בית הכנסת אור זרוע
בית הכנסת אור זרוע הוא בית כנסת ברחוב שמואל רפאלי
 ,3בשכונת נחלאות שבירושלים ,ישראל שנוסד ב 1926-על
ידי הרב עמרם אבורביע ,פעיל ציוני וחבר במשמר העם
לפני קום המדינה עבור קהילת ה"מערבים" (יהדות צפון
אפריקה) .בית הכנסת אור זרוע נקרא על שמו של בית
המדרש שניהל אביו הרב שלמה אבורביע בתוך העיר
העתיקה בירושלים .כמו כן ,הוכרז המבנה כ"מבנה בעל
ערך אדריכלי או היסטורי" על ידי עיריית ירושלים לפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה.]1[1965-
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תיאור המבנה
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בית הכנסת אור זרוע הוא מבנה דו קומותי הבנוי על גבעה,
בשכונת נחלאות שבמרכז ירושלים .ככל מבנה ציבורי
בירושלים ,גם קירותיו החיצוניים של אור זרוע מצופים
באריחים של אבן ירושלים .קומת הכניסה נבנתה כמקום
מגורי רב בית הכנסת וראש הקהילה ,וכיום הוא משמש כגן
ילדים .הקומה השנייה של המבנה משמשת כחדר התפילה
עצמו ,המעוצב באדריכלות ספרדית צפון-אפריקאית
טיפוסית ,כך שמושבי המתפללים מקיפים את במת בית
הכנסת .להיכל התפילה גג גבוה במיוחד ,והוא מכיל את
עזרת הנשים ,וכן חלונות ארוכים בתוך מסגרות אבן
המעוקלות וצבעוניות בחלקן העליון[.]2

היסטוריה
הרב עמרם אבורביע הקים את בית הכנסת כדי לתת
מענה למספרם הגדל של משפחות יהודים ַמּגֶרִּבים
בירושלים באמצע שנות ה 20-של המאה ה 20-שיצאו
מהעיר העתיקה בתהליך שהחל כבר כחצי מאה קודם
לבניית בית הכנסת .אבורביע נפגש עם דון ימין בן-הרוש
( ,)Don Yamin Ben Harrochראש הקהילה במלייה
שבספרד ,שהיה ידוע בנדיבותו[ ]3ושתרם לבסוף את הכסף
לבניית בית הכנסת.
ביום חמישי 26 ,באוקטובר  ,1926הונחה אבן הפינה בטקס
בהשתתפות רבנים ספרדים ואשכנזים רבים ואורחים רמי
דרג .מנחה טקס הנחת אבן הפינה היה אברהם אלמליח,
עיתונאי ,פוליטיקאי ולימים חבר הכנסת הראשונה.
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פעילויות
בית הכנסת נחנך ב ,1927-ואבורביע נשאר רבו בין השנים
 1927ועד  ,1951כאשר מונה לרבה של פתח תקווה .בשנים
הראשונות הוא חי עם בני משפחתו בקומת הקרקע בבית
הכנסת ,שנבנה במיוחד כמקום מגוריו של הרב ,עד שעבר
לביתו החדש בסמוך .לאחר מכן עברו להתגורר בה גבאי
בית הכנסת ,חיים קובי ומשפחתו למשך כ 40-שנים נוספות.
בית הכנסת שימש במקביל לבית תפילה גם כבית מדרש,
והתקיימו בו לימודי דת .כמו כן ,שימש ב 1931-כקלפי
בבחירות לוועדת עדת הספרדים בירושלים[ .]4קהילת בית
הכנסת אור זרוע בנחלת אחים השתתפה בפעילות צדקה
ותרמה לבית החולים "משגב לדך" בירושלים .פעילות
נדבה זאת תועדה ב דין וחשבון של בית החולים הכללי
"משגב-לדך" בירושלים (בעיר העתיקה) לשנת תרצ"א.
ב 1997-קבע השופט ורדימוס זיילר ,נשיא בית המשפט
המחוזי בירושלים ,כי בניין בית הכנסת מוכרז ומוצהר
כהקדש[.]5
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