
 

 

 בתי כנסת ותפילה ישראלית

 עיקרי הרצאתו של פרופ' עוז אלמוג ב"כנס הישראלי השלישי לחקר רוחניות עכשווית" 

 , ט' אדר ב' תשע"א(. 15.03.2011)הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, 

 שלום לכולם,

ובהוראה. הפרויקט הזה מהווה לדעתי המחשה נהדרת לחשיבות התיעוד הויזואלי במחקר הסוציולוגי 

תמונות  מצבורומים מכל הזוויות. בסופו של דבר אינספור ציל היופי במצלמה הדיגיטלית שהיא מאפשרת

אתה רואה פתאום דברים  התמונות, מארגן וממיין את מספר את הסיפור. כשאתה מגיע הביתה הסטילס

מון אינפורמציה עוד ה וחושף נותן פוקוס . זההמוגבלת באזור הצילוםשלא הבחנת בהם בזמן השהות 

 חשובה. 

בתי הכנסת הם עולם ומלואו, אבל אפשר כמדומני לתמצת את התפקידים החברתיים שלהם בימינו 

 בנקודות הבאות:

בין השאר  -א. בית הכנסת הוא הרבה יותר ממקום תפילה ותפקודיו רבים ומגוונים, גלויים וסמויים 

 חתי.בתחום העזרה הסוציאלית והסעד הנפשי, החומרי והמשפ

 -ב. בית הכנסת הוא למעשה מרכז קהילתי חשוב, המהווה עוגן של זהות וחלון ראווה של השתייכות 

לשכונה, ליישוב, לעדה, לקהילה ולעם ישראל. לכן הוא מטופח בהשקעה משותפת בלתי פוסקת, כמעין 

 שפחה. מעט מקומי. במקרים רבים הוא מהווה לקהילה מה שהסלון בדירת המגורים מהווה למ-מקדש

ג. לעתים בית הכנסת הוא השריד האחרון לקהילות אתניות שנמצאות בתהליך של היעלמות. ההתכנסות 

לתפילה, דרשה, לימוד, חגיגות ושמחות, היא גם מעין תזכורת לרקע ההיסטורי ולמכנה המשותף 

 התרבותי. 

ונית. הוא גם מאפשר ד. בית הכנסת יוצר מסגרת חברתית לאנשים זקנים שאין לה אח ורע בחברה החיל

 מפגש דורות מפרה ומכובד, הראוי למחקר בפני עצמו.

ה. בית הכנסת הוא בעיקרו )בעיקר בימי השבוע( עולם גברי סגור ובהיותו כזה הוא מאפשר לגברים 

 להיפתח לעצמם ולזולתם. 

ויים עבור מעניין, שיש לו תפקידים גלויים וסמוו. בחגים וסופי שבוע נוצר בעזרת הנשים מפגש חשוב 

 האישה הרווקה והנשואה )למשל איתור חתן פוטנציאלי(, הילדים, המשפחה והקהילה.



 

ז. בית הכנסת הוא גם מרכז לימוד )בית מדרש( בעל מאפיינים מענייניים וייחודיים. הוא מאפשר בין 

ליח השאר גם לאנשים בעלי מוגבלויות למידה והשכלה מצומצמת ליהנות מתהליך לימודי. בכך הוא מצ

 במקומות שבהם מוסדות לימוד חילוניים לא אחת נכשלים.

ח. לבית הכנסת יש דימוי אנטי דמוקרטי בעיני החילונים. בפועל יש בו אינספור גילויים של סובלנות 

 חברתית ופלורליזם דמוקרטי נוגע ללב.

כופים על המאמין ט. בתי כנסת ברחבי הארץ הם אתרי אוורור ורגיעה מסאון החיים והמולת היומיום. הם 

פסק זמן של התנתקות )כמו יוגה או מדיטציה( ומאפשרים לעובר האורח רגעים של חסד רוחני ושלוות 

נפש. לאדם המתפלל בית הכנסת מייצר מפגש חברתי יומיומי, לצד מרחב אינטימי מוגן, שמאפשר ביטוי 

 ופורקן רגשי ושמירה על משמעת עצמית.

אתרים החשובים ביותר לקיום טקסי המעבר של רוב הציבור היהודי י. בית הכנסת הוא עדיין אחד ה

בישראל )חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים כאחד(. מקצת מבתי הכנסת הפכו לחביבים ומועדפים על 

קבוצות מסוימות )בעיקר לחתונות ובר מצוות(, ומקצתם אף התאימו עצמם )באמצעות הרב והגבאי 

 ת/מסורתית ספציפית.המקומיים( לאוכלוסיה חילוני

יא. רבנים וגבאים רבים ניחנו במיומנויות ורגישויות אסתטיות יוצאות דופן. בניית בית הכנסת היא עבורם 

לא רק חלום דתי אלא גם סוג של הגשמה עצמית בתחום כישוריהם האישיים. הם נעשים הארכיטקטים 

מפעל חיים( והתוצאה במקרים רבים  ומעצבי הפנים של בית הכנסת )שהוא "הבייבי" שלהם ולעתים ממש

 מרהיבה ומרגשת.

יב. בניית בית כנסת מצריכה גם כישורים פילנתרופים ויכולת כריזמטית לגייס תורמים ואנשי מקצוע. יש 

לא מעט רבנים וגבאים שהצליחו ליצור יש מאין וסיפור הקמת בתי הכנסת, כפי שסופר לנו בראיונות, 

 תיים רבים.הוא סיפור מרתק עם לקחים חבר

שאליהם זורמים מדי יום אלפי מתפללים. כך, למשל, בית  –השטיבלאך בעיקר  –יג. ישנם בתי כנסת 

עוברי אורח. תחזוקתם  15,000-כנסת )שטיבלך( איצקוביץ בבני ברק, שבו מתפללים מדי יום למעלה מ

לא מעט גבאים בעלי השוטפת מחייבת יכולות ארגון וניהול גבוהות. במסעותינו ברחבי הארץ גילינו 

 יכולות כאלה. המעוף, המסירות וההבנה האנושית שלהם מרשימים בכל קנה מידה.

יד. הבדיחה מספרת על אדם שנסחף לאי בודד ובנה שני בתי כנסת: אחד לשימושו והשני כזה "שכף רגלו 

שית, לא תדרוך בו". מטבע הדברים, בית הכנסת הוא גם מוקד של מתחים וקונפליקטים ברמה האי

 הקהילתית והפוליטית. 

טו. בניית בית כנסת חדש היא במקרים רבים אות וסימן לפיצולה של קהילת תפילה, או להיווצרות זרם 

חדש. לעתים הזרם הזה יונק ממעיינות עתיקים )למשל, משנת ברסלב( ולעתים ממעיינות חדשים )למשל, 

 ולוגית(.המשנה האק



 

. סיפורו של בית הכנסת הוא פעמים רבות מראה סוציולוגית של תקופה, ו/או מרחב גיאוגרפי וחברתי. זט

כך למשל, בית כנסת בבני ברק שקהילת מתפלליו הפכה מדתית לחרדית מספר את סיפורה של העיר 

 פי.שנים האחרונות את הרכבה הדמוגרהששינתה בשלושים 

פארתו של בית הכנסת הם במקרים רבים )בעיקר בחברה החרדית( ביטוי תחרותי יז. גודלו, ייחודיותו ות

 בבחינת "שלי גדול ויפה יותר".  –לעוצמתה של הקהילה )חסידות( 

יח. במדינת ישראל קיימות אינספור "רקפות בחגווי הסלע", לאמור בתי כנסת צנועים ויפיפיים שלא 

קרים רבים קהילת בית הכנסת עצמה אינה מודעת ליופי מוכרים לרוב הציבור הישראלי. למען האמת, במ

הנדיר של בית הכנסת שלה ולאווירתו הייחודית. אגב, רבים מזהים את היופי דווקא בדברים הגדולים 

במקרים היופי נגלה והצפויים )ארון הקודש, תקרת בית הכנסת, המנורות וכו'(. אבל כמו במבנים אחרים, 

הוא  )בדרגש, בשלטים, בדלת וכדומה(. וכמובן, היופי הגדול ביותרדווקא בדברים הזעירים רבים 

יח נו להנצי. זהו יופי רוחני שניסהאנושית שנוצרת בתוך המקום האקציובאינטרבדמותם של המתפללים 

 נו.יבצילומ

והתהוות קהילות מתפללים חדשות, משקפות  דשים במקומות שהיו בעבר חילונייםיט. בניית בתי כנסת ח

היהדות בחברה הישראלית ואת הכמיהה הגוברת לרגשי ולרוחני, שבאה כמשקל נגד  את רנסנס

לשכלתנות המודרנית ולחומרנות הקפיטליסטית. אפשר והיא גם משקפת את הצורך הגובר בנישות של 

 נחמה, תקווה ושלוות נפש "בעידן הלחץ והחרדה".

רה הישראלית. יש מקומות בארץ כ. מצד אחד בתי הכנסת משקפים ומחדדים את הפיצול הפנימי בחב

שבהם על שטח של כמה מאות מטרים אפשר למצוא למעלה מעשרה בתי כנסת המייצגים קהילות וזרמים 

שונים. לעתים במרחק של מספר בתים או רחוב נפתח בית כנסת חדש, ולאו דווקא משום שבית הכנסת 

ת כבר אינם הומוגניים. לעתים שלידו עמוס. מצד שני, אפשר בנקל להבחין שחלק גדול מבתי הכנס

האקלקטיות של המתפללים ממש מפתיעה: חסידים מתפללים יחד עם ליטאים, ספרדים עם אשכנזים, 

דיפוזיה חברתית מעניינת שסותרת את  הלאה. במדינת ישראל נוצרת למעשה מסורתיים עם דתיים וכך

ל מיזוג והשפעה הדדית, שיוצר שמפיצה התקשורת. מדובר בתהליך ש ,דימוי החברה הקונפליקטואלית

 חיבורים מעניינים, שבעבר היו בלתי נתפסים. את תוצאות התהליך הזה נראה בשנים הקרובות.

ולבסוף, תיעוד מקומות קדושים ואנשים בתפילתם היא משימה לא קלה המחייבת היערכות, רגישות 

 .אבל זה כבר להרצאה אחרתוגרפי, וניסיון. הפרויקט הזה צייד אותנו בתובנות רבות בתחום הצילום האתנ
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 מתמונות התערוכה
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 אלי קובין ,)בחנות של שמואלי( בשוק הפשפשים ביפו מאולתרכנסת בית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 עוז אלמוג, קיבוץ נווה איתןבית כנסת אקולוגי ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רבקה קובלסקיבגוש עציון,  סליחות במדרשת מגדל עוז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אלי קוביןבקרון האחורי של רכבת ישראל, מאולתר כנסת בית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלי קוביןנת נחלאות בירושלים, בשכו כנסת הגדול עדס לעדת חלבבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


