
בית הכנסת 'זיכרון משכן שילה' בשילה
מאת: טליה זיסקין 

/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  )מתוך חזון החמד(

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

הציווי הראשון להקמת המשכן מופיע בפרשתנו ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי 
ְּבתֹוָכם. ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל-
ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו )שמות כה, ח-ט(. הפרקים הבאים בפרשתנו ובפרשות 
הבאות עוסקים בפירוט בדופנות המשכן, בכיסויו, בחצר המשכן ובכליו. 
בפארק  הארץ,  ברחבי  ונמצאים  הוקמו  המשכן  של  שונים  שחזורים 

תמנע, באתר שילה הקדומה ובמלון אשל השומרון באריאל. 

מבנה מיוחד שנבנה בהשראת המשכן ואינו ניסיון לשחזור שלו הוא בית 
'זיכרון משכן שילה' ביישוב שילה )הוקם בהתשל"ח ]1978[(.  הכנסת 
את בית הכנסת תכנן האדריכל זלמן דויטש ביוזמתו של עירא רפפורט 
והוא נחנך בשנת התשמ"ד )1984(. הסמיכות לתל הארכאולוגי שילה, 
בשמו  הכנסת  שבית  לכך  הביאה  שנה,   369 במשך  המשכן  שכן  שבו 
בית  היותו  מלבד  זה,  כנסת  בית  עצמו.  למשכן  זיכרון  הוא  ובעיצובו 

תפילה, מאפשר חיבור חווייתי למשכן, לעיצובו ולכליו. 

אף על פי שבית הכנסת בנוי מבטון ומאבן, והמשכן במדבר היה בנוי 
מעץ ומיריעות, ניסו לשלב בארכיטקטורה של בית הכנסת כמה שיותר 

מחומריו המקוריים של המשכן.

קירות בית הכנסת מורכבים מעמודים בגובה של כחמישה מטרים, כמו 
שכתוב ֶעֶׂשר ַאּמֹות ֹאֶרְך ַהָּקֶרׁש )שמות כו, טז(. עשרים עמודים לאורכו 
של בית הכנסת ושמונה עמודים לרוחבו, ששה באמצע ושניים בצדדים. 
המקורי  הבנייה  חומר   – לקרשים  לדמות  כדי  עץ  מחופים  העמודים 
ְוָעִׂשיָת ֶאת-ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֶעְׂשִרים ֶקֶרׁש ִלְפַאת ֶנְגָּבה ֵתיָמָנה... ּוְלֶצַלע 
ַּתֲעֶׂשה  ָיָּמה  ַהִּמְׁשָּכן  ּוְלַיְרְּכֵתי  ָקֶרׁש.  ֶעְׂשִרים  ָצפֹון  ִלְפַאת  ַהֵּׁשִנית  ַהִּמְׁשָּכן 
)שמות  ַּבַּיְרָכָתִים  ַהִּמְׁשָּכן  ִלְמֻקְצעֹת  ַּתֲעֶׂשה  ְקָרִׁשים  ּוְׁשֵני  ְקָרִׁשים.  ִׁשָּׁשה 
היו  שבמשכן  כשם  שני אדנים,  ניצבים  העמודים  בבסיס  יח-כג(.  כו, 
בבית  מיוצגים  במשכן  הבדים  וכיסוי  היריעות  קרש.  שני אדנים לכל 

הכנסת בשטיחים הפרוסים על גג בית הכנסת. 

בעזרת  נעשתה  הקודשים  קודש  לבין  הקודש  בין  ההפרדה   – במשכן 
ארבעה  הוקמו   – הכנסת  בבית  עמודים.  גבי  על  שעמדה  הפרוכת 
עמודים בין החלק המיועד למתפללים לבין החלק המוגבה שבו ארון 

הקודש כדי ליצור את ההפרדה.   

כלי המקדש – מזבח העולה, מזבח הקטורת, הכיור, ארון הקדש ושולחן 
– מיוצגים אף הם בבית הכנסת. הכניסה לעזרת הנשים  לחם הפנים 
מדמה עלייה בכבש, המזכיר את הכבש העולה למזבח העולה שהיה 
ִּפֹּנָתיו  ַאְרַּבע  ַעל  ַקְרֹנָתיו  המזבח  ְוָעִׂשיָת  של  קרנותיו  המשכן.  בחצר 

ִמֶּמּנּו ִּתְהֶייָן ַקְרֹנָתיו )שמות כז, ב( מופיעות גם הן.

לחם  שולחן  את  מייצגת  התורה  בספר  לקריאה  המשמשת  התיבה 
הפנים. בבסיסיה ניתן לראות את קעריות השולחן ְוָעִׂשיָת ְּקָעֹרָתיו ְוַכֹּפָתיו 
ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקֹּיָתיו, ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֵהן; ָזָהב ָטהֹור ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם )שמות כה, כט(. 
בבימה שמסביבה – מופיעות קרנות מזבח העולה. תיבת החזן צבועה 
זהב ומעוצבת אף היא בסגנון מזבח העולה. בצידי ארון הקודש, שמייצג 
את ארון הברית, טבעות למוטות המסמלות את מוטות הנשיאה, ומעליו 

עיטור זהב ְוָעִׂשיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב ָסִביב )שמות כה, יא(. 

מקומו של הכיור, העשוי בתבנית כיור המשכן, ליד דלת הכניסה. כיור 
והכוהנים  הלוויים  לטהרה.  משמש  במשכן,  שהיה  לכיור  בדומה  זה, 

ניגשים אליו לפני ברכת הכוהנים.

לעיצוב הייחודי של בית הכנסת נוספים עיטורים מוכרים מבתי כנסת 
שבטי  עשר  שנים  וסמלי  הברית  לוחות  והעולם:  הארץ  ברחבי  רבים 
ישראל המופיעים על חלונות ויטראז'. לב המשכן והמקדש היה קודש 
השכינה  השראת  הייתה  המבנה  מטרת  הברית.  לוחות  ובו  הקודשים 

בתוך ישראל, והעיטורים האלה מדגישים מהות זו. 
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פרשה ארץ ישראלית      תרומה


