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הנו,שלמהאוהלהגדולהכנסתביתמבנהרקע כללי

.השילוחבכפרבשלמותושנותרהיחידהשריד

להצגתנדירההזדמנותמהווההואככזה

אכלסבשיאו,השילוחבכפרהיהודיםהחיים

שאילצוהפוגרומיםגליולולאמשפחות200

בוודאותלהניחאפשרהרי,הכפרנטישתאת

מהשכונותלאחתהופךזהמקוםהיהכי

.בירושליםהיפיפיות

קומותיוכללעל,הכיפותשלושתמבנהבעזרת

מרגשהיסטוריסיפוריוצג,שלמרגלותיווהחצר

והמדינהישראלעםבתולדותחשובופרק

שלסיפור,אמונהשלסיפורזהו.שבדרך

ערבותשלסיפור,הארץואהבתמסירות

ועצבשמחהשלסיפור,חסדיםוגמילותהדדית

ילדי כפר התימנים היום". ושבו בנים לגבולם".תקווהשלסיפורדברשלובסופו

תלמודי תורה ומלמדים בכפר התימנים
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,השראהשלמקורתהווההביקורחווייתהחזון והמטרות

דאזהתושביםשלסיפורםעםוהזדהות

להפצתכליותשמשלבבותתקרב,ודהיום

עטרהולהחזירלזרזובכךההיסטוריהסיפור

ליושנה

יצירת אמצעי חווייתי אשר יאפשר להציג בצורה בהירה  1.

.ומעוררת עניין את סיפורו של כפר התימנים

הגברת המודעות וההזדהות עם הסיפור ועם פועלם של  2.

.התושבים ותומכיהם

יצירת חוויה אשר תאפשר להציג למובילי דעה את חשיבות 3.

.הפעילות וחשיבות התמיכה בפעילי המקום, המקום

.חוויית ביקור אשר תעודד ותניע לפעולה את חלק מהבקרים4.
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קהלי היעד  

והשפות
דעהמובילי

כנסתוחבריממשלאנשי•

(דעהמובילי)מפורסמים•

ותומכיםתורמים

פוטנציאלייםתורמים•

לתורמיםמקורבים•

מאורגנותקבוצות

פנסיונריםכגוןקבוצות•

(ניתןבאם)צבאיותיחידות•

דומיהםאו/ותגליתכגוןקבוצות•

חופשיקהל

לנושאוקרבהאמונהבעלי•

(כדוגמאבמקוםלהתגורר)מתעניינים•

בשל פשטות ההפעלה והעלויות  

:חוויית הביקור תפעל בשתי שפות

עברית✓

אנגלית✓
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:באתר קיימים המרחבים הבאים➢מרחבי הביקור

קומת הקרקע-א

קומת בית הכנסת-ב

תצפית הגג-ג

.גרמי המדרגות2המעבר בין המרחבים דרך ➢

:בהתאם" הקלאסי"סדר התנועה ➢

קומת קרקע1.

קומת בית הכנסת2.

תצפית הגג3.

.עם זאת סדר הסיור בחוויות אינו מחייב➢

וסיום  )החצר תשמש כנקודת התכנסות ➢

(.  במקרה של ריבוי קבוצות

15המבקרים יחולקו לקבוצות של עד ➢

.מבקרים

.קבוצות לכל היותר3במקביל ינועו באתר ➢
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קומת הקרקע

H

במרחב קומת הקרקע ישמש כאזור  ➢

:ההתכנסות

▪H–יכול להכיל . אזור ההתכנסות בחצר

.מבקרים בעת ובעונה50עד 

להפסקות  ( Buffer)יוכל לשמש כחוצץ ▪

30-40פינת התכנסות המיועדת להכיל ▪

.מבקרים

כגון  )הושבת המבקרים על ספסלים ▪

ספסלי עץ מותאמים לעיצוב המבנה  

.והחצר

הצללה ומגן הן מפני שמש והן מגשם  ▪

.אופי בהתאם למבנה ולחצר. קל

.תאורת התמצאות לשעות הערב▪
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קומת

בית הכנסת

ר"מ21 ר"מ21 ר"מ25ר"מ21

Eר"מ39

A B C D

אזורי 4במרחב קומת בית הכנסת ישנם ➢

.  חוויה ומסדרון המשמש לתנועה ביניהם

.ר"מ120כלל שטחי החוויה כ ➢

.ל"המסדרון מהווה שליש מהשטח הנ➢

.מבקרים6-8כל חלל בפועל יכול להכיל ➢

▪A–ר"מ25קרוב ל, חלל סגור  ,

"   תיאטרון"יכול להכיל בישיבת 

.  מבקרים לכל היותר10-15

▪B–  חלל בית הכנסת כיום ושימש

(  גם כחלל בית הכנסת המקורי

יהיה  . אנשים6-8יכול להכיל 

מאובזר כפי שהוא כיום ויגביל  

בכך את כמות המבקרים ויגביל  

.את אופי החוויה בהתאם

▪C–  חלל זה ישמש כהרחבה

לפעילות בית הכנסת ויאובזר  

בהתאם וכך גם ישפיע על אופי  

וכמות המבקרים

▪D–  חלל זה ישמש כהרחבה

לפעילות בית הכנסת ויאובזר  

בהתאם וכך גם ישפיע על אופי  

וכמות המבקרים  
▪E– מסדרון מעבר שמאפשר תנועה של המבקרים בין החללים השונים ולמרות גודל

.אינה מאפשרת פרספקטיבה מעבר ליצירת אווירה, צורתו המאוד צרה, השטח

.הסיור בחדרים ייבנה על שוטטות והחלפה ביניהם ולא בהכרח על פי סדר מסוים-חשוב ➢
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תצפית הגג

ר"מ40

X מרחב תצפית הגג ממוקם מאחורי הכיפות  ➢

והוא מאפשר לראות את המרחב לכיוון כללי 

(צפון מערב ודרום מערב, לרבות)מערב 

התצפית בנויה כמרפסת אשר לאורכה יכולים  ➢

15אורכה קרוב ל)מבקרים 30לעמוד עד 

(.מטר
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אלבזמןאחורהאחתבבתיפסעולמתחםכניסתםעם,המבקרים.במתחםוהביקורהסיפורעלילתאתהמניעהצירהםתימןיהודישלכיסופיהםהרעיון המארגן

נעיםבומסעזהו.וחלומותיהםנפשםמשאת,הקודשעירלירושליםמתימןהיהודיםראשוניהגעתבעתהמתחילמסעעבורםזהו,1882

בכפרתימןיהודישלשנימצדוהטרגיאחדמצדהמופלאסיפורואלחדראחרחדר,שכבהאחרשכבהונחשפיםהביתחלליביןהמבקרים

הגיעוהקשייםולמרות,המעטהבלשון,קלההייתהלא,ישראללארץתימןיהודישלעלייתם.ותקווהאמונהשלמסעזהו,זאתכלועםהשילוח

,גדוללניסיוןנפשםעמדההגעתםעם.רבותשניםכמההשנפשםמהאל,המקדשביתשהיהמהאלקרוביםלהיות,לירושלים,ישראללארץ

מצאו,משגתאינםשידםובמחירים,מאודעדקשיםוהיגיינהמחייהתנאיעםנסבליםבלתיעדקשיםבתנאיםהמגורים,צפופההחומותביןהעיר

השארבין,שםהשילוחכפראלוהגיעונדדוחלקםוכך.דליםלמחסותבסמוך,השמיםכיפתתחתלישוןבוחרים,לחומהמחוץנודדיםעצמםאת

עדזמןגםלקח,הספיקלאזהכלועם.עויניםהיושלפרקיםתושביםעם(שילוח)סילוואןהערביהכפרשכן,להםבסמוך.לנובהםמערותמצאו

חייאתלשרודמנסיםעצמםמצאווכך.חייהםתצורת,השונהצבעם,במוזרותם,ביהדותםספקשהטילומעטלאוהיוהתעשתהשהקהילה

הרוחחייעומק,למדנותם,מהותםאתלהעריךהקהילהלמדהאט,אט.בהםתמכהולאגבםהפנתהבתימןשעזבוהקהילהואפילויום-היום

עמותתהוקמה,המפורסםהחבצלתעיתוןשלבעליופרומקיןדבשלובראשותו,הקהילההתגייסהוכך,אבותיהםארץאללחזורוהמחויבות

לאייקוןהמבנהאתשהפךמה,מכןלאחרושנההבתיםראשוניהוקמו1885בוכךהקהילהוגביריממנהיגיכספיםגייסהאשר"נידחיםעזרת"

ביתלוקםהכיפותלשלושתמתחתוכך.בראשםכיפהעםחדרים3הכוללתנוספתקומההראשוניםהחדרים5להוספו,כיפותיושלושתבשל

שכןהקהילהסבבהואותו,הצעיריםהילדיםלמדובוהחייםלמרכזוהפך"הגדולהכנסתבית"הכפרתושביבפיקרויהיה,במפתיעשלא,הכנסת

הערביםמהתושביםחלקעוינות,הסביבהוזרותהריחוקולמרותשוקקיםחייםעםקהילהנוצרהוכך.ובציבורבחבורהתמידהיההתורהלימוד

ידערכשוהתושבים,לפרוחהחלוסביבהגינות,התרחבההבנייה,השתפראט,אטהכלכליהמצב,לפרוחהכפרהחל,הפרנסהודוחק

.ורקמהבצורפותתימןיהודיהצטיינובמיוחד,נוספיםבמקצועות

חזרואמנםחלקם,לגסוסהחלהרגעשמאותוהכפראתהתושביםעזבוט"תרפבפרעותוכךוירושליםהכפרשמימעלהפרעותענניהופיעוואז

העירולעומתבלילותלצאתחששוהתושבים,הורעוהערביםהשכניםעםהיחסים,שלשוםכתמולהיולאכברהחייםאךהפרעותשוךעם

הורו,היישובומנהיגיהתושביםשלליבםלמגינת,השלטונות,ח"תרצמאורעותהגיעוואז.וחרבהלךהשילוחכפר,והתפתחהשהלכהירושלים

הכפרשאנשיולמרות.ונחלתםביתםיהיהלאשכברמהאלאחורההמשאיתמגבמביטיםבעודםפניהםעלגדולעצב,התושביםפינויעל

,ומחוללפרוץהגדולהכנסתבית,בפניהםנתגלוזוועהמראות,הלאומיהועדאנשיט"תרצבשנתמשהגיעואך,הכנסתביתעלשומרהעמידו

שלאביו)זאבישלמהביניהםהיישובמנהיגישלמחאתםוגם.עברמכלהחורבןואותותומחולליםקרועיםהתורהספרילרבותהקודשספרי

בו,הבריטיהנציבאלופנייתם(הרצוגחיים6ההנשיאשלאביו)הרצוגיצחקהרבישראלארץשל(האשכנזי)הראשירבהושל(זאבירחבעם

פרקתםלכאורה,וכךהועילללאזאתוכלהפרעותתוםעםלמקוםהתושביםשללהחזרתםהבטחואתלומזכיריםגםאלאמוחיםרקלאהם

.השילוחכפרשלהשניםרבתבהיסטוריה

חזרוהחלוציםראשוניזאתולמרות,ברובוערביםבתושביםמיושבהיוםאשרלכפריהודיםתושביםחוזריםאט,אט,שכןנשלםלאאךתם

.כברגילחיותמשפחותמסביבו,חייםושוקקפעילהכנסתבית,ליושנהעטרהמחזירים,הכנסתביתסביבחייםבוניםהכפרלמרכז

,אחדמצדהכפרשלקורותיוסיפוראתלחוותלמבקריויאפשראשרמבקריםלמרכזיהפכו,המיםובורהחצרכוללוהמבנההכנסתבית,ובקרוב

מבקרכללכךומעברמהקהילהלחלקולהפוךמעשהולעשותלקוםלחלקםיקרוץ,יודעמי,כךומתוךהמבקריםלבבותאתייפתחמכךיתרהאך

.התימניםכפרשלהמופלאסיפורואתהלאהלספריוכלומבקר
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נושאי הליבה

14

הכיסופים לירושלים

קשיי הקליטה הפרנסה 
ומצוקת הדיור

התגייסות הקהילה  
וההתיישבות בכפר השילוח

בית הכנסת ותפקידו  
בקהילה

החיים בכפר השילוח

הפרעות בכפר השילוח
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תקציר נושאי  

התוכן  

הַאֲהַבת":שבזישלום'רשוררכך.ישראללארץגדוליםבכיסופיםתימןגלותהצטיינהומתמידמאז ִביַעלֲהַדסָּ הְלבָּ הְבתֹוְךַוְאִניִנְקְשרָּ ַמיּגֹולָּ ְפעָּ

עוליםהחלומהםורבים,תימןיהודישלדמיונםאתלהציתבכדיחינםהמחולקותקרקעותעלשמועהמבדליותרצריךהיהשלאכנראה."צֹוְלִלים

.לארץ

מאשרליהודיםיותרוטובנוחמחיהמקוםלמצואהאפשרותהתהוותהסוףסוףכימאמונהשנבעהעלייהאלא,פליטיםעלייתזוהייתהלא

.תולדותיהםבכלנשאוהותימןשיהודיהמסורתיהלאומי-הדתיהרעיוןבסיסעלכמובןוזאת,ישראלבארץוהוא,בתימן

.ארצהלעוליםחינםקרקעותמחלקרוטשילדשהברוןהשמועהמןשניזונו,תמימיםאנשיםהיוט"היהמאהבשלהימתימןהעוליםחלוצי

חיכולאביתושוםקרקעשום.לאוזניהםשהגיעהמהשמועהשונההייתה,(1882)ב"תרממשנתבהנתקלובירושליםתימןשעולי,המציאות

נוצרהוכך,שקדמוהוארצולבנימתימןעולהכלנצטרףמאז.(1881)א"תרמבשנתשראשיתןהגדולותהעליותמןכתוצאהבירושליםלהם

שנבנושכונותוכמהבכמהמרוכזתהייתהזוקהילה.ההםבימיםנכבדמספר,אלפיםלכדיהגיעומספרם,בירושליםתימןעולישלגדולהקהילה

תיארותימןעולי,הקשייםלמרותוצדקהחינוך,דתיתפעילותשלומסועפתשלמהחברתיתמערכתלקייםיכלהוכך,בניהבעבורבמיוחד

.אליהםלהצטרףלהםוקראובארץלשבתהזכותעלשמחתםאתל"בחולאחיהםבמכתביהם

הכיסופים לירושלים
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התוכן  

העוליםגםנתרבוימיםבאותם.מאודקשהופרנסהדיורמצוקתשלבשעהאליהשהגיעולפי,מבחינתםנשואלבליקשהבארץהמצבהיהתימןעולישלמזלםלרוע

העוליםראשונילהשזכוהפניםקבלת,ובכלל.האשכנזיםושלהספרדיםשלהדליםהכולליםעלהכיבלאוהכבדהעולאתהכבידויחדוכולם,האחרותהמזרחמארצות

.ביותרמעודדתהייתהלאבירושליםמתימן

הקודשספרירק.בלשונהולאבלבושהלא,במראיהלאניכרהדבראיןולכאורה,יהדותהעלהמכרזתזומשונהאנשיםקבוצתעלדעתםנתנולאהכולליםאנשי

מבניהיולבואםהראשוניםבחודשים.אלובסימניםנשתכנעושלאהיוואף;הגמורהההתנכרותמןשהצילוםהםבבשרםהחתומהאבינואברהםשלובריתושברשותם

.למנייןכעשיריתימנילצרףהסכימולאואףלהםשהתנכרובירושליםהישןהישוב

לאכיואחרי,בוויקראומהופךאחזוהוכי,בספרקרואידעולאאשרלבוריםרואיהםבעינינחשבו,אחרספראום"הרמבספרבידםויקחו,ד"לביהמבבואם,בראשונה

,מהופךיאחזוהוכיוהאות,בספרמהכתובמהעדידעולאובאמתתורהלבניולחשבםעליהםרחםלמעןמגמתםאחיהםאתלהטעותרקכיהרואיםדמו,לשונםהבינו

מולאישהשנייםוישבו,אחדספרלמוויספיק,מהםארבעהבהתאסףוהיה,והפוךישרמספרלקרואלהתלמדאלצםבארצםהספריםחסרוןכילדעתנוכחנוכ"אחאכן

.הפוךאוישרהספריאחזואםלמוהבדלשוםואין,מנעוריהםלמדווכן,האחדבספרארבעתםוילמדואחיומולאישהםגםמצידםוהשניים,רעהו

להתפרנסביקשואםואף.אליושהשתייךלמיהכוללשחילקמסויםכסףסכוםדהיינו,"חלוקה"בתלוייםהיווהחיים,ביותרמצומצמיםהיובעירהפרנסהמקורות

.בארץהכלכליתהמערכתאתבתימןמהםלהתפרנסשנהגוהמקצועותתאמולא,הספרדיהכוללמאנשירביםשנהגוכפי,ידיהםממעשה

שזכועל,שמחולבבוכהבמרעין,הגוףאתהמפרכתהשחורההעבודהסבלמרובשנחלשומהםויש",ובסבלותבבנייןקשותבעבודותלעבודהסכימוהתימנים

".ירושלםק"בעיהלהתישב

החדשותובשכונותהעתיקההעירבתוךהדיורושמחירי,נכונההיתהלאחינםקרקעותעלשהשמועהגילותימןעולי.הדיורבעייתהיתהביותרהקשההבעיהאך

.מאודגבוהים–להיבנותשהחלו

.מקוםלהםנמצאלאלחומותמחוץשנבנוהמעטותהחדשותבשכונותוגם,גדותיועלמלאהיההעתיקהבעירהיהודיהרובעשכן,מגוריםבמקומותמשוועמחסורהיה

במקומותולהתגוררהפתחיםעללחזרנאלצוכךבשל.וכוחותיהםכספםשאריתאתשכילווארוכיםקשיםטלטוליםלאחרלירושליםהגיעותימןעוליכי,לזכורישוכמובן

.השמיםכיפתתחתפתוחיםבשדותואף,מערותאומחסנים,רפתותכמואדםלמגוריראוייםשאינם

החוליםביתכיוםנמצאשבוובאזורהסולטאןבריכתבאזורסוכותלעצמםבנומעטים.שבעהובנחלתשאנניםבמשכנות,החומותבתוךקשיםבתנאיםהצטופפורובם

."חוליםביקור"

נשקיםמתקני,חכמיםותלמידיבגופםחזקיםאנשיםהיו,לנצחםיכלולאהתורכיםשאפילוכחזקיםידועיםהיושתושביו,בתימןַאְרַחבמאזורנהארימשפחתבני

.במקצועם

.סילוואןהכפרמול,הינוםבןלגיאבסמוךבמערותלגורלעבורהחליטוצפופהערביתשכונהבלבהבדידותבגללאך,הפרחיםשערבאזורבחצרבתחילההתגוררוהם

ר'כַ יאהוד"אותםמכניםוהיומהםפחדו,"אחרים"יהודיםשאלהשראו,סילואןערביי .לתיקוןנשקיםלהםמביאיםוהיו,מוחמדשלבצבאושהיוהיהודיםשלכשמם,"ְיבָּ

הפרנסה ומצוקת הדיור, קשיי הקליטה
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.(1884סוף)ה"תרמבחנוכהנחנכוהראשוניםהבתים.תימןעוליבעבורשהוקמההראשונההיהודיתהשכונההייתה,(סילואן)מעיקרוערביכפרשהיה,השילוחבכפר

.ערבייםמיישוביםבריחוקהוקמולחומהשמחוץהחדשותהיהודיותהשכונותכלשכן,ימיםבאותםהרגילמגדריוצאדברהייתהערביכפרבתוךיהודיתשכונההקמת

.השילוחבכפרהיהשוניםחיפושיםלאחרשנמצאהמתאיםוהמקום,חקלאייםכמתיישביםהקרקעעלתימןעוליאתלנטועהייתההכוונה

עניישלהקשהמצבםאת,"החבצלת"עיתוןועורךירושלמיפעיל,פרומקיןדבישראל'רראה,לתימניםחקלאיתהתיישבותלהקמתצלחושלאניסיונותכמהלאחר

הספרדיתהעדהוועד,מונטיפיורימשהשםעלשהוקמה,"נדחיםעזרת"בשםאגודההקיםהוא.להםלסייעונרתם,עליהםלהשפיעהנוצריםשלהניסיוןואתהתימנים

,הזיתיםהרבצלעבבעלותושהייתהאדמהחלקתתרם(קווקזיוצאיהודי)"הבבלי"מזרחיבעז.שכונהלהקמתמתאימהאדמהלמציאתופעלכספיםאסף,בירושלים

.ִסְלַואןהערבילכפרמדרום

הבתיםמספרשהגיעעדבפעילותםהמשיכובדברהמעורביםאך,השכונהחנוכתבעתביותרמועטהיההבתיםמספר.ההקדשבקרקעבתיםלבנותהחלוזהבכסף

.לעצמםבתיםבנואףאוחדריםעליהםוהוסיפוהבתיםאתהדייריםהרחיבוהימיםברבות.אחדחדראלאביתכלהיהלאתחילה.למשפחהבית,חמישיםלכדי

נמסרוהבתים.ההקדשבבתיבתים54שלבנייתםהושלמהא"תרנשנתעד.נהארימשפחתבנינכנסוואליהם,(1884סוף)ה"תרמ'הבחנוכהנחנכוהראשוניםהבתים

.אחרותלמשפחותהבתיםאתויפנובעצמןבתיהןאתשיבנועד,בחינםשניםשלושלמשךלמשפחות

:"החבצלת"בשתוארכפי34,אלישרשאוליעקבהרבבנוכחות,בירושליםהתימניםלענייהראשוניםהבתיםשלושתלייסודהפינהאבן

התבוננונדחיםעזרתהחברהראשי[...]היוםלסדרהראויםדבריםבקרבםהאצוריםישראלזמירותנעיםמשיריהנאספיםשרודמעזולגותועיניםששוןרגשימלאבלב

אחדכלאורך[...]קטנותמשפחותלשתיאוגדולהמשפחהלמושבשיספיקוחדריםלבנותאומרויגמרו,מצערבמחירקטניםבתיםלבנותהראשונהממחשבתםוחדלו

לבדעליוהבניןהוצאותוכל,נאפאלעןושמניםשניםבסךהטפחותועדממסדלבנותםלאומןוימסרוםחמישהורחבואמותשבעיהיהעתהיבנואשרהחדריםמשלושת

.הממשלהרישיוןוהוצאותוזכוכיתברזלוחלונותודלתותעצים

התגייסות הקהילה וההתיישבות בכפר השילוח
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וחג תחילת כתיבת  , לאחר ברכות הרבנים והנדיבים,  ה"ג באדר תרמ"ביום חנוכת הבתים בכ. מובן שחדר לתפילה היה מהדברים הראשונים אשר דאגו לעצמם העולים

:ספר תורה עמדו כולם להתפלל לראשונה בכפר התימנים תפילת מנחה

כשם שזכו להיות מנושאי האבנים לבתים  , והיו האנשים מברכים זה את זה; וכשהגיעה שעת מנחה התפללו כולם בקול גדול וביבבה עצומה שהמסה את כל הלבבות

,  הגברים מרקדים לפני התורה בנענוע ידים וכפיפת ברכים; אף הכניסו ספר תורה בתופים ובמחולות ובשירי תימן ערבים. כן יזכו לשאת משא לבניין בית הבחירה, האלה

והדן הולך על  , ורסוקותויוצאות הקריאות מקוטעות , מפסיקות מדי פעם את קולן בשימת כף על פיהן, והנשים עומדות מסביב וקוראות במקהלה קריאות של התרגשות

"(כפר השילוח"בספרו , הסופר ישראל זרחי). פני כל העמק וחוזר אליהן חלילה

כותב על בניית  מוני'מציוסף ' ר. חדרים אשר הוקדשו מאוחר יותר לבית הכנסת של כפר התימנים3הסתיימה בנייתם של בתים נוספים וביניהם ( 1886)ו  "בשנת תרמ

י  "הרואה אפילו על גבי החומה של ירושלים שע, י הדרך שלשה חדרים טובים וכיפה מקומרת לכל אחד"וגם בנו למעלה על גבי חמשת החדרים הראשונים ע: "החדרים

בית הכנסת אשר היה מתחת לשלוש הכיפות נקרא בפי תושבי הכפר  . בתי מחסה לעניים בהר ציון שלושת הכיפות נראות בולטות למשקיף מהחומה ליד בתי מחסה

."בית הכנסת הגדול"

ריהוטוכל . המשרים על המבקר הוד ומורא, לא היו בו מן ההידור והראווה החיצונים; הוא הצטיין בפשטותו ובמראהו העממי. בית הכנסת היה מרכז חיי הרוח והחברה 

,  ובכרים נוחיםבמחצלאותמקומות הישיבה הוצעו . קטנה מיטלטלת להעמדת ספר תורה בשעת קריאת התורה" תיבה"פשוט לספרי תורה ולספרי קודש ו" היכל"היה 

.שמבקריו בילו בו שעות רבותכיאה למקום 

ובתוכו בילה  ; שיחת חולין לפני התפילה והלימוד או אחריהםעימהםפגש את ידידיו וחבריו וחטף , הגה בתורה, בין כתליו שפך היהודי את שיח תפילתו בוקר וערב"

שעה  , משום כך היו עתות הלימוד כרוכות בעתות התפילה. הלימוד היה נחלת הכל ולא נחלת יחידים. לימוד תורה היה תמיד בחבורה ובציבור... מרבית זמנו החופשי

שינון  [אלא היה משתהה קמעא עם בני החבורה וגורס , לא היה ממהר לצאת למלאכתו, כשהיה אדם מסיים תפילת שחרית, בימות החול... שהציבור מצוי בבית הכנסת

טיהר  , כלתה מלאכת יומו. נעשה חופשי לנפשו ויצא לעמל היום, משסיים תפילתו ולימודו. פרק במשנה ופרק בספרות המוסר, פרק במקרא": שילוש"עמם את ה] וחזרה

"  עין יעקב"או המגיד לשיעור ב" מרי"לא היה שם פעמיו לביתו אלא ישב עם הציבור והאזין מפי ה, סיים תפילת מנחה ומעריב. לתפילת מנחה, ידיו ופניו ואץ לבית הכנסת

".שולחן ערוך"ולכמה הלכות ב( ילקוט דברי אגדה מהתלמוד)

מרכז,הכנסתביתלחייבהקדםהילדאתלהכשירהיההמבוגרהאדםשלהחיוביותהתכונותוהנחלתהרעותהמידותביעורמלבדהילדיםחינוךשלהעיקריתמטרתו

אתשניהםנושאיםהכנסתוביתשהחדרהואמקרהלא.ובלימוד"תרגום"ב,בתורהבקריאה,בתפילה:חלקואתבהםליטולשיוכלכדי,העדהשלוהחברההציבור–חיי

"כניס"השם

בית הכנסת ותפקידו בקהילה
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,  ממנהגי תימן הן בתפלהנשתנומפני שהמנהגים בבתי עזרת נדחים לא "אחרות היא מלשכונותהרב מדמוני כותב שהסיבה שתימנים נמשכו לבוא לכפר התימנים יותר 

."הן בימים אחרים, או מילה, הן בימי שמחה של חופת חתנים

אין  ' ב; [אך כנראה שהיתרונות גברו עליו, קושי זה היה גם לתימנים]ריחוק המקום לירושלם ' א": וכן שאמנם היו עניים גם מעדות אחרות אבל הם לא שרדו בכפר בגלל

',  וכו' עד שיגיע זמן תפלה ומתפללים כמנהגם וכו', וכויען כל התימנים משכימים לבית הכנסת ללמוד זוהר ומשנה , לא היו יכולים להתפלל עם התימנים' ג; תנור לאפייה

בו ומבשלים  ואופיןהתימנים כל אחד יש לו תנור במטבח שלו . ט"ובפרט בשבת ויו, ולפעמים היו עולים לירושלם ומתפללים שם. וקשה להם להשכים, ואלו עדיין שוכבים

ת בווטומנין ".בקר וצאן ומיבשים אותו לצורך התנורמצפיעיונשותיהם היו הולכות להביא זבל . חמין לַשבָּ

(.נפשות480-כ)משפחות 140-שמנה בשיאו כ, במשך למעלה מארבעה עשורים התפתח היישוב היהודי בכפר השילוח

הן  , וסדרי החיים נוהלו על פי מסורת תימן הכפרית, מספר הדיירים בה הגיע למאות רבות. כפר השילוח היה השכונה הגדולה והייצוגית ביותר של עולי תימן בירושלים

בכפר הוקמו מוסדות דתיים כחמישה בתי כנסת  . היו אלה חיים תוססים של חברה מגובשת ביותר. בשל ריחוקה מן העיר והן משום שרבים מבניה היו בני כפרים בתימן

שגם הערבים קנו  )מרפאה ומכולת זולה , גן ילדים, תלמוד תורה, מקואותשני , ואחד בנוסח ספרדי( בלדי)ארבעה בנוסח תימן המקורי , ומקווה ואף בית ספר וגן ילדים

(.בה

רֹות; משפחה שגידלה חיטה וסחרה בה משני עברי הירדןהיתה: חלק מתושבי הכפר עסקו בחקלאות .  ואחרים שגידלו תבואה בעמק או בין הבתים; משפחה שגידלה פָּ

צורפות  , היו גם בתי מלאכה בכפר לרקמה. שהיה החוצב והסתת היהודי הראשון בירושלים מאז חורבן הביתחאזיביניהם דוד , אחרים עסקו במלאכות בניין בירושלים

.ועוד

.  וכן מניסיונות שוד, בין השאר סביב שאיבת מים מעיין השילוח, בשנים הראשונות סבלו יהודי כפר השילוח מהצקות שכניהם הערבים

וכבר היה מקרה שבאו שלשה ליסטים בליל שבת ודפקו על  . ואלמלא עשינו חורים מבית לבית כי אז עשו שמות בשונאי ישראל": אנקדוטה מעניינת שמתאר הרב מדמוני

י החור אשר בינו ובין  "לקח חבל דק אשר ע. והביט מחור מנעול של הדלת והנה שלשה אנשים מזויינים, ובעל הבית שמע את הדפיקה, דלת בית אחד בחצות הלילה

כן עד , והשכן סחב החבל אשר בינו לבין השכן השני, שכנו וסחב אותו והיה פעמון קטן מצלצל כן לשָּ כל האנשים שבהן ויצאו אותן אשר בסוף שורת הבתים  שנעורוומשָּ

באין אומר ואין דברים ויתפשום בחזק יד ויסירו הנשק אשר עליהם ויובילום לבית אחד ויקשרו את ידיהם לאחור ויסגרו את הדלת  הלסטיםאחד אחר השני ויסבו על 

,  והערבים אשר בִשֹלַח ראו את המעשה הזה. היו אסורים לאחוריהםוהלסטיםאל המשטרה ירושלימההוציאו את הליסטים ויעלו אותם , ואחר תפלת המוסף. בעדם

ועוד  ( בן חיל: טורקית. )ם"אר'עאפוהמשטרה כאשר ראתה את האסירים ותתמה על אומץ לב התימנים אשר ספרו להם איך היה הדבר ויודו להם ויטפחו על גבם . ויבהלו

הממשלה הטורקית  היתהכי בכל פעם , ומעניין הדבר. )נפש והדפנום עד שערי בתיהםבחרוףכמה הרפתקאות עברו עלינו עם השכנים אשר נלחמנו עמהם כמה פעמים 

(".לצד היהודים התימנים

החיים בכפר השילוח
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תקציר נושאי  

התוכן  

היהודיםביןמתחשלבשעותיותרעודהחמירואלובעיות.קלותלאביטחוןבעיותהעירמןהריחוקיצר,למדיטוביםהיוהשכנההערביתהאוכלוסייהעםשהיחסיםאף

השכונהתושביעלהערביםהשכניםהתנפלוהשילוחבכפראףכךבארץאחריםרביםבמקומותכמו.(1929)ט"תרפבמאורעותהיהוהשיא,ישראלבארץהערביםלבין

משפחותאמנם.העתיקהבעירמקלטולמצואהמקוםאתלנטושהתימניםנאלצונפשםאתלהצילכדי.שמותבהםעושיםהיובודדיםערביםשלסיועםולולא,היהודית

לעזובנאלצו(1936)ו"תרצבשנתמחדשהמאורעותפרוץועם,מרובהבסכנהכרוךהיההדבראך,המתחשוךלאחרהמקוםאלושבובכפםנפשםשמומעטותלא

הניסיונותגםצלחולאמדיניותמסיבות.השחרורמלחמתלאחרלגמרינכזבותקוותיהםואף,בתוהועלוהמקוםאתמחדשליישבניסיונותיהםכל.המקוםאתכליל

הימיםששתבמלחמתירושליםמזרחשחרורלאחרהמחודשים

לפיהידיעהישנה).במקוםשומרוהעמידו,חפציהםאתהגדולהכנסתבביתאכסנוהם.בתיהםאתהיהודיםהשילוחכפרתושביפינו(1929)ט"תרפמאורעותבימי

בתחילתשהיומשפחות144-כמתוך)הכפראלמשפחותכשלושיםרקחזרוהמאורעותלאחר.)בכפרנשארומיעוטם,בתיהםאתפינוהיהודיםהתושביםכללא

אך,הרכושעללשמורשומרהעמידהוהעדהננטשוהכנסתובתיהבתים.השילוחבכפרמבתיהםהיהודיםכלאתהבריטיםגרשוח"תרצבמאורעות.(העשריםהמאה

,בצואהמלוכלךקרועתורהספר,ומחולליםקרועיםקודשספריובתוכו,ומחוללפרוץהגדולהכנסתביתאתגילובכפרט"תרצבשנתהלאומיהועדאנשישערכובביקור

.מקוםבכלוחורבןוהרס

במכתב.בסכנההיוהיהודיהרובעתושביוגםהערביםידיעל,ימיםלמספרנסגרהאשפותשער.נפשותבסכנתהשילוחכפרתושביהיו(1936)ו"תרצבמאורעות

:העדהמנכבדי,מוני'מצסעידיוסףכותב1936מאיו"תרצבאייר'כבמיום

וכלהמחרידותוהשמועותהמהומותמרובבאואיןיוצאאיןהשלחבכפרמוסגריםואנויומייםזהכיהשֹלחתושביבשםאלהבשורותלהודיעמתכבד,מטההחתוםהנני

עםבגאולתלראותתזכוזהובשכרזובשעהלעזרתכםהזקוקיםאחיכםלעזרתוחושוחוסו"אנא".נ.א,לעיניכםנפש70ו"חימותולמה.כלובחוסרברעבמתמוגגהקהל

.אמן,בקרובישראל

:הלאומיהוועדשלהחינוךלמחלקתבמכתבמדווחזהמאורעעל.בטחונםאתלהבטיחכדיהמנדטשלטונותאצלהלאומיהוועדהתערבותאתמבקשיםהכפרתושבי

22.12.1936ז"תרצטבת'חיום

הלאומיהועדי"עאשרהחנוךמחלקתהנהלתלכבוד

ספרדים[תורהתלמוד]ת"מהתבשובו,העבריהשלחשלנוהכפרמילדיילדעלערביםהתנפלוטבתלחדש'וביום(הזה)דנאבשבועכילהודיעבזהאליכםפוניםהננו

פצעיואתלוחבשוושם,חזרהבעיראשרחלבִטפתלתחנתאותוהובילוחביריו.דםזובעדבראשואותופצעהאחתואבןמליחאהרןבןנסיםשמו.העתיקהאשרבעיר

לצערנו.לפורענויותמזומןומקוםתמידמסוכןהאשפותשערהמעברכיהראשוןאיננוהזההמקרה.זהעלתעודהלוניתנהרופאבדיקתואחריפעםשובלוחבשווהיום

חייאתלסכןבלבותינופחדישנוזהושמפניהערביםשכנינובקרבאלהבימיםהמורגשתהתסיסהלרגליכאלהמקריםעודלקרותויוכלולזהלבשמיםהשלטונותאין

ובשובםבלכתםיוםיוםשםהעובריםהרכיםילדינונפשותאתלהבטיחהממשלהבפניהדרושיםהצעדיםאתלעשותמכםהננודורשים.הזההמסוכןבמקוםילדינו

.העבריהשלחכפרבשםבברכהחותמיםהננוזובקשתנועםתתחשבוכיבתקוה.הספרלבתי

הפרעות בכפר השילוח
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תקציר נושאי  

התוכן  

שקדמוהימים.המערביתהעיראלולהעבירםהשילוחבכפרהיהודיםאתלפנותהקהילהוועדעלללחוץבריטיתהממשלההחלה1938בשנתהמאורעותמשהתחדשו

:זרחימתאר.וחרדהמתחשלימיםהיוהשילוחמכפרהיהודיםלפינוי

כיצדלדוןהכפראנשיכלישבו,תפילהשעתהגיעהלאעוד...במצורכמועומדיםהכפרבתי.סכנהבחזקתלעירוהדרךשבתצרכיבשילוחלהםואיןהששייוםהגיע...

...המשמרותאתיחזקו

באהגדולים[רכבכלי]אוטומוביליםשלשורהכיצועקיםבאו,מצפהמקוםלהםששמשה,זכריהשלהקירבעלייתמשמרתםעלשעמדוואנשיםמידייניםעודם...

בלאבאוטומוביליםהכפראתולעזוביקריםחפציםמעטאךליטול,רכושכללהניחהממשלהשפקדהנודעמיד.לכפרובאיםמהםיוצאיםאנשים,לעמקמעברועומדת

.ודחיהשהיה

:סלומוןמדווח.הפינויעלכעסואתבפניווהביע,ח"תרצבאב'כביוםירושליםמושלעםנפגש,סלומוןחייםמרבירושליםהקהילהוועדחבר

ואם,היהודיםהישוביםח"ע,אלימותלמעשיהכנעהועלהממשלהחולשתעלהמראהדבר,זהממקוםהיהודיםהתושביםמפנוימאדנרגזתהקהלשדעתלומסרתי

דורשיםאנוכ"ועבהחלטזמנידברכעלהדברעלמביטיםאנוהרי,הממשלהשלצודקהבלתיהלחץי"עפ,בתיהםאתלעזובהאלהלתושביםלתתהסכמנוז"בכ

.בהקדםלבתיהםלשובהתושביםיוכלולמעןבמקוםהבטחוןתנאיאתלהגבירבכדיהנחוץכלאתלעשותמהממשלה

:לתארסלומוןשממשיךכפי,סלומוןשללטענותיוענהירושליםמושל

המצבמפאתאחרתלעשותהיה[אפשראי]א"אהדברלעצםואולם.דברינכונותאתיאשראשרמכתבלנולכתובוהבטיחנכוניםהםהדבריםשכלהודההמושל

.התושביםחייאתלסכןלממשלהרשותהיתהולאהמקוםשלהקשההאסטרטגי

הפרעות בכפר השילוח
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תקציר נושאי  

התוכן  

צביבןליצחקבמכתב1939באוגוסט15ביוםח"תרצמאורעותלאחרמיידהשילוחבכפרהביקוראת22זאבישלמהמתארכך

,היקרצביבן'לח:הלאומימהועד

מרהמחוזקצין,בלרדירושליםמושלסגן,שעריםבמאההמשטרהתחנתמנהל,בריטימשטרהקצין,צבאיקפטןהשתתפו.השילוחבכפרהביקורעלפרטיםלפניךהרי

יצאנו.ללוותנושנשלחשור.וא)ערבים(י"אשוטריםשני,בריטיםשוטריםשניאלינונלוו.מליח.אהשילוחמכפרהמוכתרהקהילהועדבשם,זאבי.ש,ציזיק–יצחק

נשאראחדושוטרהמכוניותאתהשארנוהזיתיםהרשעלהיהודיהקברותביתקצהשלידברחבה.מכוניותבשלושוחציתשעבשעהשעריםבמאההמשטרהמתחנת

.המשטרהקציןשלהזמנתולפי,עיד'חאג,הערביםהמוכתריםאחדאלינונלווהכניסתנועם.הכפראלירדנוואנו,לשמור

ושארחומשיםשלקרועיםודפיםהרצפהעלפזוריםהכריםבפנים.התפרצותסימניוניכריםשבורהדלתמנעול.ג"בתרצשהוקדש"שלמהאוהל"הכנסתבביתביקרנו

בביתבערךמטר15במרחקביקרנוכןאחרי.נעדרובתקרהתלויותשהיומנורות,הקבועממקומוהוסרלמעלההקירעלשתלוי"שיוויתי"ה.מתגולליםקודשספרי

אדוםמקלףתורהספרשלגוויליםהרצפהגביעלובפנים,והמזוזותהמשקוףועלציריהעלהוסרה,פרוצההדלת.הקודשספרייתרעםהתורהספרנשארששםסמוך

א"תקעמשנתמאהילבדפוסשמותחומשמצאנוהנשיאיםפרשתשבוהגווילמאחורי)תאניםסימנימלאת(אדםבצואתמלוכלך,ויצאפרשת,הגוויל.פרועהבצורה

.הרצפהעלהםאףהתגוללותורהספרישלעץנרתיקישני."ומפורדמפוזראחדעםישנואחשוורושהמלךאלהמןויאמר"בפסוקאסתרבמגילתפתוחשהיה

השלטונותמאתמידלדרושלדעתייש...זאתאתעוללמייודעהואשאין,כשנשאלענההערביהמוכתר.ומעליבמדכאהואהרושם.צילומיםמעשריםלמעלההכינונו

לספריהאובצלאללמוזיאוןכךלאחראוהקהילהועדלרשותולהעבירןהמחוללתבצורהבהםנעשוהשמותעלהתורההספרגוויליאתלהוציאהרשותשתינתן

סילואןהכפראנשיאתשיחייבומהשלטונותלדרושגםכמובןיש.בבריטניהלידידנולהראותויותרמתאיםצילוםלהכיןגםנוכלברשותנוהגוויליםולכשיהיוהלאומית

.הכפרבניידיעלאםכי,הזוהתועבהנעשתהחוץאנשיידיעלשלאברורכי.עונשעליהםיוטלאחרת,הנבלהעושיאתלהסגיר

זאבי.ש,שלך(15.8.39)ט"תרצאבמנחם'ל,ירושלים

שנותרברכושבטיפולידםאזלתעלהשלטונותבפנימחאתםאתהביעורבים.כולוהיהודיהציבורעלקשהזעזועהטילוהשילוחבכפרהכנסתבתיוחילולוהשודההרס

:השילוחבכפר

,ירושליםמחוז,המחוזמושל:לכבוד

,.נ.א

אתעזבוהשלוחכפראנשי.ישראלוקדשיתורהספריוחילולהכנסתלביתהתפרצותי"עהשלוחבכפרנעשהאשרהקודשוחלולהתועבהממעשימאדאנומזועזעים

והרכושהבתיםעללשמורהיההממשלהועל.אתםהקודשוכתביחפציהםכלאתלקחתלהםספקלאוהזמןביכולתםהיהלא.הממשלהדרישתי"עפבחפזהבתיהם

.הרעהלפעולתםבהתאםאותםותענישהתועבהעושיהםמישתבררהממשלהמאתותובעיםאלהבליעלמעשינגדנמרצותמוחיםאנו.שםנשאראשר

,רבבכבוד

ישראלכנסת–ירושליםהעבריתהקהלה

הפרעות בכפר השילוח
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נספחי התחקיר

23

הבריף והפרוגרמה נעשו על בסיס תחקיר של חומרים וצוות האנשים המלווה  

.את הפרויקט

:לצד החומר המופיע בבריף זה מצורפים הקבצים הבאים

מאת שם החוברת

דרור חוברה' דר להקמתו של כפר השילוחפרומקיןד "תרומתו של רי 1

דורון הרצוג יחסי ערבים ויהודים-כפר התימנים  2

דורון הרצוג בית הכנסת בכפר התימנים 3

שמאי ברקו חוברת למדריך–סיור בכפר התימנים  4

יוסף טובי התיישבות עולי תימן בירושלים 5

דרויאןניצה  שכונות בירושלים 6
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חווית קומת בית  

הכנסת
בית הכנסת בעל  

שלושת הכיפות

הסיפור
הם,המוארהמסדרוןדרךהכנסתביתמרחבאלנכנסיםהמבקרים

סדרלפידווקאלאו,גילוישלתהליךכמוהשוניםבחלליםנעים

.שונותחוויותמתגלותשונותבפינות.מסוים

טקסמתגלהאחרתבפינה,תלמידיואתמלמדהמוריאחדבצד

.חדשתורהספרהכנסת

...בחברותאולומדיםיושביםאחרתבפינה

החוויה
בוהביקוראורךוהחוויההביקורמרכזהואהכנסתבית•

והמבקרים(דקות15לקרובהחלליםושלושתמסדרון)

העלילהכצירמשמשהמסדרוןכאשרהחלליםביןמשוטטים

המבקריםאתהמכוון

כמעיןהחלליםביןחולפיםהמבקריםבושוטטותמבוססמיצג•

.המבקריםאל"מדברים"החפציםבהמוזיאליתתצוגה

לחייםשמתעוררותהגיבוריםדמויותשלתמונותכגוןחפצים•

(Video-mappingטכניקת)הדמויותעלהקרנהדרך

המורישללימודתמונתהמייצרותהולוגרמותמסכיהוספת•

ותלמידיו

לאחרדיומאבעניינידניםהכפרתושביישוביםאחרתבפינה•

התפילהגמר

לנציבזאבימשהאוהרצוגהרבשלמכתביםכגוןחפצים•

.העליון

15-20–אופטימליתמבקריםכמות•

הגה,וערבבוקרתפילתושיחאתהיהודישפךכתליובין"

חוליןשיחתעימהםוחטףוחבריוידידיואתפגש,בתורה

זמנומרביתבילהובתוכו;אחריהםאווהלימודהתפילהלפני

...החופשי

היהלא,שחריתתפילתמסייםאדםכשהיה,החולבימות

אלא,למלאכתולצאתממהר

]וחזרהשינון[וגורסהחבורהבניעםקמעאמשתהההיה

"שילוש"האתעמם

הצטייןהוא.והחברההרוחחיימרכזהיההכנסתבית

לא;העממיובמראהובפשטותו

המבקרעלהמשרים,החיצוניםוהראווהההידורמןבוהיו

היהריהוטוכל.ומוראהוד

קטנה"תיבה"וקודשולספריתורהלספריפשוט"היכל"

תורהספרלהעמדתמיטלטלת

במחצלאותהוצעוהישיבהמקומות.התורהקריאתבשעת

למקוםכיאה,נוחיםובכרים

.רבותשעותבובילושמבקריו
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חווית קומת בית  

הכנסת
מיצג הסיום

הסיפור
המבקריםאתימשוךהאורמעטיעלה(A)האחרוןבחדרואילו,האורותלדעוךיחלו,הכנסתביתבחלליהסיורסיוםעם

.ולהתיישבלהגיע

...יחלהאחרוןוהמסעלחלוטיןייכבההאור

.הכפרעלשעברההרסאת,התושביםשחווהפרעותאתשמתארהפרקשזהומכיווןאחרוןמסעזהו

אמיציםאנשיםעלתיאורזהושנימצד.הקודשספריחילולהכנסתביתהרסשלקשהתמונהיציגאשרחווייתימיצג

סילוקםאתהבריטיםקבעוח"שבתרצמכיווןאחרוןמסעזהוולכאורההכפראללחזורניסוט"בתרפהפרעותשלמרות

.לסלקםהעדיפוהתושביםעלולהגןלהתאמץובמקוםמהכפר

החיותהיהודיותהמשפחותתעוזתאת,במקוםהחייםאתהמבקריםבפניהפורשוהשראהתקווהשלמסעגםזהואבל

.לבואלעתידהתוכניותואתחייםשוקקשכעתהכנסתביתשללפעילותחזרתואת,בכפר

החוויה
.החדרקירותעלים/מסךעם,דקות6-8ביןעוטףהקרנהמבוססמיצג•

.תאורהשלבאפקטיםשימוש•

.תיאטרוןבתצורתישיבה•

10–אופטימליתמבקריםכמות•

15–מקסימליתמבקריםכמות•

25
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ההתכנסות  

ותצפית הגג
רחבת ההתכנסות

.רחבת ההתכנסות היא הנקודה הראשונה בה נפגש המדריך עם הקבוצה

.בנקודה זו יציג המדריך לקבוצה את אופי הביקור ומשכו

.בהמשך לכך ייצר המדריך למבקרים אוריינטציה של המיקום והתקופה

ייתן להם תקציר לרקע של הספיר ויכין אותם לביקור בקומת בית כנסת  

.ותצפית הגג

26

תצפית הגג

.בתצפית הגג יציג המדריך לקבוצה את האזור בו נמצאים המבקרים

.יצביע על נקודות העניין העיקריות במרחב

.יתאר למבקרים את מרחבו הכללי של כפר השילוח ומעט מן החיים בכפר

.מכאן יוביל אותם המדריך לסיומו של הביקור
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תפעול החוויה
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מבנה ומשך 

הביקור

(קבוצה בודדת)

123

15גודל קבוצה בודדת •

H

E

DCBA
X

כניסה

למתחם

עלייה

לקומת

בית הכנסת

עלייה

לתצפית

הגג

יציאה

מהמתחם

תצפית הגגקומת בית הכנסתקבלת פנים בחצר 

'דק10'דק20'דק10 'דק5'דק5 'דק5 'דק5

'דק60

('דק40–נטו )

28
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כמויות קליטת 

הקהל

הנחות עבודה

שעות פעילות•

ימי פעילות•

כמות ימים בשנה•

קצב כניסת קבוצות•

גודל קבוצה בודדת•

➢10:00–17:00

חמישי–ראשון ➢

ימי פעילות220כ ➢

דקות30קבוצה כל ➢

➢15–20

חישוב הנתונים

כמות שעות פעילות•

כמות קבוצות ביום•

כמות קבוצות בשנה•

כמות קהל מקסימלית בשנה•

שעות7➢

קבוצות14➢

קבוצות3080➢

אלף מבקרים בשנה60כ ➢

הכוונה לפוטנציאל המקסימלי לקליטת מבקרים*
29
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תפקיד  

המדריכים

30

.המדריך מהווה חוליה מקשרת חשובה בחיבור המבקרים אל חוויית הביקור•

עם זאת מבקש המזמין לקבל הצעה למרחב החוויות שאינה תלויה במדריך עצמו כמקור ידע  •

אלה כמלווה אשר מעצים את חוויית הביקור ועוזר למבקר להתמצא ולנצל למקסימום  , וחוויה

.את האפשרויות הטמונות בביקור

:בהן אין פלטפורמות חווייתיות, נקודות2המדריך יהיה מקור הידע היחידי ב, עם זאת•

אזור ההתכנסות בחצר1.

בתצפית הגג2.

123

מבוסס הדרכה

מבוסס הדרכה
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תחרות  
הקונספט
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תיאור כללי

32

על פי עיקרון זה יתבקשו המציעים להכין   ,Design to Budgetתחרות הקונספט תתבסס על העיקרון של 

.  הצעה קונספטואלית חווייתית המותאמת לתקציב המטרה כמפורט בפרק התקציב

.  כמפורט בפרוגרמת השטחים" התצוגות והחוויות"חווייתית הקונספט צריך להציג את החוויות בשטח 

מתוך תחרות התוכן תיבחר החברה הזוכה אשר תהיה אחראית לתכנון וביצוע החוויות תחת תקציב 

.  החוויות שהציג המזמין

חשוב להבהיר כי בתכולת עבודת חברת התוכן תהיה כלולה גם האחריות לתיאום מול התכנון תכנון  

האדריכל ושאר היועצים לתכנון המבנה יהיו באחריות המזמין וכך גם ביצוע  . האדריכלי של המבנה

.הריהוט וההצטיידות בחלקיו השונים שמעבר לחוויות, מערכותיו, המבנה

.ראה פרק תיאום תכנון וביצוע
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תכולת מרכיבי  

הקונספט

33

תיאורתחום

הרעיון המארגן וסיפור המסגרת❑התצוגות והחוויה1

תיאור החוויות❑

תיאור פלטפורמות החוויות והתצוגות❑

על פי בחירת המציערפרנסיםאו /הדמיות החוויות ו❑

מסלול ההפעלה והיישום בשטח❑התפעול והמבקרים2

צורת זרימת המבקרים❑

משך הביקור❑

כמות קליטת המבקרים❑

תפקיד המדריכים❑

(.מסגרות תקציב בלבד)פירוט אומדן העלויות להקמת הפרויקט ❑החברה המציעה3

לוח זמנים בפורמט גאנט❑

:תיאור החברה לרבות❑

מבנה הצוות וקבלני המשנה✓

תיאור היועצים המקצועיים✓

תיאור האוצר והיועץ ההיסטורי אשר ילווה את הפרויקט✓

תיאור החברה המציעה✓

דוגמאות לפרויקטים קודמים✓

המלצות מלקוחות✓

(USB)פורמט דיגיטלי על גבי התקן אחסון נתונים ❑תצורת ההגשה5
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תקציב הפרויקט

34

מ"שאינם כוללים מע₪ אלף 900התקציב המיועד לפרויקט הנו •

והוא כולל את כלל התכנון והביצוע   Turn-keyהפרויקט הינו בתנאי •

.של הקונספט המוצע

היועצים והמתכננים הנדרשים  , התקציב כולל את כל המנהלים•

בהתאם לפרק . )תכנון ופיקוח על ביצוע הפרויקט, לניהול

(תיאום תכנון וביצוע

.חודש מיום המסירה 24התקציב כולל אחריות של •
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לוח זמנים  

עקרוני

35
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תיאום תכנון  

וביצוע

36

המזמיןחברת התוכןתחום
תכנון אדריכלי המבנה-אדריכלות2

ביצוע תכנון קונסטרוקטיבי ומערכות כמפורט בהמשך-

דרישות  ( שיימסרו על ידי יועצי המזמין)יועצי חברת התוכן יכינו על גבי התוכניות ⁻חשמל ותאורה3

.לאספקות חשמל ותוואים לציוד והכבלים שבאחריות חברות התוכן

חברת התוכן תהיה אחראית לספק ולהשחיל את כל הכבילה למערכות שלה  ⁻

שואו  , אפקטים, תאורה אומנותית, וידאו, שקשורה לשליטה במערכות האודיו

.  קונטרול

רכש ואספקת תוארה אומנותית⁻

תכנון כל מערכות החשמל והתאורה-

ביצוע כל מערכות החשמל והתאורה-

הכנת כל התוואים-

ייצור והתקנה של כל ארונות החשמל  -

תאורה דו תכליתית ושלטי יציאה  , רכש והתקנה שלגופי תאורת עבודה-

מערכות מיזוג אוויר  4

,  גילוי, אינסטלציה

מעליות  , איטום

וכדומה

תכנון המערכות והתאמת עם דרישות חברות התוכן-⁻

ביצוע כלל המערכות-

,  חברת התוכן תהיה אחראית לתכנון הקונסטרוקטיבי ככל שקשור בתפאורה⁻קונסטרוקציות5

במערכות המולטימדיה והאפקטים

בהתאם לכך תחזיק מטעמה אנשי מקצוע רלוונטיים לביצוע החישובים והתכנון  ⁻

בהתאם

עם זאת חברת התוכן תגיש ליועצי המזמין ולקונסטרוקטור מטעמו את משקלי  ⁻

.העומס והתלייה המיועדים לטובת תכנון המבנה וההסתמכות עליו

הן  , הקונסטרוקטור מטעם המזמין יבדוק ויתכנן את עומסי הנשיאה והתלייה⁻

הסטטיים והן הדינאמיים בכדי לוודא התאמה לצרכי המערכות של חברת התוכן

באחריות המזמין לבצע את התאמות התכנון הקונסטרוקטיבי כאמור⁻

חברת התוכן תגיש ליועץ האקוסטיקה של המזמין את מפת הסאונד ועוצמת  ⁻אקוסטיקה6

הסאונד במקורות התוכן השונים בחלל

.החוויה ואופי הסאונד בהתאם, בהמשך לכך תציין חברת התוכן את אופי החללים⁻

.כל זה באם נדרש⁻

יועץ האקוסטיקה מטעם המזמין יתכנן את מפת האקוסטיקה והפתרונות הנדרשים  ⁻

.בכלל המבנה

יישום הפתרונות הנדרשים⁻

תכנון הבטיחות והנגישות ככל שקשור לתכנון מסלול המבקר והתנהלותו בו תהיה  ⁻בטיחות ונגישות7

באחריות מתכנן מרכז המבקרים ככל שקשור לאינטראקציה של המבקר עם 

.הפעילויות השונות אשר ייווצרו בעקבות תכנון זה

תכנון הבטיחות והנגישות למתקנים השונים לכמות העמדות השונות לקהלים  ⁻

.השונים יהיה באחריות חברת התוכן

.חברת התוכן תגיש ליועץ הבטיחות והנגישות מטעם המזמין את תוכניותיה⁻

באחריות חברת התוכן ליישם אל התוכניות את הערות והנחיות יועץ הבטיחות  ⁻

.עד לחתימה מלאה על התוכניות הסופיות. והנגישות

באחריות חברת התוכן לקבל מיועץ הבטיחות והנגישות אישור לביצוע בפועל של ⁻

.התוכניות שאושרו על ידי היועץ

יועץ הבטיחות והנגישות מטעם המזמין יגיש לחברת התוכן דוח הערות והנחיות  ⁻

.לתוכניות השונות

יועץ הבטיחות והנגישות יאשר בחתימתו על תוכניות חברת התוכן⁻

ככל שבאחריות  , יועץ הבטיחות והנגישות יבחן את הביצוע בפועל של חברת התוכן⁻

ולאחר שווידא כי בוצעו כל הנחיותיו יגיש אישור חתום על כלל  . הביצוע שלה

הפרויקט
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המזמין

קבלני הבינוי

קבלן ראשי

קבלני המשנה

האדריכל

תיאום תכנון

קונסטרוקטור

יועץ חשמל 
ומתח נמוך

יועץ תאורה כללי

יועץ מיזוג אוויר

יועץ אינסטלציה

יועץ בטיחות

יועץ נגישות

יועץ אקוסטיקה

יועץ מעליות

חברת התוכן

מתכננים ויועצים

מנהל פרויקט

מנהל קריאייטיב

תסריטאי

במאי

גראפיקה  , מעצב פנים

והדמיות

יועץ מולטימדיה

יועץ תאורה 
לחוויות

תחקירן

קבלנים

קבלן תפאורה

קבלן מולטימדיה

חברת הפקת 
תכנים

ספקי ציוד  
וריהוט

מנהל פרויקט 
הבינוי

מנהל פרויקט 
התוכן

הפירמידה שלהלן בתיאום עם המפרט בשקף  

מתארת את יחסי הגומלין ותחומי  , הקודם

.האחריות בין חברת התוכן למזמין
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תיאורשלב

תכנון ראשוניתכנים

כל אחד מהתכנים בכל אזורי התוכן( סינופסיס)הכנת תקציר תסריט 

הכנת שפה עיצובית לכל אחד מהתכנים בכל אחד מאזורי התוכן

תכנון מפורט

הכנת תסריט מלא לכל אחד מהתכנים עד לאישור סופי

הפקה

ביצוע צילומים

 offlineהפקת 

onlineהפקת 

פיתוח אפליקציות

תכנון ראשונימולטימדיה

בכל אחד  חוויתיתהאפקטים ותאורה , הכנת סכמת מלבנים של מערכות המולטימדיה

מהאזורים

הכנת תקציב וכתב כמויות

תכנון מפורט

הכנת תכנון סופי למערכות המולטימדיה

הכנת כתב כמויות מפורט למערכות המולטימדיה

רכש והכנות

רכש הציוד

הכנת הציוד והערכות להתקנות

תיאורשלב

תפאורה  

וריהוט 

תכנון ראשוני

הכנת תכנון ראשוני של התפאורה והריהוט 

הכנת שפה גראפית

הכנת תקציב וכתב כמויות

תכנון מפורט

הכנת תכנון סופי לתפאורה וריהוט

הכנת כתב כמויות מפורט לתפאורה וריהוט

רכש וייצור

(shop drawing)הכנת שרטוטי ביצוע 

ייצור תפאורה וריהוט

גמרים תפאורה וריהוט

התקנה 

ואינטגרציה

התקנת מתקני תלייה והשחלת כבלים

התקנת ציוד קצה

התקנת תפאורה וריהוט

הפעלת מערכות והתקנת תכנים

תכנות והרצה

מסירה 

והכשרה

ביצוע הדרכות למנהלה ומדריכים

לרבות ספרות והוראות אחזקה, ביצוע הדרכות למנהל טכני

"יבש"הרצה על 

הרצה עם קהל

ביצוע פרוטוקול מסירה

סיור ובקרה על כלל הפרויקט1.

יצירת פרוטוקול הערות וביקורת על כלל המערכות2.

מעקב ובקרה על עדכון ההערות3.

אישור ביצוע ההערות והשלמת פרוטוקול המסירה4.
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תיאורנושא'ס

,  תפאורה1

-אלקטרו

מכניקה  

ריהוט  

ובינוי

התפאורה , ביצוע סריקה פיזית של אזורי מרכז המבקרים לרבות1.

(.מחיצות והפרדות)ריהוט והבינוי , מכניקה-האלקטרו

:תיק תפאורה וריהוט הכולל2.

הריהוט  , האביזרים, של כלל התפאורהas madeשרטוטים 1.

.והמחיצות

.עותק של קבצי הגרפיקה לכלל העיצובים2.

.מכניקה-של מערכות האלקטרוas madeשרטוטים 3.

.קטלוגים ומספרי דגם של הציוד שנרכש, רשימת ציוד4.

.רשימת היצרנים ופרטי אנשי הקשר מטעמם5.

.רשימת הספקים ופרטי אנשי הקשר מטעמם6.

.או קוד מקובל אחר/רשימת הצבעים שנבחרו בקוד פנטון ו7.

.הוראות תחזוקה ושירות של כלל המערכות8.

מערכות 2

מולטימדי

ה

מערכות , ביצוע סריקה פיזית של מערכות המולטימדיה לרבות1.

התאורה והאפקטים השונים, השליטה והבקרה, הווידאו, האודיו

ולמערכות  לחיווטיםואיכות הסימונים החיווטיםזיהוי איכות 2.

.השונות

:תיק מולטימדיה הכולל3.

לרבות  , של כלל מערכות המולטימדיהas madeשרטוטים 1.

.מיקומים בפועל

.קטלוגים ומספרי דגם של הציוד שנרכש, רשימת ציוד2.

.רשימת הספקים ופרטי אנשי הקשר מטעמם3.

.הוראות תחזוקה ושירות של כלל המערכות4.

תכנים 3

ואינטראק

.טיב

או של הפרויקט/רשימת התסריטים ו1.

עותק של התסריטים לכלל התכנים2.

העתק קבצי וידאו של הסרטים השונים על גבי התקן אחסון דיגיטלי  3.

(hard-disk)

של ממשקי  lay-outעותק של העיצובים לתכנים לרבות 4.

.האינטראקטיב

.האינטראקטיבסכמות מלבנים של מערכות 5.

.המאושריםstory-boardעותק של קבצי ה 6.

.עותק של השפה הגראפית המאושרת7.

.כלל הרישיונות לזכויות יוצרים לכלל מרכיבי התכנים8.

.תסריטי המדריכים9.

תיאורנושא'ס

בטיחות 4

ונגישות

.הבטיחות של הפרויקטתכניות1.

אישור יועץ הבטיחות של הפרויקט לביצוע מלא של תכנית  2.

.הבטיחות

.הנגישות של הפרויקטתכניות3.

.אישור יועץ הנגישות של הפרויקט לביצוע מלא של תכנית הנגישות4.

.אישורים של יועצי הבטיחות והנגישות מטעם המזמין5.

.לביצוע הפרויקט על פי התוכניותקונסטרוקטוראישור 6.

.כלל האישורים הנדרשים על פי חוק7.

אחריות  5

ושירות

חודשים מיום  24תקופת האחריות מיום המסירה תעמוד על 1.

.המסירה

.כתב אחריות לכלל הפרויקט למשך תקופת האחריות2.

.כתבי האחריות של כלל הציוד שנרכש לפרויקט מהיצרנים השונים3.

.תיק שירות ותחזוקה לכלל מרכיבי הפרויקט4.

.פרטי קשר לקריאה ומענה לתקלות5.

הדרכה 6

והכשרה

תסריטי ביקור  , תיק הדרכה למדריכים לרבות כללי התנהגות1.

.ותסריטי מלל

.הצגת מערך ראשוני של תיק ההדרכה לאישור המזמין1.

קבלת אישור המזמין לתיק ההדרכה לפני תחילת תהליך  2.

.המסירה

.ביצוע הדרכה והכשרה למדריכים מטעם המזמין2.

.תיק הדרכה והכשרה טכני לתחזוקה לכלל מרכיבי הפרויקט3.

.הצגת מערך ראשוני של תיק ההדרכה לאישור המזמין1.

קבלת אישור המזמין לתיק ההדרכה לפני תחילת תהליך  2.

.המסירה

.ביצוע קורס והכשרה לאיש התחזוקה מטעם המזמין4.


