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בית הכנסת הגדול ירושלים
רחוב המלך ג'ורג' 56, ירושלים

רקע 
את הקריאה להקים בית כנסת מרכזי 
בשנת  כבר  פרסמו  בירושלים  וגדול 
תרפ"ג -  1923, הרב יעקב מאיר והרב 
הרבנים   - קוק  הכהן  יצחק  אברהם 

הראשיים לא"י.
יפה  אברהם  משה  הד"ר  של  ביוזמתו 
שלמה",  "היכל   1958 בשנת  הוקם 
הראשית  הרבנות  של  עולמי  כמרכז 
הכנסת  בית  את  גם  שכלל  לישראל, 
צר  היה  והמקום  מאחר  "רננים". 
ד"ר  יזם  המתפללים  כל  את  מלהכיל 
הכנסת  בית  של  הקמתו  את  יפה 
שלמה"  ל"היכל  בסמוך  הגדול, 
אייזיק  סר  של  הנדיבה  בתרומתו  
וכולל  לתפארת  המתנוסס  וולפסון, 
850 מקומות ישיבה לגברים ועוד 550 

לנשים.
מבוא  גם  כולל  הכנסת  בית  מתחם 
של  מתמדת  תצוגה  עם  מהודר 

יודאיקה; וכן בית הכנסת חזון עובדיה 
ובית  המזרח  ועדות  ספרדי  בנוסח 
מדרש קהילתי באר מרים, בו לומדים 
בימות  גם  ומתפללים  גמלאים  מאות 

השבוע.  

נוסח התפילה 
נוסח  מתפללים  המרכזי  כנסת  בבית 
החזן  הקבועים:  החזנים  עפ"י  אשכנז 
וייס  צבי  אדלר,   חיים  הרב   – הראשי 
אברהם  והחזן  הנוראים  לימים  החזן 
'באר  המדרש  בבית  קירשנבאום. 
בשבתות  קבוע  מניין  ישנו  מרים' 
וחגים בנוסח חב"ד. בבית הכנסת חזון 
עובדיה מתקיימת תפילה בנוסח עדות 

המזרח.

פעילות קהילתית
מקהלת בית הכנסת הגדול 

מקהלת בית הכנסת הגדול בירושלים 

יפה  אלי  המאסטרו  של  בניצוחו 
מעוררת את הציבור לחוויה מוסיקלית 
מברכין,  בשבתות  ותפילה  רינה  של 

בחגים, במועדים  ובימים הנוראים.

שבתות מיוחדות- חגים ומועדים
ליום  הסמוכה  ירושלים  שלום  שבת 
תפילה   – באייר  כ"ח   – ירושלים 
איחוד  עם  בשיתוף  עם,  ברוב  חגיגית 
וכן  בישראל  והקהילות  הכנסת  בתי 
הרב  "תפילה לירושלים" שחוברה ע"י 
ידי  על  והולחנה  ז"ל  כהן  ישוב  שאר 
המאסטרו אלי יפה, במעמד ניר ברקת 
ציבור  ואישי  ירושלים  העיר  ראש   –

מישראל ומחו"ל.
הזיכרון  ויום  העצמאות  חג  תפילת 
במעמד   – ישראל  מערוכת  לחללי 

הרבנים הראשיים לישראל.  

שבתות מקהלות חזנות
תפילות מיוחדות בהשתתפות מקהלות 
מיוחדת  ושבת  נוספות  מערים  חזנות 

בנוסח שירי קרליבך. 

בית הכנסת של כלל ישראל
בית הכנסת הגדול פתוח לכל המגזרים 
מכל סוג שהוא וכל אחד יכול להרגיש 
ובכלל  בשבתות  לראות  ניתן  טוב. 
אנשים מכל החוגים מהארץ ומהעולם.

הנהגת בית הכנסת
נשיא ביהכ"נ - עו"ד זלי יפה - בנו  של 
אברהם  משה  ד"ר  הכנסת  בית  מקים 

יפה ז"ל;
יו"ר ההנהלה – מר אשר שפירא, איש 
עסקים; סגן יו"ר ההנהלה וגזבר - רו"ח 

מייק גולדמן; ומר יוסי קוזליק.


