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ירושליםמשה״,״ימיוצפתהקדוש״,"האר״יהכרמלטירתתנחום",״בית



שערי
תפילה

אילתועדמצפתמיוחדיםהכיהכנסתבתי

הכיפוריםליוםמיוחדפרויקישראל(רכבת)כולל

d17w111ימין17c\wnrהכנבית nwn

1nntr:nwNבארוןהוחבאותרפ״טמאורעותולאחרהעתיקההעירלחומותמחוץאלשיצאו

שבוהקדושהובאווירתביופיוטמוןשלוהאמיתיהייחודאבלנשקכליבוהקודש

מה־לאחדנחשבמשהימיןשכונתשלהספרדיהכנסתבית

ראשונים

$TS1$מהראשונים$TS1$

$DN2$מהראשונים$DN2$בידיונבנההעת־קההעירלחומותמחוץאלשיצאו

הכ־ביתמחלונותטורקיה.יוצאירובםבשכונה,התושבים

נמת

$TS1$הכנמת$TS1$

$DN2$הכנמת$DN2$מרהיב:מבפניםיופיואבלהחומות,אתלראותשר

;rirraנברשותמ-לזיבים,קירציוריבטורקיז,ומ״קופ־ם

כי־במקוםלישיבהכורסאותבמיוחד,שיובאומורנו,זכוכית

סאות

$TS1$כיסאות$TS1$

$DN2$כיסאות$DN2$,ממוקםהקודשארוןירושלמית.אבןרצפתרגילים

מזרחית.הצפוניתבפינתו

צלצולכשברקעעתיקות,סמטאותביןנמצאהכנסתב־ת

ירו־קדושההרוח.טחנתמשםרחוקולאהכנסיותפעמוני

שלמית.

לאחר

$TS1$ירולאחר$TS1$

$DN2$ירולאחר$DN2$סליקיםכמהבשכונהנקבעותרפ״טמאורעות

הקו־ארוןבתוךמהםאחדשונים,נשקכליבהםשהוחבאו

רש

$TS1$הקורש$TS1$

$DN2$הקורש$DN2$הכנסת.בבית

בתיהם.אתהשכונהתושביכלכמעטנטשו1948כראשית

שה־לאחרהשכונה.למגניצבאיתלעמרההפךהכנסתבית

סתיימה

$TS1$שהסתיימה$TS1$

$DN2$שהסתיימה$DN2$רובםחדשים,בעוליםהשכונהאוכלסההמלחמה

אותווהפעילוהכנסתביתאתששיקמומטורקיה,הגדול

בווביקרוכולו,היוםבמשךולמדוהתפללובמקוםמחדש.

מגיעיםהיוםעדנוער.ובניילדיםרבנים,סוהרים,פועלים,

שהוות־ק־םמאזשנה40כמעטטורק־ה,יוצא־בולהתפלל

לרצונם.בניגודמשם,פונובשכונה

כהןומיצילום:הלרמשה



צפתהקדוש".״האר״י

הקודשובארוןלהתפלל,נהגוקארויוסףורבילוריאיצחקרבישבוהמקום

שנהםםבןתורהספרשלו

הכנ־בתימביןביותרלעתיקונחשבספרדיוצאייהודיםידיעל15ה־המאהבשלהינבנההכנסתבית

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$.הואהעיר.אתשפקדההגדולההאדמהרעידתבעקבותה־סורעדכמעטנחרב1837בשנתבצפת

יוסףרביוכןהקדוש״,"האר׳"בכינויוהידועלוריא,יצחקשרביהעובד־בשלבעיקרלגדולהזכה

וללמודלהתפללנהגוערוך״,״שולחןמהברקארו,

בגללמבןלאחרכשנתייםונפטר1570בשנתאליההגיעצפת,מקובלילגדולשנחשבהקדוש,האר״י

להתגורר,הקדושהאר״ינהגהמסורת,פיעלכךשבה,מערהנחפרההכנסתביתבלבקשה.מגיפה

מי־הר־נוףאללהשקיףנהגכשמהחלוןהזוהר,ספרמתוךהקבלהבסודותולעסוקללמודלהתבודד,

רון

$TS1$מירון$TS1$

$DN2$מירון$DN2$עדהכנסתבביתקיימתזמנורובאתבילהשבההמערהיוחאי.ברשמעוןרב־שלקברוציוןואל

הימיםבתשעתשמצוינתהארי",שלההילולהימיבמהלךבעיקרלזכרו,נרבהלהדליקוניתןהיום

באב.לתשעהשקודמים

שנה.500כ־בןעתיקתורהספרנמצאהקודשבארוןאגב,

אילןברתםצילום:יתחענת



אשדודהחצר"."מייסדי

המתפלליםמכללאחוזיםכעשרהמהוויםהנמלעובדי

התפילהביתעכשיונבנהתרומותיהםובזכות

עמותתבראשעומראשדוד,בנמלתפעולוער־ו״רלשעברסרוסי,מישל

התפילהביתאתקרוואןבתוךשנ־םכעשרלפנישהקימההחצר״"מייסדי

כנסתביתבעירט׳׳וברובענכנהאלהבימיםרבין.יצחקע״שהספרביתבחצר

הקרוואן,אתלהחליףשעתיד

"ישסרוסי.מספרהמתפללים",ברשימתאיש250מ־נמלעובדי25לנו״יש

צעיריםועובדיםסתריםאתתים,מנופאים,שניעבודה,מנהלישלושהפה

אונייה".סוכנישלושהגםישובנוסףלפנסיהיצאתיכ־בנמלהכרתישטרם

הרבהינווהחזןכמקוםתורהשיעורימעבירהנמל,גמלאידהן,יוסףהרב

דרעי.שרון

הקבלות.דרךזהאתיודעאניעדות.44מייצגיםאצלנו״המתפלליםסרוס־:

בולגרים,מרוקאים,תוניסאים,אתיופים,הורים,ג־אורגים,השארביןפהיש

יושקעוהמרתף.בבנייתשקליםמיליוןכ־הושקעוכהערועוד.אשכנזים

שנתיים״.בעודשיסתייםהעליוןהחלקבבנייתשקליםמיליוןכ־עוד

ותי־נמלמעובדימגיעהמקוםלבנייתמהתרימותגדולחלקכילצייןראוי

קים

$TS1$ותיקים$TS1$

$DN2$ותיקים$DN2$.וחדשים

״אנירגוע.הכולהכנסתבביתהנמל,ועדבשעתושייצרלסערותבניגוד

ליאומריםהמקריםברובאכלשניתן,כמהלשתףדברים,לומררוצהתמיד

מריבותאיןאצלנואין.אבלויכוחים,שיהיורוצהדווקאאניעליך׳.׳סומכים

שמיים״.לשםוהכולהתודהאתשאוהבתקהילהוזותחרותולא

העמותה?ניהוללביןבגמלעבודהביןדמיוןיש

מספיק״.לאוזהביוםשעות16פועלזהפהאזשעות,24עובדהנמלאם"כן.

ריאןצילום:הרוש«יאיר

עכוהתורה"."אור

שדומההכנסת,בביתהמרשימותהפסיפסעבודות

אירועיםמתארותשבתוניסיה,גרבהבאיהגדולהכנסתלבית

ישראלעםשלמההיסטוריה

תיירותלאתרהופכיםרביםלאאבלובעולם,בארץומפואריםיפיםכנסתבת־הרבהיש

בעדאש,ציוןהקמתומיוםעומדהזההכנסתביתמאחוריתבל.קצוותמכלמגיעיםאליו

חצהכברבעדאשתורה׳׳."אורהכנסתביתעםמזוההשהכיוהאישיותהחיההרוהשהוא

הגבורות.גילאת

ביתשלהעתקוהואמתוניסיה,עוליםבידי60ה־בשנותנבנהקפלןברחובהכנסתבית

הח־צו־הכנסת,ביתקירותתוניסיה.שבדרוםג׳רכהשבאיגריבהאלהמפורסםהכנסת

ניים

$TS1$החצוניים$TS1$

$DN2$החצוניים$DN2$,צבעוניותפסיפסאבניבמיליוניכולםמכוסיםמהרצפה,וחלקתקרתווהפנימיים

טבעיים,האבניםצבעיישראל.עםשלסיפורואתהמספרותוויטראז׳מוזאיקהויצירות

נצבעה.לאמהןאחתואף

טב־וכולןומהגולן,מהגלילתמנע,מכרותאילת,מהריבארץ:מקוםמכלהובאוהאבנים

עיות.

$TS1$.טבעיות$TS1$

$DN2$.טבעיות$DN2$היהודי,העםשלמההיסטוריהאירועיםשמספריםויטראז׳חלונות140במבנה

ועוד.השואהימידררמהתנ״ך,

בימותולתפילותמדרשלביתמיועדתהראשונההקומהוחצי.קומותשלושהכנסתבבית

בקומהובחגים.בשבתותלתפילותמיועדתהשנייההקומהלאירועים.גםומשמשתהחול

השואה.לנושאהמוקדשותמהיצירות11ובומתחםהקומהבחציהנשים.עזרתהשלישית

שכולםההורה(,ספר־אתמניחיםשבהםהקודש)ארונותהיכלותשבעהבמקוםכןכמו

מהודרים.תורהספר־49ובתוכםמכסף,עשויותדלתותיהםבפסיפס.מבפניםמצופים

רקו־שלושהפרוכתמג׳רבה,משפחהשהביאהשנה,400כ־בןתורהספרהואמהםאחד

מה

$TS1$רקומה$TS1$

$DN2$רקומה$DN2$זהב.בחוט־

mm :DiT^ 71/717Y13סגל

ישראלרכבתהנוסע.הכנסתבית

לידבקרוןשתריתלתפילתמתייצביםאביבנהריה־תלבקונוסעים

תורהספרגםלנסיעהמביאיםוחמישישניבימיהקטר

אביבנהר־ה־תלהרכבתבקוהמוקדמותהבוקרבשעותלנסועשנהגוומסורתייםדתייםנוסעים

הנסיעה.במהלךשחריתלהתפלליוכלוכיצדפשוטה:לאשאלהעםהתמודדו

לקטר.הצמודהראשוןבקרוןשנמצאישראל,רכבתשלהניידהכנסתביתנולדכך

בכלמוקדםלקוםנאלציםשממילאשהנוסעים,משוםמיטביבאופןזמןניצולמאפשרהמהלך

להתפללאפשראיבכללהחורףשבימיעודמהלהתפלל.כרייותרעודלתקדיםצריכיםלאבוקר,

00:6אחר־רקשמתחילההשמשזריחתלפנ־

שהוקםהניידהכנסתבביתכתובבלתיאחדחוקישחילונייםלביןדתייםביןעימותיםלמנועכד־

תפילה.בזמןאחרלקרוןלעכורמנוסעות,ובעיקרמנוסעים,מבקשיםלאאופןבשוםברכבת.

הקרון.שלהאחורילחלקולזוזמרצונם־עד־פומתפלל־ם,שאינםאלוכלל,בדרך

אלהמובאיםתורהספרישלתרומותבעקבותהנוסע־ם־מתפללים.מספרגדלהאחרונותבשנים

גםהתפילותאחריהשבוע.מפרשתקצרקטעקוראיםשבהםהימיםוחמישי,שניבימילרכבת

כיהדות.קצרשיעורמוגש

שח־תפילתמתקיימתבושגםזעירכנסתביתלאחרונהשופץאביב,שבתל״מרכז״ברכבתאגב,

רית

$TS1$שחרית$TS1$

$DN2$שחרית$DN2$00:6אחריקצתמתחילההתפילהראשון־חמישי.בימים

סגלנחוםצילום:\סלריצחק



הברנויל¥ירוזתנחום׳/"בית

חלונות19ו־זהבמצופותנברשותמאינדומיה,דלתות

מדינותיוצאיבידימומנהשבנייתוהכנסתבכית\ראז'וי

בארץהמפואריםלאחדנחשבוהואקווקז

הקבלןידיעל2003ב־שנבנהקווקזלעוליהכנסתבביתהושקעושקלמיליוןכשני

מג־לפחותכךובעולם,בארץהיפיםהכנסתמבתיבאחדמדוברמעכו,ממןגבריאל

דירים

$TS1$מגדירים$TS1$

$DN2$מגדירים$DN2$בו.והמבקריםהמתפלליםאותו

שמונקראומכאןאביו,נשמתלעילויזאתשעשהתנחום,בןזאורביוזמתהוקםהוא

זאור,בנייתו,לאחרכשנההכרמל.בטירתהכלניותברחובשנמצאהכנסת,ביתשל

אלמונים.ידיעלבמוסקבהנרצחהכנסת,ביתנבנההנדיבהשבתרומת!

ומפוארותמרשימותעץדלתותשת־נשימה.עוצריהכנסתביתשלוהיופיהפאר

שלתבניתאמןבידמגולפתהקודשארוןדלתותמעלמאינדומיה.היישריובאו

ובעיטוריםולבןזהבבצבעיהמעוטריםענקעמודימוצביםבצדדיוהמערבי.הכותל

נדירות.חןאבנישלצבעוניים

19מ־פחותולאזהב,מצופותפארנברשותמשתלשלותהמפוארההיכלמתקרת

נוספים12ו־המיניםשבעתכנגדשבעההכנסת:ביתאתמקשטיםויטראז׳חלונות

זהב,עץ,שלהמדהיםהשילובהשבטים.12אתומסמליםהכנסתביתבכיפתנמצאים

תחושהיוצריםומודרנייםעתיקיםיהודייםסמליםעםוצבעונייםמסוגנניםבדים

מלכות.ארמוןשל

ומוזיאוןקדושהלתשמישיחנותאורחים,הדר־לגברים,מקווהגםעשהכנסתבבית

עתיקים.ידוכתב־מהקהילהרבניםשלתמונותהקירותועלקווקזליהדות

מחו״ל.תייריםהםאותומהפוקדיםורביםפופולריתיירותאתרהואהמקום

סגלנחוםצילום:סופרפרץ

צפת"אבוהב״.

שקלםםשל\רותהשגביעללראותאפשרהכנסתביתמבנהאתמחדשונבנהאדמהברעידת1759ב־נהרסהוא

לאחדנחשבלספירה,16ה־במאהשנבנההכנסתבית

שעלהמקורי,המבנהיעיר.העתיקיםהכנסהמבתי

תכנסתלביתיסמוךממוקםהיהרבותגרסאותפי

הגדו־האדמהרעידתאתשרדלאהספרדי,האר״י

לה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$לאחריה,מחדשנבנהוהוא1759בשנתשאירעה

הכנסתביתשלשמוכיום.ממוקםהואשבובמקום

אבוהב,יצחקרבישלשמועלהנראה,ככלנקרא,

המאור׳׳.״מנורתההלכותקובץמחבר

ארו־שלושהממוקמיםהכנסתביתשלהדרומיבקיר

נות

$TS1$ארונות$TS1$

$DN2$ארונות$DN2$600ו־500בניעתיקיםתורהספריובהםקודש

עלנכתבמהםאחדהאדמה.רעידתאתששרדושנה

המתפלליםלציבורמוצאוהואאכוהביצחקרביידי

יוםהשנה,ראשהשנה:במהלךמועדיםבשלושהרק

בס־מעוטרתהכנסתביתכיפתושבועות.הכיפורים

מל־

$TS1$בסמל$TS1$

$DN2$בסמל$DN2$12מתקופתנגינהכליצוירוומסביבהשבטים

המקדש.בית

אלמסגדנראההכנסתביתבכיפתהציוריםבאחד

המקדש״.בית"מקוםנכתב:ולצ־דובירושליםאקצא

לביתלפרוץאלמוניםהצליחושניםכארבעלפני

שוחזרולאחרונההעתיק.הציוראתומחקוהכנסת

והכיתוב.הציור

כה־ארבעההכנסתביתתקרתאתמעטריםבנוסף,

רים:

$TS1$:כהרים$TS1$

$DN2$:כהרים$DN2$וכתרמלכותכתרהכהונה,כתרהתורה,כתר

המ־שללבואוהציפייהאתשמצייןהישועה,קרובה

שיח.

חזן

$TS1$המחזן$TS1$

$DN2$המחזן$DN2$הכנסת״ביתחרר:שלמההרבהכנסת,בית

הוא"אחדפסח:מהגדתיודע/מי׳אחדפיעלעוצב

שנמ־מדרגותגרמישניהםשנייםאחד.כנסתבית

צאים

$TS1$שנמצאים$TS1$

$DN2$שנמצאים$DN2$שלו־אתמסמליםשלושההכנסת.ביתבתוך

■שת

$TS1$שלו■שת$TS1$

$DN2$שלו■שת$DN2$העמודים,איבעתהםארבעההקודש,ארונות

ל־דהירח־תשעההלאה.וכךהמבנהנתמךשעליהם

הרהאישהשלמקסיםכציורלביטו־באיםלמשל

הכנסת".ביתשלהתשיעיתהכיפהעלשנמצא

ברטקס־לעריכתמבוקשלמקוםנחשבהכנסתבית

במהלךבמיוחדלפופולרינחשבהואוחתונות.מצווה

שא־הבקשות׳׳,"שירתבומתק־ימתאזהחורףימי

פ־ינה

$TS1$שאפינה$TS1$

$DN2$שאפינה$DN2$התפשטותהעם16ה־במאהצפתמקובל־את

הקדוש,האר״ישלמשנתוולצידההקבלהתורתשל

אדם.לכללנגישהאותהלהפוךשביקש

השטרותגביעללראותאפשרהכנסתביהאתאגב,

שקל.200של

אילןברתםצילום:יטוזענת



„„„

״י

yrtfy
^״

,:

run."יתאילאברהם

למרוקומספרדשנה500בןתורהספרהגיעכך

רקומהבפרוכותונעטףהדרומית,לעירומשם

קראט24זהבבחוטי

אילתנמלעובדז״ל,אלבזבןאברהםרביע״שנקראהכנסתב־ת

אתשהתחילזההיהאלבזבןבנמל.עבודתובמהלךבתאונהשנהרג

רעייתוביקשהמותולאחרהשיזף.ברחובהכנסתביתהקמתהליך

הקמתו.אתשיסייםאדיבהכןמיצחקמרים

לאבדרךשהתגלגלשנה500כ־בןנדירתורהספרהכנסתבבית

שלברשותםהיההספרלאילת,שהגיעעדמרוקודרךמספרד,דרך

הספראתהחביאוהםמספרר,שברחולפניהאנוסים.ספרדיהודי

שבמ־טטיאןלעירוהוברחנמצאהואבךאחררבותשניםקיר.בתוך

רוקו.

$TS1$.שבמרוקו$TS1$

$DN2$.שבמרוקו$DN2$פעלההראשיתהרבנותלימיםלקזבלנקה.התגלגלהואמשם

ז״ל.אלעלחנןהעירתושבלבקשתהספרלהעלאת

הע־מהודרתפרוכתלתרוםהמתפלליםאחדביקששגה35כ־לפנ־

שויה

$TS1$העשויה$TS1$

$DN2$העשויה$DN2$לפנ־עדהוחזקההפרוכתקראט.24בזהבורקומהקטיפהמבד

שנים

$TS1$לפנשנים$TS1$

$DN2$לפנשנים$DN2$הפדרציהבביתלשימורשהועברהעדהכנסתבביתאחדות

באילת.הספרדית

בגו־יהיההתפילהסגנוןכינקבעהכנסתב־תשנבנהבעתאגב,

סח

$TS1$בגוסח$TS1$

$DN2$בגוסח$DN2$עודיו,שהתקיימההראשונההתפילהבעתאולםאשכנז,עדות

"שמע"בקריאתהמתפלליםאחדפצחוריהוט,מושביםהיוטרם

נקבעלמעשהוכךבעקבותיוהלכוהמתפלליםהספרדי.בסגנון

ספרדי־מרוקאי.בסגנוןבומתפלליםהיוםועדאופיו

ארבעזרא
דוס־סינטוסיוסיצילזם:"י
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גתקרייתישראל".קדושי"קהי

אתהכירוהאתיופית.העדהבןהואאשכנזבנוסחהכנסתבביתהרב

שלוםשרוןד׳ירהרב

אשכנזים.שלכנסתב־תרבהואבהם:והמיוחדשלום,שרוןד׳ירהרבשברמחסומיםהרבה

יוצא־מתתפלל־םשלכנסתבביתרבמשרתלולתתסירבהרבנישהממסדאחריקרהזה

אתיופיה.

$TS1$.יוצאאתיופיה$TS1$

$DN2$.יוצאאתיופיה$DN2$הםלישלה.והגודלהכיפהלצבעהייהה"הכוונהלי.אמרושחור׳׳,מספיקלא״אתה

'תח־ליאמרוגםהםשחורה.מספיקלאשהכיפהליהתבררשחור?מספיקלאשאניאומר־ם

ליף

$TS1$תחליף'$TS1$

$DN2$תחליף'$DN2$בסדר׳״.יהיההכולואזחליפהותלבשהכיפהאת

שמתפלליוכנסתבביתמקומואתומצאלוותרסירבאילן,בכרלפילוסופיהדוקטורשלום,הרב

מה־אכפתהיהלאממש"להםשואה.ניצוליידיעלהוקםאגבהמקוםאשכנז.בנוסחמתפללים

צבע

$TS1$מהצבע$TS1$

$DN2$מהצבע$DN2$אומר.הואשלי״,הכיפהמצורתאושלי

הכנסתלביתבאיםאתיופיהיהודיתלמודית.ולאמקראיתהיאהאתיופית״המסורת

מו־במנהגם",להמשיךיכוליםשהםאמרתיאניוכמקום.במזומןכסףותורמיםבשבת

סיף

$TS1$מוסיף$TS1$

$DN2$מוסיף$DN2$.הרב

עומ־המזרחעדותבנימתפלליםשביהכנסת״בביתהרבני.הממסדאתהקפיץכצפויהדבר

דים

$TS1$עומדים$TS1$

$DN2$עומדים$DN2$מסהר,לאזההאםלתורה.עליותכשמוכריםשקל,100שקל,50וצועקיםהתפילהבתום

שלום.ד״רהרבתוההבשבת?״,ועור

קיבלשלוםהרבכאשרשניםכארבעלפנ־הזההכנסתבביתהתרחשבמיוחדמרגשאירוע

לחתןממנוביקשהואאתיופיה.יהוד־להעלאתשפעלבמוסד,בכירהיההקועלטלפון.שיחת

בנו.את

לסגורביקשמוסדאיש״אותוהרי.נזכרסיני",הרמעמדממשבחופה,הייתהדקהדממה״קול

סודן״.שלבמדבריותחייאתשהצילזההיההואמעגל.

ריאןונו:צילוישי

רחובותעמנואל".ום״עדת

שהיההומוסקסואלהואהכנסת,ביתאתשמנהלגולדשטיין,מייקיהרב

בבירההגאווהמצעדיממארגני

נשים.לביןגבריםביןהפרדהאיןבמקוםשכןשונה,הואכילהבחיןניתןהתפילהלביתבכניסהכבר

מייק־הרבבראשועומדכיוםאמריקה.מצפוןעוליםידיעל1970ב־נוסדמילרברחובהכנסתבית

גולדשטיין

$TS1$מייקגולדשטיין$TS1$

$DN2$מייקגולדשטיין$DN2$מתגורריםהםוביוםזוגובןאתהכירמהארוןשיצאאחר־בירושלים.בעברשהתגורר

ביחד.

אשרגולדשטיין,הרבאומרמקובל״,לאעדייןזהאבללסבית,אוהומולהיותקליותרהרבה״היום

בבירה.הגאווהמצעד־ממארגניחלקוהיההפתוח""הביתבראשעמדשניםבמשך

זאתהאזור,מכלמשפחות200עבוררוחני״״ביתמשמשהמקוםכיגםמדגישהעמנואלביתקהילת

הנ־המקובלות,התפילהמסגרותביןכולה.בסביבההיחידהשוויוניהכנסתבביתשמדוברמאחר

ערכות

$TS1$הנערכות$TS1$

$DN2$הנערכות$DN2$המתקיימתמצווה,ובנותבנילילדיםלימודתוכניתהכנסתבביתמציעיםבצוותא,כאמור

שוויונית.תפיסהפיועלמשותףבאופן

יוצאיםבמסגרתההקהילה,מטעםהנוער,תנועתשלפעילותהכנסתבביתמתקיימתשלישיבימי

ומצוותתורהפלורליזם,ציונות,שלערכיםביןבשילובוכךטבע.ולמחנותלטיוליםהחניכים

מוצהר.הומוסקסואלורבביחד,וגבריםנשיםעםתפילותיה,אתלקייםהקהילהממשיכה

הםהכנסת,ביתלתוךנכנסיםאנחנוכאשרלנולחכותיכוליםלאבהםמאמיניםשאנחנו״הערכים

לגב־וגםלנשיםגםטליתביחד,כולםמחיצות,כליבו:מאמיניםשאנחנומהוזהתמיר,א־תנוהולכים

דים

$TS1$לגבדים$TS1$

$DN2$לגבדים$DN2$הרב.אומראהבה",והרבה

קואנקסקוביום:ציסימהגיל
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לביתזההבנחתביתבנולוב

ושנקראזליטןבכפרשהיההתפילה

בושאייףהצדיקהע׳׳ש

הכנ־ביתשלהאינטרנטבאתרמתאררגבעופרהחוקר

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$ועשיריםנדבניםשמיים,־ראיודיואשת־בושאייףכי

להנציחאלמנתוביקשהבושאייףמתכאשרמופלגים.

בירו־אחריוהותירהואכיומצאהבדקההיאזכרו.את

שה

$TS1$בירושה$TS1$

$DN2$בירושה$DN2$הכ־ביתאתהקימהשםבזליטן,שרכשגדולהקרקע

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$,לזכרו

די־לסוגיההפךוהאירועהכנסתביתנשרף1867ביולי

פלומטית

$TS1$דיפלומטית$TS1$

$DN2$דיפלומטית$DN2$העו־האימפריהשלהגבוהיםבדרגיםשטופלה

תמנית.

$TS1$.העותמנית$TS1$

$DN2$.העותמנית$DN2$הסולטןשלהוראהניתנהמכןלאחרשניםשלוש

אתלממןבזליטןהמוסלמיםהתושביםאתלחייבהטורקי

היה.וכךהכנסת.ביתשיקום

1950ובשנתזליטן,־ה־ד־אליהעלוהמדינההקמתעם

־׳־

למדי־שנה30במלאתזיתן.מושבאתללודסמוך

נת

$TS1$למדינת$TS1$

$DN2$למדינת$DN2$חלוםהגשמתבגדרשהיהסבוהמבצעהושלםישראל

לחלוטיןזההכנסתביתהיקםבמושבמהם.רביםשלישן

בושאייףהגברתהרחוקהבזליטןשהקימההכנסתלבית

בעומרובל״גבסוכותבשנהפעמייםהאהוב.בעלהלזכר

הילולות.בונערכות

של״הייחודיותמספר:במושב,שמתגוררדבוש,שמעון

מר־חזותוגםבחזות.ופחותשלובמהותהינההכנסתבית

שימה

$TS1$מרשימה$TS1$

$DN2$מרשימה$DN2$המהותאךכלוב,הכנסתביתשלמדויקהעתקוהיא

תושביםעבורלרגלעלייהומוקדלייחודיאותוהופכת

הארץ.רחבימכלרבים

רי־בתכונותניחנההכנסתביתקרוישמהשעל"הצדיקה

פוי

$TS1$ריפוי$TS1$

$DN2$ריפוי$DN2$.סיפוריםשומעיםואנחנושמענוהשניםלאורךרבות

חולי.ללאבבוקרוקמוכלילהעליהשחלמואנשיםעל

לפניה".הולכותסגולותיה

קואנקקקוביצילום:סימוןלימור


