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רונית  :צילום ,בית מיוחס בכפר השילוח
 בין 

  יוסף מיוחס 

 

 חלוצים ופורצי דרך – המיוחסים
 

 ,הקראיבית הכנסת ,בית הכנסת יוחנן בן זכאי , הכותל המערבי,בית מיוחס בכפר השילוח
 בית מיוחס ברחוב רחל אמנו ,רחוב מיוחס וכיכר ולרו,שכונת שערי צדק,משכנות שאננים

 
 "יאה התהילה, נתיבות לפורצי, לנועזים, לראשונים ,להם"

   (ט"תשכ'אדר הבז "ט ,מתוך מגילת היוחסין לבית מיוחס)                                                         

 
 

ה משפחהשם  .שורשיה מגיעים עד לבית פרעש משבט יהודהשמשפחה מיוחסת  היא משפחת מיוחס

נוסף לה  ,ה של המשפחהאך בשל מעמד ,"בכר"היה  המקורי

מבני המשפחה עלו עם זרובבל בימי שיבת  271. "מיוחס"השם 

יוסף  ,רפאל, שמואל ,משה: לבית מיוחסחמישה אחים . ציון

דון יצחק  עזבו את ספרד בימי הגירוש עם, ואברהם מיוחס

. שיכים לעבור במשפחה מדור לדור לו ממאשמות  .אברבנאל

משה : הארבעת האחים התפצלדרכם של ו ,האח אברהם נפטר

האחד עסק במסחר בתבואות והשני , ורפאל עלו לירושלים

עיסוקים אלה עברו . עסק במלאכת שחיטה של עופות ובהמות

שמואל ויוסף נותרו .  במשך כמה מאות שנים לרוב מאב לבנו

הם יצרו קשרים . ני בקושטאהאחד בבלקאן והש, באירופה

ומילאו תפקידים נכבדים  מאני'טובים עם השלטון העות

זכו לעלות לארץ ישראל עם פרמאן מאת  ,בשל כך. בקושטא

 .הסולטן

 ,21-ה של המאה היבמחצית השני היציאה מן החומות עם

יצאה אף , תעוזהאמיץ ומלא כמעשה  השנתפסיציאה 

ה מנהיגים משפחבבני ה .מחוץ לחומותאל  משפחת מיוחס

בכתיבת פסקי הלכה ופורצי דרך בהנהגת הקהילה היהודית 

אחרים הנהיגו את ועד העדה . "ראשון לציון"הירושלמים זכו לשמש  שניים מבניה .וספרי הלכה

, שימשו ראשי ישיבותהיו ש. יה בירושליםיפיתוח ההתיישבות והבנבהספרדית ועסקו ברכישת קרקעות ו

עסקני ציבור ופעלו למען ארץ ישראל בכלל  היו, לשוןו פולקלור ,חיברו ספרי הלכה הם. מורים ומחנכים

 .ירושלים בפרטלמען ו

ואת סיפור משפחת מיוחס המפוארת  נשזור את סיפור תולדותיה של שבהם רים תמסלול הסיור עובר בא

בבית מיוחס שבכפר של המסלול ראשיתו . ומדינת ישראל שראלירץ שוב היהודי באיהיפועלה עם סיפור 

בית הכנסת הקראי שברובע בארבעת בתי הכנסת הספרדיים וב ,כותל המערביהמסלול עובר ב. השילוח

והוא  "רויכיכר ול"וב בשכונת שערי צדק ,משכנות שאנניםבבימין משה ו ,היהודי של העיר העתיקה

 . י המשפחהאמצאצ ,מיוחס ויוסף מרים בבית  ,רחל אמנו וביים ברחתסמ

   .(1127בינואר  בתשעה) בני המשפחה איון שקיימתי עם  יברלמדתי על תולדות המשפחה מידע רב 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2047
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2047
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2047
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
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 פרטי המסלול

 

 .שעות 6-כ :המסלולמשך זמן 

 .מ"ק  7 :אורך המסלול

 .בית מיוחס בכפר השילוח: התחלה נקודת

 .83רחוב רחל אמנו ב בית מרים ויוסף מיוחס :נקודת סיום

   .אין :מגבלות

 דגשי בטיחות

 יש לנקוט משנה זהירות בעת חציית כבישים ומסילות הרכבת הקלה . 

 יה במדרגות השונותיעלו קות בעת ירידהעזר במעיהיש ל . 

  לבית מיוחס ובמדרגות השונותהמוביל קיימת סכנת החלקה בימי גשם ברחוב. 

 . נגישות-המסלול אינו בר ,נוניתיב :דרגת קושי

 .בוש צנועלוכיסוי ראש  :מיוחדציוד 

 אתרים בתשלום

 ',ה-'א בימים :שעות כניסה – ("יוחנן בן זכאי"בית הכנסת ) םיארבעת בתי הכנסת הספרדי

 .ה לתורהיבר מצווה ועלי טקסיבמקום נערכים  ',ה-ו 'בבימי  ;27:11-1:11בשעות 

שעות הכניסה  .26:11-3:11בין השעות , 'ה-'אבימים  :שעות כניסה – בית הכנסת הקראי

 .151-5788718 :אום מראש עם הרב עובדיה מורדית הן אחרות ונדרש קבוצותל

 .משך הביקור כשעה. איש 51-הכניסה מוגבלת ל

 

   מסלולב ההליכה תיאור

 נלך .מעלות דוד רחובאליו דרך נגיע  .(סילוואן)שבכפר השילוח  (2) מיוחסבבית הסיור מתחיל מסלול 

סמטה ל (שמאלה)נעבור את מרכז המבקרים של עיר דוד ונפנה מזרחה  ,בכיוון דרום ברחוב מעלות דוד

לשלט המציין  עדונלך ( ימינה)דרומה נפנה  שם ,עד לשלט ציר הזכוכית נמשיך בה .ללא שםהראשונה 

יש , הוא סגוראם . הסמטההמזרחי של  הצדשבשער יש לפתוח  ,כדי להגיע לבית מיוחס)" בית מיוחס"

 עד לצומת רחובבנעלה ו נחזור על עקבותינו ,בתום הביקור במתחם הבית. (ומשמאל לשצלצל בפעמון ל

נעבור  .עד שער האשפות ונלך (שמאלה) נפנה מערבה .דרך העופל ומעלה שלום ,מעלות דודהרחובות 

רחוב בנפנה מערבה ונעלה  ,נצא מהכותל לכיוון שער האשפות .(1) המערבי הכותלנמשיך לעבר בשער ו

 עד לארבעת בתי הכנסת ברחוב משמרות הכהונה (ימינה) צפונה נלך .משמרות הכהונה רחובבתי מחסה ל

משמרות הכהונה צפונה  רחובנמשיך ב .(0) "יוחנן בן זכאי"לבית הכנסת  נרד במדרגות .םיהספרדי

( 5)הכנסת הקראי  ביתונגיע ל ,בקו כמעט ישר, נחצה את הכיכר מזרחה, "כיכר המקובלים"לכיוון 

 נפנה דרומה, ד"נחצה אותו לעבר רחוב חב, נחזור על עקבותינו עד לקרדומכאן . 21הקראים   רחובב
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חטיבת עציוני עד לקצה  רחובב( ימינה) מערבה ונלךנצא משער ציון  .ונמשיך לכיוון שער ציון (שמאלה)

נחצה את דרך חברון לעבר ברכת  .ארוונה היבוסי ונרד במעלות בני רחובנמשיך מערבה לעבר  .החומה

א נכון ונגיע לשער "ש רחובנעלה שלושה גרמי מדרגות החוצים את  .הסולטן ונמשיך משם מערבה

 .ל משכנות שאנניםאדרך השער המתכתי דלת עץ מסיבית ונצפה בנעבור  .הכניסה למשכנות שאננים

 ,(0) טוב מיוחס-רבי שמואל יום התגורר שבו למקוםנמשיך ברחוב משכנות שאננים לכיוון צפון עד 

 רחובנחצה את , (ימינה) נפנה מזרחה ,המגדל רחובברחוב המבשר לכיוון צפון עד  נלך. 8המבשר  רחובב

נחצה את הפארק וופארק טדי " חוצות היוצר"צפונה לכיוון בו נפנה  .א נכון ונרד עד לשביל ללא שם"ש

נחצה את הרחוב צפונה ונעלה במדרגות לכיוון גשר הולכי הרגל המחבר את  .לכיוון רחוב יצחק קריב

נחצה את . "ל"כיכר צה"עד ו חטיבת ירושלים  רחובל, גשר לכיוון צפוןלך בנ .חוצות ממילא עם שער יפו

 .21יפו  רחובב (9) משרדי מחלקת הנוער של עיריית ירושליםל ונלךמערב -לכיוון צפון "ל"כיכר צה"

" חצר"לנתיב יצחק ומשם  רחובעד  נלך. צפונה לשכונת שערי צדק בונפנה ו נבון רחוביפו ל רחובבנמשיך 

אך הכתובות על תיבות הדואר  ,נתיב יצחק ך הרחוב נקרא גם הואהמש ,במפה .(7)של שכונת שערי צדק 

לבית הכנסת  בה מערבה עד ונלך ,מהחצר נמשיך צפונה לסמטה ללא שם .מציינות כי הגענו לרחוב נבון

 .אלפנדרי רחובל ונלך (ימינה) נפנה שוב צפונה ,גיטל דינוביץ רחובנמשיך בסמטה עד  .(8)" שלמה בית"

דוד ילין  ,דרומה למשולש הרחובות תחכמוני פנהנ .ונלך עד לרחוב תחכמוני (ימינה) נפנה בו מזרחה

לכיוון אותו נחצה  ,יפו רחובנמשיך דרומה אל  .(20)" כיכר ולירו"מיוחס עד ל רחובבנעלה  .(9)מיוחס ו

 .בצלאל רחובשילה עד  רחובונלך ב דרוםכיוון אגריפס ל רחובנחצה את  ,מחנה יהודה רחובאל דרום 

עד שדרות בן ( ימינה)דרומה  נלךבו ו ,לרחוב אוסישקין (שמאלה) ונפנה מזרחה רחוב בצלאל נחצה את

נלך ומערב -דרוםכיוון לפנה נ .עזה  רחובק עד "רד רחובונמשיך ללכת ב את שדרות בן מימון נחצה .מימון

. ח"מערב עד רחוב הפלמ-כיוון דרוםב פ"רחוב חרלנלך ב .פ"רחוב חרל עדבו נמשיך  .י"האר רחובעד 

 רחובעד  (ימינה) דרומהובו נלך  ,כובשי קטמון רחובעד למערב -ח לכיוון דרום"הפלמ רחובנתקדם ב

בית מרים ל, (שמאלה)מזרח -דרום לכיווןנפנה ברחו ברחל אמנו . רחל אמנו רחובשיוביל אותנו ל – ה"הל

    .כאן מסתיים המסלול .(22) ויוסף מיוחס
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  להמסלומפת 

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1qSNzXwdPywuXpinV6SQqhgf5W9U&usp=sharing
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 ומערות סילוואן הכפר ברקע ,מיוחס בית
 קבורה שיוחסו למלכי בית דוד 

 

  ,עיר דוד ,בית מיוחס
  יוטיוב ,סרטון

     שבמסלולהאתרים  תיאור

 

  (2) בית מיוחס

בין היהודים היחסים . "דאר אבו מנחאס"לבית מיוחס הערבים קראו 

דאגו לאוכל כשר עבור שכניהם אף  הערביםו, היו טובים מאודלערבים 

 . היהודים באירועים השונים

 . לאחר עלות השחר ושערי העיר בין הערביים ונפתח ונסגר ,11-עד המאה ה

הגיעו לעיר  ,אשר עסקו במסחר בתבואות בעבר הירדן, ת מיוחסבני משפח

לעיתים קרובות בשעות הערב ונאלצו לישון מחוץ לחומות 

בן ) נ"אביו של יוסף בר. ולהיכנס אליה  רק עם  עלות השחר

לא  .שימש בין היתר שוחט, הסופר והמחנך, מיוחס (רחמים נתן

ומלאכת השחיטה , בירושלים שבין החומותהיה בית מטבחיים 

 .ליד מערות הקברים ,בנחל קדרון, התבצעה מחוץ לחומות

עדר אמצעי קירור והובלה חייבו את השוחטים לשחוט את יה

נאלצו ללון מחוץ  הםבעלי החיים לפני עלות השחר ולכן 

 ו אתרכששתי המשפחות לבית מיוחס  ,משום כך. לחומות

רכישת הבית את מגורי המשפחה חידשה , באורח פלא. הבית היהודי הראשון שנבנה בכפר השילוח

 :נ מיוחס"יוסף ברוכך סיפר . בנחלת שבט יהודה כבעבר 

ל אל "ביום בהיר אחד בא אבי ז. הייתי כבן חמש ...(2378) ג"הדבר היה בשנת תרל

ובצאתי אל החצר הגיד לי בשמחה , שבו למדתי ויקראני ללכת עמו התלמוד תורה

הסמוך  'השילוח'אנו קובעים מעתה בכפר  כי את דירתנו, נעשית בן כפר" :גלויה

לצאת  גדרהמשפחה הספרדית הראשונה שפרצה  משפחתנו הייתה אפוא.. ."לעיר

אשר מתחתיו עובר מעיין " העופל"מחומת העיר חוצה כדי לקבוע דירתה על 

, באותו המקום עצמו מת אבי המנוח בהשאירו אלמנה צעירה בת שלושים  ...השילוח

אנחנו כולנו נשארנו  ...אנוכי בן עשר ישה ילדים יתומים שהגדול שבהם הייתיוחמ

ט הכסף שהיה לו השקיע אותו בבית כי מע, אחריו לאנחות בעירום ובחוסר כל ממש

בין  ירושלים ,[ז"תשל] יעקב-בן אברהם) .וגם לווה סכום ידוע להשלמתו, שבנה

 ( 21-25' עמ, ראובן מס: ירושלים, מיוחס משפחת לתולדות – החומות

 יוסף המכונה,יוסף ובנו  מיוחס רפאל  אברהם ,מיוחס יעקב לרבי נולדו מיוחס בבית

 . הקטן

גילוי מערות במקום שהביאו ל וייל ריימון כתוצאה מחפירות ארכאולוגיות שערך ,2121-2128בשנים 

תכננה להרוס את הבית  זו. א"פיקהופעל לחץ כבד על המשפחה למכור את אדמתם ל ,וקברי בית דוד

נותר הבית  ,בפועל. (2112) א"עזבה המשפחה את ביתה בשנת תרפ ,מסיבה זו. ולפתח את האתר החשוב

בשנות  .לפועלמדובר בקברים ותכנית הפיתוח לא יצאה שאין על מקומו בבעלות המשפחה שכן הובן 

הפסידו במשפט שכן בידי יוסף  אך הם, סילוואן בעלות על הבית יערביתבעו , 11-השמונים של המאה ה

https://www.youtube.com/watch?v=ETiP9ZTacjw
https://www.youtube.com/watch?v=ETiP9ZTacjw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%22%D7%90
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יוחנן "דלת הכניסה לבית הכנסת 
שמו  .ץ"שעיצב בצלאל ש ,"בן זכאי

 . מופיע בתחתית הדלת מצד ימין

 ץ"חתימת האמן בצלאל ש

המעיד שמשפחת  ,מאני'ידי פקיד המקרקעין העותחתום ב, חוקי טאבו קושאןהיה  מיוחס אברהםר "ב

 .בית מיוחס אתאכלס ל משפחות יהודיותשבו  ,2112-ב .מיוחס היא הבעלים של הבית

 

 (1) הכותל המערבי

במאבק  ,בהיבט דתי רוחני הן בהיבט מעשיהן  – כותל המערביבלבני משפחת מיוחס יש זכויות רבות 

 מכירתמהתפרנס טוב מיוחס -סימן. הכותל לקראת סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל בענייןהפוליטי 

 ארבעה מקצוע זה עבר בירושה במשך  .ריםנר זיכרון לעילוי נשמת נפט נרות ופתילות ומהדלקת, כלי שמן

רפאל היה השמש היחיד . לנינו יעקב בן רפאלו טוב לבנו רחמים ולנכדו רפאל בן רחמים-דורות מסימן

הכותל רגע לפני תום המנדט הבריטי  בענייןרפאל ובנו יעקב היו דמויות מפתח במאבק הפוליטי . בכותל

 .בארץ

ועד וחבר בהיה גם ו, ואחרים עם הרב בלוי, 2181-ושלים בר ועד העיר ליהודי יר"יו היה ן מיוחס"יוסף בר

הרב יצחק אביגדור את ועד זה  המינ, ן מיוחס"המלצת יוסף ברב .הפועל בוועדת הכותל המערבי

 "רב מפקח ליד הכותל המערבי מטעם הרבנות הראשית: "תוארו המלא היה .לרב הכותל בורנשטיין

 .(131-133' עמ ,מיוחס משפחת לתולדות ,בין החומות ירושלים ,יעקב בן אברהם)

 

 ,(0) יםיארבעת בתי הכנסת הספרדבמתחם  ,"יוחנן בן זכאי"בית הכנסת 

 הרובע היהודי ,משמרות כהונה רחוב

אליהו "בית כנסת , "רבן יוחנן בן זכאי"בית כנסת : בתי כנסת הארבעבמתחם 

בתי הכנסת לא . "קהל ציון" סטנבולי ובית הכנסתיבית הכנסת הא, "הנביא

 . אלא בזה אחר זה ,הוקמו כאחד

עה ויד מסורת. "רבן יוחנן בן זכאי"הראשון והחשוב שבהם הוא בית הכנסת 

ויוצאי הכפר מינקס  האחים משה ורפאלש טוענת ת מיוחסבמשפח

הקימו את בית הכנסת , 2521שהגיעו לירושלים בשנת  ,בספרדש

הבלעדית הזכות  העמדמיוחס בני משפחת ל ,פיכךל ."יוחנן בן זכאי"

מניין שני יכלו להעלות חתנים במתפללים יתר ה .לעלות חתנים לתורה

קרא תגר על  אחד מבני משפחת מזרחישהמסורת מספרת . בלבד

 !"ולא סיים את אותו חודש – עלה חתן": ומצא את מותו החלטה זו

    (.21' עמ, שם)

 –" הראשון לציון"ת דנא טקס הכתרת נערך מקדמ ,בבית כנסת זה

התבסס באמצע המאה , "הראשון לציון" ,כינוי .הרב הראשי הספרדי

חלו רפורמות  ,2381-ב .ידי חכמים ספרדים-נבחר עלכמתאר רב ה 27-ה

 גם לתפקיד "ראשון לציון"מונה הובעקבותיהן  מאנית'ותבאימפריה הע

האשכנזים בחרו להישאר . של קושטא" חכם באשי"לאחר המלצה מאת ה, של ירושלים" חכם באשי"

 .הקפיטולציות בחוק בחסות הדיפלומטים האירופאים כפי שהוגדר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://avelut.net/%D7%A0%D7%A8-%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9B%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/קפיטולציות
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ארבעת בתי הכנסת 
  יוטיוב ,הספרדיים

  הכניסה לבית הכנסת הקראי

באדיבות , בירושלים הקראי הכנסת בית
 מרכז מורשת בני מקרא

 ":הראשון לציון"שניים מבני משפחת מיוחס נבחרו ומונו לתפקיד 

 ,שכתב את מגילת היוחסין של המיוחסים ,לבכר שמואיוחס מ רפאל הרב

. 2311 בשנת" ראשון לציון"לנבחר הוא  – משה יוסף מרדכי מיוחס הרב, ובנו

התיר  הוא, "ראשון לציון"כ של הרב משה יוסף מרדכייו פסיקותמאחת ב

לגורלם  בגין החששבשבת  לעבוד ליהודים שעסקו במלאכת ביצור העיר

 .ינצח במערכה וןאנפוליבמקרה ש

לפני כניעתם  הרובע היהודי מקלטם האחרון של לוחמי היהבית הכנסת 

אורוות שימשו לאחר נפילת הרובע ו ,נבזזובתי הכנסת נפגעו ו .ללגיון הירדני במלחמת העצמאות

תבליטי  .החלה מלאכת שיקום הרובע ובתי הכנסת, מיםעם איחוד העיר במלחמת ששת הי. ומחסנים

 .מקוריה התקרה הם שרידים מבית הכנסתעל האבן שעל הקירות ו

  ."בצלאל"מייסד  – ץ"בנו של בוריס ש, ץ"ש בצלאלצב יע ,"יוחנן בן זכאי"דלת הכניסה לבית הכנסת את 

 

  21רחוב הקראים  ,(5) בית הכנסת של הקראים

וקדם , בית הכנסת הקראי נחשב לעתיק ביותר בעיר העתיקה

 אתנו נמצא והנה" :כתב אשתורי הפרחי .ן"בית כנסת הרמבל

הכוונה )הרבה צדוקים , (הכוונה הרובע היהודי)פה בארץ הצבי 

סופרים רבים והרבה ספרים נאים מכתיבתם בתורה  ,(קראים

מעטים  .(211' עמ, מסעות ארץ ישראל של עולים יהודיים ,[2116] יעריאברהם ) "םנביאים וכתובי

מומחים הנצר למשפחת סופרים , בויאעא-הועתק על ידי הסופר שלמה בן כתר ארם צובא יודעים כי

שניהם בני  – אשר-אהרון בן העש המסורההניקוד והטעמים וציוני וכי את , בהעתקת ספרי מקרא

הוקדש לבית הכנסת הקראי " הכתר. "הקהילה הקראית

ילה לקהו אותו ומכרו אותו שדדהצלבנים  אך, בירושלים

 (.ירושליםבאתר מוזאון ישראל  ,ארם צובא-נדודיו של כתר: גולת הכתר) היהודית במצרים

 ,2132-בשנית נחנך , 2177-שוקם ב, בית הכנסת נפגע במלחמת העצמאות

הירושלמים  הקראים. לתולדות העדה למוזאוןהיה  1126ובנובמבר 

היום אין  .בגיא בן הינום ,"הר ציון"נקברים עד היום מתחת למלון 

 .קראים המתגוררים ברובע היהודי

היהדות הספרדית  .ידעו עליות ומורדותיהודים הקראים וההיחסים בין 

רפאל מיוחס  "ראשון לציון"ה. בלנית יותר כלפי הקראיםונקטה גישה ס

פרץ דרך בנושא הקראים ופסק שהם יכולים להתפלל בבתי כנסת 

 ימיב. ספרדיים וילדיהם יכולים ללמוד תורה בבתי המדרש שלהם

להתמודד עם הגזרות  וכדי, הקראים בירושליםעל הוטלו גזרות כלכליות כבדות על היהודים ו ,כהונתו

 ,למפגש המקום שנבחר. פגש בסתר עם המנהיגות היהודית והקראיתיביקש הרב רפאל לה, הכבדות

 .היה בית הכנסת הקראי ,בהסכמת הצדדים

https://www.youtube.com/watch?v=X_Lh7PBpzgs
https://www.youtube.com/watch?v=X_Lh7PBpzgs
https://www.youtube.com/watch?v=X_Lh7PBpzgs
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://www.schatz.co.il/node/907
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/בית_כנסת_הרמב%22ן
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9D_%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.imjnet.org.il/page_2070
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA
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 סמי ממן :צילום ,שאננים ומשכנות משה ימין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 0רחוב המבשר 

 ,משכנות שאננים וימין משה
  יוטיוב

 
  8המבשר  רחוב ,(0) ומשכנות שאננים ימין משה  –ס מיוח טוב-יוםבית רבי שמואל 

ממערב קרקעות  משה מונטיפיורירכש  ,2357שנת ב

 .משכנות שאנניםבתי  נבנו על קרקעות אלו. לחומות

עברה השכונה בירושה  ,של מונטיפיורי לאחר מותו

 דיירי .מונטיפיורי סר יוסף סבאג, לניהולו של אחיינו

בניגוד שה הם בירובתיאשר קיבלו את , השכונה

יוסף  .צריפים וסוכות עץ הוסיפו להם, להסכמים

הצריפים והסוכות ועוד החליט החליט להרוס את  סבאג

 .יחידות לכל עדה 65שטחים לבניית ולהקצות  ספרדיםואשכנזים ימין משה בין שטח לחלק את 

הספרדים פעלו נמרצות לגיוס משפחות ספרדיות לרכישת קרקעות בימין 

יחידות דיור ואילו   16נמצא כי האשכנזים בנו  ,2317בשנת  ,כךו ,משה

 . יחידות דיור 281הספרדים בנו 

רבי אליהו משה  ,"ראשון לציון"ה מצד הספרדים התמנולניהול השכונה 

 . ואחרים ,מרדכי מיוחסהרב  ,בנו ,מיוחס טוב-יוםשמואל  רבי, יל'פאניז

עבר  הוא. מראשי עדת הספרדים ,פעיל נלהב היה מיוחס טוב-יוםרבי שמואל 

כל חייו  את .בימין משה לאחר שעזב את כפר השילוח 8המבשר  רחובבלגור 

להפחית  ,עם רבנים נוספים ,הסכיםאף  בצניעותוו ,הקדיש למען הזולת

ר "יהושע ב הרב. מהכנסתו לטובת הכנסותיו של הרב חיים נסים ברוך

התייתם  22בגיל . משהאוהל בשכונת  2316-נולד במיוחס  טוב-יוםשמואל 

שלח אותו ללמוד ו פרש עליו חסותו ,רבי מרדכי מיוחס ,אחיו הגדולו ,מאביו

יהושע מיוחס למד גרמנית והוגלה . יםיבתלמוד תורה בבתי הכנסת הספרד

קורס   עברוי קורטשירת בצבא ה הוא. לקושטא במלחמת העולם הראשונה

שנדד  נודד למד בבית המדרש למורים של דוד ילין והיה למורההוא . חובשים

, עכוב ,חיפהב, דמשקב, מושבה מטולהב הוא לימד. ברחבי ארץ ישראל וסוריה

אביב כסגן מנהל בית -את הקריירה שלו בהוראה סיים בתל. טבריהב

  .ספר

השוחט והחזן רבי : משפחה נוספת לבית מיוחסבימין משה  הגר ,סמיוח טוב-יוםפרט למשפחת שמואל 

ר "רבי אברהם רפאל ב ,ונינו ,שהיה בעל בית מלאכה לשופרות ,מיוחס טוב-יוםבנו יוסף  ,רפאל מיוחס

-את ימין משה ב המשפחת מיוחס עזב. מוהל ותוקע ,חזן ,שהיה אף הוא שוחט ,מיוחס טוב-יוםיוסף 

2181. 

 

 21יפו  רחוב ,(9) הנוער של עיריית ירושליםמשרדי מחלקת 

 תויוסף זה כונה בפי משפח. ש מיוחס"יוסף בר יההויה הירושלמית ובארץ ישראל ופורץ דרך נוסף בה

 היה תחילהו ,ראה עצמו שליח להתפתחות הנוערהוא  .ועסק בחינוך 2116-נולד בהוא ". הגדול"יוסף 

https://www.youtube.com/watch?v=_k_fSe1U4eI
https://www.youtube.com/watch?v=_k_fSe1U4eI
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/375
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/265
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 צדק שערי בשכונת" החצר"

 

משרדי מחלקת הנוער של 
, בעבר עיריית ירושלים

 21רחוב יפו 

ח "הפלמ ,ש מיוחס"בית יוסף בר
 פינת רחוב שופן 2

מניחי היסודות לתנועת מ ,נוערמדריך : יתר תפקידיובין , ואחר כך מורה

 היה טבעיאך . הנוער להתיישבות חקלאית קיבוצית תחברמ, הצופים בישראל

, הנוער לשכת – מדינת ישראלבייסד והקים את אחד הגופים החשובים שהוא 

(. היום מינהל חברה ונוער)חת ניהלו לאגף הנוער במשרד החינוך ת שהייתה

לזקוף לזכותו  ואפשר ,חינוך משלים לנוערלהקים מסגרות רבות יוסף מיוחס 

: כגון ,ומחוץ להם ספרה יבתבהקמת מוסדות וגופים העוסקים בפעילות נוער 

 ,עם הקמת מדינת ישראל .ל"משלחות נוער לחו, קייטנות, סים"מתנ, בתי נוער

והקים את  הטיוליםבתחום גם פעל  הוא. הקים ועדה לקליטת נוער עולה

: שתי אכסניות נוער קרויות על שמו ".אגודת אכסניות הנוער בישראל"

פעל רבות להקמת בתי ספר כן . ת יוסף מיוחס בבת הדר ובטבריהואכסני

, 2185משנת . ולזכותו יאמר שפעל נגד פוליטיזציה בחינוך ,יוסף אף שלח ידו במלאכת הכתיבה. שדה

 שנתעד פרישתו ב ,שנים ברציפות 87 במשך בתפקיד מנהל אגף הנוערכיהן 

2178. 

בחרנו להציג את  ומשום כך, ש מיוחס נהרס"פעל יוסף ברבו שאגף הנוער 

שימשו בעבר את מחלקת הנוער של עיריית שמשרדים סמוך לסיפורו 

בנייתו הושלמה  .אחד משני מבנים שבנו הארמנים אהו זה מבנה. ירושלים

 .2ח "נמצא ברחוב הפלמ ס מיוחס"ביתו של יוסף בר .2115בשנת 

 

  נתיב יצחק רחוב ,(7) שכונת שערי צדק

ְתחּו" :לקוח מספר תהליםשם השכונה  ֲעֵרי פִּ י שַׁ ָבם אֹוֶדה  ֶצֶדק ָאבֹא לִּ

פנחס  ,יוסף ריבלין: היו השכונה בין מייסדי (.יט ,קיח תהלים) "ָיּה

 . יוסף מיוחס ומר סיטון ,דוד פיינשטיין, המבורגר

יועדה , בזמנו השכונה המערבית ביותר בירושלים, שכונת שערי צדק

מצפון לרחוב יפו  2331הוקמה בשנת  היא .ספרדיםללאשכנזים ו

הרחבת "חברת   מהיהשכונה הקאת  .וממערב לשכונת מחנה יהודה

הצורך בבתים בשל ו מחנה יהודה הצלחתה של שכונת רחלא" בניינים

בשכונה נבנו . נוספים לאוכלוסיה היהודית בירושלים ההולכת וגדלה

ה יבניכלומר , "שכונת חצר"בסגנון  ם בתים בני קומה אחת או שתיי

  .שכונהה דיירי לשימוש מים בור נחצב במרכז החצר. ובהיקף המגרש וחצר במרכז

 

גיטל  רחוביצחק ל נתיב רחובבין  וניתסמטה צפ ,(8) "שלמהבית "בית הכנסת 

 דינוביץ

. לא הוקצה שטח ציבורי להקמת בית כנסת בשכונת שערי צדק ,במקור

 לספרדים האיר המזלו, שכונות הקרובותבתי כנסת בב התפללוהאשכנזים 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t26b8.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
http://www.nahlaot.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94.html
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סמוך לכותל  שמשפחתו הקימה עם משפחת בכר בית כנסת) 2311בשנת יר 'נישואי שלמה טאגעם  :פנים

המשפחה גרה . עבור שלמה בשכונת שערי צדק מבנה בן שתי קומות יר'משפחת טאגרכשה  ,(המערבי

גב מיא ההכניסה לבית הכנסת ". בית שלמה"שם בבית כנסת הוקם ובקומה התחתונה  ,בקומה העליונה

החליק מסולם בעת ש ,בתאונה מצערת 2117יר נהרג בשנת 'שלמה טאג. ולא ממרכז החצר בתי השכונה

בימי  .כולל בעיקרהמשמש , של שלמה מנהלים את בית הכנסת צאצאיו, יוםכ .כשעלה לגג בית הכנסת

ממש  בית כנסתמשמש הוא חגים בבשבתות וו, ערביתאף ל ובחורף ,תפילת מנחהם בו מניין למתקייחול 

 .יעודו המקורייכ

 

 (9) רחוב מיוחס

כיכר "לרחוב יפו וסמוך ל נמצא הקצררחוב מיוחס 

, (2111-2363) ן מיוחס"יוסף בר םשל עהוא קרוי . "רויול

 .פולקלור הספרדי והערביהחוקר ו סופר, מחנךשהיה 

 ,המזרחי של שכונת שערי צדק הגבולב נמצארחוב ה

 .וכנראה בשל כך נקרא רחוב על שמו ולזכרו

בבית וגדל  יוסף מיוחס נולד בעיר העתיקה בירושלים

בל יק, ולמרות העוני הרב ,21התייתם מאביו בגיל  הוא. בכור לרב רחמים נתןבן , בכפר השילוחמיוחס 

יוסף . "ח"כי" פרסהת יבבו ,כת למשפחת מיוחסהשיי ,"אוהל משה"למד בישיבת וחינוך יהודי דתי וכללי 

בזכות ו, אליעזר בן יהודה עם "ועד הלשון" היה מחברי ,לשון ובלשנותאהב , מורה ומחנך היה ן"בר

: הראשון שכתב ספר לימוד מיוחד לבנות הוא .לעברית תרגום ספריםפרץ דרך ב ,בשפות רבותשליטתו 

 אגדת ועדול, מסורות לבן בכל עמן לטובת אשר ושרות בישראל קצינות, הגבירות החיל נשי לכבוד"

 ירושלים, יעקב בן אברהם) "טהורות ורגשות טובה בהכרת, לנערות מקרא זה ספר קדשומ, חברות אחים

וכיהן  היה מראשי העדה הספרדית בירושליםבנוסף  .(151' עמ, מיוחס משפחת לתולדות, בין החומות

נלחם במיסיון הנוצרי ומנע , "בני ברית" ייסד את לשכת הוא  .שנה במוסדות ציבור רבים כחמישים

 . התנצרות של יהודים רבים

 שימש שעם השנים, "מדרש אברבנאל"ו "גנזי יוסף"היה הקמת בית הספרים  יםהחשוביו עלופמ דאח

 – "בת הארץיח"חברת ו "ניםיהרחבת בני"היה ממקימי חברת כן  ".בית הספרים הלאומי"בסיס ל

 בעבודת אותו לחנך ...אדמה חלק החברים מן אחד לכל הנתן י"ע היישוב את להרחיב" :שמטרתה

  .(176-118' עמ ,שם) "בתים לבניין קרקעות בקניית היישוב להרחיב והשנית; אדמה

 .וגיסו של דוד ילין מיכל פינסיחיאל ן מיוחס היה חתנו של "יוסף בר

 את, שכניו המוסלמים בסילוואןעם  ויחסי טיבאר יוסף מיוחס את ית ,2187משנת  ,"הפלחים"בספרו 

 :פולקלור הערביאת האהבתו  הם ואתחיבתו ל

, שאני עוסק בתיאורם, אני מחויב להודות שהחיים הללו של שכנינו, וכשאני לעצמי

אני רוצה לחבבם גם על , מתוך אנוכיות גרידא, ואפשר שמשום כך, חביבים עלי הרבה

ואת חיבתי , אלא שהדיו והנימוס הספרותיים דורשים ממני להצדיק את אנוכיותי, הקהל

הייתי מאז אורח מצוי בבתי הפלחים , תנו בכפר זהולרגלי קביעת דיר... אל החיים האלה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
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 מיצב ,"ולירו יכרכ"
  יוטיוב, רדהוו

 

או בימות הפגרה " חדר"כשהייתי חוזר מן ה, ובערב בערב, במשך עשר שנים רצופות

. שכני חביבי, ה'דיג'את עלי ואת ח, הייתי רגיל לבקר את מוחמד ואת פטמה, והחגים

ותיהם ולפעמים כשכיבדוני בשיחותיהם ובאגד, ומימיהם שתיתי, מפיתם האכילוני

הייתי גם לן בביתם ועל ידי כך כל דרכי  ,עד שעה מאוחרת בלילה" קינוח סעודה"כ

ונהיו לי , ואגדותיהם התחבבו עלי, שיחותיהם, אופן חייהם, מידותיהם, השכנים האלה

בעוררם תמיד בלבי זיכרונות ימי , ועד עתה אני אוהב אותם, "דינקותא גרסא"כעין 

, אפוא, אין להתפלא... טבעיים והיותר פשוטים שבימי חייהימים היותר , ילדותי הטובים

אלה " בני ישמעאל"ואם משתדל אני לקבוע ל, אם מחבב אנוכי את הפלחים ואת חייהם

 (דביר: אביב-תל ,הפלחים ,[2187] מיוחס ן"בר יוסף) .למדור בספרות ישרא

 

 (20) "כיכר ולירו"

 בנו של יעקב ולירו, רויחיים אהרון ול נקראת על שם  "ולירו כיכר"

הקים את אחד המוסדות הפיננסיים החשובים להתפתחות ש

החלוקה כספי . "בנק ולירו"הוא  ,היישוב היהודי מחוץ לחומות

עליהן הוקמו שכונות ש נרכשו קרקעותובהם , הועברו דרך בנק זה

בשל מעמדו  .שימש צינור להעברת כספי הברון רוטשילד הבנק  .רבות

עם   .ועד העדה הספרדית בירושליםראשי  נמנה יעקב ולירו על, הפיננסי

נכסי את וניהל את העדה הספרדית  ,רבי מרדכי יוסף מיוחס "ראשון לציון"ה

 .היהודים

הפלחים שבאו מכפרי  .רויולמשפחת תה בבעלות יהקרקע באזור זה הי

מחנה לשוק יה הלימים ש, התמקמו בשטח זהכור את מרכולתם   הסביבה למ

והוצב בה מיצב  1121נחנכה בשנת  הכיכר . כיכרלהנמצא מדרום  – יהודה

 . פרחים בכורדית – אורבני ושמו וורדה

 

  83רחל אמנו  רחוב ,(22) בית מרים ויוסף מיוחס

כונה בקרב והוא  ,של אברהם בכור מיוחס בנויוסף מיוחס הוא . התגוררו מרים ויוסף מיוחס ,בבית זה

מדריך חבורות הרחוב הראשון בירושלים  היה מיוחס אברהםר "יוסף ב". יוסף הקטן"בני המשפחה 

, נישואים מעורבים בן ספרדים ואשכנזייםבהיה בין פורצי הדרך  ,בנוסף. "יקיר ירושלים"וזכה בתואר 

שנשא אישה מעדת  תובמשפחהראשון יוסף מיוחס לא היה . מקובל באותה תקופה השלא הי דבר

יוסף היה  .מרגלית בת הרב יחיאל מיכל פינס אתן מיוחס שנשא "בריוסף , קדם לו יוסף אחר. האשכנזים

יתר בשונה מו ,הנצר הראשון למשפחה שנולד בבית מיוחס בכפר השילוח

 .ם"מפהיה חילוני וחבר  ,בני משפחתו

פורים דה "חידשו מסורת משפחתית ידועה בשם בני הזוג מרים ויוסף 

הרב רפאל מיוחס בכר  "הראשון לציון"מסורת זו קבע ". לוס מיוחסים

 ר יעקב ומרים מיוחס "בית יוסף ב

 הוורדה מיצב ,"ולירו חיים כיכר"

https://www.youtube.com/watch?v=5jPSCzZ1dHY
https://www.youtube.com/watch?v=5jPSCzZ1dHY
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%22%D7%9D
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אלכסנדריה שבמצרים כדי בעבר  ,לירושלים בדרכו חזרה .לקושטא ר"שדנשלח ככש 2718בשנת  שמואל

 אש כלהבי ופניהם, בידם שלופה וחרבם"בדואים  שודדים התנפלו עליובסיני . להשתטח על קבר אביו

 ןיב ירושלים ,יעקב-בן אברהם :בתוך, "היוחסין מגילת", בכר רפאל משה הרב) "החמור את הרגו וברגע

כאשר אחד מהם ניגש ו, טליתבחלוק ובהשודדים הותירו אותו , פחד אחז ברב .(113-111' עמ, החומות

, התשעה כל עשו כן וכמו, לשניים החרב נשברה תכף" ,להורגו להוריד את חרבו על צוואר הרב כדי

רכושו וביקשו את השיבו לו  ,אך חזרו על עקבותיהם ,מיד הבדואים ברחו (.שם) "תשברנה וחרבותם

וביום זה  ,"דה לוס מיוחסיםפורים "ר את ז באד"רפאל קבע כי הוא ונצריו יחגגו ביום ט הרב. מחילה

אדר בז "בט .אירוע זה מתקיים אצל זקן העדה. מגילת היוחסין המתארת את קורותיוביקראו 

 .נערך טקס זה בפעם האחרונה בבית זה ,ט"תשכ'ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%22%D7%A8
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  מומלצת ביבליוגרפיה
 

 יד  :ירושלים, העיר העתיקה ,29-ירושלים במאה ה – תקופהעיר בראי , (ז"תשל) יהושע ,אריה-בן

 .צבי-יצחק בן

 יד יצחק בן :ירושלים, ירושלים החדשה בראשיתה – עיר בראי תקופה, (2171) יהושע ,אריה-בן-

 .צבי

 ראובן מס :ירושלים, לתולדות משפחת מיוחס ,ירושלים בין החומות, (ז"תשל) אברהם ,יעקב-בן. 

 המכון לחקר ירושלים :ירושלים, שכונות בירושלים, (ח"תשמ) יעקב ,גליס. 

 יד יצחק בן: ירושלים ,עדות ובתי כנסת במרכז ירושלים –נוסח ירושלמי , (1122) ראובן ,גפני-

 .צבי

 מ"אחיעבר בע :ירושלים ,ב-א, לירושלים וילנאי אנציקלופדיה, (2118) זאב ,וילנאי . 

 כתר :ירושלים, מבט ארכיטקטוני ,ירושלים, (2116) דוד ,קרויאנקר. 

 מכון: ירושלים ,עיר של סיפורה – רחוב של ביוגרפיה ירושלים, יפו רחוב, (1115) דוד ,קרויאנקר 

 .לחקר ישראל וכתר ירושלים

 

 

  נוספים אינטרנטיים קישורים
 

 יוטיוב ,ותדק 15-כ ,חינוכיתההטלוויזיה  – ארץ מולדת בין החומות.  

  8-כ – ד"תשע'ה, הרב יצחק יוסף" ראשון לציון"נאום הכתרת ה, "יוחנן בן זכאי"בית הכנסת 

 .יוטיוב, ותדק

  יוטיוב, יותשנ 61-כ, עיר דוד – מיוחס וכפר השילוח באתר עיר דודבית. 

 יוטיוב, ותדק 1-כ ,רות הסרטים הישראלייש – היציאה מן החומות.   

  יוטיוב ,ותדק 1 ,מרכז מורשת בגין – שאנניםסיור במשכנות. 

 יוטיוב ,ותדק 1-כ – סרטון סיור ברובע.  

 ותדק 15-כ, הטלוויזיה החינוכית, חוצה ישראל – על היהודים הקראים. 

 יוטיוב ,ותדק 1-כ ,עדת הקראים – איון עם הרב משה פירוזיר.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijevfOx90tk
https://www.youtube.com/watch?v=ijevfOx90tk
https://www.youtube.com/watch?v=CYikCDHbdy8
https://www.youtube.com/watch?v=ETiP9ZTacjw
https://www.youtube.com/watch?v=iBz41FdoFps
https://www.youtube.com/watch?v=iBz41FdoFps
https://www.youtube.com/watch?v=QNJTBgOgbaw
https://www.youtube.com/watch?v=5-RwE4AXHjg
https://www.youtube.com/watch?v=5-RwE4AXHjg
https://www.youtube.com/watch?v=aOnf4ZRTKd8
https://www.youtube.com/watch?v=aOnf4ZRTKd8
https://www.youtube.com/watch?v=ESg9INK4qUU
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