גיל גורדון

גילוי מזבח הכנסייה של 'בית
היתומים הסורי' של שנלר בירושלים

גילוי מזבח הכנסייה של 'בית היתומים הסורי'
של שנלר בירושלים
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נוצרים התנאים לעסוק במיזם שימור
בירושלים רבת המתחים של ימינו רק לעתים רחוקות ָ
ארכיטקטוני התורם לקירוב בין־עדתי ,מחזק קשרים בין־תרבותיים ,ומבטא סובלנות הדדית הקשורה
להיסטוריה המשותפת של קהילות בעיר .פרשת גילוי מזבח הכנסייה במתחם בית היתומים של שנלר,
העתקתו ,שיפוצו והתקנתו מחדש בכנסייה הגרמנית המפוארת במתחם אוגוסטה ויקטוריה ,היוותה
הזדמנות נדירה למימוש כל המטרות האלה .במאמר זה אתאר את התחלתו של המיזם המיוחד,
אילו בעיות — ערכיות וביצועיות — התלוו אליו ,וכיצד הגיע אל סיומו הטוב .בנספח קצר למאמר
אסביר את משמעויותיו הסמליות של המזבח הכנסייתי הנוצרי — הפרוטסטנטי לעומת הקתולי — ואת
עקרונות העיצוב המודרניים הנגזרים מהן .מידע זה נועד לשמש את הקורא בביקוריו בכנסיות ארץ־
ישראל ובחו"ל.

מתחם שנלר בירושלים :רקע
מתחם שנלר — 'בית היתומים הסורי' בשמו הרשמי — הוא אחד האתרים ההיסטוריים החשובים
בתולדות ירושלים המודרנית בשלהי העידן העות'מאני .הוא הוקם בשנת  1860כבית חינוך מיסיונרי
ליתומים ערבים ,פליטי חרב ממהומות עדתיות בלבנון .המוסד דגל באידיאולוגיה ייחודית ששורשיה
נטועים היו עמוק בתפיסה פרוטסטנטית קדומה שדרשה ללמד את החניך — נוסף על לימודים
עיוניים — גם מקצוע לחיים ,כדי שיתפרנס בכבוד ,יתרום לקהילה וישתלב בחברה .לשם כך הקים
המוסד כבר מראשיתו סדנאות מקצועיות וקיים מערכת חינוך מוקפדת .לימים הפך המקום לפנימיית
המיסיון הגדולה מסוגה במזרח .תרומתו לצמיחתה של הקהילה הערבית־הלותרנית במרחב ירושלים,
בית־לחם ואף נצרת ידועה במחקר ,וכן ידוע חלקו בקידומה הטכנולוגי והתרבותי של הארץ הודות
לפעילויות חוץ מגוונות שבהן היה מעורב1.
מחבר המאמר הוא אדריכל המשמש יועץ השימור במתחם שנלר וערך את תכנית השימור למתחם .הוא מסיים
בימים אלה כתיבת עבודת דוקטור בהיסטוריה בנושא פעילות המיסיון הפרוטסטנטי של שנלר בארץ־ישראל בהנחיית
פרופ' י' בן־ארצי מאוניברסיטת חיפה ופרופ' ח' גורן מהמכללה האקדמית תל־חי.
1

ג' גורדון' ,מתחנת מיסיון לשכונה :התפתחות מתחם בית היתומים הסורי של שנלר בירושלים בשלהי העידן העות'מאני',
קתדרה( 128 ,תמוז תשס"ח) ,עמ'  ;100‑73הנ"ל' ,הטוב מכולם ב"אמנות השחורה" :בית הדפוס של המיסיון הגרמני
של שנלר בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית' ,קתדרה( 138 ,טבת תשע"א) ,עמ'  ;110‑83הנ"ל"' ,גגות מתעופפים
ברוח" :כניסתם של רעפים ותעשיית החרסית המודרנית לארץ ישראל' ,זמנים ,)2006( 96 ,עמ'  ;67‑58הנ"ל' ,המיסיון
הגרמני בירושלים נוכח גואלי קרקע ציוניים בשפלת יהודה ( ,')1906‑1886ק' כהן־הטב ,א' זלצר וד' בר (עורכים) ,עיר
בראי מחקרה :מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית־תרבותית של ירושלים ,ירושלים תשע"א ,עמ' J. Eisler & ;183‑149
A. Kraus, Bibliographie der Familie Schneller: Das Syrische Waisenhaus in Jerusalem, Stuttgart 2006
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מייסד 'בית היתומים הסורי' ומנהלו הראשון היה המיסיונר יוהן לודוויג שנלר (Schneller

 ,)1896‑1820שבא ארצה בשנת  1854עם אשתו בשליחות ארגון שווייצרי' ,מיסיון עולי הרגל',
שמרכזו היה ליד באזל .בשנת  1889עבר בסיס האם של הארגון לגרמניה ונרשם שם כאגודה מוכרת.
בניו של שנלר ,הכמרים תאודור ( )1935‑1856ולודוויג הבן ( ,)1953‑1858קיבלו לידיהם את ניהול
המקום לאחר מות אביהם ,כאמור בשנת  .1896בימי המנדט פינו הם את מקומם לנכדיו ,הכומר הרמן
שנלר ( )1993‑1893והמהנדס ארנסט שנלר ( ,)1986‑1901והללו ניהלו את המוסד עד סגירתו ערב
מלחמת העולם השנייה .מדובר אם כן בשושלת המיסיונרים הארוכה במזרח .בשנת  1939גירשו
הבריטים מהארץ את כל הגרמנים ,ובכללם פעילי המיסיון למיניהם .ארגון שנלר עבר אז לבקעת
הלבנון והקים שם ,בכפר ח'רבת־כנפאר ,בית ספר מקצועי לנערים נצרכים .בשנות
השישים הקים סניף נוסף בעמאן ,בירת ירדן ,מוסד שנחשב שנים רבות לבית הספר
המקצועי הטוב בממלכה ההאשמית .שני אלה מנוהלים עד ימינו מבסיס הארגון
בשטוטגרט ופועלים לפי עקרונות היסוד שהתווה י"ל שנלר .נינו של שנלר
הזקן ,ד"ר מרטין שנלר ,שימש בשנות התשעים של המאה העשרים שגריר
גרמניה בירדן.
המפעל הפרוטסטנטי של שנלר ראשיתו בבית משפחה חלוצי
קטן ובודד שנבנה מחוץ לחומות בשנת  .1856בהדרגה התפתח
המקום למתחם עתיר מקרקעין ,בתים ,מתקנים ,סדנאות וגנים,
והיה לשכונה הגרמנית של צפון העיר העות'מאנית .לאחר גירוש
הגרמנים הפך המתחם למחנה צבאי בריטי גדול (מחנה .)417
בשנת  1948נכנס צה"ל למקום והחזיק בו ,יותר משישים
שנה ,בסיס צבא ידוע (מחנה שנלר) .בשנת  2009פונה
האתר והועבר לאחריות עיריית ירושלים .בינתיים הוקף
המתחם בשכונות חרדיות.
מתחם שנלר הוכר כבר בשנת  1985כאחד מ־ 110האתרים
החשובים של ירושלים המודרנית (תכנית מתאר .)2097
מדובר כיום במגרש בן  70דונם הממתין לפיתוח
בלב בעיר ההיסטורית ,וערכה הכספי של הקרקע
הוא מהגבוהים בעיר .בראשית שנות האלפיים ,לאחר
מאבק חריף בן מספר שנים בסוגיות שימורו של
המקום ,אושרה תכנית מתאר חדשה לשימורו
ופיתוחו (מס' 2447ג) .בתכנית סומנו שמונה
בנינים גרמניים לשימור מלא ונקבע ביניהם
מעבר ירוק פתוח לציבור ,מעין שדרה ירוקה
רחבה עתירת גנים ,החוצה אלכסונית את

הצריח של 'בית
היתומים הסורי',
סמל המתחם
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המתחם .המבנים העתיקים ,בלב המתחם ,מיועדים לשמש מבני ציבור .שולי המתחם ,הצפוניים
והדרומיים ,מיועדים להקמת מבני שיכון מודרניים לאוכלוסייה החרדית .כיום מתחילה העירייה
ומנהל מקרקעי ישראל מתחיל בתכנון
להקצות בהדרגה את הבתים ההיסטוריים לייעודם הציבוריִ ,
מתקדם של מקבצי המגורים.
למעלה :ניקוי
ההריסות

(באדיבות )Annette Fleck

הגילוי

למטה :פתיחת
וחשיפת בחודש אוקטובר שנת  2009סיירו במתחם שנלר הבישוף הלותרני ד"ר אּווֶ ה ֶגרבה ( )Gräbeוצוות
אריזת העץ
המזבח
הכמורה שלו מכנסיית הגואל הגרמנית בעיר העתיקה .הסיור ,שהתקיים ביזמתי ובהדרכתי ,היה אחד
מן הסיורים הרבים שאני עורך ,כיועץ השימור של
האתר ,לתיירים ,כמרים ,עובדי שגרירות גרמניה,
סטודנטים ומתעניינים מקרב הציבור הרחב.
מיותר לומר שמשתתפי הסיור הכירו את תולדות
מפעל שנלר ,בהיותו מרכז מורשת לפעילות
הפרוטסטנטית והגרמנית בארץ.
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במהלך הביקור בן השעתיים נכנסה הפמליה לכנסייה
הפנימית (הקפלה) המתפוררת שבבניין הראשי ,אולם שנבנה
בשנת  1889כאגף מאגפי הבית .הכנסייה ביטאה בתקופתה את
שיאה של פעילות המיסיון ,שכן היא נועדה לשמש את הקהילה
הערבית־האוונגלית המקומית שהתפתחה בעיר עם השנים.
במהלך התצפית באולם זיהה הבישוף לפתע בין הריסות התקרה
הפנימית שהתמוטטה ,שברי זכוכית וערמות לשלשת היונים,
תיבת עץ גדולה שהייתה צמודה לקיר הצפוני ,ושניצבה על במה
בעלת שלוש מדרגות .הוא הניח מיד שמדובר במזבח הכנסייה,
שנארז בלוחות מגן כלשהם ,ובהתרגשות גדולה נשא תפילה
ספונטנית נוכח החורבות .הוא ביקש חזור ובקש לפתוח את
הקופסה והסביר את חשיבות הדבר עבורו כפרוטסטנטי מאמין.
הואיל ובאותה שעה חסרו אמצעים טכניים לכך ,חזרתי למקום
למחרת היום ובעזרת ציוד מתאים פירקתי את הלוחות .ההפתעה
הייתה גדולה כשהתברר שבתוך הקופסה אכן ניצב מזבח אבן
מושלם ,מעוטר בפסיפסים כחולים ומוזהבים ,ששרדו בחלקם.
דבר הגילוי נמסר לבישוף .כבר אז היה ידוע שמדובר במזבח
בן מאה שנה בדיוק :הוא הוקם לאחר שרפת הענק שפקדה את
הבניין הראשי של שנלר בקיץ  1910והחריבה את הקפלה ואת
מזבחּה המקורי .ההערכה הייתה שהבריטים ,טרם עזיבתם את האתר ,התקינו את לוחות העץ כדי להגן
על החפץ הקדוש.

ההצעה וההסכם
בעקבות הגילוי פנה הבישוף אל ראש עיריית ירושלים בהצעה שהכנסייה הלותרנית תקבל עליה,
על חשבונה ,לחלץ את החפץ הקדוש ממקומו ,לשפצו ולהתקינו לשימוש חוזר באחת מכנסיותיה.
במקביל עדכנתי את לשכת מהנדס העיר ואת מחלקת השימור בהתפתחויות .היתרונות של שיתוף
פעולה בין הצדדים בלטו לעין :מצד העירייה ברור היה ששיפוצו של המזבח לשימוש חוזר באתר הוא
בלתי אפשרי ,הסיכויים שישרוד בסביבה חרדית הם אפסיים ,ובכל מקרה השארתו בבניין לאחר שיוסב
לתפקודים חדשים או ישּווק לגורמי חוץ תגרום הפרעה קשה; מצד הכנסייה היה זה מבצע להצלתו
של חפץ מקודש אך גם קימום זכר מפעלה של משפחת שנלר בארץ־ישראל .על רקע זה הושגה עד
מהרה הסכמה ,בכפוף לשני תנאים שהכתיבה העירייה :שהמזבח יושאר בתחומי מדינת ישראל2,
2

בכך סוכלה אפשרות להרחיקו לעמאן ,לכנסיית בית הספר של שנלר שם ,מקום שאליו הועברו בשנת  1939פעמוני
המוסד והוויטראז'ים של הכנסייה.
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(באדיבות הבישוף גרבה)
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ושלאחר שיפוצו יותקן סמוך לו שלט הנצחה ובו יתוארו תולדותיו לידיעת הקהל הרחב .הבישוף
הודיע שבחר בכנסיית 'העלייה לשמים' ( )Himmelfahrtkircheשבמתחם אוגוסטה ויקטוריה על רכס
הר הצופים ,היפה בכנסיות האוונגליות בעיר ,כמקום המתאים להתקנת הפריט כמזבח משנה .ההסכמה
נחתמה בעל־פה ובלחיצת יד ,עדות לאמון בין הצדדים ,וניתן האות להתחלת המבצע ההנדסי.

ההכנות וארגון הצוות

שריד פסיפס בדגם
נאו־קלסי (זהב
וכחול)

רגישותו של המיזם חייבה הכנות מדוקדקות .ראשית כול נדרש להבין את מהותו של המזבח הנוצרי:
משמעויותיו הסמליות וקדושתו ,תפקידו בפולחן הכנסייתי ואפיוניו הארכיטקטוניים המיוחדים .לשם
כך נערך סקר ביבליוגרפי מקיף ,והתקיימו ראיונות עם מומחה קתולי לארכיטקטורה כנסייתית ועם
הבישוף הלותרני עצמו כדי לקבל תמונה מעודכנת 3.במקביל נסרקו מסמכי אגודת 'בית היתומים
הסורי' כדי לדלות מהם חומר רב ככל האפשר על תולדות
הקפלה והמזבח .התברר כי את הכנסייה בנה האדריכל
פאול פלמר ( ,)Palmer, 1856‑1935ידידו של שנלר ובנו
של שליח אחר של 'מיסיון עולי הרגל' משווייץ 4.המזבח
נבנה מאבן גיר לבנה שנחצבה מהרי ירושלים ,לגאוותם של
המיסיונרים אוהבי ארץ־ישראל .לעומת זאת חומר הגלם
לפסיפסים נשלח מידידי הארגון מברלין בפסים ארוכים,
וצורפו אליו הוראות לחיתוך לריבועים זעירים ( 1×1ס"מ)
ולהדבקתם לפי דוגמה נאו־קלסית מסוימת .בבדיקה בשטח התברר שהריבועים הכחולים (כחול־
אזורו) עשויים קרמיקה ,אך המוזהבים עשויים זכוכית מצופה צבע זהב .לא נמצאו במסמכים פרטים
על מבנהו הפנימי של המזבח ועל אופן התקנתו ,וכך נותר הצוות בערפל מעיק של חוסר ידיעה5.
משהוסמכתי על ידי הבישוף לארגן את המיזם ,גייסתי צוות ביצוע מיוחד ובו מהנדס שימור בכיר
מירושלים ומנהל פרויקט האמון על מיזמים מורכבים כגון זה .מנהל המיזם ערך מכרז בין קבלנים
המתמחים בשיקום מבנים היסטוריים ,ובסופו נבחרה חברת הביצוע המתאימה ביותר6.
3
4
5

6

ראו הנספח בסוף מאמר זה.
שלוש שנים קודם לכן ,בשנת  ,1886בנה פלמר ,עם אביו ,כנסייה לותרנית־אוונגלית ראשונה בבית־ג'אלה .פלמר טמון
בבית הקברות הפרוטסטנטי העתיק בהר ציון ,בסמוך לקברים של בני משפחת שנלר ורבים מעובדי המוסד.
הקמת המזבח תוארה כדלקמן' :בכנסיית המוסד הושלמה במת הדרשן (קנצל) החדשה ,עשויה עץ אלון ,בצד המזרחי,
תרומתה של הקהילה הגרמנית בירושלים .המזבח עשוי מלוחות אבן גיר לבנות יפות מתוצרת הארץ; הושלם הבסיס
התשתיתי עבורו; בחזיתו ובצדדיו עדיין יש לשלב פסים של עבודת פסיפס .הנושא מטופל על ידי מר לודוויג אוסטריד
וחברו — יועץ הבנייה הסודי מארש [ ]Marchבשרלוטנבורג [ליד ברלין] שיבצע את העבודה ללא תשלום .הפסיפסים
יסופקו בצורת פסים שישובצו בירושלים בתוך לוחות האבן לפי ההנחיות .שולחן הטבילה ,עשוי עץ זית ,הוכן
בנגרייתנו ,גם הוא על בסיס תרומה' .ראו פרוטוקול חסוי של הנהלת אגודת 'בית היתומים הסורי' בקלןSitzung des :
 .Vorstandes des Syrischen Waisenhauses, 116, 24 April 1911, p. 2הפרוטוקול שמור בארכיון שנלר שבארכיון
הכנסייה האוונגלית המחוזית של שטוטגרט בגרמניה.
מהנדס השימור היה אינג'ינר יוסי גורדון מירושלים; הקבלן ,מומחה לעבודות אבן ,היה 'חברת זוהר סלע בע"מ'; מנהל
הפרויקט היה האדריכל אילן קריב מירושלים ואני הייתי יועץ השימור .גב' נעמי צור ,סגנית ראש העיר ירושלים
קתדרה
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פתיחת הקשת
האחורית

הביצוע
הביצוע התחלק לשלושה פרקים :פירוק המזבח ,שינועו לאתר החדש והרכבתו שם .אסקור את
התהליך כולו בעשרה שלבים.

שלב ראשון :ניתוח מבנה
שאלת חיבור המזבח לקיר הסבה לצוות דאגה יתרה ,כי עקירת החפץ הכבד עלולה הייתה לסדוק את
הקיר כולו ,ומאחר שזהו קיר גמלון הנושא את הגג ,הייתה סכנה מוחשית להתמוטטות כללית .כדי
לפענח את החידה ,הורה המהנדס לקלף בזהירות את ציפוי הטיח ולחשוף את מערך אבני הקיר .כאן
התגלתה ההפתעה הראשונה :התברר שגם האדריכל הגרמני היה מודע לבעיה ,ולכן עיצב בתוך הקיר
קשת סמויה גדולה .קשת זו הסיטה את העומסים מהגג לצדדים ,ואפשרה להכניס מתחתיה את המזבח
הכבד ולסגור אחר כך את המרווחים בינו לבין הקשת במילוי אבנים .מצב זה הבטיח לנו ששליפת
המזבח מהקיר לא תסכן את הבניין.
ומחזיקת תיק השימור בעירייה ,ניהלה מטעם העירייה את כל המגעים עם הכנסייה; איש הקשר מטעם העירייה היה
היועץ לענייני עדות נוצריות ,מר יעקב אברהמי.
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לאחר פתיחת הקשת לכל עומקה נחשף מבנהו הפנימי של המזבח .התברר כי הוא חלול ומחובר
לקיר ללא דופן אחורית .הוא עשוי ארבעה לוחות אבן גדולים ,שהכבד בהם הוא הלוח העליון,
האופקי (במשקל  350ק"ג בקירוב) .אז התברר גם אופן התקנתו המקורית .תחילה הוקמה עבורו במה
בת שלוש מדרגות .אחר כך נעצו הבונים את שתי דפנותיו הצדדיות של המזבח לעומק  30ס"מ בקיר
בחזקה באמצעות צמד מוטות מתיחה אופקיים מפלדה,
וקיבעו אותן לרצפת הבימה .הן חוברו זו לזו ָ
וצמד קרשי בניין פשוטים ,מוצלבים וממוסמרים זה לזה ,הוכנסו בין הדפנות הללו ליצירת כוח נגדי
למוטות המתיחה המהדקים .קשר חזק זה הבטיח יציבות ְמרבית למתקן .לאחר מכן חובר לוח החזית
הקדמי של המזבח ,ובסיום הורכב מעל כולם הלוח האופקי (ה'שולחן') ,ואף הוא הוחדר לקיר .במצבו
שחזור מבנה המזבח זה שרד המזבח בשתי רעידות אדמה חזקות שפקדו את האזור מאז שנת .1910

שלב שני :תיעוד המזבח
המזבח נמדד לפרוטרוט ,כולל אבני הפסיפס הקטנות ,צולם ושורטט בכל ממדיו .התברר שמדובר
בתיבה שגובהה  1מ' ,ושטח הלוח האופקי  171×80ס"מ.
קתדרה
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שלב שלישי :פירוק המזבח
סדק גדול שהתגלה בלוח האבן האופקי היווה
לדעת המהנדס בעיה מיוחדת ,מחשש שבעת
הפירוק ייפתחו סדקים סמויים .הוא הורה
לבנות מתקן עזר מיוחד פרי תכנונו ,מעין
שולחן תמיכה נייד :משטח עץ אופקי הוצב ליד
המזבח ,ולוח האבן נמשך עליו בזהירות מתוך
הקיר ,ובתוך כך הוספו מתחתיו בהדרגה רגלי
עץ .בגמר השליפה היה לוח האבן מונח כולו
על משטח העץ של השולחן מרובה הרגליים .אז
הותקן עליו משטח משלים ,ושני משטחי העץ
קובעו יחדיו בחזקה בתפסים צדדיים .במצב
זה ננעל לוח האבן הכבד בין לוחות העץ ללא
תזוזה והיה כשיר לשינוע.

שלב רביעי :פירוק הבמה
מאחר שבגומחה החדשה העתידית לא היה
מקום לשלוש מדרגות הבמה ,הוחלט לפרק
לשם השחזור המתוכנן רק את המדרגה
העליונה .אבניה צולמו ,סומנו ומוספרו טרם
פירוק .במהלך העבודה התגלתה הפתעה
נוספת ,שהצביעה שוב על תבונת האדריכל הקדום :במקום להשתמש באבנים מלאות ,מסותתות
ויקרות לכל מדרגות המזבח ,הוא העדיף לחסוך ,והתקין אבנים כאלה רק במסגרת של כל מדרגה,
במקום שבו דרך מי שביקש לעלות למזבח .שארית הבמה ,שעליה ניצבו המדרגות גופן ,נבנתה
מלוחות אבן דקים פשוטים שהושענו על תמיכות של לבני חרס חלולות וזולות מתוצרת המפעל
של בית היתומים .פירוק המדרגה העליונה חשף גם את תחתיתו של המזבח ,והתברר שהיא בור
חלול ,ריק.

שלב חמישי :אריזה והוצאה מהבניין
כל חלקי המזבח נארזו על משטחי עץ גדולים ונעטפו ביריעות ניילון ולוחות מגן מפי־וי־סי .הוצאת
המארזים הכבדים הללו מהכנסייה — הנמצאת בקומה השנייה של המבנה — היוותה בעיה נוספת ,מפני
שגודלם חייב לפרק את דלתותיו האמנותיות של האולם ואת מעקה הברזל של המרפסת העתיקה,
לצורך נשיאתם הידנית לקומת הקרקע .הקבלן הציע פתרון נועז לבעיה :לפרק חלון אחד בכנסייה,
להציב בחצר משאית מנוף גדולה ,להשחיל את זרוע המנוף דרך החלון אל תוך חלל הכנסייה ,להניף

פירוק הבמה
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למעלה :זרוע מנוף
המשאית נכנסת
לחלון הכנסייה
למטה :אחד ממארזי
המזבח מונף באוויר
לאחר הוצאתו דרך
החלון

קתדרה
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את המארזים הכבדים בזהירות דרך הפתח הצר ולהורידם לקרקע .הפתרון התגלה כמוצלח ביותר:
המנופאי ניווט בהצלחה ,בשלט רחוק ,את כל המארזים אל מחוץ למבנה בתוך שלושים דקות .זגוגיות
החלון הושבו אחר כך למקומן.

שלב שישי :העברה וניקוי
קשת שער הכניסה של מתחם אוגוסטה ויקטוריה נמוכה מכדי לאפשר למשאית מנוף גדולה לעבור
דרכה .לפיכך הוזמנה למתחם שנלר משאית מנוף קטנה ,וזו העבירה את המטען לאתר החדש .בחצר
הכניסה שם נפתחו המארזים ,תכולתם נפרשה על הקרקע ,וחלקי המזבח נוקו באדי קיטור בלחץ
גבוה .יצוין ששום אבן פסיפס לא ניתקה ממקומה.

שלב שביעי :הקמת דגם ביקורת
כנסיית אוגוסטה ויקטוריה נחנכה בשנת  1910והייתה כבר אז גולת כותרת אמנותית .כל פרטיה
עוצבו למופת — אבנים מיוחדות ,סיתותים עדינים וגימורים מעולים .הבישוף בחר למקם את המזבח
של שנלר בקצה הארקדה המזרחית של האולם ,מתחת לתבליט אבן עדין ומרהיב של משה רבנו
דגם המזבח
מקוביות פי־וי־סי,
ברקע תבליט משה
ולוחות הברית
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נושא את לוחות הברית .הוסכם שעבודת בנאים בחלל כה מוקפד צריכה להיות מדויקת מאוד וקצרה
ככל האפשר ,כדי למנוע נזקים .מחשש מהפתעות בעת הביצוע ,הוחלט לבנות בנקודת ההתקנה דגם
מקוביות פי־וי־סי מיוחדות (קל־קר) .דגם זה הבהיר את אופן הטיפול בנקודות המגע של המזבח
החדש עם הרצפה והקיר הקיימיםִ ,אפשר לנתח פרופורציות ,לבדוק תנאי תאורה וכדומה.

שלב שמיני :בניית המזבח במקומו החדש
נבחרה שיטת בנייה פשוטה ומהירה :לוחות המזבח האנכיים חוברו לקיר בזוויתני מתכת קטנים ,ולוח
האבן האופקי הושען על תמוכות פנימיות מבלוקי צמנט פשוטים .פתרון זה מתוחכם פחות ואלגנטי
קתדרה
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פחות משלד המזבח המקורי ,אך זול ופשוט לביצוע נוכח מגבלות המקום .הקבלן העסיק במלאכה
צוות בנאי אבן מומחים מאזור בית־ג'אלה ,העיירה שסיפקה סתתי אבן מומחים לירושלים מאז אמצע
המאה התשע־עשרה .מזבח שנלר נראה כיום פרט אינטגרלי באולם שבו הוא ניצב .המבקרים במקום
אינם מזהים אותו כחריג ,ויש לראות בכך ציון לשבח לעבודת ביצוע מדויקת.

שלב תשיעי :התקנת שלט הנצחה
מחשבה יתרה הושקעה בתכניו ובעיצובו של שלט ההנצחה.
בשיתוף עם הבישוף נקבע שכותרתו תהיה בשלוש שפות:
אנגלית ,גרמנית וערבית .בשלט שולב שרטוט סכמטי קטן
שנועד להבהיר לצופה שבמקור ניצב המזבח על במה בת
שלוש מדרגות .כמו כן נרשמו שנת בניית המזבח ()1910
ושנת חנוכתו המחודשת ( ,)2010כדי לציין שנחנך מחדש
מאה שנה לאחר שנבנה ,ולרמוז ליודעי דבר שמדובר בשנת
ה־ 150להקמתו של 'בית היתומים הסורי' .בשורה התחתונה
של השלט נרשם שזהו מיזם שימור ושחזור ,כדי למנוע טעויות
בעתיד באשר לנסיבות הימצאותו של מזבח שנלר בכנסייה
הקיסרית של אוגוסטה ויקטוריה.
לשלט נבחרה אבן ירושלמית צהובה ,המשתלבת היטב
בסביבת האולם; האותיות החרוטות בו נצבעו בשחור כדי
שיבלטו לעין בתאורה הצהובה העמומה המאירה את המזבח;
ובסיוע גרפיקאי נבחר מתוך  150גופנים גופן מטיפוס 'טיפני'
( ,)Tiffanyסגנון אלגנטי הדומה לסגנון הכיתובים הגותיים
היפים שבכנסייה אך בעל נופך רענן יותר .השלט הותקן בגובה
המאפשר הן למבוגרים והן לנוער לקרוא את תוכנו ,והוצב
באורח סימטרי מוקפד בין חלונותיה הצדדים של הכנסייה.

שלב עשירי :הכנת תיק תיעוד מלא
על פי המקובל הוכן תיק תיעוד מלא של המבצע בשתי שפות (אנגלית ועברית) עם תמצית
בגרמנית .הוא נמסר למחלקת השימור של עיריית ירושלים ולמהנדס העיר ,ואף נשלח לאגודת שנלר
בשטוטגרט לרגל החגיגות שערכה השנה להקמת ארגונם .המבצע פורסם בעיתונות ,בארץ ובגרמניה,
ואף הוזמנתי לשאת הרצאה עליו בגרמניה בפני בכירי הארגון ואורחיהם7.
7

ראו :נ' חסון' ,הכנסייה הלותרנית בעקבות האוצר האבוד' ,הארץ 27 ,ביולי  ,2010עמ'  ;13 ,1למחרת פרסם עיתון חרדי
אינטרנטי מאמר תגובה שכותרתו 'סולקה הטומאה האחרונה ממחנה שנלר'.

השלט
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סיום טקס חנוכת
המזבח .בחזית:
הבישוף גרבה
(רביעי משמאל),
נציג משרד החוץ
הגרמני (שני מימין),
והגב' נעמי צור,
סגנית ראש עירית
ירושלים (מימין)

סיום
ב־ 28בנובמבר  2010נערך טקס חגיגי להקדשת המזבח של שנלר במקומו החדש .במעמד השתתפו
נציג משרד החוץ הגרמני ,בכירים מהכנסייה הפרוטסטנטית מגרמניה ,כמרים מהקהילה האוונגלית־
הערבית בבית־לחם ונציגי ארגון שנלר מעמאן ומשטוטגרט .הצטרפו אליהם לחלוק כבוד בכירי
כנסיית הדורמיציון הקתולית־הגרמנית והארכיבישוף הארמני ,סגנית ראש עיריית ירושלים וכן צוות
השחזור (איור  .)16לטקס קדם ערב עיון שנישאו בו הרצאות על אודות פעילות משפחת שנלר
ומורשתה .שנה אחר כך ,בנובמבר  ,2011הסתיים השלב האחרון וצוין בטקס שנעל את המבצע:
הכנסייה הציגה לראווה את שחזור הפסיפס המרכזי ,פרי עבודתו של מומחה שהוזמן מגרמניה,
באמצעות פסי פסיפס מקוריים שהובאו מברלין לירושלים.
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נספח
בין הקתולי לפרוטסטנטי :המזבח הנוצרי כסמל תאולוגי
ופריט ארכיטקטוני
הנצרות מציבה את המזבח במרכז פולחנה הכנסייתי ,אך פלגים שונים בה מייחסים לו משמעויות
שונות ,ומהן נגזרים כללי עיצובו 8.המזבח הקתולי מסמל שני יסודות במשולב .הוא מסמל את
הקרבן ( ,)hostiaקרבנו של ישוע כפי שנצלב על גבעת גולגולתא ,ובשל משמעות זו הוגבה המזבח
כסמל לגבעה ,ובכל הכנסיות הרשמיות (הנחנכות על ידי הממסד הכנסייתי) הוא עשוי אבן טבעית.
המזבח מסמל גם את השולחן ( ,)mensaשולחן הסעודה האחרונה ,שבה לקח 'ישוע את הלחם ויברך
ויִ ְב ַצע ויתן לתלמידים ויאמר :קחו ואכלו; זה הוא גופי' ולאחר מכן לקח את כוס היין ,ברך ונתן להם
(מ ַתי
באמרו' :שתו ממנה כֻ ְל ֶּכם כי זהו דמי ,דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים' ַ
כו ,כו‑כח); כשנצלב למחרת ראו בכך מאמיניו מימוש של דבריו בסעודה ,ואירוע זה הוטבע בטקס
המפתח של המיסה של הלחם והיין ( .)eucharistiaהמזבח הקתולי מגלם אפוא את הרוחני (הקרבן
האלוהי) ואת הגשמי (השולחן) יחדיו.
תפיסת הכנסייה הפרוטסטנטית את המזבח שונה ונובעת מהיותה הכנסייה של הדיבר ( ,)logosזו
העוקבת אחר דברו של האל כפי שנאמר ,ואחר כך נכתב ,בכתבי הקודש .במחקרם את הכתובים לא
מצאו האבות הפרוטסטנטים כל קשר בין מזבחות לבין העלאת קרבנות .הם פיתחו תפיסה שהאמונה
בקרבנו של ישוע נובעת מלבו של המאמין ומתבטאת בתפילה ובהודיה 9.קדושת המזבח הפרוטסטנטי
8

9

הנצרות היא כיום האמונה הנפוצה בעולם :הכנסייה הרומית־הקתולית מאגדת יותר ממיליארד מאמינים ,ובכנסיות
הפרוטסטנטיות לסוגיהן כ־ 600מיליון נוספים .ההצגה התמציתית להלן מבוססת בין השאר על ראיונות שקיימתי
אובה
באביב  2010עם שני מומחים בירושלים :מהצד הפרוטסטנטי עם בישוף הכנסייה הלותרנית בישראל הכומר ד"ר ֵ
ֵ
גרבה בכנסיית הגואל בעיר בעתיקה ,ומהצד הקתולי עם האדריכל פיליפו סטופה ( ,)Stoppaמוסמך באדריכלות,
אמנויות קודש ופולחן מהאוניברסיטה האירופית של רומא ,איש המנזר הפרנציסקני סן־סלוודור בעיר העתיקה .תודתי
לשניהם על סיועם .בחומר המקצועי שקיבלתי בולט מאמר השוואתי חדש שדן בדיוק בסוגיה 'מזבח או שולחן?'
ושפורסם בכתב־עת כנסייתי לקראת חנוכתו המחודשת של מזבח שנלרJ. San Torcuto, M. Vahrenhorst & M. :
Brons, ‘“Tisch” oder “Altar”? Betrachtungen aus Katholischer, reformierter und lutherischer Perspective’,
 .JERUSALEM: Gemeindebrief: Stiftungsjournal, 3, 10 (September–November 2010), pp. 31–37הספרות
האדריכלית המקצועית בנושא עיצוב פנים־כנסייתי מצומצמת מאוד ,גם בחו"ל .ראוJ. Braun, Der christliche Altar :
in seiner geschichtlichen Entwicklung, München, 1924; idem, Der christliche Altargerät in seinem Sein und
in seiner Entwicklung, München, 1932; F.L. Cross & E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the
Christian Church3, Oxford 1997, pp. 46–47 (‘altar’, ‘altar lights’, ‘altar rails’); U. Gräf & R. L. Auer (eds.), 25
' ;Jahre evangelischer Kirchenbau RALL & Partner, 1955–1980, Stuttgart 2001מזבח' ,האנציקלופדיה העברית,
כב ,טורים  ;889‑886מ' ליבמן ,הפיסול האיטלקי בתקופת הרנסנס :מורפולוגיה ,תרגמו ר' וג' ברוך ,ירושלים תש"ע.
לקורא היהודי אשאיר להקביל בין עיצוב כנסייה לבין עיצוב בית כנסת ,שני מבנים האמורים לקשור בין המתפלל,
האל והמשרת בקודש הניצב ביניהם.
'לכן בכל עת נקריבה בתיווכו זבח תודה לאלוהים ,לאמור — פרי שפתיים המודות לשמו' (איגרת אל העברים יג ,טו).
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נובעת מהיסוד הקהילתי שהוא מחולל :שולחן הסעודה האחרונה שאליו התכנסו השליחים ומורם
בעבר ,והפעילות החברתית־הטקסית המבוצעת לידו כיום .תפילה קבוצתית ,בקשות ,ברכות ,טקסי
חיים (טבילה ,קונפירמציה ונישואים) ושירה בציבור — ולא פולחני קרבן — הם המעניקים למזבח את
משמעותו וחשיבותו10.
כפריט ארכיטקטוני המזבח הקתולי הממוסד מעוצב בצורת תיבת אבן .הוא מוגבה באופן מסורתי
מעל הקרקע באמצעות שלוש מדרגות לפחות ,סמל לניתוק הקודש מגשמיות היום יום 11.בטקס
קידוש המזבח מושחים אותו בשמן או מזים עליו מים מבורכים ,מקטירים קטורת ,ומניחים שריד
לעד
של קדושים ( )reliquiaבתוך שקע קטן החצוב במרכז שולחן המזבח ואחר כך אוטמים תא זה ֵ
( ,sepulcrumקבר) .במזבחות של כנסיות קתוליות ממלכתיות (עד דרג מחוז) מקובל לחרוט על הלוח
האופקי של המזבח חמישה צלבים :אחד מרכזי באזור התא האטום ,וארבעה נוספים סביבו או בקצות
המשטח .חמשת הצלבים נושאים משמעויות קוסמולוגיות ,מיסטיות וגאוגרפיות .הלוח האופקי של
המזבח מכוסה תמיד בפרוכת יקרה אחת לפחות (עד שלוש) ,ומונחים עליו עזרי הפולחן הקתולי12.
עליו או לצדיו ניצבים שני נרות לפחות .לפעמים מותקן מעל המזבח ,להבלטה ,אפריון אבן מפואר
( )Baldacchino, Ciboriumהנישא על ארבעה עמודים.
סוגיית מיקום המזבח באולם הכנסייה עברה גלגולים רבים .נקודת זמן היסטורית ידועה הייתה ועידת
טרנט ( ,)1545‑1533שבחנה את דרכיה הרעיוניות ,הארגוניות והפולחניות של הכנסייה הקתולית
בצל הזעזוע שספגה עם התפשטות הרפורמציה הפרוטסטנטית .במסגרת הקונטרה־רפורמציה ומתוך
רצון לחזק את הקשר בין הכנסייה לקהילת המתפללים נקבעו שינויי עיצוב מפליגים :המזבח הוזז
ממקומו המרוחק בעומק האפסיס (גומחת הקצה העגולה המרוחקת) לכיוון הקהל ,כדי לאפשר לו
לראות טוב יותר את הטקס; צומצם מספרם של עמודים מסתירים; ולעתים נוספה למזבח מחיצת גב
נמוכה כתפאורת רקע נקודתית .הכומר התבקש לעזוב את מקומו המבודד מאחורי המזבח ולעמוד עם
המתפללים כשפניו מופנים ,עם כולם ,אל הבמה 13.מזבח זה ,המזבח הטרדינטיני ( ,Tredintinumעל
10
11

12

13

האיגרת הראשונה של פאולוס אל טימותאוס ד ,ה .יצוין שעוד בימי הרפורמציה נחלקו שלושת המחנות הפרוטסטנטיים
(של לותר הגרמני ,של צווינגלי איש ציריך ושל קלווין איש ז'נווה) באשר למשמעות המדויקת של הטקס ,והבדלי
הגישה קיימים גם כיום.
שמו הלועזי של המזבח ,Altar ,נובע מהמילה הלטינית ' ,Altus, Altumמקום גבוה' .יש הרואים בתיבת האבן זכר
למנהגם של הנוצרים הראשונים ברומא להתפלל בחשאי בקטקומבות התת־קרקעיות מאימת השלטונות ולהיעזר
בארונות קבורה (סרקופגים) כעזרים פונקציונליים וסמליים גם יחד .בקפלות ובבתי תפילה קטנים או כפריים אין חובה
כיום להתקין את המזבח מאבן .במקומות שאין בהם קהילה או באתרים מזדמנים מותר להקים מזבח ארעי ואף נייד.
האביזר החשוב הוא תיבת הקודש ( ,)Tabernaculumקודש הקודשים של הכנסייה הקתולית .זוהי קופסה מעוטרת
לפתחה .בשעת טקס הלחם והיין מצויים בתוך התיבה גביע ובו
בעלת דלת קטנה ומנעול בחזיתה ,ורק כומר רשאי ָ
יין ,סמל דמו של ישוע ,וקערית שטוחה ובה מציות ,סמל לגופו .הטברנקולום מעוצב לפעמים כדגם ארכיטקטוני קטן
של הכנסייה .אביזר נוסף הוא ההוסטנסוריום ( ,)Hostensoriumהעשוי מתכת ,והמוצב במרכז המזבח .צורתו שמש
בעלת קרניים הבוקעות ממרכזו ,דמוי הכדור .לכדור שקוף זה מכניסים מצייה ,סמל לגופו של ישו ,להצגה נוכח הקהל.
ההוסטנסוריום מותקן בדרך כלל על פמוט מתכת ,אך לפעמים הוא נישא על שרביט ארוך ומונף מול הקהל או בראש
תהלוכה.
בוטלה אז גם החובה לבנות כנסיות לכיוון מזרח ולהתפלל לכיוון זה .הוויתור על פנייה קוסמולוגית עתיקה זו הקל
ואפשר לקיים טקס ממוקד פנימה ,אל המזבח ,כמרכז ההתרחשויות.
להתאים את הבניין לשכניו ִ
קתדרה
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פי שמה הלטיני של העיר טרנט) שימש את הכנסייה הקתולית כ־ 400שנה .במאה העשרים ,בוועידה
האקומנית השנייה ,המכונה וטיקן  ,)1965‑1962( IIהוחלט לקרב עוד את המזבח למרכז הכנסייה,
כך שכיום אפשר לראות בכנסיות רבות מזבח ישן המעוגן בקיר האחורי של הכנסייה ומזבח חדש
מעזים כיום לפזר את
הניצב בחלל הראשי ,סמוך למקום מושבם של המתפללים .אדריכלים מודרנים ִ
מושבי הקהל מצדי המזבח או בחצי גורן סביבו ,חלופה לגוש המושבים המסורתי .אחרים מציבים את
המזבח על הרצפה בגובה הקהל ,הצבה 'ארצית' זו נתונה כיום במחלוקת אך זהו ניסיון נוסף לקרב
בין אדם למקום.
אצל הפרוטסטנטים אין תכתיב עיצובי באשר למראה המזבח או לחומרים שמהם הוא עשוי ,מפני
שהוא כשלעצמו חסר קדושה .הוא יכול להיות אטום או חלול ,עשוי אבן או עץ ,להכיל בגבו ארון
לאביזרי קודש ,ואפילו להיות מעוצב כשולחן בעל רגליים מעוטרות .עיטוריו ניתנים לעיצוב חופשי,
אך תמיד מאופק .הכלל הוא אחד :יש לעצב את המזבח כך שישתלב במבנה הכנסייה ויתאים לצרכיה.
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המזבח המרכזי
בכנסיית אוגוסטה
ויקטוריה

(צילום :יואב דותן)
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המשטח האופקי של המזבח ָחלק ונטול אביזרי קודש למעט צלב ,אך לא נדיר למצוא עליו ,גם כאשר
אין איש בכנסייה ,ספר קודש הפתוח כל העת ונרות לצדו 14.אלה מהווים אזכור למהותה של העדה
כמאמינה במילה הכתובה של האל .בצדי המזבח ניצבים בדרך כלל אגן הטבילה ובמת הדרשן.
גם בכנסיות קתוליות וגם בכנסיות פרוטסטנטיות עשויים להימצא מזבחות משנה נוסף על המזבח
המרכזי ( .)High Altarהללו מוצבים לאורך הקירות הצדדיים או בגומחות תפילה עצמאיות ומיועדים
להנצחת קדושים ,תורמים ,אירועים חשובים או גיבורים לאומיים .יצוין שהכינוס הקתולי וטיקן II
הגדירם לא חיוניים ואפילו לא רצויים ,מפני שהם גורעים תשומת לב מהטקס המרכזי .מזבח נחנך
תמיד על ידי בישוף.

 14בכנסיות הפרוטסטנטיות מהזרם הקלוויניסטי ,המחמיר בצניעותו ,נעדר גם צלב מהמזבח.
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