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תפילה 
נשכחת

העיר תל־אביב ידועה 
בתור מעוז החילוניות 
הישראלית. עיר של 
חופש, ים, מסעדות 
ובילויים. אך יש סיפור 
אחד שלא סופר, שנשכח 
והוזנח, והוא סיפורן של 
הקהילות ששגשגו בעיר 
עד לפני כמה עשורים. 
העובדה הזו הטרידה את 
ברית יעקובי, שהחליטה 
לאתר כמה מבתי הכנסת 
הנטושים, להחיות אותם, 
להביא לשם צעירים 
ולתעד, לפני שייעלמו

יא עוד לא בת 28, אבל 
בשנתיים האחרונות ברית 

יעקובי הפכה לשם דבר 
בעולם היהדות הצעירה 

והמתחדשת בלב תל-אביב. 
"חלל פנוי" הוא שמו של 
המיזם שהקימה, המבקש 

לחשוף את סיפורם של בתי הכנסת 
העתיקים והנטושים של העיר, להחיות 

אותם ולהחזירם לתודעה הציבורית. 
בימים שבהם תל-אביב משנה את פניה 
והופכת לעיר של מגדלי יוקרה, קניונים 

ומלונות בוטיק, יעקבי יודעת שהיא 
לא תצליח להציל את כל בתי הכנסת 

מכליה, וחלקם אכן ייעלמו עם השנים, 

ה
 צילום: רמי זרנגר גליה היפש 
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 "הרי בחו"ל אנחנו 
מרבים לבקר בבתי 
כנסת עתיקים, אבל  
כאן בארץ הם לא 
מעניינים אנשים שאינם 
מתפללים". ברית 
יעקובי בפתח בית 
הכנסת "מושב זקנים"
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אך היא מנסה בכל כוחה לשמר את 
זכרם ומורשתם מתוך רצון לעורר את 

החיבור בין העיר לתושביה, בין ישן 
לחדש, בין בתי הכנסת לרחובות העיר, 
ובין ישראליות ליהדות. היא עושה זאת 

באמצעות אירועי תרבות שמטרתם 
לגרום לקהל הצעיר, הלא בהכרח דתי, 

להתבונן מחדש על ערכי הקהילה, העיר 
והזהות היהודית. האירוע האחרון שערכה 

התקיים בליל ל"ג בעומר - פתיחת 
תערוכת צילומים בשם "מעט מקדש" - 

שתיעד פריצות לבתי כנסת נטושים. את 
התמונות צילמה הצלמת דונה מוסן-לוי, 

חברתה של יעקובי, שהתלוותה אליה 
לסיוריה. 

הרעיון לקיים תערוכה ניצת במוחה של 
יעקובי לפני כשנה. "גיליתי בית כנסת 
נטוש בשכונת שפירא בתל-אביב בשם 
'קהל חסידים', שהיה השטיבל החסידי 

הראשון בשכונה בין כל בתי הכנסת 
הספרדיים שם. במשך שנה עקבתי אחר 

ההידרדרות שלו. הוא ננטש, התקרה 
שלו נפלה, לאחר מכן פגעה בו שריפה 

והמקום החל להתמלא בהומלסים, 
נרקומנים ואשפה. למרות הכל, נשארו 

בו מזכרות יפהפיות - ויטראז'ים, לוחות 
זיכרון ישנים... כבר תכננתי אירוע 
בשיתוף עיריית תל-אביב שיתקיים 

במקום, וכחודש לפני האירוע יצאתי 
שוב לסייר בו. לקחתי איתי את חברתי 
דונה כדי שתצלם שם. צילמנו, ולתומנו 

חשבנו שבעוד חודש נקיים אירוע. 
שבועיים אחר כך עלו דחפורים על 

השטח, שיטחו 
והרסו את כל 
בית הכנסת", 

היא נזכרת 
בצער. "היום 
המגרש ריק 

לחלוטין. 
הצטערתי 
מאוד שכל 

לוחות הזיכרון, הוויטראז'ים, ההקדשות 
והנרות נזרקו ולא נשמרו, זה עצוב. אז 

גם הבנתי שהפקת אירועי תרבות בבתי 
כנסת נטושים זה מגניב, אבל חייבים 

לתעד ולתעד ללא הפסקה, לפני שהכל 
נעלם. כך יצאנו, דונה ואני, לתעד את 

שאר בתי הכנסת, ואז נולד הרעיון 
לתערוכה. לאחר שנה הצטבר לנו 

מספיק חומר עבורה. 
"למעשה, התערוכה מספרת סיפור 

מורכב מאוד. עולה השאלה למה אנחנו 
נכנסות למבנים שלא שייכים לנו. האם 
בית כנסת במצב כזה הוא מקום קדוש? 

מתי הקדושה נשארת בחלל? האם 

ההומלסים משמרים את המקום? בתפיסה 
האישית שלי החוויה הזו מורכבת. הבנתי 
שכאשר אני נכנסת לחלל כזה, אני קצת 
מחזירה אותו להיות בית כנסת, כי הוא 

שוב קדוש בעיני מישהו". 

יצירה יהודית יש מאין

את שמה המיוחד, ברית, קיבלה כי היא 
הבת הראשונה שנולדה להוריה, והם ראו 
זאת כברית בינם לבין אלוקים. היא גדלה 
ברמת גן למשפחה מסורתית-דתית שבה 

שלוש בנות. בצבא שירתה כמפקדת קורס 
הוראה ופיקוד בחיל חינוך, כולל שתי 

שנות שירות קבע. 
עולם היהדות ריתק אותה, אם כי לא 

תמיד במובן ההלכתי. היא למדה לתואר 
ראשון בתלמוד וכיום כותבת תזה 

לתואר שני בלימודי מחשבת ישראל 
באוניברסיטת בן גוריון. נושא התזה 
שלה הוא העיתונאי אדם ברוך ז"ל. 

לפרנסתה היא עובדת בהוראת מחשבת 
ישראל וכמפיקת אירועים. "אני לא 

אוהבת להגדיר את עצמי. אני מסורתית, 
מגיעה מעולם ההלכה, אבל לא ממש 
שומרת את ההלכה על כל דקדוקיה", 

היא ממהרת להבהיר. "יש דברים שבהם 
אני מקבלת את מסורת אבותיי ויש 
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""חשוב 
לשמר את 
המורשת". 

לימוד 
בבתי כנסת 

עתיקים 
ונטושים, 

מתוך 
התערוכה
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התקיים ללא יחסי ציבור, בעיקר דרך 
הפייסבוק, אך מאות אנשים הגיעו 

והתגבש קהל קבוע סביב אירועים אלה. 
"אנחנו תמיד מנסים לפעול יחד עם 

הקהילה או יוצאי הקהילה של אותו בית 
כנסת נטוש", אומרת יעקובי. "למשל, 

בהושענא רבה האחרון, שזה יום חיתום 
הדין, ערכנו ערב מיסטיקה בבית כנסת 

של עולי דמשק בנווה שאנן. זה נושא 
שמחובר לסיפור הקהילה, כי בדמשק 

יש מסורת גדולה של מיסטיקנים 
ופייטנים שפעלו שם. יחד עם הצעירים 
הגיעו לאירוע גם חלק מאנשי הקהילה 
המקורית שכבר לא גרים באזור. היינו 

אולי האירוע היחיד בתל-אביב שקשור 
להושענא רבה. בירושלים יש המון 

אירועים, אבל בתל-אביב כמעט ואין. 
בהתחלה לא הבנתי את מי זה מעניין 

חוץ ממני, כי אני חווה משהו בלב כשאני 
נכנסת לבית כנסת. המציאות מוכיחה 

אחרת - שאני לא היחידה". 

מדוע בחרת לערוך דווקא אירועים 
מוזיקליים? 

"כחוקרת מחשבת ישראל אני חווה עד 
כמה היהדות היא טקסטואלית. אבל 

היהדות היא חוויה כוללת בעיניי, לכן 
באירועים שלי יש מוזיקה ואוכל. החזון 

הגדול שלי הוא לייצר תרבות יהודית 
צעירה, מעניינת, אלטרנטיבית ולא 

ממוסדת. יש לזה קהל". 
את פועלת לשימור התרבות בבתי הכנסת 

אך פחות לשימור בתי הכנסת עצמם 
לטווח הארוך. מדוע?  

"הבנתי שהפעילות שלי נועדה לכמה 
שנים, לא לכמה דורות. זה עניין של כמה 

שנים עד שבתי הכנסת הנטושים ילכו 
וייעלמו. בתי כנסת ננטשים, נהרסים, 

ובמקומם נבנים מבנים חדשים וגם 
מוקמים בתי כנסת חדשים. עקרונית 
אסור להרוס בית כנסת, כי זה מקום 

קדוש, ובגמרא יש דיון שלם על זה. אבל 
כל עיר עוברת הליכי התחדשות. מרכזים 

עירוניים מתחדשים, אזורים אחרים 
פורחים - ומוקמים גם בתי כנסת חדשים. 

זה תהליך טבעי ואי אפשר להיאבק בו. 
חלק מהמבנים מיועדים לשימור, על 

חלקם יש מאבק כלכלי, חלקם הופכים 
למוזיאונים, אבל לא כל בית כנסת 

מתאים להיות מוזיאון. חשוב לשמר את 
הערך התרבותי שלהם, לספר את סיפורם 

של בתי הכנסת העתיקים של תל-אביב, 
כי זה סיפורה של קהילה.

"סיפרו לנו שתל-אביב זו עיר חילונית 
שקמה מהחולות, חדשה, אבל מתחילתה 

הקימו בה בתי כנסת כמו בית הכנסת 
הגדול. היו בה קהילות תוססות רבות 

של חסידים וחרדים, מה גם שכמעט כל 
העולים החדשים שהגיעו לעיר היו שומרי 

מסורת ונהגו להתפלל דרך קבע בבתי 
כנסת. זה סיפור שאנחנו לא מכירים. 

חשוב לשמר את המורשת, התרבות של 
הקהילות וההיסטוריה של תל-אביב. 
לצערי, תל-אביב הופכת להיות עיר 

של פלסטיק, לעשירים בלבד. כל מבנה 
עם ערך סנטימנטלי הופך להיות מלון 
או קניון, משומר מאוד עבור תיירים. 

תל-אביב מאבדת את הקשר עם הציבור 
הרחב, ועל זה חשוב לי לשמור. מאוד 

קל להזדעזע ממה שקורה לבתי הכנסת 
האלה, אבל התפיסה שלי יותר מורכבת. 

בתי כנסת נעזבים וננטשים כי אין 
מספיק מתפללים. במובן הזה, פונקציות 

קהילתיות חדשות מחליפות פונקציות 
ישנות, וזה לא נורא מבחינתי". 

מדוע התחום הזה מופקר כל כך מבחינת 

דברים שאני משנה ומחדשת. אבל אני 
בהחלט רואה את עצמי כהמשך ישיר 

לדורות עברו ולא כמשהו שמתנתק מהם. 
זה גם חלק מהייחודיות של מה שאני 
עושה. היהדות היא העולם התרבותי 

שלי, אני לא מתכחשת אליה, אני מודעת 
לפחדים שיש לאנשים ממנה ולקונוטציות 

השליליות שלה. הזהות המורכבת הזו 
עוזרת לי להביא לאותו שולחן אנשים 

שבסיטואציות אחרות לא היו נפגשים - 
כמו רבנים ואנשי חיי לילה". 

כיצד החלה דרכך עם בתי הכנסת 
הנטושים? 

"חיפשתי עשייה פוזיטיבית הקשורה 
ליהדות. אני גרה סמוך לרחוב אלנבי, 

מול בית כנסת נטוש בשם 'מושב זקנים' 
שנמצא על אלנבי, בציר ההליכה הקבוע 
שלי. שאלתי את עצמי מה אפשר לעשות 

עם מבנה מפואר נטוש כזה. הרי בחו"ל 
אנחנו מרבים לבקר בבתי כנסת עתיקים 

ולהתעניין בהם, אבל כאן בארץ הם 
לא מעניינים אנשים שאינם מתפללים. 

הבנתי שלהחזיר מתפללים לבתי הכנסת 
הנטושים זה לא התפקיד שלי, לא 

לכל בית כנסת אפשר בכלל להחזיר 
מתפללים, אבל אני בהחלט מסייעת 

כשניתן לעשות זאת. 
"כאשר הגעתי לפני כשנתיים לפסטיבל 
תרבות יהודית בקרקוב והלכתי להופעה 

בתוך בית כנסת נטוש, הבנתי מה אני 
רוצה לעשות עם בתי כנסת. שם הבנתי 
שבית כנסת הוא לא רק מקום תפילה. 
בגולה בתי הכנסת היו גם בתי קהילה. 
כיום יש בתל-אביב בתי כנסת נטושים 

שזכו לחיים חדשים על ידי העולים 
החדשים מצרפת, שפוקדים אותם לשם 
תפילות והתכנסות קהילתית, אבל יש 

בתי כנסת נטושים שלא יחזרו להיות בתי 
תפילה, והבנתי שאפשר לקחת אותם 

למקום אחר. אז הקמתי את מיזם 'חלל 
פנוי' - השם חלל פנוי הוא מושג בקבלת 
האר"י, המדבר על האינסוף שהיה צריך 

לצמצם את עצמו כדי ליצור חלל שבו 
תתהווה יצירה חדשה. בתי כנסת הם חלל 

פנוי וגם העיר תל-אביב היא חלל פנוי 
– עולם פנוי מבחינה דתית שבו יכולה 

להיווצר יצירה יהודית חדשה, כי התרבות 
היהודית בתל-אביב לא נחווית בעוצמות 

חזקות ומקוריות". 

סיפור ישן-חדש

המיזם החל את דרכו בהפקת אירועים 
מןמוזיקליים בבתי כנסת נטושים. הפרסום 
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"גיליתי בית כנסת 
נטוש בשכונת שפירא 
בתל-אביב בשם 'קהל 

חסידים', שהיה השטיבל 
החסידי הראשון בשכונה. 

במשך שנה עקבתי אחר 
ההידרדרות שלו - הוא 

ננטש, התקרה שלו 
נפלה, לאחר מכן פגעה 
בו שריפה והמקום החל 

להתמלא בהומלסים, 
נרקומנים ואשפה"
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הרשויות? 
"המועצות הדתיות לא עוסקות בבתי 

כנסת נטושים, הן עוסקות בבתי כנסת 
פעילים. במחלקת שימור והנדסה 

בעירייה עדיין לא רואים בבתי הכנסת 
מבנים שיש לשמר בכל מחיר, לכן 

הם נופלים בין הכיסאות. יש עמותות 
שעוסקות בנושא כדי לשמר ולהציל, 

עם חלקן אני עובדת. בדרך כלל אחרי 
כל אירוע אני מקבלת מידע על עוד בית 

כנסת נטוש ממישהו שזוכר שאבות-
אבותיו התפללו בו. אני תמיד עובדת 
עם הקהילה המקורית או החדשה של 
המקום, או עם מישהו שיש לו מפתח. 

דואגת שהאירוע התרבותי יתקיים בצורה 
מסודרת, עם תקני בטיחות. לצורך 

תערוכת הצילומים 'פרצנו' לבתי כנסת 
נטושים שבהם יש הומלסים, לא כמישהי 

שבאה מבחוץ, אלא כדי לספר סיפור 
מורכב". 

בנוסף לאירועי התרבות ולתערוכת 
הצילומים, יעקובי עורכת סיורים 

מאורגנים בבתי הכנסת הנטושים, 
מעבירה הרצאות וגם עורכת סיורי 

שוטטות ומזמינה אנשים להצטרף אליה. 
"אני מסתובבת המון, סורקת שכונות 

שלמות ברגל, ואמנים וצלמים רבים כבר 
ביקשו להצטרף אליי. אז אני מזמינה 

אנשים לשוטט איתי ולא יודעת מה נגלה. 
זה לא סיור מובנה, זה יותר אוונגרדי". 
 ,freespace.co.il ,באתר המיזם שלה
היא העלתה מפה המסמנת את כל בתי 

הכנסת הנטושים בתל-אביב, ומקווה 
לעבות אותה גם במידע נוסף על אותם 

בתי כנסת עם הזמן. “אני דור שלישי 
לתושבי תל-אביב, המשפחות שלי הגיעו 

מבולגריה ואיראן לתל-אביב. אני מספרת 
גם את הסיפור שלהן". 

ומה בעתיד? 
“אני מקווה ליצור מקום אחד קבוע, 

בית כנסת אחד לתרבות יהודית צעירה 
ואלטרנטיבית עבור התל-אביבים, 

שיתכתב עם ההיסטוריה. הייתי שמחה 
גם לייצר שיתופי פעולה בעולם עם בתי 

כנסת שהופכים להיות מרכזי קהילה. 
חשוב לי להדגיש שאני באה מאהבה, 

משלום, ומרצון לעשות חיבורים מעניינים 
ולא מהתרסה. אני פועלת מאהבה גדולה 

 ."לתרבות היהודית ולבתי הכנסת

אז והיום
סיפורם של כמה מבתי 

הכנסת הנטושים בתל־אביב
“מושב זקנים" ברחוב אלנבי: הבניין 

המפואר נבנה ב-1940 עבור העולים 
החדשים מפולין. גם הרב שך התפלל בו 
בזמנו. עם הזמן המתפללים עברו לגור 
במקומות אחרים, ובית הכנסת, השייך 

לבית האבות שנמצא מאחוריו, עומד 
נטוש החל משנות ה-90. כרגע מדובר 

במבנה המיועד לשימור עתידי. 
בית הכנסת של קהילת ברסלב 

ברחוב נורדאו: הקהילה בעלת המקום 
השכירה אותו לחברת מכוני כושר. 

הם הסבו את בית הכנסת לחדר כושר 
ששמו נקרא “בית הכושר". בימת החזן 
נותרה במקומה ונהפכה לבימה עבור 
מורת הספינינג. עזרת הנשים נהפכה 

לעמדת הקבלה של המכון. 
בית הכנסת “כתר דוד" בשכונת 
שפירא: זהו בית כנסת בתוך בית, 
ללא ערך ארכיטקטוני יוצא דופן. 

לפני עשרות שנים כמעט בכל בית שני 
בשכונה נפתח בית כנסת. הבעלים, 

אדם פרטי, הפך את בית הכנסת 
שנמצא בחצר ביתו לחנות מכולת. 

בית הכנסת “קהילת חסידים" 
בשכונת שפירא: השטיבל החסידי 

הראשון באזור. ננטש לפני שנים, 
התקרה קרסה, שריפה פגעה במבנה 
אך חפצי הקודש נותרו בו. עם הזמן 

הוא התמלא הומלסים ונרקומנים. לפני 
כשנה הרסה העירייה לחלוטין את 

המבנה והמגרש מיועד לבנייה. 
בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי: 

מבנה מפואר שנבנה עוד ב-1925 
ובתחילת דרכו היה שוקק חיים. עם 
השנים והתמעטות המתפללים הוא 

ננטש, ועמד כ"פיל לבן" עד לפני 
כארבע שנים, אז החליטה העמותה 

המפעילה להחיות אותו, ובחרה יו"ר 
חדש. כיום מתקיימות במקום תפילות 
רבות במניין בשבתות, נערכים שיעורי 

תורה הממלאים את המקום וכן אירועי 
תרבות שונים. 

בית הכנסת של האדמו"ר מהוסיאטין 
ברחוב ביאליק: בשנת 1937 עלה 

לארץ ישראל האדמו"ר רבי ישראל 
פרידמן מהוסיאטין ובחר להתיישב 

בתל-אביב. הוא שכר את הבית בדמי 
מפתח והסב אותו לבית כנסת, ובו 

אולם תפילה גדול וחדרים נלווים. מאז 
הפך הבית למרכז חסידות הוסיאטין 

בישראל. לאחר פטירתו מילאו את 
מקומו בנו ונכדו, אך עם השנים 

הידלדלה האוכלוסייה הדתית באזור 
ופעילות בית הכנסת דעכה, הבניין 

הוזנח וציורי הקיר בקירות הפנימיים 
התפוררו. כיום המבנה מיועד לשימור.

"בתי כנסת הם חלל פנוי 
וגם העיר תל-אביב היא 

חלל פנוי - עולם פנוי 
מבחינה דתית שבו יכולה 

להיווצר יצירה יהודית 
חדשה, כי התרבות 

היהודית בתל-אביב לא 
נחווית בעוצמות חזקות 

ומקוריות"

"לייצר תרבות יהודית צעירה, לא 
ממוסדת". מתוך המיזם "חלל פתוח"
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