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קומת הקרקע תכלול שני אגפים:
1. אגף בית כנסת שישתייך לאגודת תרבות ליוצאי בבל 
בחולון. לצידו יהיה אולם קטן ל''הרמת כוסית'' ולאירועי 

שמחה קטנים  ומסביבו בקומה עליונה, עזרת נשים. 
2. אגף אירועים חברתיים שיהיה שייך לארגוננו ויכלול: אולם, 
מטבחון ומשרד. מהאולם תהיינה  יציאות לגן רחב ידיים 
שיעטוף את הבניין ויאפשר גם הוא מרחב נאה למפגשים 

חברתיים. 

קומה א' תכלול: 
1. מוזיאון למוצגים ממורשת יהדות דמשק - תעודות, 
מסמכים, צלומים, סרטי וידיאו, ספרי תורה, רימונים, 

פרוכות, עבודות אומנות הנחושת הייחודית ליהודי דמשק, 
העתקים אוטנטיים של כתרי דמשק וספרים עתיקים אחרים 
וכן חפצים שונים ששימשו את הקהילה ואת בניה לאורך 

הדורות. 
2. חדרי הרצאות ולימוד ומשרד. 

בקומת הקרקע ובקומה א' יהיו שירותים מרכזיים משותפים 
לשני האגפים. 

בברכת הצלחה  ובתקוה שהבית יכון במהרה בימינו, אמן.
                                                      
קלש יהושע ונתן חסון ועדת הבניין, ארגון יוצאי 
דמשק )סוריה( בישראל

בית לקהילת יהודי דמשק
ד"ר מירב בלס

* ד"ר מירב בלס היא אוצרת ומפיקה עצמאית בנושאי היסטוריה, חברה ומדע.

בונים בית
בימים אלה אנו עמלים על תכנון בית המורשת לקהילת יהודי דמשק. המקום נמצא, המבנה תוכנן, האישורים התקבלו 
ונותר...להתחיל לבנות. אולם, בית המורשת איננו רק מבנה. הוא איננו אוסף של קירות, פתחים, מרצפות, צנרת ואינסטלציה 
המסודרים יפה על פי תכנית אדריכלית. כדי שבית הקהילה יהפוך לבית של ממש יש לצקת בו תוכן, תרבות, חברה ורוח. 

עליו לשרת ולהכיל את חיי הקהילה ולשקף את רוחה ואת אופי אנשיה. 
מה הופך קבוצת אנשים לקהילה? לעיתים, מגורים באותו אזור גיאוגרפי או תחת אותו שלטון, לעיתים, מורשת תרבותית ו/

או היסטורית ולפעמים עניין משותף או מטרות משותפות. כאשר חייתה הקהילה בדמשק, אנשיה חלקו את כל המרכיבים 
הללו. כיום, כאשר אנשיה אינם חולקים עוד מגורים באזור מצומצם ומוגדר יכול בית המורשת להוות תחליף )בזעיר אנפין( 

למקום שהיה ואיננו עוד - דמשק. 

ומה בבית?
פתיחת בית מורשת הוא אירוע חשוב ומכונן בחיי קהילה. זהו הזמן לעצב את תכניו, וזוהי גם ההזדמנות של כל אחד ואחת 
מחברי הקהילה - אשר אותם ישרת בית המורשת בעתיד - לקחת חלק בהחלטות הקשורות לאופיו. על כל אחד לחשוב 

מה היה רוצה לחוות בבואו לבית המורשת שיבנה וכיצד יכול הבית לשרת אותו ואת חבריו לקהילה. 
בית מורשת הינו בראש ובראשונה מקום למפגשים חברתיים של אנשי הקהילה - מפגשי חולין, או מפגשים סביב פעילויות 
תרבותיות שונות )הרצאות, סרטים, סדנאות וכו'( ואירועים חגיגיים. הוא יכול להיות מקום בו בני הקהילה יוזמים פרויקטים 
הקשורים לצרכי היומיום שלהם ולתרבותם, למשל הפקת תערוכות של אמנים יוצאי דמשק אשר חיים בישראל או מחוץ 

לה. הבית יכול לשמש גם כמרכז ליצירת/שמירת הקשר עם קהילות יהודים יוצאי דמשק במקומות אחרים בעולם. 
מלבד היותו משכן לחיי תרבות וחברה של הקהילה, בית המורשת יכול לתפקד גם כמקום המשמר ומתעד את ההיסטוריה 
והמורשת של הקהילה; זאת ע"י איסוף פריטי תרבות חומרית- אמנות, מלאכות יד, כלי בית, בגדים, תשמישי קדושה 
ועוד ובנוסף תצלומים, מסמכים, תעודות, ואף עדויות על החיים בדמשק והעליה לארץ, בדיחות וסיפורי הווי. שימור ותיעוד 
של התרבות היהודית הדמשקאית תאפשר לקרב את הדור הצעיר של הקהילה למקורותיו ולהציגה לאנשים שאינם מבני 
הקהילה. בית שכזה יכול לשמש מקום מחקר המושך חוקרים ומתעניינים שונים לבוא ולמצוא חומרים כתובים או חפצים 
הקשורים לקהילה. בבית מורשת המכיל תיעוד של חיי הקהילה ניתן לפתח תכניות חינוך והדרכה המתאימות לקהלים 

שונים - ילדים, חיילים, פנסיונרים ותיירים.

בונים את הבית יחדיו
על הקהילה כולה להיות שותפה בבניינו של בית המורשת. לכן, זו ההזדמנות שלכם להציע מה לדעתכם עליו להכיל 
ולשתף ברעיונות שיש לכם לגבי תוכנו - מה תרצו לעשות כשתבקרו בו? מה תרצו לראות? מה תרצו לחוות?. זו גם 
ההזדמנות לפנות אליכם ולברר האם אתם מכירים מקורות בהם יש פריטים דמשקאיים יהודיים - אספנים, אנשים 

פרטיים, ארכיונים, מוזיאונים וכו'. 
לכשתושלם הקמתו, יוכל בית מורשת קהילת יהודי דמשק להיות בית לבני הקהילה, חלון הראווה שלה ומקור גאוותה.
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