח לו

אליבא , "מזרחי. "מביא מאיר בוזגלו" מזרחי"הגדרה מעניינת למושג        

שעבר את תהלי� כור ) ספרדי או תימני(הוא יוצא ארצות האיסלא� , דבוזגלו

והפכו " ספרדי"מושגי� ה, לדבריו". לא מזרחי"ה, "אשכנזי"ההיתו� ה

למי שאינו מקיי� זיקה להלכה אי� הבדל "שייכי� למרחב הדתי שכ� " אשכנזי"ה

ד שהיוה "צרי� להכיר טוב לחינו� הממ: "ומוסי� בוזגלו". בי� ספרדי לאשכנזי

ה� נקלטו בבתי [...] מפני עיצוב היתר של המדינה בתחילת דרכה ' מערכת הגנה'

, בוזגלו" (מסורת אבותיה� ואמותיה� –לה� מכל  הספר שהגנו עליה� ועל היקר

  ). ה"תשע

מוסי� , אבל, ד הייתה מעי� אירוח"קליטת� של יהודי המזרח בחינו� הממ

, שישי� ושבע שני� לאחר קו� המדינה, אי� כל סיבה שהיו�: "מאיר בוזגלו

. ואפילו אורחי� רצויי�, יצטרכו יהודי המזרח להישאר במעמד של אורחי�

דול של הציונות הדתית אינו בהטבת תנאי האירוח של יהודי המזרח האתגר הג

  

_____________________________________  

  

  

1
 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1087614&sid=126.  
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שבאי� בשעריה� אלא בנכונות לוותר מכול וכול על ההבחנה בי� אורחי� 

כל מי שעיניו בראשו יודע שאי� אפשרות אחרת א� אכ� רוצי� . למארחי�

  ).ש�" (שיהודי המזרח יישארו במערכות הללו וירגישו בני בית

להיות קשובי� "שעל מוסדות החינו� , מר בוזגלואו, המשמעות היא

באותה מידה יש לתת [...] למנהגי� , להיסטוריה המשפחתית של הילד, למשפחה

לא רק שאי� לדרוש מיהודי המזרח להתפלל במנהג . את הדעת לתפילה ולמנהגיה

אלא יש לעודד אות� להתפלל לפי המנהג הקרוב , אשכנז או במנהג החסידי�

להזמי� ולא רק לאפשר , לעודד". עדות המזרח"שמכונה בימינו  –לה� ביותר 

  ).ש�" (במקרי� חריגי�

דתי �יהודה יפרח מספר באותו גיליו� על המעבר מבית הספר הממלכתי

. אל ואחר כ� לישיבת ההסדר בעתניאל�בקרית מלאכי לישיבה התיכונית בבית

  :אנו מביאי� כא� את דבריו בנושאי תפילה בדילוגי� מתבקשי�

ושאר המרכיבי� של " דיני�"המקורות שנלמדו בשיעור , על נוסחי התפילה

הסביר לנו , אצלנו מתפללי� נוסח אחיד. החינו� הדתי בכלל לא היה מה לדבר

הנוסח האחיד . עלינו מהרבה גלויות וכא� כולנו מיישרי� קו, פע� רב בית הספר

  [...]של בית הספר בבית אל היה נוסח אשכנז כמוב� 

הא� ישנה היתכנות ] בעותניאל[הימי� הנוראי� שאלתי את ראש הישיבה לפני 

אברו� שפירא ' הוא ענה לי בציטוט מר. לנהל חלק מהתפילות בנוסח ספרדי

ענה הרב , "בישיבה יש הרבה תלמידי� מכל מיני עדות: "ממרכז הרב

לכ� מתפללי� בנוסח של . אי אפשר שכל היו� יריבו על הנוסח", לתלמידי�

התלמידי� באי� . הישיבה היא הבית –עבור ראש הישיבה . ישיבהראש ה

  [..[.והולכי� 

רוב . המצב הכללי של רוב בני הציונות הדתית ממוצא מזרחי קשה הרבה יותר

התאשכנזות מלאה או ויתור על : חברי הילדות שלי בחרו באחת משתי החלופות

ג� כשמחליטי� , ביישוב עמונה לדוגמה. ההשתייכות המגזרית לציונות הדתית

המתפללי� : שתפילת מנחה ביו� כיפור תהיה בנוסח ספרדי נוצרת בעיה

הספרדי� לא מכירי� את המנגינות שעליה� גדלו הוריה� ורוב� לא מסוגלי� 

כוכבי� , דיברתי ע� שני חברי� לאחרונה. לעבור לפני התיבה ולהוביל תפילה

ענו לי שניה� , מ� הרמנו ידיי�מז, זהו קרב אבוד. עולי� בי� רבני הציונות הדתית

  ).ה"תשע, יפרח(

דתי קיי� תהלי� של כפיית �אבי פיקאר קובע בנחרצות שבחינו� הממלכתי

  :התרבות האשכנזית על התלמידי� המזרחיי�
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הקביעה שנוסח התפילה או המנהגי� שיילמדו בבית הספר יהיו אשכנזיי� 

מנהגי גלות אחת על הייתה העדפה של מסורת אחת על פני האחרת והעדפה של 

. העדפה זו באה לידי ביטוי בעיקר במערכת החינו�. פני מנהגי גלות אחרת

זאת ללא שו� , ברירת המחדל בחינו� הדתי הייתה להתפלל בנוסחי� האשכנזיי�

נוסח ספרד . בהקשר זה חשוב להוציא מידי טעות. קשר לזהות� של המתפללי�

הדברי� דומה במקצת לסדר ג� א� לעתי� סדר , החסידי הוא ג� אשכנזי

של הרב שלמה גור� הוא נוסח ספרד האשכנזי ואינו " אחיד"הנוסח ה. הספרדי

במוסדות עליית הנוער שמרבית , כ�. ביטוי של מיזוג גלויות שוויוני בשו� צורה

וכ� ג� בישיבות , חניכיה� היו יוצאי צפו� אפריקה התפללו בנוסחי� האשכנזיי�

כ� נהגו ג� בסניפי בני עקיבא או בכינוסי� גדולי� . תתיכוניות ובישיבות גבוהו

כזה היה ג� הסידור שחילקו לילדי החינו� . וכלל ארציי� של בני הציונות הדתית

  ).ה"תשע, פיקאר(הממלכתי דתי בכיתה 

  : משמיעה אפרת שני שטרית מעי� זוטענה 

התלמידות שפגשתי היו מוצלחות . כל הוויית האולפנא זעקה אשכנזיות

מפני שהגיעו מאזורי� שבה� הרמה הלימודית הייתה גבוהה , דעניות ממניוי

בעיירה נחשבתי לתלמידה חכמה ומצליחה אול� . יותר מזו שאני זכיתי לה

פגשתי לא מעט בנות של רבני� . באולפנא נדרשתי להשלי� פער לימודי גדול

� ישיר ובכלל בנות אשכנזיות שהאולפנא היוותה עבור� המש, )אשכנזי� כמוב�(

  .של החינו� שקיבלו עד כה

נוסח , ראש האולפנא אשכנזי, המדריכות אשכנזיות, מי� היו אשכנזי�"הר

לימודי ההגות , הפסיקות אשכנזיות, זמירות השבת אשכנזיות, התפילה אשכנזי

היה ניסיו� להטמיע אותי המזרחית , במילי� אחרות. מהוגי� אשכנזי� –והמוסר 

בשפה הדומיננטית השלטת של , שאשתלב בקיי� א� בתנאי, במערכת הקיימת

  ).ג"תשע, שני שטרית(הרגשתי זרות וניכור . הציונות הדתית

עול� התוכ� של ישיבות ): "ד"תשע(טענה דומה כותב במקו� אחר מאיר אביט� 

  : וחזי כה� מוסי�, "ההסדר הוא עול� התוכ� האשכנזי

שיעורי , שיעורי ההלכה, התפילות": אשכנזית"בישיבה התיכונית הכול היה ב

הציונות הדתית היא [...] העול� התנהל באשכנזית [...] קוד הלבוש ועוד , ההגות

ל ששירתתי בו ע� עוד "אני יודע להעיד על גרעי� הנח[...] אשכנזית 

כיו� א� לא אחד מה� מתפלל : עשר ספרדי��מה� אחד, עשרה חברי��שמונה

  ).א"תשע, כה�(אשכנזי �דתי�הציוני כול� אימצו את הנוסח; בנוסח עדות המזרח
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יותר ויותר . מצביע על שינוי אטי המתרחש במוסדות החינו�) ש�(פיקאר 

יחד ע� זה מצביע . מוסדות ערי� לצור� להתאי� את נוסח התפילה לתלמידי�

יש בתי כנסת ומנייני� לכל העדות וכל ". נפרדי� אבל שווי�"פיקאר על תופעת 

, אומר פיקאר, אול� יש לזכור. � והנוסח הרצויי� לואחד יכול לבחור את המניי

, סביבו נוצרת קהילה. שבית הכנסת אינו רק מקו� תפילה אלא ג� מקו� מפגש

עדתיי� יש משמעות �נוצרי� קשרי חברות ולעובדה שבתי הכנסת ה� חד

  . חברתית

הדברי� שהובאו כא� משקפי� דעות ותובנות שבאו לידי ביטוי בהרבה 

� שנכתבו וא� במחקרי� שנערכו על השתלבות� של בני עדות מאמרי� וטורי

אי� בוגר , להערכתי. לאומי בפרט�המזרח במדינת ישראל בכלל ובציבור הדתי

דתי בחמישי� השני� האחרונות שאינו יכול להוסי� לתובנות �החינו� הממלכתי

  . אלו מניסיונו האישי

אחת מה� היא . ותהתפרסמו כמה תגוב) ה"תשע, פרשת וישלח( 904בגיליו� 

תגובתו של בצלאל לב המצר על כל הנוסחי� של יהודי אשכנז שנעלמו במהל� 

על , על המבטא האשכנזי שנעל�, כמו מנהגי קהילות פרנקפורט ומינסק, השני�

ובמיוחד על לחני� , הפיוטי� שהיו נהוגי� בבתי הכנסת שלא נאמרי� יותר

  . לא פסח ג� על יהודי אשכנזהתהלי� , רוצה לומר. ומנגינות שנעלמו ואינ�

סקירה זו אינה ממצה כמוב� את בעיית המתחי� החברתיי� והעדתיי� סביב 

מטרתה להכניס . נוסחי התפילה בפרט וסביב תהלי� האינטגרציה העדתית בכלל

לאומי ובקרב אלו �את הקורא לתחושות הרווחות בקרב חלק חשוב בציבור הדתי

דתיי� ביחס לשמירת המסורת העדתית ��שהתחנכו במוסדות החינו� הממלכתיי

נראה לנו . ולשילובה בתהלי� קליטת עדות ישראל בתו� החברה הישראלית

שהצגה זו יש בה רקע מתאי� להבנת סיפורה של קהילת גבעת המבתר שניסתה 

מאז הקמתה להכיל בתוכה את כל עדות ישראל בתו� מניי� תפילה משות� לכול� 

המכוונת לאינטגרציה מלאה " יחד שבטי ישראל"מתו� תפיסה אידאולוגית של 

בש� ) ו"תשע(זאת בניגוד לתפיסה המכונה על ידי נסי� ליאו� . בי� העדות

נוסח בני "המכוונת לאחידות הקרויה " הישראליזציה של חיי קהילה דתית"

  ".עקיבא

  

  מנייני� משולבי�
הרב עידו . עדתי נכתבו כמה רשימות ומחקרי��על תופעת המניי� המשולב הרב

ספרדי , ד� בשאלות הלכתיות הנובעות מאיחוד שני מנייני�) ו"תשע(פכטר 

צרי� ליצור שילוב בי� המסורות כדי להגיע , לדעתו. בבית כנסת אחד, ואשכנזי
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, אחידות בנוסח התפילה, אחידות בצורת הישיבה בבית הכנסת: לאחידות

כשלעתי� הוא , או ישיבה בעת אמירת קדיש וכדומהאחידות בשאלת עמידה 

העיקר "והוא מדגיש , מצדד בקבלת מנהג ספרדי ולעתי� בקבלת מנהג אשכנזי

  ). ש�" (שבו כול� ידבקו, הוא שיתקיי� מנהג אחיד

, בירוח�" בני עקיבא"קהילת  –בתארו את קהילתו , )ש�(ג� אבי פיקאר 

כפי שנהוג , "לפי החז�"וני� ולא רק את הניסיונות לשלב בי� הנוסחי� הש ציגמ

שפירושו המעשי הוא נוסח אשכנז ג� א� החז� הוא מבני , בהרבה בתי כנסת

 –הניסיו� בירוח� מעניי� כיוו� שהוא מתאר תהלי� הפו� מהרגיל . עדות המזרח

  .חשיפת הציבור האשכנזי לנוסח ולמסורות של בני עדות המזרח

סת עדתי מבטא את הזהות הקולקטיבית בית כנ) ש�(כפי שטוע� נסי� ליאו� 

" מוסד בית הכנסת היהודי כל כולו אומר זהות, ככלל: "והאישית של המתפללי�

המראה ) 2011(של ראוב� גפני  זוהי ג� השקפתו). בש� מנח� פרידמ�, 168' עמ(

' עמ(חברתיי� ולאומיי�  השתקפות של תופעות ותהליכי� ה� כי בתי הכנסת

בי� , בי� מסורות שונות, בי� נוסחי� שוני�, � עדות שונותהרצו� לשלב בי). 238

עשוי להוביל לפגיעה בזהות , א� נעשה לכתחילה ובי� א� בגלל כורח המציאות

ג� , על אחת כמה וכמה א� הדבר נעשה במכוו�. האישית והעדתית של המתפלל

מתו� רצו� לקלוט בני עדות המזרח בתו� מערכת החינו� , ללא כוונה רעה

העדויות שהובאו למעלה יחד ע� הדברי� שיצוטטו להל� . דתית�כתיתהממל

יש . ובייחוד בני עדות המזרח, מלמדי� על הקושי העצו� שחוו בני כל העדות

קשיי� הנובעי� מההבדלי� במסורת ניהול התפילה ויש קשיי� הנובעי� מהשוני 

  :� כ�את ההבדלי� בניהול התפילה מתאר נסי� ליאו. בנוסח ובתרבות התפילה

הכנסת בנוסח העדתי נוכל להאיר מתו� �את עומק המשבר שלפתחו ניצב בית

דתי �הכנסת הציוני�בית: כנסת ישראלי אחר�השוואה בינו ובי� מוסד בית

אחד ההבדלי� המרכזיי� בי� שני מוסדות אלו נטוע בחלוקת העבודה . האשכנזי

, לקוראי� בתורה, כוונתי לחזני�" משרתי הקודש"במונח . של משרתי הקודש

אוריי� ומשתת� �כל מי שהוא בר, ולמעשה לכל מי שמתמצא במסורת הדתית

דתי מדובר לרוב בקהילות �במקרה הציוני. בצורה פעילה בהובלת סדרי התפילה

דתיות הומוגניות יחסית הלומדות את פרקטיקת התפילה והובלת התפילה 

לדוגמה היא כזו . במסגרות הסוציאליזציה מוסדות החינו� והמשפחה

ההתמצאות בסידור התפילה או הבקיאות בטעמי המקרא לש� הקריאה 

בוודאי , הכנסת�אלו נרכשי� לרוב א� לא בסביבת בית. המסורתית בתורה

הדבר בא . פורמליי� במערכת החינו� או לצדה�במסגרת שיעורי� פורמליי� ולא

סמכי� לא מעט דתיי� נ�כנסת ציוניי��עת בתי, לידי ביטוי בטקסי התפילה עצמ�
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הקהל הבא . על בני הקהילה שישמשו בתורנות חזני� או קוראי� בתורה

כנסת אלו משתת� בצורה פעילה בחיי הפרקטיקה הדתית של �להתפלל בבתי

סיבת הדבר טמונה ג� בלגיטימציה המסורתית המוקנית לכ� . הכנסת�בית

דתי נסמ� �בית הכנסת הציוני. ובמסגרות הסוציאליזציה הדתית המיועדות לכ�

הכנסת �ואילו בבית, על מסורת אשכנזית ארוכת שני� של שיתו� הקהל בתפילה

קיימת מסורת , שלקהליו זיקה לתרבות יוצאי ארצות האסלא�, בנוסח עדתי

, חזני�(ארוכת דורות של חלוקה נוקשה יחסית של עבודת הפולח� בי� המומחי� 

  ).ח"תשס, ליאו�(ובי� הקהל ) שמשי�, גבאי�

יי� הנובעי� מהשוני התרבותי ושאלת הזהות והדאגה לדור הבא מבטא את הקש

  :חזי כה�

בני הבכור כבר . כהורה אני חש שהבעייתיות הטמונה במצב זה רק הולכת וגדלה

כמו רבי� . ושאלות של זהות עומדות על הפרק, ב� חמש ובתי כבת שלוש

התפילה מבית אחרי� אני מבקש שילדיי יכירו את מורשתי וישירו את מנגינות 

. א� בג� הילדי� נלמדי� שירי� חסידיי� ולא הפיוטי� ששרי� בבתינו, אבא

הוא לא ראה כמעט א� פע� ; נוסח ברכת המזו� שבני לומד לדקל� שונה משלי

וג� את המנגינה הספרדית , למעט זה שקניתי לו לש� משחק, ספר תורה ספרדי

פסוקי דזמרא קוראי� א� לא יראה שאת . לקריאה בתורה הוא כמעט לא שמע

הוא ילמד למלמל את , כל מזמור בפי מתפלל אחר מ� הקהל, הספרדי� יחד

, כה�(כדר� שבה ילמדוהו בבית הספר , ראשיתו ואחריתו של כל מזמור

  ).א"תשע

עדתי ונעמוד על �להל� נתאר את הניסיו� להקי� בית כנסת משות� רב

  .השתמעויותיו

  חקר מקרה –המבתר מניי� משולב בבית הכנסת בגבעת 
בבית הכנסת בגבעת המבתר בירושלי� נעשה למיטב שיפוטי ניסיו� לשילוב 

אי� הכוונה לכפייה של מסורת אחת על מסורת אחרת אלא . אמתי בי� העדות

לאינטגרציה שוויונית מתו� הכרה שהאווירה החדשה ששררה בעקבות מלחמת 

ומותאמת לבני כל  ששת הימי� צריכה להביא ליצירת קהילה חדשה משותפת

אמנ� המניי� הראשו� שהוק� בגבעת היה משות� לבני כל העדות בגלל . העדות

א� בסופו של דבר המציאות הובילה ליישו� האידאולוגיה של , מיעוט מתפללי�

  ". יחד שבטי ישראל"
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בפרקי� הבאי� נתאר את תהלי� יצירת הקהילה ואת נוסח התפילה של 

� שלקראת כתיבת מאמר זה נחשפתי למידע על בתי עליי לציי. קהילת בית הכנסת

נאמני "תנועת . כנסת שבה� נעשה ניסיו� כזה או אחר לשלב בי� נוסחי העדות

שמטרתו להביא  הצעת תקנו� לבית כנסת 2012הציגה בשנת " תורה ועבודה

 שהיא, בסו� ההצעה 2.ליצירת נוסח תפילה אחיד למסורות ישראל השונות

מוזכרי� כמה בתי כנסת שבה� אפשר לראות יישו� של , למדיי" טכנית"לטעמי 

  . התקנו� המוצע

להל� אציג בפני הקוראי� את האופ� שבו משלב בית הכנסת בגבעת המבתר 

ובעיקר אתאר את התהלי� שעברו מתפללי בית הכנסת , את נוסחי העדות השונות

לבני  שנה במאמ� ליצור נוסח שיהיה נוח לכל העדות ולאפשר �40במש� קרוב ל

בניגוד למה שנטע� על ידי חלק . כל עדה למצוא בו את מקומ� בקהילה משותפת

התהלי� נעשה בשיתו� פעולה מלא בי� כל העדות ללא כפייה , )לעיל(מקודמיי 

  .הקורא ישפוט א� הניסיו� הצליח. משו� צד

  

  רקע היסטורי –גבעת המבתר 
בי� רמת , התחמושתשכונת גבעת המבתר בירושלי� צופה מצפו� על גבעת 

הגבעה הצרפתית , מבחינה גאוגרפית הר הצופי�. אשכול והגבעה הצרפתית

וגבעת המבתר ה� יחידה גאוגרפית אחת המבותרת על ידי ) שכונת גבעת שפירא(

גבעת המבתר . והיו� עובר בו ג� תוואי הרכבת הקלה, ")מבתר"ה( 1' כביש מס

הגיעה מצפו� לאחר שמוצב ש 10נכבשה במלחמת ששת הימי� על ידי חטיבה 

הש� נית� . ירדני שהיה על הגבעה ושהג� על דר� שכ� נכבש בידי כוחותינו

   10.3לגבעה על ידי מפקדי חטיבה 

מיד לאחר מלחמת ששת הימי� החליטה הממשלה ליצור רצ� שכונות 

ראשונה לקו� הייתה . יהודיות שיחברו את ירושלי� המערבית ע� הר הצופי�

אשכול שעל פי תכניות הממשלה נועדה לקלוט בעיקר את תושבי שכונת רמת 

כדי למשו� . אלא שה� לא התלהבו מהמעבר הצפוי, שכונת שמואל הנביא

שטח ". בנה בית�"אוכלוסייה חזקה הוחלט להקי� בגבעת המבתר שכונת 

, משפחתיי��משפחתיי� ודו�מגרשי� לבניית בתי� חד �350הגבעה חולק ל

  

_____________________________________  

  

  

2
  .http://www.toravoda.org.il/node/7711, קדיש' ראו א 
3

-https://www.youtube.com/watch?v=6M, )מצגת(גבעת המבתר מאז ולעול	 , גולדפל	' ראו ד 
AL_N9k70.   
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ההגרלה הייתה פתוחה . 1968גרלה שהתקיימה בתחילת והמגרשי� הועמדו לה

. כפי שיתואר להל�, ותוצאותיה הביאו לאוכלוסייה הטרוגנית במיוחד, לכול

הזוכי� חתמו על חוזה ע� מנהל מקרקעי ישראל שלפיו יש להגיש תכנית בנייה 

ראשוני התושבי� של  .בתו� תשעה חודשי� ולהתחיל את הבנייה בתו� שנה וחצי

ולאחר כמה שני� , 1970נכנסו לבתי� בלתי גמורי� עדיי� בשנת השכונה 

במקביל לבנייה בגבעת המבתר בנו . הסתיימה בניית� של רוב בתי השכונה

ואכלוס שתי השכונות התקיי� , חברות קבלניות במר� רב את שכונת רמת אשכול

  .במקביל

  

  4בוני� בית כנסת, מייסדי� קהילה
מבתר היו מגוו� מקרי א� די מייצג של התושבי� שבנו את בית� בגבעת ה

פקידי , בעלי מקצועות חופשיי�, וכללו אנשי אקדמיה, אוכלוסיית ירושלי�

הבנייה . מכל עדות ישראל, פועלי תעשייה וסוחרי�, ממשלה ובעלי דוכני� בשוק

הראשוני� שבאו ונזקקו לבית כנסת . והאכלוס נמשכו בקצב אטי שני� אחדות

א� . קצת רחוק ומאוד צפו�, לבית כנסת ברמת אשכולירדו בשבתות מהגבעה 

 תו� זמ� קצר התברר שמספר המעונייני� בבית כנסת בגבעת המבתר מספיק

התפילה הראשונה התכנסה בביתו של . קט� א� עצמאי, מניי� בשכונה להקמת

לאחר שבליל שמחת תורה נפגשו , ב"זאב לב בבוקר שמחת תורה תשל' פרופ

תושבי גבעת המבתר נענו . בית הכנסת ברמת אשכול כול� במבנה הצפו� של

מאחר שהיה לו ספר , להצעת זאב לב לקיי� מניי� של שמחת תורה בסלו� ביתו

בשני� הבאות נדד . וכ� הפ� ביתו למשכנו הראשו� של בית הכנסת, תורה פרטי

  . בעוד שלושה בתי� פרטיי� לפני שעבר למשכ� קבוע המניי�

אול� היו ג� , נזקקו לנוסח אשכנז מאי הראשו�רוב המתפללי� במניי� העצ

זוכרי� קבלת  ראשוני המניי� אינ�. מתפללי� שעברו לפני התיבה בנוסח ספרדי

יחד ע� זה הייתה תחושת שותפות חזקה . התפילה החלטות מסודרת בעניי� נוסח

את  קירבו בעיות הבנייה העצמית. שסייעה לעשיית ויתורי� הדדיי� בבית הכנסת

אופוריה בעקבות הניצחו�  והייתה תחושה משותפת של, � זה לזההמשתכני

תקווה להתחלה חדשה ואפילו סוג של חלוציות ומסירות , במלחמת ששת הימי�

  

_____________________________________  

  

  

4
, אברה	 רוזנטל, משה כובשי, אהרו� קולומבוס, ראוב� ב� עוליאל, יוס� הקר, אני מודה לחבריי שלמה רוזנר 

תודה מיוחדת לשלמה . 	 הראשונותעמנואל אטקס ואבי לב שעזרו לי לשחזר את תהלי� התגבשות בית הכנסת בשני
   .רוזנר על הערותיו הענייניות ועל עזרתו בעריכת המאמר
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היה טבעי לחשוב שהגיע הזמ� למניי� משות� לבני כל . לרעיו� הרחבת ירושלי�

קהילה ה. מנייני� נפרדי� שעדיי� היה הציבור קט� מכדי קיו� של מה ג�, העדות

וע� כל זה נדמה שגרעי� . התגבשה תו� ידיעה שבית הכנסת ישמש את כל העדות

המייסדי� לא הערי� נכונה את המרחק בי� גוני האוכלוסייה השוני� ואת הקשיי� 

התקבצו אליו יחד . המניי� המשות� שהגיוו� הזה יגרו� בתהלי� התגבשותו של

בתי� אשכנזי� �בעלי; עקיבא לאומיי� ממוצא מזרחי ואשכנזי בוגרי בני�דתיי�

חסידי וחלק� מתפללי� �חלק� מתפללי� בנוסח ספרד האשכנזי, מהנוסח היש�

בתי� ספרדי� שהתפללו בנוסח הספרדי �בעלי; גרמני�בנוסח האשכנזי

הייתה . יוצאי צפו� אפריקה שזוהו כספרדי� א� נבדלו מה� בנוסח; הירושלמי

  .יפורט בהמש� ועל כ� ,שונ�ת ג� בתפיסת הניהול של בית הכנסת

אחד הדברי� הראשוני� שנעשו על ידי גרעי� המייסדי� של המניי� היה 

ובעיקר לצור� הקמת משכ� , הקמת עמותה לצור� ניהול תקי� של בית הכנסת

בתי תפילה , לייסד בית כנסת"... :בסעי� הראשו� במטרות העמותה נאמר. קבוע

לצרכי כל תושבי השכונה ללא , )אורתודוכסית(למנייני� לפי ההלכה היהודית 

סגנו חיי� , זאב לב' ר העמותה הראשו� היה פרופ"יו". הבדל עדה או אר� מוצא

 העמותה הזמינה את 5.אדיר זיק –הגזבר היה ראוב� ב� עוליאל והמזכיר , אייבס

להיות חלק ממנה ולקחת חלק בבניי� , מכל הגווני�, כל תושבי גבעת המבתר

. שומרי מצוות אופייניי� תושבי� שאינ� כ� הצטרפו ג�וא. הקהילה ובית הכנסת

שיבוא  ,יצרה קושי מסוי�, על כל המתחייב מכללי התנהלותה, הקמת עמותה

התנהלו באופ� דמוקרטי , וכמוה בית הכנסת, העמותה: לידי ביטוי בהמש� הדר�

ואילו בי� המתפללי� , )'ועדת ביקורת וכו, ועד מנהל, בחירות, אסיפה כללית(

  .ייסדי� היו כאלה שהתנהלות כזאת של בית כנסת הייתה זרה לה�והמ

אדיר זיק . במקביל נזקק ועד העמותה הראשו� ג� לשאלת הנוסח התפילה

נוסח , כאמור .שהתווה בזמנו הרב שלמה גור�" נוסח האחיד"הציע להנהיג את ה

לעומתו הציע אברה� רוזנטל . לאמור נוסח אשכנזי, זה הוא למעשה נוסח ספרד

שהתפילה הייתה , �16ללכת בעקבות תקדי� שהיה בירושלי� בשלהי המאה ה

  : כדלקמ�, "לפי החז�"

  

_____________________________________  

  

  

5
ירושלמי �נוסח ספרדי, )לב(נוסח אשכנז : הבחירה הייתה אקראית לחלוטי� אול	 מצביעה על גיוו� הנוסחי	 

  ).זיק(נוסח ספרד , )ב� עוליאל(נוסח מרוקאי , )אייבס(
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כי באלו הארצות מחבבי� המצוות , אוסי� ידי שנית להודיע בישראל נאמנה

והחזני� ה� . ה� מתפללי� בכוונה גדולה, בראשונה בענייני התפלה. הרבה

ואי� לה� שכר רק יחיו על  ,בעיר הקדש' ארבעה מטיבי לכת יראי ה, קבועי�

מי שעולה לספר תורה עושי� לו מי שבר� ונודר לעניי� או לחזני� או , הנדבות

[...] והתפלה קרובה ללועזי� כמנהגיכ� הטובי� . וזה לעתי� רחוקי�, לישיבה

היתה קרובה ] עובדיה מברטנורא' ר[ה "ר עובדיה זלה"ובזמ� הרב הגדול כמהר

� "שנוהגי� כדברי הרמב] הודי� ילידי אר� ישראלהי[מאוד כמנהג המסתערבי� 

כמעט מבטלי� כל הלשונות ברוב , ו"אבל עתה כשנוספו הספרדי� יצ[...] 

וכל אחד אומר , מה� ספרדי� ואחד מסתערב' ג, והחזני�. ועושי� כרצונ�

וג� יש ' נעריצ�'או ' נקדש'ואחד אומר ', כתר יתנו ל�'זה אומר קדושת , כרצונו

, ג"תש, יערי(האחד מארי� והאחד מקצר , ה עצמה וכאלה רבותשינוי לקדוש

  ).169' עמ

  . וכ� נהוג בבית הכנסת עד היו�, הצעה זו התקבלה על ידי חברי הוועד

  
  מגילת היסוד של בית הכנסת



דב גולדפל�  164
 

 
באמצע שנות השבעי� של המאה הקודמת אישר מינהל מקרקעי ישראל 

המוצבת עד היו� בכניסה לבית מגילת היסוד . מגרש לצור� בניית בית כנסת

מתו� הסכמה לבנות בית ] נבנה"[שבית הכנסת , בי� השאר, הכנסת מציינת

תכנו� בית הכנסת נמסר לידיו של האדריכל דוד ". תפילה לכל שבטי ישראל

הארכיטקטורה של בית הכנסת שילבה את מסורת בתי הכנסת הספרדי� . קאסוטו

בית הכנסת נמצאת הבימה ומושבי  במרכז. ע� מסורת בתי הכנסת האשכנזי�

ארו� הקודש נמצא בכותל הדרומי של בית הכנסת . המתפללי� מסביבה

ממפלס הכניסה יורדי� . ומהחלונות שמשני צדיו אפשר לראות את אזור הר הבית

  ".'ממעמקי� קראתי� ה"להיכל בית הכנסת בשלוש מדרגות לקיי� 

  

  
  הישיבה מסביב לבימה, היכל בית הכנסת

ועד העמותה פנה במכתב . ה נורתה אב� הפינה לבית הכנסת"ש טבת תשלבחוד

סיפר בו את תולדות בית הכנסת ומטרותיו והזמי� את , מרגש לכל תושבי השכונה

בחומרי בנייה ובהתגייסות , כל התושבי� לקחת חלק בבניינו בתרומה כספית

גי� מניי� לתפילה בשבתות וח"בי� היתר הודגש במכתב ש. אישית לעבודה

ונוסח , במניי� היו מתפללי� מעדות רבות. התארג� בגבעה מיד ע� ההתנחלות בה
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ואכ� כמעט כל תושבי השכונה התגייסו ". התפילה משולב ממנהגי כל העדות

ובעזרת מימו� נוס� , כולל אלה שהגדירו עצמ� חילוני�, לבניית בית הכנסת

תקיימו בקומת שהתקבל מהמועצה הדתית הוק� שלד בית הכנסת והתפילות ה

בעלי (כס� להשלמת הבנייה נתר� על ידי המהנדס יצחק ריי� ורעייתו . הקרקע

חנוכת בית הכנסת התקיימה ביו� . ובית הכנסת נקרא על שמ�, )מלו� ריי�

, הרבני� הראשיי� לירושלי�, ט במעמד נשיא המדינה יצחק נבו�"ירושלי� תשל

  .ראש העיר טדי קולק ואורחי� רבי�

  

     
  נחנ� בחנוכת בית הכנסת, נצחהשלט ה

בית הכנסת למוקד הקהילתי המרכזי בגבעת המבתר והיה לאב�  במהרה הפ�

ג� תושבי� שלא הגדירו עצמ� כשומרי מצוות . שואבת לכל תושבי השכונה

ונהגו לבוא להשתת� באופ� קבוע בתפילות בשבתות ובחגי� ובאירועי� , הוזמנו

יו� ירושלי� שהתקיימו רוב� ככול� באול� כגו� מסיבות יו� העצמאות ו, נוספי�

בסיורי , בהגעלת כלי� לפני פסח, ג בעומר"כ� השתתפו במדורת ל. בית הכנסת

זאת . בשיעורי תורה בליל הושענא רבה ובליל שבועות, סוכות של ילדי השכונה

נוס� למערכת מסודרת של שיעורי תורה מגווני� שנערכה באופ� קבוע בכל 

  . השנה
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  התפילהנוסח 

השלמתו של מבנה הקבע חידדה את הקושי העיקרי שעמו התמודדו חברי 

 לכל המנהגי� אי� מגבשי� מכנה משות� לכל המתפללי� וכיצד נותני� :הקהילה

�יש ג� שינויי , כבר בראשית הדר� התברר שמעבר לנוסח. ביטוי במניי� המשות

לפי "ההגדרה  מנהגי� וענייני� נוספי� שלא בהכרח נופלי� תחת, נוסחאות

אול� הורגש , נוהלי התפילה התגבשו בשני� הראשונות תו� כדי תנועה". החז�

באספה הכללית . צור� לדו� בנוסח התפילה ובנוהלי התפילה באופ� מסודר יותר

שהורכבה מנציגי העדות (ז נבחרה ועדת תפילה "במוצאי שבת בראשית תשל

כמה סדרי תפילה מפורטי� שהייתה אמורה לעג� בהס) ומרבני� תושבי השכונה

אול� פרוטוקול האספה . תו� שמירה על עיקרו� השוויו� ובהתא� להלכה

הכללית השנתית של אגודת בית הכנסת שהתכנסה במוצאי שבת בראשית 

יעקב רוס דיווח שוועדת תקנו� התפילה ' ר האגודה פרופ"מלמד שיו, ח"תשל

ר שהנוהגי� "כת היוהער"שהוקמה באספה הכללית הקודמת לא הופעלה בגלל 

במהל� האספה התקיי� דיו� ער ". עדיי� לא בשלי� לקביעת� המנוסחת בתקנו�

דעה אחרת . והוצע להפעיל מחדש את הוועדה, על אופי התפילה וניהולה

בסופו   6".הוק�להשאיר את הענייני� להתפתחויות אד"שהושמעה באספה הייתה 

י תפילה מפורטי� שהתבססו של דבר התכנסה הוועדה מספר פעמי� וקבעה סדר

מדובר לא רק . על הניסיו� שגובש תו� מת� פתרונות לענייני� שנפלו בי� הנוסחי�

בנוסח התפילה ובמנגינות אלא ג� בשאלות ניהול התפילה ובמנהגי� השוני� 

  . הקשורי� להתנהלות בית הכנסת

הנושאי� שבה� התבקש השילוב בי� הנוסחי� ומנהגי העדות השונות 

, מנהגי� והנהגות, תוספות לנוסח, נוסח התפילה: לארבעה תחומי� נחלקי�

הוועדה נתנה דעתה בעיקר לנוסח התפילה ופחות . נעימות ומנגינות –ליטורגיקה 

. אול� דווקא נוסח התפילה היה התחו� הקל ביותר לפתרו�, לשאר התחומי�

י שלושת התחומי� האחרי� התבררו כחשובי� אולי הרבה יותר לקביעת אופ

, לא תמיד נית� היה להכריע על ידי החלטת ועדה. התפילה ולשילוב בי� העדות

משו� כ� תהלי� השילוב היה ארו� וגר� . והיה צור� לתת לזמ� לעשות את שלו

שהתקשו להסתגל , אשכנזי� ובני עדות המזרח, היו. לעתי� למריבות לא קלות

בשלב מסוי� ערערה . י�ועזבו את המני" בית סבא"או " בית אבא"לשינוי בהרגלי 
  

_____________________________________  

  

  

6
במקורות כתובי	 מחיי בתי כנסת כראי לאידאולוגיה . ארכיו� בית הכנסת, 8.10.1977פרוטוקול האסיפה הכללית  

  .2016, למשל גפני, לאומיי	 עסק גפני במאמריו�ולמאפייני	 חברתיי	
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על סדרי התפילה ועל הדר� " המזרחי"קבוצה גדולה ממתפללי הנוסח 

לא . כפי שיתואר בהמש�, הדמוקרטית לקביעת הנהלי� ופרשה תו� מריבה קשה

בארבעי� . המוקשי� שנוטרלו לאורכו נית� לתאר כא� את התהלי� במלואו ואת

הגי� ונהלי� המשקפי� השני� מאז החל לפעול המניי� המשות� התגבשו מנ

למרות שינויי� דמוגרפיי� לא מבוטלי� ששינו , קיו� סביר ובדר� כלל ג� רגוע

השילוב . הכיוו� והציבה את העקרונות הוועדה הצביעה על. את פני הקהילה

  .השני� יומית במהל��האמתי נוצר בהתנהלות היו�

אווירת  האחווה ששררה בי� ראשוני התושבי� בשכונה בשנות הבנייה יצרה

מ� ההתחלה נקבעו שני עקרונות התקפי�  .פשרה ונכונות מסוימת לוויתורי�

דבר שמתבטא , ציוני ביסודו�בית הכנסת הוא ממלכתי: האחד. ונשמרי� עד היו�

אמירת הלל ביו� , ל בשבתות וחגי�"בתפילה לשלו� המדינה ולחיילי צה

ג� תפילת יזכור  בימי� של הזכרת נשמות מוסיפי�. העצמאות וביו� ירושלי�

שנפלו בגזרת  10ל מחטיבה "ל ובה מוני� בשמותיה� את חיילי צה"לחיילי צה

. שמירה על איזו� בי� עדות אשכנז ועדות המזרח: העיקרו� השני. גבעת המבתר

שחרית לעדה אחת ומוס�  –בשבתות ובחגי� בעלי התפילה ישמשו ברוטציה 

ולי� לתורה כדי שא� עדה לא נקבע ג� שייעשה ניסיו� לאז� בי� הע. לשנייה

עדות "ב. איננו רק בי� ספרדי� ואשכנזי� וכאמור הגיוו� העדתי. תרגיש מקופחת

יש " עדות המזרח"ב; יש שמתפללי� בנוסח אשכנז ובנוסח ספרד" אשכנז

מתפללי� בנוסח הספרדי הירושלמי ויש המתפללי� בנוסח יהודי מרוקו או 

והחלוקה , לא דקדקה בי� העדות השונות אול� הרוטציה. בנוסח יהודי כורדיסט�

  .נוסח אשכנז ונוסח עדות המזרח –הייתה בי� שתי הקבוצות העיקריות 

רינת "בכל זאת נעשה ניסיו� לאחידות מסוימת על ידי בחירת הסידור 

נרכשו עותקי� של שלוש הגרסאות . של בית הכנסת" רשמי"כסידור ה" ישראל

אול� התברר שבעוד . ז ונוסח עדות המזרחנוסח אשכנ, נוסח ספרד –של הסידור 

הציבור האשכנזי רובו ככולו השתמש בסידור הזה באחד משתי גרסותיו 

חלק גדול מהציבור הספרדי המשי� להשתמש בסידורי� המסורתיי� , האשכנזיות

   7.שבה� נהג להשתמש

  

_____________________________________  

  

  

7
מהפכה גדולה בליטורגיה הדתית הלאומית שאותה הובילו בני " רינת ישראל"רואה בסידור ) ה"תשע(נסי	 ליאו�  

ישראלית ולשלב בתוכה את המסורת �של הציונות הדתית שניסו ליצור מסורת אשכנזיתעקיבא וחוגי הצעירי	 
כפי שהתברר ג	 , השילוב הזה לא צלח, על פי ליאו�. בנוסח עדות המזרח" רינת ישראל"הספרדית באמצעות סידור 

  .בבית הכנסת בגבעת המבתר
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למרות השוני , בשבתות ובחגי�. כמעט לא קיימת בעיית נוסח בימות החול

, לדוגמה. ההבדלי� בבסיס אינ� מהותיי� והשינויי� ה� מינוריי�, חי�בי� הנוס

. בנוסח האשכנזי שונה מסיומה בנוסח הספרדי") נשמת("סיומה של ברכת השיר 

, הקדושה של עדות המזרח בשחרית לשבת שונה מזו האשכנזית, למשל, או

שכל  ,המנחה הראשוני לצד העיקרו� .ומקבילה לקדושה האשכנזית בימות החול

נקבעו ג� קטעי�  ,תפילה תנוהל על ידי בעל התפילה על פי הנוסח שלו

הוצאת ספר תורה בשבת , לדוגמה. שבעל תפילה אינו רשאי לשנות" קשיחי�"

אתה הראית "תהיה תמיד בנוסח משולב המחייב את כל בעלי התפילה לומר את 

מע ש"אומר את , ג� ספרדי, וכל בעל תפילה, בנוסח עדות המזרח" לדעת

תפילת קבלת שבת נהגה כבר בהתחלה . ושאר הפסוקי� לפי נוסח אשכנז" ישראל

" לכה דודי). "לפי נוסח קרליב�, לעתי�, ולאחר מכ�" (עקיבא�נוסח בני"לפי 

אבל , לעתי� אשכנזית ולעתי� מזרחית, מושר במנגינה על פי בחירת החז�

המסורת מושר תמיד על ידי כל הציבור לפי " מזמור שיר ליו� השבת"

, "במה מדליקי�"לאחר מכ� אומרי� כול� . הירושלמית של עדות המזרח

ומאיד� גיסא , אינ� נוהגי� לומר) חסידי�האשכנזי(שהמתפללי� לפי נוסח ספרד 

נעשה ניסיו� לשילוב של נוסחי� , כלומר. שיר השירי�" ויתרו על אמירת

� המקו� לציי� כא". לפי החז�"ומנגינות ולא רק שמירה עיוורת של העיקרו� 

דתי �שדווקא העובדה שחלק גדול מהציבור היו בוגרי החינו� הממלכתי

  .שכ� הנוסח והמנגינות היו ידועי� לכול�, עקיבא תרמה לשילוב�ובני

נוסח ברכת החודש : דוגמות נוספות לשמירתו של עקרונות השיוויו� והאיזו�

� היה להקפיד ועל הגבאי, האשכנזי שונה לחלוטי� מהנוסח של עדות המזרח

כל כ�  .פע� בנוסח אחד ופע� בנוסח שני ,שברכת החודש תיאמר לסירוגי�

הקפידו בהתחלה על האיזו� עד שקרה מקרה שלתפילת מוס� עלה בעל תפילה 

כדי לא לקפח ; לפי הנוסח הספרדי תורה של ברכת החודש היה אשכנזי אול�

בבעל תפילה שהתחל� לאחר מכ� , נשלח לברכת החודש בעל תפילה ספרדי

לכל נוסח בשתי תפילות . מתפילת טל ומתפילת גש� דוגמות אחרות ה�... אשכנזי

טל , לסירוגי� תחילה המחשבה הייתה שה� ייאמרו; אלו פיוטי� שוני� לחלוטי�

אלא שמהר מאוד הוברר שסירוגי� מסוג זה יביא ; בנוסח אחד וגש� בנוסח שני

 שהרי א� תפילת גש� תיאמר בנוסח ,ה� של טל וה� של גש�, לקביעות בנוסחי�

; חוזר חלילה –ובשנה שלאחריה , ספרדי תפילת טל תיאמר בנוסח, אשכנזי

ואיזו� של שנה אחת כששתי התפילות בנוסח אחד ושנה אחרת שתיה� בנוסח 

אולי מצחיקה  –הפשרה שנבחרה . מכביד על הזיכרו� ועל התחושה –השני 

וכל הקהל שר , בזו אחר זו, אמרות יחדהיא ששתי התפילות נ –ובוודאי מכבידה 
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אמירת שני הנוסחי� מתקבלת היו� בטבעיות ומוסיפה לאווירת . ביחד את שתיה�

הוא ויתורי� " ש� המשחק"בסופו של דבר . החגיגיות של תפילת הטל והגש�

, מכל העדות, כשהיו חברי� במיוחד, ולא תמיד הדבר בא בקלות, ופשרות

  .שניהלו פנקסנות מוקפדת

. פעמי� היחידות שבה� מתקיימי� מנייני� נפרדי� ה� ימי� נוראי�ה

הליטורגיקה , תפילות ראש השנה ויו� כיפור שונות כל כ� מבחינת הנוסח

אול� ג� בה� מקפידי� על . וקשה ביותר למצוא דר� לשלב ביניה�, והמנהגי�

שנה אחת התפילה בנוסח הספרדי : עיקרו� האיזו� המתבטא במקו� התפילה

בשנה ; באול� האירועי� –והתפילה בנוסח האשכנזי , כת בהיכל בית הכנסתנער

. ג� הסליחות מתקיימות בנפרד. שלאחריה האשכנזי� בהיכל והספרדי� באול�

נעשה ניסיו� לאמ� את נוסח הסליחות המשולב שגובש בישיבת הקיבו� הדתי 

  .אול� הציבור לא קיבל את הנוסח הזה, במעלה גלבוע

  

  ות לנוסחמנהגי� ותוספ
בכל עדה יש תוספות לתפילה שאינ� חלק מהנוסח הבסיסי אול� ה� בעלות 

בנוסח עדות המזרח אומרי� בערבי חג פרק תהלי� המיוחד : למשל. חשיבות

לפני הקריאה בתורה אומרי� ברוב קהילות ספרד את " זכור"בשבת . לאותו חג

" אקדמות"את ה לאשכנזי� יש". מי כמו� ואי� כמו�"ל "הפיוט הארו� של ריה

לחת� תורה ולחת� בראשית " רשות"לפני קריאת התורה בשבועות ואת פיוטי ה

ועדת . חת� מעונה –הספרדי� נוהגי� לקרוא ג� לחת� תורה נוס� . בשמחת תורה

התפילה החליטה שכל התוספות והמנהגי� האלו ייכנסו לנוסח התפילה 

�" רשות"אי� פיוט , פרדישהוא כאמור מנהג ס, לחת� מעונה, יתרה מזו. המשות

רשות לחת� "כדי שחת� מעונה לא ירגיש שונה נאמר הפיוט . כמו לשאר החתני�

בשני� . ג� לחת� מעונה בהתאמה המתבקשת ובשינויי� מזעריי�" תורה

א� במהל� השני� היו ג� חתני , הראשונות חת� מעונה היה תמיד ממוצא ספרדי

  .מהפ� מושל�. מעונה אשכנזי�

הספרדי� : למנהגי� נוספי� ששולבו במהל� קריאת התורהוהנה דוגמה 

הולדת ב� או , בר מצווה, נוהגי� לשיר פיוטי� שוני� בעליות לתורה של חתני�

הודפסו הפיוטי� וחולקו לציבור המתפללי� לפני  בשלב די מוקד�. בת וכדומה

והפכו לחלק בלתי נפרד מתהלי� שמחת העולי� לתורה לספרדי� , קריאת התורה

  .אשכנזי� כאחדול
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  נעימות ומנגינות –ליטורגיקה 

אוז� "ה 8.אחת הבעיות הנדונות במניי� המשות� היא המסורת הליטורגית

ומי שגדל על הנעימות , לא רגילה לסלסולי� ולנעימות המזרחיות" האשכנזית

אמנ� . ע� המנגינות המקובלות בחזנות האשכנזית, לעתי�, המזרחיות מתקשה

והיא שמורה , ברוב בתי הכנסת האשכנזי� ויתרו כבר מזמ� על חזנות מסורתית

במנייני� של הציבור . ודבעיקר לקונצרטי� לחזנות שהפכו להיות פופולריי� מא

לאומי מקובל לשלב בנוסח המסורתי נעימות חסידיות וג� להתאי� �הדתי

בימי� נוראי� , בקדושה: מנגינות של שירי� ישראליי� לקטעי תפילה שוני�

נאלצה , בגלל הציבור המעורב בגבעת המבתר ובשל תהלי� השילוב. ובכלל

ה� הסתגלות של כל עדה , י�הקהילה לעבור מסלול כפול של שינויי� ליטורגי

למסורת החזנות של העדות האחרות וה� הסתגלות לשינויי� הליטורגיי� 

תהלי� התאמת מנגינות לקטעי התפילה השוני� . העוברי� על בתי הכנסת באר�

אלא ג� מנגינות " קלסיות"כלל לא רק ניגוני� חסידיי� ונעימות ישראליות 

בצד . ת הבולטות לגיוו� היא תפילת הללאחת הדוגמו"). י� תיכוניות("מזרחיות 

כמעט כל קטעי . המנגינות המסורתיות שולבו בקטעי ההלל מנגינות מזרחיות

והדבר יוצר , ללא קשר לבעל התפילה, תפילת ההלל מושרי� על ידי כלל הציבור

בגבעת המבתר ביו� העצמאות " הלל"תפילת . הרגשה מיוחדת בקרב המתפללי�

ג� בתחו� זה צרי� לציי� את העובדה . בר מזמ� לש� דברוביו� ירושלי� הפכה כ

והיה קל יותר , דתי�שחלק גדול מהמתפללי� היו בוגרי החינו� הממלכתי

   9.ע� השילוב המוסיקלי" לזרו�"

? ומה קורה כאשר בנוסח אחת העדות יש נעימות ייחודיות לחג מסוי�

" שוכ� עד"לאשכנזי� יש בשלושת הרגלי� נעימה מיוחדת לקטע , לדוגמה

א� , במקרה זה? מה יהיה א� החז� יהיה ב� עדות המזרח. שבסו� ברכת השיר

מה ג� שאצל , והדבר נתקבל, עלה בעל תפילה ספרדי הנעימה הזו לא נשמעה

כל עדה למדה לוותר על . הספרדי� הקטע הזה כלל אינו קיי� כפי שהוזכר לעיל

  . ב� עדה אחרתנעימות ייחודיות כשבעל התפילה באותה הזדמנות היה 

  

_____________________________________  

  

  

8
סת אפשר למצוא כמה מאמרי	 העוסקי	 בספרות המחקרית וההגותית העוסקת בתחו	 הליטורגיקה של בתי הכנ 

 ;ח"תשס ,ליאו� ;ע"תש, גרוס; א"תשע, אלטמ�, למשל, ראו. בשינויי	 הליטורגיי	 המתחוללי	 בבתי הכנסת
�  .ח"תשס, פרידלנדר ב� ארזה; ח"תשס, ליפשי

9
  .הציונות הדתיתרואה את הכנסת המנגינות החדשות והמודרניות כחלק מהמהפכה שהובילו צעירי ) ה"תשע(ליאו�  
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קריאת התורה נעשתה לסירוגי� על ידי בעלי קריאה בנוסח ספרדי ובנוסח 

אול� משנתמעטו , בתחילה היו בעלי הקריאה ממתפללי בית הכנסת. אשכנזי

, הוקפד על עקרו� הסירוגי� –להשתמש בבעלי קריאה חיצוניי�  והוחל הדורות

הדבר , מסיבות שונות, פרוג� במקרי� שאיזו� זה הו .אחד ספרדי ואחד אשכנזי

בשני� האחרונות חזר בית הכנסת לבעלי . התקבל ללא בעיות על ידי הציבור

והדבר מתקבל , חלק� הגדול ספרדי�, קריאה בעיקר מבי� המתפללי� הקבועי�

  .בטבעיות מוחלטת

אשכנזי , קריאת מגילת אסתר נעשית במשות� על ידי שני בעלי קריאה

  .וספרדי

  

  הגות בית הכנסתהנ, ניהול התפילה
שונות , ")גבאות("מסורות ניהול התפילה והנהגות בית הכנסת , כפי שצוי� לעיל

ג� בתי הכנסת באותה עדה . במידה ניכרת בי� בתי הכנסת האשכנזיי� לספרדיי�

פסוקי דזמרה נאמרי� , למשל. שוני� לעתי� זה מזה במסורותיה� ובמנהגיה�

המתפללי� קורא את הפרק בקול לפי מנהגי עדות המזרח בקול כאשר אחד 

ואילו לפי המסורת האשכנזית הציבור אומר ביחד את , והציבור עוקב אחריו

בחלק גדול מקהילות עדות המזרח : דוגמות נוספות. המזמור והחז� מסיי� בקול

' עליות לתורה וכו, פתיחת ארו� הקודש –נוהגי� למכור את הכיבודי� השוני� 

בייחוד לא בציבור , נו מקובל בקהילות אשכנזדבר שאינ, לכל המרבה במחיר

בני עדות המזרח נוהגי� להוסי� עליות לתורה באופ� קבוע . מודרני�הציוני

  ?כיצד ינהגו. והאשכנזי� לא

האשכנזי� לא הסכימו באופ� קטגורי למכירת כיבודי� מתו� טענה שיש כא� 

לאחזקת בית א� מכירת כיבודי� מהווה הכנסה כספית חשובה . פגיעה בשוויו�

וכדי לא לפגוע בהכנסות הוסכ� שיושת תשלו� שנתי קבוע על כל חברי , הכנסת

והכיבודי� , הגבאי� ינהלו רישו� מדויק של העליות לתורה. עמותת בית הכנסת

העולי� לתורה  נוס� לכ�. יינתנו באופ� שוויוני לחלוטי� לכל חברי הקהילה

, שר מתקיימת הפרדה לשני מנייני�כא, רק בימי� נוראי�. תורמי� ג� ה� כרצונ�

  . מקיימי� במניי� הספרדי מכירה של הכיבודי� השוני� ושל העליות לתורה

. בעניי� הוספת עליות בשבת קבעה הוועדה שלא יותרו יותר משתי הוספות

אול� בשני� הראשונות היו לחצי� כבדי� לעוד , הגבאי� השתדלו לעמוד בכ�

, חתני� וכדומה, בר מצווה –ו שמחות במיוחד בשבתות שבה� הי, הוספות

והבעיה כמעט , "עשה את שלו"ג� כא� הזמ� . והגבאי� לא תמיד עמדו בלח�

  .ואינה קיימת יותר
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כבר הוזכר שלצור� הקמת בית הכנסת וניהולו השוט� הוקמה עמותה 

ועד העמותה מדווח על . המתנהלת באופ� דמוקרטי על פי חוק העמותות

א� שהדבר . וזו בוחרת מדי שנה את מוסדות העמותה, תהתנהלותו לאספה הכללי

חברי , משתתפי האספה הכללית היו כול� גברי�, אינו מצוי� בתקנו� העמותה

באה אשתו  ,כשאחד מחברי העמותה היה בשירות מילואי�, פע� אחת. העמותה

השתתפותה של האישה באספה לא הייתה . לייצג את המשפחה באספה הכללית

שלא מקובל לשת� , בנוע� ובמתינות כדרכו, שהעיר לה, קהילהלרוחו של רב ה

לשאלתה מי אמור לייצג את הקול המשפחתי ענה הרב . נשי� בענייני בית הכנסת

. לייצג את המשפחה, מצווה�שחגג לא מכבר בר, שאפשר לבקש את הב� הבכור

איננו משתווה לשיקול דעת של  13האישה השיבה ששיקול דעתו של ילד ב� 

נשי� משתתפות באופ� קבוע . מאז אותו אירוע עברה הקהילה מהפ�. מבוגראד� 

בכל ועד עמותה שנבחר בשני� האחרונות . באספה הכללית ודעת� נשמעת

ויש לה� השפעה על ניהול והתנהלות בית , מכהנות אחדות מנשות הקהילה

  . הכנסת

  

  ימי זיכרו� וחזקות
בעיות שהיה לה� פוטנציאל  כבר בתחילת קיומו של המניי� המשות� התעוררו

פרשות , תאריכי שמחות, ")יארצייט("היו ימי זיכרו� . לגרו� למחלוקות אישיות

ג� בנושא זה יש הבדלי� בי� . במועדי� זהי� לכמה מתפללי�' בר מצווה וכו

לימי זיכרו� העדיפו רוב . וכמוב� ג� בהתייחסות האישית של המתפללי�, העדות

האשכנזי� . ולאחריה אמירת חצי קדיש) משלי�(בת הספרדי� עלייה אחרונה בש

ועדת התפילה . או הסתפקו בעלייה כלשהי בי� שבעת הקרואי�" מפטיר"העדיפו 

ליו� זיכרו� של . וקבעה נהלי� ברורי� וסדרי קדימויות, נתנה דעתה ג� לתחו� זה

נית� . קרוב משפחה מדרגה ראשונה יש קדימות על זה של קרוב מדרגה שנייה

כדי להקל על . שדווקא בתחו� זה נפתרו הקונפליקטי� ברוב� בהידברותלומר 

כל חבר בקהילה התבקש למלא שאלו� קצר ולציי� , הגבאי� ועל סדרי הקדימויות

פרשיות בתורה שהוא יודע או מעוניי� לקרוא וכל , ימי השמחה, את ימי הזיכרו�

י לכל השנה ובו הוכ� יומ� חודש. עניי� שיכול לבוא לידי ביטוי בבית הכנסת

. מצויני� כל ימי הזיכרו� כ� שהגבאי� יכלו להתכונ� ולא עמדו בפני הפתעות

כבר קרה . ביעילות מרובה היומ� הזה מתעדכ� במהל� השנה ומשמש את הגבאי�

  .שהגבאי הזכיר לאחד החברי� שיש לו יו� זיכרו� שנשכח מזיכרונו

בימות החול כל בעל חיוב שהיה ". חיובי�"בעיה קשה יותר הייתה בעיית ה

בעל חיוב . בשבתות התעוררה לעתי� בעיה כפולה". עמוד"מעוניי� בכ� ניגש ל
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לעומת . ולא עלה, בדר� כלל, ממוצא אשכנזי שלא ידע לעבור לפני התיבה ויתר

מיד היה מוכ� לא ת', "בעל נוסח"זה בעל חיוב ממוצא מזרחי ג� א� לא היה 

והיה צרי� ג� לשמור על האיזו� הכולל בי� ספרדי� ואשכנזי� כאשר בעל . לוותר

  .תפילה דורש בתוק� את זכותו להתפלל כבעל חיוב

מתפללי� מכל העדות ". חזקות"בעיה נוספת שהתעוררה הייתה בעיית ה

טענת זו לא נשקלה במקרה ". חזקה"דרשו לקבל עליות וכיבודי� מתו� טענת 

מתפלל . מצווה וכדומה�בר, יו� הולדת אול� עוררה בעיות במקרי, חיוב של

במש� ". מפטיר יונה"במניי� האשכנזי ביו� כיפור דרש באופ� קבוע לקבל את 

כשהגבאי� . כמה שני� הוא קיבל את המפטיר עד שהתעוררה התנגדות ציבורית

סת הקוד� הוא עבר להתפלל בבית הכנ" מפטיר יונה"הודיעו לו שלא יקבל את 

ג� ". חזקתו"מכירי� ב, לדבריו, שהתפלל לפני שעבר לגור בגבעת המבתר שש�

והוא קיבל את , "מפטיר יונה"במניי� הספרדי עמד אחד המתפללי� על זכותו ל

  .העניי� הסתיי� רק כשהאיש הל� לעולמו. מבוקשו לאחר ריב מילולי לא נעי�

  

  קשיי� ומחלוקות
כל העדות שניהלו בקפדנות פנקסנות מפורטת בשני� הראשונות היו מתפללי� מ

הדבר בלט בעיקר . 'למי מגיע ולמה יש חריגה וכו, של מי התפלל מה ומתי

ולפי איזה נוסח תיאמר " הלל"התווכחו מי היה בעל התפילה ב: בשלושת הרגלי�

מתפללי� בודדי� מכל העדות עזבו את בית הכנסת . תפילת טל או תפילת גש�

בשנת . חרי� בסביבה שבה� התפללו בנוסח שהתאי� לה�ועברו לבתי כנסת א

פנו מספר חברי� בני עדות המזרח וביקשו לקיי� בבית הכנסת ) 1988(ח "תשמ

שכ� הקהילה , האספה הכללית של המתפללי� דחתה את הבקשה. מניי� נפרד

היו בסביבה בתי כנסת נוספי� בכל . ראתה בשילוב עיקרו� שאי� לסטות ממנו

אול� . אחד יכול היה למצוא במרחק הליכה בית כנסת כלבבו וכל, הנוסחי�

פלשו לאול� בקומת  ,המתפללי� שבקשת� נדחתה לא הסכימו ע� ההחלטה

  . הקרקע והפכו אותו לבית כנסת בנוסח עדות המזרח

עמותת בית הכנסת ניהלה נגד הפולשי� מאבק משפטי שנמש� חמש שני� 

ובסופו עזב המניי� הפורש את בית  ,בבתי די� רבניי� ובבתי המשפט האזרחיי�



דב גולדפל�  174
 

 
ה למבנה זמני שהועמד לרשות� במגרש "הכנסת ועבר בערב ראש השנה תשנ

   10.דיו� הלכתי וחלק מפסקי הדי� פורסמו בתחומי�. ציבורי בשכונה

במש� חמש שנות המאבק המשי� המניי� הרגיל לפעול על פי העקרונות 

וס� העיבה על המהל� התקי� העובדה שבתו� בית הכנסת פעל מניי� נ. שגובשו

האווירה האופוזיציונית למניי� המשולב   א� מצד שני, של התנהלות בית הכנסת

   11.והשילוב הפ� יותר ויותר להיות טבעי ומקובל על הכול, כמעט נעלמה

כשנוסד . במהל� השני� נערכו שינויי� שהזמ� גרמ� בהתנהלות התפילה

המבוגרי� מבי� המתפללי� בני . בשבתותהיה ויכוח על מועד התפילה , המניי�

האשכנזי� לא הסכימו . בשבע בבוקר ,עדות המזרח רצו שהתפילה תתחיל מוקד�

הצביע "אבל הציבור . 7:30 –התוצאה הייתה פשרה . להתחיל לפני שמונה

 7:45התפילה נקבעה לשעה . ואיל� �8:30ונוכחות מלאה הייתה רק מ, "ברגליי�

אחד . הופיעו לתפילה בשעה כל כ� מוקדמת בודדי�. אול� ללא הועיל

פסוק , החל לומר את פסוקי דזמרה בקול, המתפללי� הספרדי� שהגיע בזמ�

אמירת . כבר היה ציבור גדול בבית הכנסת" נשמת"ב. לפי המנהג הספרדי, פסוק

 �8:00פסוקי דזמרה בסגנו� הספרדי נמשכה ג� לאחר שתחילת התפילה הוזזה ל

כיו� משתתפי� באמירת הפסוקי� . חלק מהתפילה התקניתבבוקר והפכה להיות 

וזה הפ� להיות חלק מהנוסח המשות� המקובל על , ספרדי� ואשכנזי� כאחד

  .כול�

  

  גבעת המבתר משנה פניה
חלק מהתושבי� הוותיקי� שהיו בי� . ע� השני� חלו שינויי� באופי השכונה

שהיו מעמודי התוו� של ביניה� דמויות , מייסדי בית הכנסת עזבו ואחרי� נפטרו

משכונה מעורבת והטרוגנית הופכת . ל"זאב לב ואדיר זיק ז' הקהילה כפרופ

, מחירי הבתי� הפרטיי� גבוהי�. גבעת המבתר לשכונה בעלת אופי חרדי

התושבי� החדשי�  .ומשפחות מהמעמד הבינוני אינ� מסוגלות לרכוש בה בית

רוב התושבי� . מניי� משלה�הקימו , ל"שרוב� חרדי� בני חו, ממוצא אשכנזי

, בחלק� חרדי� שהתיישבו בשכונה בשני� האחרונות, החדשי� ממוצא ספרדי
  

_____________________________________  

  

  

10
    . �"תש, הרב רפאל; א"תשנ, הרב דייכובסקי; ש	, ל"הנ; ט"תשמ, לב 

11
מתאר מריבות וחילוקי דעות בבתי כנסת לא רק בי� ספרדי	 ואשכנזי	 אלא א� בי� עדות ) 2006(נסי	 ליאו�  

יטיי	 העוברי	 על חברתיי	 ופול, זאת כתוצאה מתהליכי	 דתיי	, ספרדיות שונות החולקות יחד בית כנסת משות�
והימצאות שתי עדות ושתי מסורות בכפיפה אחת יוצרת מתיחות , כל עדה רוצה לשמר את מסורתה. החברה הספרדית

  .המובילה לעתי	 להשתלטות עדה אחת ומסורת אחת על כלל בית הכנסת
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על ידי קבוצת הפורשי� מבית , כזכור, הצטרפו לבית הכנסת הספרדי שהוק�

�ספרדי� , ש ריי� הצטרפו מתפללי� חדשי�"לבית הכנסת ע. הכנסת המשות

המצטרפי� , ויחד ע� זה. המשולב המקבלי� כמוב� מאיליו את הנוסח, ואשכנזי�

  .החדשי� מתקשי� למלא את השורות המידלדלות בבית הכנסת

  

  סיכו� והשתמעויות
. למרות התמעטות מספר המתפללי� האחדות והמעורבות הקהילתית מתגברות

ייתכ� מצב ששני בעלי תפילה . בניהול התפילות" פנקסנות"נעלמה תופעת ה

בעל תפילה , יתרה מזו. בל ללא כל הערהבשבת יהיו מאותה עדה והדבר מתק

מעדה אחת עשוי להשתמש במנגינות ממקורות מזרחיי� ומערביי� באופ� טבעי 

כבעל תפילה אני משלב בקדושה של מוס� לשבת מנגינה של , לדוגמה. ביותר

בתפילת . לשמחת� של כל המתפללי�, קרליב� ע� מנגינת שיר של זהר ארגוב

כפי שכבר . � מנגינות מסורתיות מזרחיות ומערביותהלל אנחנו משלבי� כבר שני

בשני� האחרונות נאמרות על ידי כל הציבור תפילות גש� וטל בשני , תואר לעיל

�בתורה קוראי� בכל הנוסחי� בהתא� לזמינות בעל . הנוסחי� זה לאחר זה ברצ

, פסוקי ההקפות בשמחת תורה נאמרי� לפי כל הנוסחי�. הקורא ולא לפי התור

תענוג לראות , כשיוצאי� בתו� התפילה מבית הכנסת. � מנגינות ההקפותוכ� ג

את כל הציבור עומד בחצר לשיחות הרגילות של אחרי התפילה ללא מחיצות 

  . עדתיות

למנגינות ולנעימות , געגועי� למסורת העדתית בדר� כלל אנשי� מביעי�

בגבעת והנה מסתבר שכמעט כל מי שהיה קשור לבית הכנסת . שעליה� גדלו

מביע את געגועיו לסגנו� , המבתר א� לא גר היו� בשכונה מסיבה זו או אחרת

הדבר בא לידי ביטוי בשלושת הרגלי� . התפילה המיוחד שהתגבש בקהילה

ובימי� הנוראי� כשבתי הכנסת מתמלאי� לא רק בתושבי השכונה אלא ג� 

מהל� ב. בחברי� ובני משפחה המבקשי� לחזור למנגינות ולנוסח המוכרי�

מתפללי� מהמניי� " זליגת"השני� אפשר להבחי� בימי� נוראי� בתופעה של 

שהמניי� המשולב יחד , לדעתי, התופעה הזו מוכיחה. האשכנזי לספרדי ולהפ�

יצרו מסורת חדשה שאליה מתגעגעי� , ע� האווירה המיוחדת שנוצרה בקהילה

  ". בית אבא"לא פחות מאשר למסורת 

–השותפות הספרדית. וצאות לוואי נוספותלקהילה המעורבת יש ג� ת

בני אשכנז . אשכנזית הביאה לכ� שמנהגי כל העדות מוכרי� לכל חברי הקהילה

יודעי� אי� מתנהגי� ומה אומרי� בניחו� אבלי� אצל בני עדות המזרח וכ� 

סיגלתי לעצמי את המנהג הספרדי לומר , כבעל תפילה מרקע אשכנזי, אני. להפ�
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ואני מוצא שהדבר מביא להתעוררות בקרב , בקול חלק גדול מהתפילות

  .המתפללי�

הרבה פעמי� נשאלתי על ידי מכרי� שהיו מעורבי� בהקמת קהילות חדשות 

מעול� לא נתתי תשובה . הא� כדאי להקי� בית כנסת משות� לעדות השונות

לאחר שתיארתי באוזניה� מה קרה אצלנו במהל� השני� נהגתי להוסי� . החלטית

יש הרבה בתי כנסת בישראל המשלבי� ". ואור� רוח ה� ש� המשחקסבלנות "

אול� לא ידוע לי על בית כנסת אחר בישראל הדומה , בי� נוסחי העדות השונות

אני יודע שהייתי רוצה . בהתנהלותו לבית הכנסת שלנו ולנוסח הייחודי שפיתחנו

בתר השכונה הסמוכה מצפו� לגבעת המ, בפסגת זאב. לראות עוד רבי� כאלה

בתי כנסת המייצגי�  31הוקמו , שנה לאחר שנבנתה גבעת המבתר �15שהוקמה כ

, )4(צפו� אפריקה , )4(ד "חב, )3(תימ� , )6(עדות אשכנז , )14(את עדות המזרח 

–ה"תשס, שפנייר(וכ� קיימי� מנייני� לרוב בבתי� פרטיי� ובמבני ציבור 

ב במתכונת כזו או אחרת אי� ביניה� א� לא בית כנסת אחד המנסה לשל). ו"תשס

  .את נוסחי העדות השונות

  

  
  מראה כללי –ש ריי� בגבעת המבתר "בית הכנסת ע
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התהלי� . אי� בתיאור הדברי� כא� מענה לכל השאלות שהוצגו בפתח המאמר

ובוודאי שאיננו מתאי� למי שמעוניי� לשמר , שעברנו איננו מתאי� לכל קהילה

לאומי הוא תהלי� �מיזוג הגלויות בציבור הדתיאבל . את מסורת אבותיו במלואה

ועל , והקהילה שלנו מוכיחה שנית� להגיע לשילוב ג� בבית הכנסת, בלתי הפי�

  .כ� גאוותנו

  

  מקורות
  .842, מקור ראשו� .זרי� בבית אבא, )ד"תשע(' מ, אביט�

  .123, עלוני ממרא. מליברליז� מוסיקלי עד מנייני קרליב�). א"תשע(' י, אלטמ�

  903, מקור ראשו�. כבר לא אורחי�). ה"תשע(' מ, זגלובו

 .https://www.youtube ,)מצגת( גבעת המבתר מאז ולעול). ללא תארי�(' ד, גולדפל�

com/watch?v=6M-AL_N9k70  

מהדורה ) (3( 772, עמודי. הרהורי� על נוסחי התפילה ומקומו של היחיד ).ע"תש(' ט, גרוס

  ).אינטרנטית

' ק: בתו� .1980–1860, אוכלוסיות ובתי כנסת נודדי� בירושלי�: משנה מקו�). 2011(' ר, גפני

היסטורית �מחקרי בגיאוגרפיה: עיר בראי מחקרה ,)עורכי�(בר ' ד, זלצר' א, הטב�כה�

האוניברסיטה , הוצאת מאגנס: ירושלי�). 265–238' עמ( תרבותית של ירושלי לדורותיה

  . יהדותומכו� שכטר למדעי ה, העברית

דת ולאומיות בעשר שנות , קהילה": מסגרת חיינו הפרטיי� והציבוריי�"ב). 2016(   ��

  .91–82' עמ, 48, קשר. )1975–1966(טורי ישרו� 

  .106–101 'עמ ,יב, תחומי� .מנייני� שני בי� כנסת חלוקת בית). א"תשנ(' הרב ש, דייכובסקי

  .903, מקור ראשו� .אשכנזימי שחציו מזרחי וחציו ). ה"תשע(' ע, חסו�

  .903, מקור ראשו�. פנתר ורוד). ה"תשע(' י, יפרח

. ?הא� אפשר אחרת: דתי אשכנזי�חינו� ציוני/ ולבי במזרח ) א(אני במערב ). א"תשע(' ח, כה�

  ).מהדורה אינטרנטית( 49, דעות

  . גזית: ביבא�תל. ישראל מפירושא מירושלי' איגרת ר –אגרות אר� ישראל ). ג"תש(' א, יערי

  .187–151' עמ, י ,תחומי�. דיני ממונות במעמד צד אחד). ט"תשמ(' ז, לב

  .178–177' עמ ,י ,תחומי� .די� לסדרי זכות בעל די� להתנגד ).ט"תשמ(   ��
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  .51–29' עמ, כא ,אקדמות
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