
ארון הקודש שבור, סידורי התפילה זרוקים 
על הרצפה, הנברשות מנופצות. הפעילה 

החברתית ברית יעקובי מתעדת בתי כנסת 
נטושים בתל־אביב, גם אם זה אומר לפרוץ 

פנימה ולהתיידד עם ההומלסים שגרים שם. 
"תל־אביב הופכת לעיר לעשירים, ובתי הכנסת 
נופלים בין הכיסאות", היא אומרת, "אף אחד 

לא מתמודד עם נטישתם". בתערוכה חדשה היא 
והאמנית דונה מוסן־לוי מציעות מבט אלטרנטיבי 

על מקומות שאיבדו את קדושתם

י ו ל ־ ן ס ו מ ה  נ ו ד  : ם ו ל י צ ד    ר א ה  נ פ ד

מתגוררת  שבה  הדירה 
ברית יעקובי )28( ברחוב 
אלנבי בתל־אביב, יש בית 
כנסת נטוש בשם "מושב 
זקנים". "לפני שנתיים", מספרת יעקובי, "המבנה 
התחיל להציק לי בעין. התחלתי לחקור אותו, 
סיפרתי עליו לחברים והם לא הבינו על מה אני 
מדברת למרות שכולם עוברים לידו כל הזמן. 
אבל מרגע שהבחנתי בו, התחלתי להבחין בעוד 
ועוד בתי כנסת עזובים, ממש כמו נשים שנכנסות 
להיריון ופתאום מרגישות שכולן סביבן בהיריון. 

־כשביקרתי בפסטיבל התרבות היהודית בקר
קוב, במסגרת משלחת של קהילת רועי לפיתוח 
מנהיגות יהודית, הבנתי שהגיע הזמן שנחזיר 

־לבתי הכנסת שלנו את המשמ
עויות המקוריות שלהם".

מאז היא מחפשת בתי כנסת 
שננטשו ומתעדת אותם יחד עם 
האמנית דונה מוסן־לוי. תערוכת 
הצילומים "מעט מקדש", שבה 

־תיעוד של המבנים שמצאו, מו
צגת עכשיו בנווה שכטר, מרכז 

־לתרבות ולאמנות יהודית עכש
ווית )אהרון שלוש 42 תל־אביב, עד 20.5(.

"יזמתי את הפרויקט הזה, שנקרא 'חלל פנוי', 
במטרה לחשוף את הסיפורים של יותר ממאה בתי 
כנסת נטושים בתל־אביב וכדי לפתוח את בתי 
הכנסת האלה כמרכזי תרבות ואמנות צעירה, 

־יהודית, מודרנית, חדשנית ובוע
טת", אומרת יעקובי. היא מפיקה 
ואשת חינוך שמלמדת מחשבת 

־ישראל, גדלה ברמת־גן ומתגו
ררת כיום בתל־אביב. "אחרי שאני 
מאתרת את בתי הכנסת האלה 
וממפה אותם, אני מארגנת בהם 
אירועי פופ־אפ, מרצה על הנושא 

ומדריכה סיורים בהם".
אבל למה את פורצת אליהם?  †

"גם אני כל הזמן שואלת את עצמי למה אני 
פורצת למבנים שלא שייכים לי. האם אני עוד 
נדל"ניסטית ג'נטריפיקטורית? לא, אבל אם אני 
רואה מבנה נטוש ברחוב, בעיניי הוא וההחלטה 

בית כנסת שיעקובי לא 
מסגירה את מיקומו. "בעבר 

אנשים היו באים לבית הכנסת 
לצחוק, לבכות, להתאבל, 

להתחתן. אני רוצה להחזיר 
אותם למעמד הזה" 

  "נוצר חיבור בין 
אנשי המועצה הדתית 
לאנשי חיי הלילה". 

ברית יעקובי

בית הכנסת היכל התלמוד

"הייתי 
חרדית, היום 
אני חילונית, 
ובאמנות אני 
חוזרת לעולם 
הדימויים של 
הדת". דונה 

מוסן־לוי
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"המבנה הזה שייך לקהילה עשירה מחו"ל", אומרת יעקובי, שמסרבת לגלות היכן שוכן 
בית הכנסת הזה. "הם מתלבטים מה לעשות עם הנכס הזה, שנמצא באזור סופר־מתויר, 

האם לשמר אותו כמוזיאון של העדה או 
להפוך אותו לעסק, לבית קפה.

"בתי הכנסת הם נוכחים־נפקדים 
בנוף. כל התמונות בתערוכה צולמו מטר 

ממרכזי תיירות, מהעיר הסופר־לבנה, 
רוטשילד, נווה צדק - וזו אחת הסיבות 
־שאנחנו לא חושפות את השמות והכתו

בות של כולם, כדי להשאיר ממד מסתורי 
וכדי להדביק עוד אנשים בחיידק שלנו, 

להפסיק להתעלם מבתי הכנסת הנטושים 
בנוף העירוני ולהתחיל להתייחס אליהם".

לגבי עתידו שייכים לתושבים. בעבר אנשים היו 
באים לבית הכנסת לצחוק, לבכות, להתאבל, 
להתחתן, לרקוד באירועים ושמחות, אני רוצה 

להחזיר אותם למעמד הזה". 
"תל־אביב הופכת לעיר פלסטיק לעשירים 

־בלבד, מתמלאת במלונות בוטיק ובקניוני אופ
נה, ומקומות שלא מצליחים לעמוד בסטנדרט 
הזה ננטשים. במובן זה בתי כנסת לא שונים 
מכל מבנה אחר שנותר מאחור. תוך כדי שאת 
ואני מדברות, עוד ועוד בתי כנסת נהרסים. מה 
שמעניין לגביהם זה שהם נפלו בין הכיסאות. 
אין אף אחד שחוקר אותם, דואג להם או מחליט 
כיצד להתמודד עם נטישתם: המועצה הדתית לא 
מתעסקת עם בתי כנסת שאין בהם מניין, בעוד 
מנהל הנדסה ומחלקת שימור של העירייה לא 
רואים בכל בית כנסת קטן וסנטימנטלי מבנה 
בעל ערך ארכיטקטוני. אחת הדרכים שלי לדעת 
שמבנה נטוש הוא בית כנסת היא כשיש מנורה 

־ומגן דוד, למרות שבהרבה מקרים נכנסתי לח
צרות עם מנורה ומגן דוד ואנשים אמרו לי שאין 

שם כלום".

איך נוצר החיבור בינך ובין מי שמצלמת  †
את המבנים, דונה מוסן־לוי?

"הכרנו דרך חברה משותפת מתחום האמנות. 
דונה הצטרפה אליי מהרגע הראשון, כשאני עוד 
שקשקתי מפחד. היא לימדה אותי טריקים, איך 
לפרוץ לבתי הכנסת מבלי שאנשים יחשדו בנו 
או ידווחו עלינו. לא יצרנו קשר עין, כל הזמן 
חייכנו, ואם שאלו אותנו שאלות אמרנו שיש 
לנו עבודה לבית ספר: לצלם מקומות מעניינים. 
אנחנו פורצות לבתי הכנסת בשבת, כי זה היום 
היחיד שבו אפשר לעשות את זה בשקט באור יום, 

־ואנחנו תמיד שואלות את עצמנו, האם אנחנו מח
ללות שבת או דווקא מכניסות רוח חיים למבנה?"

איך הצלחתן להיכנס למבנים? †
"או ששיחקנו עם הדלת או שטיפסנו ונקרעו 

־לנו כל הג'ינסים. הרבה פעמים האנשים שהשת
לטו על השטח פתחו לנו את הדלת, אבל הם לא 
רצו שנפרסם את התמונות מחשש שעוד אנשים 
ירצו להצטרף אליהם. הם מצאו את הבית שלהם 

שם, וזה די מקסים בעיניי".
דונה, איך ברית הצליחה לסחוף אותך  †

 יהודה הלוי 13  
בית כנסת בן ארבע קומות שהקים "הסבא מסלבודקה", הרב נתן צבי פינקל. פינקל היה 

אדם חשוב מאוד, מראשי תנועת המוסר ומייסד ישיבת חברון. מספרים שבהוראת רופאיו 
נשלח לגור תקופה בתל־אביב והחליט לייסד בה שלוחה לישיבה שתצמיח רבני ערים 

ומנהיגים. המבנה הזה נטוש הרבה שנים, אבל בשנים האחרונות קבוצה של חרדים מבני־
ברק החליטה להחזיר עטרה ליושנה. הם מגיעים כל בוקר באוטובוס מבני־ברק כדי ללמוד 

בו תורה, ונועלים אותו בברזלים. בסופי שבוע הם לא יכולים לבוא, אז דר רחוב חביב שומר 
להם על המקום וחוסם את הכניסה עם עגלות שוק. התחברנו איתו ולמרות שהוא נורא פחד, 

בסוף הוא הסכים לתת לנו להיכנס ולצלם שם".

"אנחנו פורצות בשבת 
לבתי הכנסת, כי זה 

היום היחיד שבו אפשר 
לעשות את זה בשקט 

באור יום, ואנחנו תמיד 
שואלות את עצמנו, 
האם אנחנו מחללות 

שבת או דווקא מכניסות 
רוח חיים למבנה?"

בית כנסת 
שאי־אפשר 

 להסגיר 
את שמו

היכל 
התלמוד

תיעוד של בתי כנסת 
נטושים במסגרת 

פרויקט "חלל פנוי"
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להרפתקה הזאת?
־"הדבר שאני הכי אוהבת זה לפגוש אנשים ול

טפס על גדרות. ברוב המקרים היינו בבית הכנסת 
רק כמה רגעים, הרבה פעמים האנשים בסביבה לא 
רצו שניכנס, אז נכנסנו בשושו ויצאנו מהר. גדלתי 
בירושלים, בהר נוף, שכונה חרדית. הייתי דתייה 
עד גיל 14. המשפחה שלי כולה חזרה בשאלה 
ארבע שנים לפניי ואני המשכתי ללמוד באולפנה 
לאומנויות. היום אני חילונית לגמרי, ובאמנות 
שלי מצאתי את עצמי חוזרת לעולם הדימויים של 
הדת, שממש השתלט לי על כל העולם היצירתי. 
זה נוגע במשהו לא פתור אצלי, שאני עדיין מנסה 
להבין. בתי הכנסת הנטושים האלה משאירים בי 

תחושה של בתי כנסת שהדת עזבה אותם. 
"לרוב אני עוסקת בפיסול או ברישום, זאת 
תערוכת הצילומים הראשונה שלי. כל הצילומים 
בתערוכה הם תיעוד טבעי שצילמתי בלי פלאש 

או חצובה". 
ברית, מה הקשר האישי שלך לבתי כנסת? †

"אני רואה את עצמי מסורתית, ההורים שלי 
קראו לי ברית כדי לסמן את הברית שלהם עם 
אלוהים, ואני מרגישה שאני ממשיכה של מסורת 
אבותיי ולא מורדת בה, למרות שאני משנה אותה 
בהתאם למה שמתאים לי, לעולם ולמודרנה. זה 
מה שמאפשר ל'חלל פנוי' להיות מעניין, כי הוא 
מייצר חיבור בין אנשים שלא היו נפגשים אחרת: 

אנשי המועצה הדתית עם אנשי חיי הלילה".
את יכולה לדמיין סיטואציה שבה את פוקדת  †

בית כנסת אורתודוקסי פעיל ולא נטוש? 
"לא".

למה התמקדת בתל־אביב? †
"אני רוצה להציג נרטיב אחר של תל־אביב, 

־שמזוהה כמקום סופר־חילוני, העיר העברית הרא
שונה שעלתה מן החולות בלי משקל עודף. כל 
הזמן מתייחסים לגימנסיה הרצליה כאל המקדש 
התרבותי המודרני, אבל למייסדי העיר היה רצון 

־גם לשמר את המקדש הישן, האורתודוקסי, ולה
קים לעצמם בתי כנסת. אחרת אי־אפשר להסביר 
איך בנו את 'בית כנסת הגדול' באלנבי, רחוב 
של תעשייה ומסחר, עם אלף מקומות ישיבה. 
גם הוא עמד נטוש עד לפני כמה שנים, פשוט 
כי לא היו מספיק מתפללים - את זה העלייה 
הצרפתית הצליחה לשנות. בעוד בתי כנסת רבים 
בעיר ננטשים, אחרים נפתחים עם קהלים חדשים: 

להט"בים, רפורמיים או קונסרבטיביים".
"מעט  התערוכה  אוצרת  פרידמן,  שירה 
מקדש", מסבירה: "תופעת נטישתם והתרוקנותם 
של בתי כנסת אינה ייחודית לתל־אביב, אך כאן 
המצב קשה הרבה יותר מאשר באזורים אחרים 
בארץ. במשך השנים נהרסו רבים מבתי הכנסת 
האלה, ואלה ששרדו משמשים היום פאבים, בתי 
קפה, חדרי כושר. האחרים מתפוררים ומיועדים 
להריסה. לחלק מבתי הכנסת הנטושים נכנסו 
חסרי בית, פליטים ונרקומנים, והמצב האבסורדי 
שבו מוטלים ספרי קודש לצד בני אדם אומללים 

־הוא מכמיר לב ודורש התייחסות מיידית. התערו
כה יוצרת חיבור בין אמנות ישראלית ובין יהדות, 
ומעלה שאלות על זהות, על מקום, על ישראליות 
ועל איך נמשיך לחיות את החיים היהודיים שהיו 

כאן בצורה שמתאימה להווה". 8 

  ביאליק 19 
"זה היה בית כנסת חסידי שנבנה בשנות ה־30. בעשור 
האחרון הוא לא פעיל, ומאז הוא נפגע מאירועי ונדליזם 
ושריפה שכילתה אותו. זה מבנה עצום, הסיבה היחידה 
שלא גרים בו הומלסים היא שהמבנה בסכנת קריסה, וזאת 
שאלה גדולה מה יעשו איתו. הוא נמצא ברחוב ביאליק, 
אחד הרחובות הכי משומרים במדינה, עומד לו מגודר 

וריק וצופה אל בית ביאליק".
איך פרצתן אליו? †

"טיפסנו מאחורה, עלינו וגילינו מבנה מפואר שהוזנח, 
מלא חתולים, עם בריכת מים בחצר. כשהשכנים ראו 
אותנו יורדות משם, הם מיד שאלו אותנו מה אנחנו 

עושות. תמיד מפליא אותי שאנשים מתחילים להסתקרן לגבי בית הכנסת רק כשהם רואים 
אותנו יוצאות ממנו, הרי הוא עומד להם מול העיניים כל השנה".

בית 
הכנסת של 
האדמו"ר 
מהוסיאטין

  רחוב בן מנשה, נווה שאנן
"התערוכה התחילה מבית הכנסת הזה, שנמצא מאחורי התחנה המרכזית החדשה", מספרת 

יעקובי. "זה היה בית כנסת חסידי, ובמשך שנה חזיתי בקריסה שלו. בהתחלה הגג נפל, אחר כך 
הייתה שריפה. בכל פעם שביקרתי בו מצאתי הומלסים, נרקומנים, חיילים סטלנים, מזרנים 

ספוגי שתן, מזרקים, שקים של בקבוקים למיחזור, חתולים, קני יונים. הכל, כי חלל בעיר אף 
פעם לא נשאר ריק. באחד הביקורים במקום הזמנתי את דונה להצטרף אליי ולתעד מה שנשאר 
שם. פחות מחודש אחר כך חברה שלי שגרה באותו רחוב התקשרה אליי ואמרה לי 'בואי דחוף!' 

־עד שהספקתי להגיע, שיטח שופל את השטח וכל מה שהיה בבית הכנסת הלך למגרסה. בעק
בות המקרה, דונה ואני החלטנו לבלות את השבתות בפריצות למבני בתי כנסת".

בית הכנסת 
"קהל 

חסידים"

שירה פרידמן, אוצרת התערוכה: "נכנסו לבתי 
הכנסת חסרי בית ונרקומנים, ספרי קודש 

מוטלים לצד בני אדם אומללים וזה מכמיר לב 
ודורש התייחסות" 
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