אדרוכלוה בהל  -הכנסה באיטליה
הבטים אמנותיים והיסטוריים

אירש

ונרשוף

המיבבה הדו  -קוטבי ובוקורותיר
הטיפוס הנפוץ ביותר בין בתי  -הכנסת באיטליה הוא מיבנה דו  -קוטבי  .כלומר  ,אולם

מלבני שבקצהו האחד ארון  -הקודש ובקצהו האחר הבימה ( או
ה 16 -

המאה
קנטון

התיבה ) .

בבתי  -כנסת מן

.

מצויה הכניסה לאולם באחד הקירות הארוכים כגון בתוכנית בית  -הכנסת

( Scuola Canton

בונציה  .י מאוחר

יותר ,

במאה

ה , 17 -

היתה הכניסה

לאולם ~בקיר המערבי  ,מתחת או מצידי הבימה  ,כמו בבית  -הכנסת של קוניליאנו ונטו
משנת

1701

?.

אופיינית לבתי  -כנסת מן הטיפוס הדו  -קוטבי הישיבה לאורך הקירות

שבין הארון לבימה  ,כשהמתפללים פונים אלה אל אלה  .כיוון שמיקומו של ארון -

.

הקודש הוא קבוע  ,בקיר המזרחי הרי מיקומה של הבימה הוא המאפיין הקובע אם
בית  -הכנסת הוא דו  -קוטבי והוא המכתיב את המרכיבים האחרים .
יש מבוהים  ,כי דו  -קוטביות של בתי  -כנסת מקורה עוד בספרד  ,והם מביאים דוגמה
לכך את בית  -הכנסת של

קורדובה ,

משנת

' . 1315

טענה זו לא הוכהה והיא טעונה

בדיקה מחודשת  .להלן אתאר את המצב העובדתי  ,האופייני לבתי  -הכנסת

באיטליה ,

ואעלה כיוונים אפשריים בחיפוש אחר מקורותיו .

הפיצול העדתי ואדריכלות בתי  -הכנסת
באיטליה חיו אלה בצד אלה קהילות של יהודים מעדות שונות ולהן בתי  -כנסת ונוסחי -

תפילה מיוחדים לכל עדה  :נוסף ליהודים הותיקים  ,שישבו באיטליה לפחות מתקופת
חורבן הבית  ,היו קהילות של יוצאי אשכנז  ,ספרד ופורטוגאל  ,ויוצאי  -המזרח  .עד כמה

הקפידה כל עדה על שמירת נוסח  -התפילה שלה  ,אפשר ללמוד מספרות השאלות

ותשובות  .בספרו של ר ' עזריאל ב " ר שלמה דאיינה  ,שחי בשליש הראשון של המאה

ה . 16 -

מצויה שאלה העוסקת בחזן בעיר

וויאדאנה ,

ששינה מנוסח הלועזים ( נוסח

.

1

יעקב פינקרפלד בתי  -כנסת באיטליה  ,ירושלים תשי " ד  ,תרשים ד .

2

יעקב פינקרפלד  ,שם  ,תרשים כד  .תוכנית זו מראה את בית  -הכנסת כפי שהיה במצבו המקורי
בקוניליאנו  ,קודם שהועבר לירושלים .

3

ראה

:

אהרן קשטן  ' ,הארכיטקטורה של בתי  -הכנסת בימי הביניים ועד תקופת האמאנציפאציה ' ,

האמנות היהודית  ,בעריכת ב ' ס ' רות  ,תל  -אביב
 , 1974עמ '

. 96 - 83

, 1961

מהדורה חדשה בעריכת ב ' נרקיס  ,רמת  -גן

ן

4

איריס תישוף

האיטליאנים  ,ותיקי הישוב היהודי

באיטליה )

ועל כך בוייש  ,קולל ונפסל מחזנות .

בשאלה  -ותשובה אחרת מדובר בריב על נוסח  -התפילה שפרץ בעיר

4

אוסטיאנו ,

כשיהודי בשם דוד מורטארו רצה להתפלל כמנהג אשכנז בימים הנוראים ואילו יהודי

אחר בשם אניילו חזק רצה שיתפללו כמנהג הלועזים ' כי כל אחד חפץ להיות שורר
עמו '  .נ

כמנהגו ומתפלל כלשון

הפיצול העדתי גרם שבאיטליה היו בכל מקום קהילות קטנות  ,ולהן בתי  -כנסת
בונציה  ,לדוגמה ,

קטנים .

היו חמישה בתי  -כנסת

איטלקי .

 :אשכנזי  ,אשכנזי  -צרפתי ,

ספרדי ולבאנטיני  .אין להוציא מכלל אפשרות כי הדו  -קוטביות הינה פונקציה של
הממדים הקטנים של בתי  -הכנסת  .שהרי בתוך חלל קטן  ,תידחק הבימה באופן טבעי
לקצה האולם .

בתי  -הכבסרג בדרום  -איטליה בימי  -אביביים
למרות רציפות הישוב היהודי באיטליה

,

.

מימי בית שני עד ימינו כמעט לא נחקרה

צורת המיבנה של בתי  -הכנסת מן התקופה הקדומה ( בית  -הכנסת העתיק של

עד ראשית המאה

ה . 16 -

אוסטיה )

במשך כל ימי  -הביניים התרכז הישוב היהודי בדרום איטליה ' .

על מרכזי  -התורה החשובים ששיגשגו בקהילות אלו אמר רבינו תם

( ) 1171 - ) ? ( 1100

את מאמרו המובא ב ' ספר הישר '  ' :כי מבארי תצא תורה ודבר ה ' מאוטרנטו '  .בדרום -
איטליה היו עשרות בתי  -כנסת במשך ימי  -הביניים  ,לאחר עזיבת היהודים נהרס חלקם
וחלקם האחר הפך לכנסיות  .בעיר טראגי למשל  ,היו כנראה  ,שלושה בתי  -כנסת  .באחד
מהם

7,

משנת

, 1247

שרד מגדל משושה מעל למרכז האולם ,

אדריכלות בתי  -הכנסת בדרום  -איטליה כמעט לא נחקרה עד כה  ' .מחקר כוה עשוי
להשלים את החוליה החסרה ולעזור לנו בהבנת הרקע להתפתחות בתי  -הכנסת
המוכרים לנו  ,מתקופת הרנסאנס  .למעשה  ,לא שרדו באיטליה הצפונית בתי  -כנסת

.

קודם ראשית המאה ה  . 16 -בתי  -הכנסת ששרדו  ,מפוזרים כולם צפונית לרומא לאחר
שהישוב היהודי נדד מדרום לצפון והתרכז בעיקר באזור

ונציה ,

דוכסות מאנטובה

ומונפיראטו .
4

שאלות ותשובות ר ' עזריאל ב " ר שלמה דאיינה  ,ההדיר עפ " י כ " י והוסיף מבואות והערות ומפתחות

בוקסנבוים .

יעקב

.

תל  -אביב תשל  -ז א  ,עמ '  , 57סימן כא .

5

שם

6

על חיי  -הרוח כקהילות איטליה הדרומית  ,ראה

עמ '  , 62סימן כג .

,

)) -ח
7

"

 .עע

.

Torino 1963

בית  -כנסת זה הפך  ,כנראה
שמה לכנסיית 51 . Anne

8

, :

"-" , 111 11 "/,

.

Attilio Milano , Sroria degli ebn

 .קק Philadelphia 1964 .

במאה ה . 14 -

.

לכנסיית

Qulrico and Giovita

' ofrhe .Elll- opean ,Sfnagogue

e

'

chirecru /

 55 .ובמאה

.

ה 19 -

שוט

Wischnitzer . /1e

.א

40 - 41
9

לאחרונה התפרסם מאמר השופך אור על הנושא Costruzioni rituali :

 sul/ '' a /roו
(

!5

"" "

aprile 1975 .

חןין

י

ifaliano

] 20 - 5

spoleto

"

1111- 0

"

) [ 1 srl~ dio de

""

'

 ,י. " 11

11011

 )[ " " .הן 'ו "
10

55

(]

ebraiche nell ' alto medioevo ' . 5

וח ) 3 ] 1 Ebrei nell ' Alto Medioevo , Spoleto , 30

.

XXVI

.

~0

"

)110

"

111

תמונה ו

:

בניין חמשת בתי  -הכנסת ברומא

בתי  -הכנסת ברומא
חמשת בתי  -הכנסת שרוכזו בבניין אחד בגטו של רומא אינם קיימים  .בניין חמשת בתי -

הכנסת ( תמונה

)1

ניזוק בשריפה בשנת

1893

ונהרס מספר שנים אחרי  -כן  .עתה הם

.

מוכרים לנו מתצלומים בלבד ואף אלה טרם נחקרו

בראשית המאה

ה 16 -

פעלו ברומא כעשרה בתי  -כנסת  ,של איטליאנים  ,ספרדים ,

צרפתים ואשכנזים  .יי בצו של פאולוס

סיציליאנים ,

ביסודיות 0 .י

ה,4-

משנת

. 1555

נאסר על

היהודים להחזיק יותר מבית  -כנסת אחד  .אולם הוראה זו לא קויימה למעשה עד שנת
, 1566

כאשר הושגה מעין פשרה  ,לפיה ירוכזו שישה בתי  -כנסת בבניין אחד  ,ויחשבו

כחדרים נפרדים בבית  -תפילה אחד  .ני לשם כך נבחר בניין ברחבת ' שוק היהודים '
 ( Mercatello degli Ebreiשאחר  -כך נודעה בשם כיכר בתי  -הכנסת  .לאחר מאה

~
10

מאז

דנתי לראשונה בסוגיה שלהלן ( בהרצאה בחול  -המועד פסח תש " ם ) נתגלו תגליות חדשות על

בתי  -הכנסת ברומא  .על תגליות אלה שמעתי בהרצאתה המאלפת של גב ' ביצ ' ה מיליאו מרומא .
מדבריה מסתבר  ,כי המימצאים החרשים סותרים את הדיעה שהיתה ררוחת עד כה בדבר מיקום

בתי  -הכנסת  .לפיכך שיניתי את הפרטים בדבר מיקומם של בתי  -הכנסת במיבנה  ,בהתאם למימצאים

החדשים  .בהרצאתה הציגה גב ' ביצע מיליאו תוכניות של בתי  -כנסת ברומא  ,שנתגלו לאחרונה
בדרך מקרה  .עתה לראשונה אפשר לחקור את הנושא על סמך תוכניות ולא מתצלומים בלבד  .יש

לקוות כי הדברים יפורסמו בקרוב ויחשפו טפח נוסף בחקר אדריכלות בתי  -הכנסת של איטליה .
] 1

12

Anno

 ] .זשחן0א . Srudi

1958

 . 2 . marzo-aprileח

 . 146ק

, ,.
)

מז

] Roma ' .

, .ו "
ן

Attilio Milano , ' Le sinagoghe del vecchio Ghetto

6

ן

איריס ויישוף

שנים בערך נסגר אחד משישה בתי  -הכנסת

שבבניין ' י

ונותרו חמישה  .כאשר הוחלט

לרכז את כל בתי  -הכנסת בבניין אהד בתוך הגטו כבר שכן בו  ,כנראה  ,בית  -כנסת אחד .

אפשר שהיה זה כנסת ציציליאני  ,שבקומתו הראשונה של האגף הראשי  .בירור זהותו
של בית  -הכנסת הקדום ביותר מבין החמישה יסייע לנו לחשוף את המקורות לבית -

הכנסת הדו  -קוטבי

באיטליה  ' .י

חמשת בתי  -הכנסת ששכנו בבניין הם

ן.

כנסת ההיכל  ( Scuola TernpioJששכן כנראה באגף הימני למעלה  ,ובו התפללו
תושביה הותיקים של

.2

:

רומא ,

נחשב למכובד ביותר בקבוצה זו .

כנסת קאסטיליאני  , ( Scuola Castiglianaבית  -הכנסת של מגורשי ספרד יוצאי
קאסטיליה  ,שכן ~
בקומה הראשונה של האגף הימני .

.3

כנסת קאטאלאני  -אראגונזי

ששימש

( Scuola Catalana Aragonese

את

~
קאטאלוניה ואראגון  ,ושכן כנראה בצד האחורי של האגף
מגורשי ספרד יוצאי
הראשי .
.4

כנסת ציציליאני  ( Scuola Sicilianaששימש את מגורשי סיציליה  ,ושכן בקומה
~
האגף הראשי .
הראשונה של

.5

 = Scuola Nuovaבית  -הכנסת

כנסת יראי ה '

החדש )

שבו התפללו יהודים

~
שהגיעו כנראה מערים שונות מחוץ לרומא  .בית  -כנסת זה שכן כנראה
איטלקים
באגף המרכזי

למעלה ,

מעל סקואולה ציציליאנה .

.

החלוקה העדתית בבתי  -הכנסת השונים לא היתה קשוחה וברשימות המתפללים

בית  -כנסת " .

מופיעים אנשים ממוצא שונה באותו

בסקואולה

טמפיו ,

בסקואולה

נואובה ובסקואולה סיציליאנה היה נהוג הנוסח האיטליאני  ,הידוע בשם מינהג בני
רומא ,

שהוא נוסח קדום ביותר  .הנוסח הסיציליאני היה  ,ליתר דיוק  ,קרוב לנוסח

האיטליאני אולם לא זהה עמו  .בסקואולה קאסטיליאנה ובסקואולה קאטאלאנה -
אראגונזי היה נהוג נוסח  -התפילה הספרדי  .כלומר בשלושה בתי  -כנסת התפללו בנוסח
האיטליאני ובשניים  -בנוסח הספרדי  .היכן  ,אם  -כן  ,התפללו הצרפתים והאשכנזים
שהיו ברומא

?

אשר לכנסת הצרפתים

 , ( Scuola dei Francesiידוע

תקופת הגטו  ,הוא אוחד ~
עם כנסת

קאסטיליאני  ' .י

כי עוד בשנת

540ן ,

קודם

כנסת קאסטיליאני הוא אפוא בית -

כנסת של קאסטיליאנים וצרפתים  .על בית  -הכנסת האשכנזי ידוע כי בחיפוש שנערך
13

היה זה

בית  -הכנסת המאוחד של

' Portaleone

"

Capi

' Quattro

ששכן

כנראה

מעל

הסקואולה קאטאלאנה  ,ובשנת  1667הוחלט להפסיק את פעילותו ולהפכו לחברת צדקה ששמרה
על אותו

14

שם  .ראה

145 :

 .ק Ibid

נקודה זו תוכל להתברר כאשר ייחקרו ויפורסמו התוכניות שנתגלו לאחרונה ( ראה הערה  . ) 10נראה

כי בנקודה זו טעה פינקרפלד ( שם  ,עמ '  , ) 17כשציין אתבית  -הכנסת הקאטאלאני  -אראגוני כקדום
ביותר .
15

Roma 1979

16

 . 1 , 101 - 2ק

.

 Romaם ' Cinyue Scuole

. 11 .

Frankfurt a . m . 1593

10 Pavoncello ,

'

.

"

4ן

 1 ) 0111הו Geschichre der Juden

.

. Berliner

"

תמונה

:2

כנסת ההיכל ברומא  ,מבט בביוון הארון

על  -ידי הכנסיה בשנת

557ן

נמצא בו ספר שהיה אסור ( פירוש אבן  -עזרא

לחומש )

.

וכתוצאה מכך הוא נסגר לתשעה חודשים ולא נפתח עוד  .מתפלליו הצטרפו לבתי -
כנסת

אחרים ,

כנראה ביותר לסקואולה נואובה  .לי

כל חמשת בתי  -הכנסת ברומא היו כנראה חללים דו  -קוטביים  .בתצלומים הישנים
של כנסת ההיכל ( תמונה

הקצוות של
( בתצלום -
 12 . 50ח 20

האולם

 ) 2אפשר

ובצורת

,

להבחין במיקומם של הארון ושל הבימה בשני

הישיבה

שהיתה

לאורך

הקירות .

בקיר

הצפוני

נראית דלת הכניסה  .המידות המשוערות של האולם היו

משמאל )

מטר בקירוב  .לאורך הקירות הארוכים היו צמודים ספסלי  -עץ  .ארון -

הקודש בו היה דמוי מיקדשון קלאסי בעל ארבעה עמודים וגמלון  .הבימה ( תמונה

)3

היתה מיבנה מוגבה למדי  ,על עמודים  ,אליו מוליכים שני טורי מדרגות  .מוטיב זה של
בימה על עמודים ומדרגות חוזר במיבנה הבימה
17

 . 156 - 7ק 95 - 96 . 11 .

"

Rolll . Berlin 1

תמונה  : 3הבימה בכנסת ההיכל ברומא

"

ח" ע " ו.

של בית  -הכנסת האיטליאני

' Gesc/lic/tre de /

.

 . Riegerץ

תמונה

:4

הבימה בבית  -הכנסת

האיטליאני בסניגאליה

תמונה

:5

ארון  -הקודש בבית -הכנסת

הקאטאלאני  -אראגוני ברומא ( תחריט
מאת

הרטלייב )

תמונה

:6

הבימה של בית  -הכנסת הקאטאלאני  -אראגוני

תמונה

:7

הבימה של כנסת קאסטיליאני ברומא

ן

בתי  -הכגסת באיטליה

בסניגאליה מן המאה

ה 17 -

( תמונה

)4

9

שהושפע כנראה מכנסת ההיכל ברומא  ,או שהיה

.

לשניהם מקור משותף  .אף כי סגנון הבנייה באיטליה היה משותף לכל העדות אפשר
להבחין

במוטיבים

אופייניים

מסויימות ,

לעדות

כפי שנראה גם

בבית  -הכנסת

האיטליאני בונציה .

כל בתי  -הכנסת המוקדמים הללו עברו שיפוצים בתקופות שונות  ,ועל  -כן יש
להיזהר בהסקת מסקנות בדבר מצבם המקורי  .ידוע שבין השנים
שיפוצים

בבית  -הכנסת

ריינאלדי  .ככל

הנראה .

הקאטאלני  -אראגונזי ,

1628 - 1622

בניהולו של האדריכל ג ' ירולאמו

הוא לא שינה את תוכנית בית  -הכנסת  ,אלא התרכז בעיקר

בעיצוב הפנים  ,כנראה של ארון  -הקודש ושתי הכורסאות שמצדדיו ( תמונה
הבימה לא זכתה לטיפול מיוחד ( תמונה

לקיר .

בתצלום ,

נעשו

. )6

, )5

ואלו

הבימה היתה מיבנה בלתי מקורה  ,צמוד

אפשר להבחין מעליה בסורגי עזרת  -הנשים .

על שיפוצים בבתי  -הכנסת האחרים אין בידינו כל מידע  ,אולם אפשר לשער על  -פי
הסגנון הנראה

בתצלומים .

כי הם נעשו באותו פרק  -זמן או מאוחר יותר  .בכנסת

קאסטיליאני זכתה הבימה לתוספת עיבוד ארכיטקטוני  ,והיא מהווה חלל נפרד מן

האולם בעל הקמרון החביתי ( תמונה  . ) 7כנסת קאסטיליאני היא כזכור גם כנסת
צרפתים  .בעובדה זו יש אולי כדי לחזק במשהו את הסברה  ,כי בתי  -הכנסת האיטלקיים
הושפעו מבתי  -הכנסת של פרובאנס כמו אלו שבקרפנטרס וקאוואיון  .בבתי  -כנסת אלה

מוקמה הבימה על יציע שמעל הכניסה  ,בצמוד לקיר המערבים אולם יש לזכור כי
בתי  -הכנסת של קרפנטרס וקאוואיון  ,שנבנו במקורב במאה

במתכונתם המחודשת  ,לאחר ששופצו במאה

ה , 14 -

ידועים לנו היום

ה . 18 -

הרכב קהל  -המתפללים בבתי  -הכבסרנ
מן הראוי לבדוק את הרכב קהל  -המתפללים בבתי  -הכנסת השונים  ,כדי לחקור אם אכן

הביאו עמם המגורשים השפעות כל  -שהן מארצות  -מוצאם  ,ועד כמה שמרה כל קהילה
על ייחודה ועל עצמאותה  .אחד המקורות למידע זה הוא ספרות השאלות  -והתשובות .

כך  ,לדוגמה  ,מצאתי בשאלה שהופנתה לר ' משה

מטראני  ' :י

קהילות עיר אחת עשו

הסכמה שכל מי שנולד הוא ואביו באיטליה ילך לקהל איטליה אף  -על  -פי שאבי  -אביו

בא מפורטוגאל  ,או קאסטיליה או אראגון או מלכות אחר  .כלומר לאחר שני דורות -
יטמע בקהל האיטלקים  .אולם ' מיחו בה בני קהל אראגון  ,ואמרו שאינו מן הדין שילך
לאיטליינוס מי שידוע שהוא ארגונז או מלכות אחרת '  .ור ' משה מטראני נשאל אם
יתחייבו בני קהל אראגון לשמור הסכמה זו ומשיב כי הסכמה זו בטלה  .אראגון הוא

קהל ובית  -דין בפני עצמו  .ויש לנהוג כפי המינהג שכל אחד הולך לקהל מבני  -לשונו
ולא לקהל אחר  .בנימוקיו מסביר

מבי " ט

כי הקהילות האחרות מעוניינות למשוך

מתפללים נוספים לקהלם כדי לנכות בנדבותיהם לצדקה ולתלמוד תורה  ,אולם מכיוון
18
19
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Wischnitzer , op .

.

.א

.

שאלות ותשובות מבי " ס חלק ראשון ונציה

שפ " ט ( . ) 1629

לבוב תרכ " א

, 1861

שאלה שז .

תמוכה

: 8

כיכר הגטו נואובו בונציה

.

.

שאין זה הדדי ולא יתכן שבני איטליה ילכו לאראגון שכן ' אין שם יהודים באראגון
זה שבעים

שנה ' .

הרי אין כוח ביד הקהילות האחרות להכריחם לקיים ההסכמה .

מבדיקת שמות המתפללים שערך אטיליו מילאנו "

2

מסתבר  ,כי בעשרות השנים

הראשונות לאחר הגירוש עדיין נדדו מתפללים מבית  -כנסת אחד לחברו  ,והממונים לא
הקפידו על מוצאם  .אולם מסוף המאה

ה 16 -

התגבש הרכב המתפללים כמעט ללא

שינוי ונשמר במשך שלוש מאות שנה .
שכנות חמשת בתי  -הכנסת בבניין אחד הביאה מטבע הדברים לסיכסוכים  .בארכיון
הקהילה ברומא מצויים מיסמכים על הסכמים בין בתי  -הכנסת בדבר השימוש

במדרגות ובכניסות  .בכל אלו בולט דבר אחד  -בית הכנסת ' איל טמפיו ' היה תמיד
החשוב ביותר  .אבל כל החומר הזה טרם נחקר ביסודיות ויתכן שמבדיקתו נלמד פרטים
נוספים על צורתם המקורית של המיבנים .
לסיכום  .כל חמשת בתי  -הכנסת של רומא היו כנראה דו  -קוטביים  .רק לאחר פירסום
המימצאים החדשים אפשר יהיה לקבוע בבירור איזה מהם היה הקדום ביותר  .אם אכן
היה זה בית  -הכנסת

הסיציליאני ,

הרי שקיימת אולי אפשרות של המשך מסורת

סיציליאנית  ,או דרום  -איטלקית  ,מתקופת ימי  -הביניים  .גם אם יתברר כי בית הכנסת

הקדום ביותר היה ' איל

טמפיו ' ,

הרי שקיימת אפשרות של השפעת מסורת מקומית

איטלקית .
- 15

20
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Attilio Miluno , op .

תמונה

בית  -הכנסת האשכנזי בונציה  ,מבט

:9

תמונה סו

:

בית  -הכנטת האשכנזיברנציה  ,התקרה

ופתח  -התאורה

לכיוון הבימה

בתי  -הכנסת בונציה
מצב המחקר של בתי  -הכנסת בונציה שונה לגמרי מזה של רומא  .בתי  -הכנסת העתיקים

של ונציה נשתמרו ועדיין עומדים על תילם בתוך הגטו  ,שנשתמר אף הוא  .בגטו
נואובו  ,שהוא הגטו העתיק ביותר ( תמונה

, )8

מצויים בית  -הכנסת

האשכנזי וקנטון  .כלומר  ,שני בתי  -כנסת אשכנזים ( קנטון היה כנראה

האיטליאני ,

פרנקו  -אשכנזי )

ואחד איטליאני  .היהודים האשכנזים והאיטליאנים היו הראשונים שנסגרו בגטו  ,בשנת
, 1516

ואלו הספרדים והלבאנטינים נסגרו בגטו מאוחר יותר .

ן3

בתי  -הכנסת הראשונים בונציה הוקמו על יסוד מיבנים קיימים  .בגלל הצפיפות
הרבה התפשטה הבנייה

לגובה ,

וקומות חולקו לשניים  .כך נוצרו מיבנים גבוהים ,

שהגיעו אף לשמונה קומות  .בתי  -הכנסת היו בקומה העליונה  ,לרוב בקומה שלישית או

רביעית  .בתצלום של כיכר גטו נואובו ( תמונה

)8

אפשר להבחין  ,מימין למרכז -

התמונה  ,בחמשת החלונות של בית  -הכנסת האשכנזי  ,בקומה הרביעית .
בבית  -הכנסת

האשכנזי ,

הידוע בשם סקואולה גראנדה

האומרת כי הוא נבנה בשנת
בשנת

. 1666

1528 / 29

ושופץ בשנת

. 1732 / 3

ארון  -הקודש מתוארך

כיום זהו בית  -כנסת דו  -קוטבי  .הבימה צמודה לקיר המערבי  ,ועזרת -

הנשים מצויה ביציע אליפטי ומקיפה את האולם ( תמונה
קאסוטו : : ,

טדסקה .

מצויה כתובת

עבר בית  -כנסת זה שינוי מופלג בסוף המאה

.)9

אולם  ,כפי שהוכיח דוד

ה 17 -

ובראשית המאה

ה 8 -ן

וקרוב לודאי שבמקורו היה בעל בימה מרכזית אף כי עתה מיבנהו דו  -קוטבי  .הבימה
במיקומה הנוכחי  ,בקצה האולם  ,מסתירה חלק מן הכתובת המקיפה א האולם ( תמונה
,)9

וסותמת שניים מן החלונות  .פתח התאורה במרכז

משמעות ( תמונה

, ) 10

התיקרה ,

שימש כמקור  -אור מעל לבימה כשהיתה במרכז  .גם דגם

]2

גטו וקיו  :וסד בשנת  , 1541גטו נואוביסימו  -בשות . 1633

22
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David Cassuto ,

תמונה

: 11

בית -הכנסת של קוניליאנו ונטו  ,התקרה ופתח  -התאורה  ,במיבנה המקורי

תמונה

: 12

בית  -הכנסת הספרדי

בונציה  ,מבט

לכיוון ארון  -הקודש

תמונה

הבימה של בית  -הכנס

! 13

ברנציה

הרוזטות שבריצפת האולם מחזק את ההנחה שבמקורו היה זה מיבנה עם בימה
מרכזית .
ראוי

כי האלמנט של פתח  -התאורה במרכז התקרה זכה כנראה לחיקויים

לציין ,

באזור הונסו  .בבית  -הכנסת של קוניליאנו ונטוע משנת

במרכז התקרה ( תמונה

. ) 11

1701

נבנה פתח  -תאורה מתומן

מכיוון שהבימה היתה בגומחה בקיר המערבי  ,איבד פתח -

.

התאורה המרכזי את תפקידו המקורי  ,כלומר הארת הבימה בעת קריאת התורה והועתק
כמוטיב מסורתי  .גם בניית עזרת  -נשים ביציע  ,מסביב לאולם ( או משלושה

צדדים ) ,

נעשתה למתכונת רווחת בבתי  -כנסת מאוחרים יותר באזור ונציה  ,כמו בית  -הכנסת של
קוניליאנו ונטו ושל ויטוריו ונטו  .האחרון מצוי עתה במוזיאון ישראל בירושלים .
השינוי המופלג בבית  -הכנסת האשכנזי בונציה נעשה ללא ספק בהשפעת בית -
 ( Scuolaשנבנה ,

הכנסת הספרדי SpagnolaJ

או לפחות עוצב מבפנים בשנת

655ן

בידי האדריכל באלדאסארה לונגנה או אחד מתלמידיו  .הייחוס ללונגנה מבוסס
בעיקרו על פי השוואה עם עבודותיו ועל  -פי רמת העבודה  .המקור הראשון לכך הוא
מדריך לונציה שכתב זאנוטו

 ( ZanottoJבמאה

בית  -הכנסת הספרדי ( תמונה

הן

.

מ ' )  .כפי שנראה בתצלום  ,זהו אולם דו  -קטבי מוקף ביציע אליפטי

20 % 12 . 40

לעזרת  -הנשים

) 12

'

ה : . 19 -

הינו הגדול בין בתי  -הכנסת הונציאניים ( מידותיו

;

הדגם זכה לחיקוי גם בבית  -הכנסת האשכנזי .

בית  -הכנסת הלבאנטיני בונציה נבנה כנראה באותו זמן שבו נבנה בית  -הכנסת
הספרדי  .גם בו מוטיבים רבים מעבודתו של

מוצאים מוטיבים של האדריכל
23

בית  -כנסת

זה .

ברוסטולון ' .

:

לונגנה ,

אולם בעיצוב החיצוני אנו

בבימה המפוארת ( תמונה

שהועבר לירושלים ועודנו משמש את הקהילה האיטלקית

) 13

כבירה ,

ניכרת

הוא חלק

ממוזיאון יהדות איטליה ע " ש ש " א נכון  ,שנפתח לאחרונה לקהל הרחב  .על העברת בתי  -כנסת

וארונות  -קודש מאיטליה לישראל ראה

:

ש " א נכון  ,ארונות קודש ותשמישי קדושה מאיטליה

בישראל  ,תל  -אביב . 1970
24
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את הרמיזה המייחסת את בית  -הכנסת הספרדי בונציה ללונגנה  ,מצא  Camillo Semenzatoראה
op.
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)David Cassuto Ricel~ che su//e cin ue Sinagoghe (scuole

~

תמונה

: 74

הבימה בבית  -הכנסת קנטון בונציה

תמונה

: 15

המקדרן בחזית בית  -הכנסת האיטליאני ב7נצי

השפעת סגנון הבארוק האיטלקי  .העמודים המפותלים מזכירים את הכלדקינו של

ברניני בסאן  -פייטרו  .מידותיו של בית  -כנסת זה קטנות

( 13 . 30 % 8 . 50

מ ') .

עזרת -

הנשים מצויה ביציע  ,לאורך קיר אחד .

בית  -הכנסת הקדום ביותר בונציה  ,הסקואולה גראנדה טדסקה  ,לא היה אם  -כן דו -
קוטבי במקורו  .בית  -הכנסת הונציאני הדו  -קוטבי הראשון היה הסקואולה קנטון  .כאן
מצויה הבימה ( תמונה

) 14

בגומחה הבולטת החוצה ובה פתח  -תאורה  .כלומר מיקום

פתח  -התאורה כאן הוא פונקציונאלי  .בית  -כנסת זה  ,שנבנה בשנת

, 1531 / 32

כלומר

שנתיים לאחר בניית בית  -הכנסת האשכנזי  ,נועד כנראה לשרת את הקהילה האשכנזית -

צרפתית של ונציה  .דוד קאסוטו  ,שהעלה השערה זו  ,מסתמך על מספר עובדות ( מפה
צרפתית ,

נוסח התפילה ) ' .

2

צורת המיבנה אפשר שמקורה בבתי  -כנסת קדומים באיטליה

מימי  -הביניים או בבתי  -כנסת

בפרובאנס ,

כמו קרפנטרס וקאוואיון  ,בהם ממוקמת

הבימה על יציע מעל הכניסה בקיר המערבי .

בית  -הכנסת האיטליאני בגטו נואובו בונציה  ,שנבנה בשנת . 1575

גם הוא דו  -קוטבי .

אולם שלא כבתי  -הכנסת הונציאניים האחרים  ,הוא מזכיר מאוד את בתי  -הכנסת של

רומא  .בחזיתו ( תמונה

- ) 15

מקדשון בעל ארבעה

ברומא  .לא ברור אם יש כאן השפעה ישירה

עמודים  ,המזכיר את כנסת ההיכל

מרומא ,

או שניהם הושפעו ממסורת

מקומית קדומה יותר  .הבימה בבית  -הכנסת האיטליאני בנויה כחלל המופרד מהאולם
26
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David Cassuto , op. cir .
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"

: 16

"

1 14

תרשים משנת

על  -ידי שלושה שערים

.

" %ך4ר%י יישומיהם

1663

מפנקס המקומות של בית  -הכנסת של קאסאלי מונפיראטו

הרושם הכללי בבית  -כנסת זה רציני וקלאסי

יותר ,

וחסר

הקלילות הונציאנית .
בסיכום  -אפשר ללמוד לענייננו מבתי  -הכנסת של

ונציה ,

כי כולם הם דו -

.

קוטביים  ,פרט לבית  -הכנסת האשכנזי שבמקורו היתה לו בימה מרכזית  .הקדום בבתי -
הכנסת הדו  -קוטביים של ונציה הוא בית  -הכנסת קנטון  ,שנבנה בשנת

1531

ושימש

כנראה את הקהילה האשכנזית  -צרפתית .

בתי  -כנסת בעלי בימה מרכזית
הטיפוס השני של בתי  -כנסת באיטליה נפוץ במיוחד באזור פיימונט  .כאן אנו מוצאים

.

בתי  -כנסת שבהם הבימה חופשית במרכז האולם  .כזה הוא לדוגמה בית  -הכנסת שבעיר
קאסאלי

מונפיראטו ,

המקומות משנת

1663

שנבנה בשנת

( תמונה

' . ) 16

[

. 1595

כפי שאפשר לראות מתרשים מפנקס

גם סדר  -הישיבה ההיקפי הנראה בתרשים משקף

השפעה אשכנזית .
דוגמה אופיינית לטיפוס זה של בימה היא בית  -הכנסת בעיר קארמאניולה ( תמונה
דן

27

).

זהו מבנה נמוך מורכב מעמודים מפותלים הנושאים גג דמוי  -כתר  ,שהושפע
את התרשים פירסם דוד קאסוטו במאמרו על
קאסוטו  ' ,סיפורו

. 195 - 176

של בית

כנסת ' ,

ספר

בית הכנסת של קאסאלי

מונפיראטו  ,ראה  :דוד

זכרון לשלמה אומברטו נכון  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

תמונה

: 17

הבימה וארון  -הקודש של
בית  -הכנסת בקארמאניולה

ובמזרחה .

כנראה מבימות בתי  -כנסת אשכנזיים במרכז אירופה

שבגבוז ' דז ' יץ ' .

כמו למשל זה

:

בית  -הכנסת של קהילת ליוורנו נהרס במלחמת  -העולם השנייה  .דווקא

בית  -כנסתזה ,

של קהילה שהיתה מורכבת רובה ככולה מיוצאי ספרד ופורטוגאל  ,אינו דו  -קוטבי .
האולם מוקף משלושת צדדיו בשורת

עמודים ,

ומעליהם שתי קומות של יציעים

לעזרת  -נשים  .הבימה קרובה לטור העמודים המערבי ( תמונה

. ) 18

אמנם יש כאן קיטוב

מסויים בין הארון לבימה  ,ואף  -על  -פי  -כן הבימה אינה צמודה לקיר המערבי  .בניית
בית  -הכנסת החלה בסוף המאה

28

תמונה

: 18

ה 16 -

ובתבניתו זו נסתיימה בשנת  . 1789בית  -כנסת זה

.

דוד דוידוביץ ציורי  -קיר בבתי  -כנסת בפולין  ,ירושלים 1968

פנים בית  -הכנסת בליוורנו  -הדפס צבעוני משנת

1863

,

לוח כח .

תמונה

: 19

מן המאה

תמונה

מריג ' ו

: 21

תקיעת -שופרבבית  -כנסת  ,מתוך מחזוראיטלקי תמונה

איטלקי מן המאה

ה 15 -

תפילת ערב  -שבת

אמיליה ,

: 20

אמירת סליחות בבית  -כנסת  ,מתוך מחזור

משנת

בבית  -כנסת ,

ה 15 -

מתוך מחזה

1465

.

מזכיר את בתי  -הכנסת הפורטוגאליים באמשטרדאם בווים מרקס בלונדון

ודומיהם ,

29

יותר מאשר את בתי  -הכנסת האיטלקיים .

בתי  -כבסרת בכתבי  -יד ובדפוסים קדומים
להבנת התפתחות האדריכלות של בית  -הכנסת באיטליה חסר לנו מאוד המיז  -ע בנדון

לתקופה שקודם המאה ה 6 -ן  .אחת הדרכים להשלים את ידיעותינו על תקופות שמהן
לא שרדו מיבנים היא לבדוק תיאורים ויזואליים בכתבי  -יד ובדפוסים קדומים .
כך  ,למשל  ,מצויים שני תיאורים של פנים  -בית  -כנסת במחזור איטלקי  ,כמנהג בני

רומא .

מן המחצית ושנייה של המאה

בירושלים ' " .

ה , 15 -

המצוי ברשותו של מר ג ' ורג ' וייל

התיאור האחד הוא של תקיעת  -שופר בראש  -השנה ( תמונה

האחר הוא של אמירת סליחות בבית  -הכנסת ( תמונה

. ) 20

) 19

והתיאור

אם אפשר להסיק מסקנות

.

מתיאורים כגון אלו הרי הבימה כאן מרכזית  ,ובתיאור הסליחות אפילו צמודה לארון -
הקודש .

במחזור איטלקי אחר ( תמונה

) 21

שנכתב בריג ' ו אמיליה  ,בשנת

 , 1465י '

מצוי תיאור

של תפילת ערב  -שבת בבית  -כנסת  ,וגם בו הבימה היא במרכז האולם .
29

אהרן קשטן  .שם  ,תמונות . ] 03 - 102

30
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Heft 2

.

] 976

.

Mendel Metzger

Floren
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תמונה

איריס פישוף

: 22

פנים בית  -כנסת  ,מתוך כתב  -יד של ארבעה טורים לר ' יעקב בן אשר  ,שנכתב במאנטובה

גם בכתב  -היד הידוע בשם דה רוסי

, 555

ר ' יעקב בן אשר  ,שנכתב במאנטובה בשנת

כאילו בחתך לאורך ( תמונה

. ) 22

המצוי בספריית הותיקן  ,ארבעה טורים של
, 1435

.

ניתן תיאור פנים של בית  -כנסת וכאן

עד כמה שאפשר להסיק מתיאור זה  ,הרי גם בו הבימה

היא במרכז .
ובדוגמה אחרת  ,מתוך ספר מודפס  ,המסקנה לגבי מיקום הבימה  -דומה  .זהו דף
מתוך ספר המינהגים שנדפס בונציה בשנת

1601

אפשר אולי גם ללמוד מתיאור זה  ,כי בשנת
כנסת אחד  ,עזרת  -נשים ביציע .

( תמונה

1601

. ) 23

היתה כבר בונציה  ,לפחות בבית -
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תמונה

"

חשול ! מגהגח !ק ע! פכש 4
!

: 23

4ט1 50ג

"

דף מתרך ספר מינהגים  ,שנדפס ברנצי  :ה בשנת וספו

מסקנות
בבתי  -הכנסת באיטליה אנו מוצאים שני טיפוסים עיקריים של מיבנים  .הטיפוס הדו -

קוטבי וטיפוס הבימה המרכזית  .הטיפוס הדו  -קוטבי נפוץ ביותר ומקובל בקרב כל
העדות באיטליה  ,ולאו דווקא בקרב הספרדים .
הדוגמאות הקדומות ביותר של בתי  -כנסת ששרדו הן מן המאה

ה . 16 -

בית  -הכנסת הדו  -קוטבי הקדום ביותר ברומא היה כנראה איטליאני  ,ובונציה -
אשכנזי ( או אשכנזי  -צרפתי ) .

הפיצול העדתי וריבוי נוסחי  -התפילה הביאו לריבוי בתי  -כנסת

קטנים ,

ואולי

הממדים הקטנים של המיבנה הם שהכתיבו את מתכונתו הדו  -קוטבית  ,שהתאימה גם

לבתי  -הכנסת המשמשים כמקום  -לימוד .

כמקורות  -השפעה אפשריים לדו  -קוטביות  ,קיימות לפחות שלוש אפשרויות
(א)

:

מסורת מקומית  ,שהיתה קיימת במשך ימי  -הביניים באיטליה הדרומית  ,ושהיא

אולי המשך למסורת קדומה יותר של ארץ  -ישראל .
(ב)

מסורת שהיתה מקובלת בבתי  -הכנסת של דרום  -צרפת .

(ג)

מסורת שהיתה מקובלת בספרד והועברה לאיטליה על  -ידי גולי ספרד .

,,
-,,

מפת העיר בגדאד

,

במפה מסומנים הרחובות והאזורים העיקריים ששימשו זירה לאירועי הפוגרום ביהודים
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