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 החששות נעלמו והמתחים התפוגגו
 

 "החורבה", הגבאי של בית הכנסת אביתר אילןכל החששות נעלמו והמתחים התפוגגו כאשר 
מה המרכזית י( על הב20.3.2010רא )ה' בניסן תש"ע קרושלים עמד בשבת פרשת ויי הקבעיר העתי
התפילה לחיילי צבא ההגנה לישראל ואת התפילה את  הרם בשפה ברורה ונעימ לוקרא בקו

 .ת גאולתנו"חראשית צמי ישראלאת מדינת  "ברךלשלום המדינה: 
 

ום ל"בשבתות ובימים טובים תאמר תפילה לשלמרות שבתקנון בית הכנסת "החורבה" נאמר: 
לשלום המדינה לא תאמר  השהתפיל ות אודות האפשרותענפוצו שמוהמדינה ולחיילי צה"ל", 

 חנוכת בית הכנסת.ל ר בשבת הראשונהכב
 

דו וגם במנין הראשון "ותיקין" שבו התפלל הציבור החרדי ברובו, בכאמור, החששות הללו הת
 שום התנגדות. אנאמרה התפילה לשלום המדינה לל

 

הרוח, מלווה בחזנים  תרוממותהלה בההראשונה בשבת בבית הכנסת "החורבה" התנ ההתפיל
 ים מיוחדים:עשני אירו בה וימיקהלות, והתקמבו

שליט"א, שאף  שמחה הכהן קוק"שבת חתן" לקראת נישואיה השבוע של נכדת הרה"ג הרב 
, נשיא בית הכנסת המרכזי גדליה שרייברוברית מילה לנין של הר' . מרכזיות דרשות שתי השמיע

תן ים נילה וסיבליה מירושרילמשפחות של הרב אלקבץ מטבבירושלים. לרך הנולד  "ישורון"
 .נועםהשם 

 

בעיר  החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודיהמנוהל בשותפות של  "החורבה"לבית הכנסת 
דוד הגבאי, הרב  – אביתר אילןמונו עד עתה: מר  המערבי והקרן למורשת הכותלהעתיקה 

 גבאי. – והרב צבי גרינשפןמנהל,  – לפידות
 

תפקיד של רב לים אלה פורסם המכרז מהגבאים ניהלו את כל התפילות והעליות לתורה, ובי
 ד חשוב ומשמעותי מאוד.קישאמור להיות תפ "החורבה"

             
    גבאי –הרב צבי גרינשפן    מנהל –הרב דוד לפידות      גבאי     –אביתר אילן           

 

 לזכרו של הארכיטקט ישעיהו אילן ז"ל
ון, שעבר לגור ברובע היהודי בעיר העתקיה ז"ל מרצה בכיר בטכני ישעיהו אילןהארכיטקט 

הגיש תוכנית ארכיטקטונית מפורטת לשיקום בית שים לאחר שחרורה, היה הראשון לירוש
 בכל רחבי הארץ. נוספים בתי כנסת עיצבובו זמנית  ,"החורבה" הכנסת

 
ן שהשיא את ביתו במתחם של החרב ווהראש דכתושב המקום הכיר היטב מקרוב והיה אף היחי

לא זכה לכך  ,ה""החורבתף פעיל בשיקום ולמרות שחלום חייו היה להיות ש .ל "החורבה"ש
 בחייו.

 
נה ו, הגבאי של בית הכנסת "החורבה" על הבימה בשבת הראשאביתר אילןכאשר עלה בנו, 

עלתה לנגד עיניהם של רבים לחנוכת בית הכנסת וקרא את התפילה לשלום מדינת ישראל, 
 .ז"ל ישעיהו אילןל אביו הארכיטקט שדמותו  מהמתפללים, 
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