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 ת"פ

  .בארץ" למלך השעונים" ונחשב היה מומחה לשעוני שמש, יליד מאה שערים, משה שפירא
לאחר בר המצוה עבר ללמוד  .התייתם מהוריו בגיל צעיר וגדל אצל סבתו ,נולד בירושליםמשה 

הוא נעזר  .האסטרונומיהמדע הוקסם משלמד את חוק קידוש הלבנה כ ."מאה שערים"בישיבת 
  .הנושא בעצמו את ללמודכדי  "ספר התכונה וההנדסה"ספרו של הגאון מוילנא ב

. החליט שמואל לוי לבנות עבורם שעון שמש, כדי להקל על תושבי ירושלים בקביעת זמני התפילה
  .משה שפיראהאומן , בארץ לשעוני שמשהמשימה הוטלה על המומחה היחיד 

   מערכת גדולה שלובנ,  ונתנאל תפילינסקי)בנו של שמואל(שה אליהו לוי מבעזרת , משה שפירא
  .  סתרתמושמש כשה,  שני שעונים רגילים לימי החורףיומעלו, שעון שמש על קשת הפוכה

  
 של תפילת הצהריים שלהם במסגדי הר יקוהמדאנשי דת מוסלמיים לגבי המועד בעקבות וויכוח של 

  דוגמת זה שבנה משה שפירא  ,פנדי להתקין שעון שמש על הקשתותאבו נימר א' הציע השיח ,הבית
  . בין חכמי דתווויכוחים ה  לקץ תביא," אותה יקבע אללה" שהשעה ,קיווההוא ,במחנה יהודה
תקין שעון שמש על הר הבית תמורת עשרת אלפים  שי משה שפירא בהצעהו אל פנ המוסלמים 
 אציג את כף רגלי על איך , אנייהודי בן יהודי ":רובקשתם באומאת דחה  שפירא .נפוליוני זהב

את העלו המוסלמים !". והרי עונש כרת מצפה ליהודי שיעשה כן! ?המקום המקודש לנו ביותר
שפירא ניסה . "כך שלא תצטרך לדרוך על ההר, נישא אותך על כפיים ": והבטיחו לוהצעתם הכספית

זמן " בסופו של דבר הוחלט לתת לשפירא ." ממנייש רבים וטובים ":לשכנעם לפנות למישהו אחר
 ".יקדם את השלום בין הישמעאלים וישראל "כךשב את שפירא אבו נימר ניסה לשכנע'  שיח".לחשוב

  .רצחבכשלא הצליח נשלחו לשפירא איומים 
הוא העתיק את מקום מגוריו . "נעלם"בעצת הרב ו לעזרהאל הרב יוסף חיים זוננפלד פנה שפירא 

על כך גמל למושבה  .סיפק לו בית חם, תושבי המושבה דאגו למחסורו ובן ציון גליס. תקוה -חלפת
  . בחזית בית הכנסת הגדולשעוני שמשבהתקנת 
" בית יעקב"התקין בחזית בית הכסת בשנותיו במושבה  .עד הגיעו לשיבהבפתח תקוה חי שפירא 

פי נקודת  לע את השעה המדויקת לפיה קובעים ,בשיטת הנקודהפועלים ה ,את שעוני השמש
כל אחד משעוני השמש מותאם לתקופה  .השמש שעוברת בחריר המצוי במוט שמעל השעון

באחד השעונים ניתן לקרוא את שעת  .לקבוע בדיוק את זמני התפילהומאפשר מסוימת בשנה 
נץ החמה ושקיעתה וזמני ה ,השנההצהרים בגריניץ ושעת הצהרים בפתח תקוה בארבע תקופות 

כן מראה השעון את השעה האזרחית הממוצעת בהתאמה לשעון  .בפתח תקוה בכל ימות השנה
  ).שעון ערבי( "ירושלמי"ואת השעה לפי שעון  רגיל

  .1969- ונפטר ב1889 -משה שפירא נולד ב

  

  אמן שעוני השמש -משה שפירא 

 

  :ביבליוגרפיה
  ."מאה לבית הכנסת הגדול"' חוב
  .ח"כרך מ" דבר לילדים"' חוב
  .ג " כרך י-"לדעת"

 

  . ?שעונים שמצויים במקומות אחרים בארץבמה שונים שעוני השמש בפתח תקוה מ -

  .ברר מדוע היה צריך להכין על חזית הקיר שלושה שעונים -
  ?הצע כיצד לשמר את השעונים -
  .הכן תעודת זהות למשה שפירא -
 ?היה מכנה משותף לצורך של היהודים והמוסלמים בבנייית שעוני שמש בירושלים מהו -

   שעון השמש-ירושלים 
www.02net.co.il 

  )צילומים רונית כהן( "בית יעקב" שעוני שמש בחזית בית הכנסת

  חזית בית הכנסת
 בית יעקב

שעון שמש לשעות ירושלמיות לפי 
  "שיטת הנקודה"שיטה חדשה 

למחצית השנה מראשון לינואר 
  עד חמש שערה ליוני

  שעון שמש לשעון אירופא


