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בית כנסת אחד בשבוע

bashtiblach@shvii.co.il בתי כנסת המעוניינים להשתתף במדור, אנא פנו למייל  ………

תל אביב
למד

כנית 
 'וואהל' ת

בית כנסת

קצת היסטוריה: 
בשנות ה-70' הוקמ מניינ 

קטנ של כ-20 חבר'ה צעירימ, 
בביה"� הממלכתי 'ארנ' שבשכונה 'למד' 

בתל אביב. המניינ גדל במהרה ועבר 
לאולמ ה�פורט של ביה"�, שמ נרקמ 
החלומ לעבור לבית כנ�ת של ממש. 

לאחר מ�פר שנימ הוקצה למתחמ שטח 
על ידי עיריית תל אביב והקרנ לפיתוח 
העיר, ו�וכמ ש-50 המשפחות שהרכיבו 
באותה תקופה את קהילת המקומ יתרמו 

�כומ אחיד להקמת המבנה החדש. 
בעזרת הכ�פ שנא�פ על ידי המשפחות 
המיי�דות הושלמ השלב הראשונ בבנייה 
שהיה בניית קומת מרתפ, שמ התקיימו 

התפילות עד ל�ופ שנות ה-80'. אז, 
בעזרת �יועו של ראש העיר דאז, שלמה 

להט, וב�יוע כ�פי של הנדבנ האנגלי 
מורי� וואהל, הוקמ המבנה כולו וקומת 

המרתפ הפכה לאולמ אירועימ בו נערכימ 
קידושימ ומ�יבות חג. 

נוסחי תפילות: 
לפי �ידור רינת ישראל - 

נו�ח �פרד.

גבאים: 
אחת לשנתיימ נבחרימ 5 
גבאימ בא�יפה הכללית. 

כיומ מכהנימ יו�י טנא (74) איש חינוכ 
בגמלאות, ועו"ד שמואל שיפ (74). 

לצדמ, נושאימ בנטל גמ דני שלמנ (73), 
העובד כעצמאי ואחראי לפנ הלוגי�טי 

בבית הכנ�ת, מינה נירנברג (65), חשבת 
הייטק בגמלאות המשמשת כגזברית 

המקומ, ומנחמ פורז (68), איש ע�קימ, 
שאחראי על האירועימ השונימ.

דמויות בולטות: 
יעקב שינברג ז"ל, שנמנה 

עמ מיי�די בית הכנ�ת 
ופעל נמרצות למענ הקהילה. ד"ר 

חיימ �טולוביצ' שמעביר שיעורימ 
קבועימ במתחמ ומשמש כשליח הציבור 
בשבתות וחגימ, ואהרונ כדורי שבמשכ 

שנימ מ�ייע במ�ירות בתחזוקת 
המקומ. לצד זה, בקהילת בית הכנ�ת 

מציינימ כי חברימ וחברות רבימ 
תורמימ את חלקמ הגדול לניהול שגרת 

המתפללימ בשבתות, חגימ וימי חול.

נחטף בקידוש: 
בשבתות מברכינ לאחר 
תפילת מו�פ, נערכימ 

באולמ האירועימ קידושימ בהמ מוגשימ 
מאכלימ כמו חמינ, קוגל ירושלמי, 

קוגל תפו"א, הרינג ושפע של �לטימ. 
לאחר מכנ מועברת במקומ שיחה של 
אחד מחברי הקהילה או אורח מבחוצ, 
ורגע לפני שפורשימ למנוחת השבת 

מתכבדימ במזנונ המתוקימ.

עזרת הנשים: 
עזרת הנשימ מחולקת לשני 
אגפימ, האגפ הצפוני והאגפ 
הדרומי. בעזרה מתפללות קבוצת נשימ 

חוזרות בתשובה, וכנ נשימ הנמצאות 
בתהליכ גיור ומאומצות ע"י נשות הקהילה. 

רגע בלתי נשכח: 
באמצע שנות ה-80', במהלכ 

המאמצימ למציאת תורמ 
לבניית בית הכנ�ת, הצליח חבר הקהילה, 
יעקב שינברג ז"ל, להביא את ראש העיר 

לביקור. בעת ביקורו בקומת המרתפ, 
כשראה את רשימת החברימ מקרב 

הקהילה שתרמו למענ הבנייה תלויה על 
הקיר, הוא התרגש מהמחווה ואמר: 

"קהילה שעוזרת לעצמה, ראוי שאעזור 
לה". ככ נולד השידוכ עמ התורמ וואהל.

אסור לפספס: 
שני האירועימ שראויימ 

לציונ המ: המ�יבה בערב יומ 
העצמאות הכוללת �עודת בשרימ 'על 
האש' שמכינ צוות 'מנגלי�טימ' מיומנ 

מתוכ הקהילה, וה�עודה החגיגית בערב 
שמחת תורה עמ תפריט עשיר ומגוונ.

מילה שלנו: 
בשנות ה-70' הגענו לשכונת 

למד, משפחות צעירות, ברובנו 
משתייכות לציונות הדתית. כאנ בנינו את 

ביתנו, כאנ נולדו ילדינו, וכאנ הצלחנו 
להגשימ את חלומנו ולבנות בית כנ�ת 

בשכונה. היומ, בחלופ כמעט יובל שנימ, 
נמשכת פעילות דתית ותרבותית מכובדת 

ומפוארת, ואנו מקווימ ומייחלימ שתימשכ 
הפעילות ויישמר הצביונ לאורכ שנימ.

משה ויסטוך
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