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בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה
רחוב הבונים - טיילת יגאל אלון הסמוכה לשפת ים כנרת ברחבת גן הזיכרון לחללי צה”ל

רקע 
ע"י   1742 בשנת   נבנה  הכנסת  בית 
ומחדש  מייסד  אבולעפיה  חיים  ר' 
היישוב העברי בטבריה. לפי המסורת 
בו  ביה"כ  שרידי  על  נבנה  ביה"כ 

התפלל האר"י הקדוש.
ברעידת  פעמיים   חרב  הכנסת  בית 
הגדול  בשיטפון  נוספת  ופעם  אדמה 
שהיה בשנת 1934. ביה"כ עמד כמה 
הרב  ששוקם.  עד  בשיממונו  שנים  
בטבריה  הראשי  הרב  זריהן  חי  יעקב 
שלחו  זצ"ל   ועקנין  מאיר  והרב 
שדרי"ם לחו"ל ובכסף שאספו, שיפצו 
את הכיפה  ואת התקרה. חנוכת ביה"כ 
מלחמת  בעקבות  נדחתה  המחודש 
ב-1950.  רק  והתקיימה  השחרור 

משהחלו להיבנות השכונות החדשות 
המתפללים  מספר  לחומה  מחוץ 
בו  התקיימו  ולא  וכמעט  התמעט 
את  החזיקו  אנשים  מעט  מניינים. 
דוד  המסור  הגבאי  וביניהם  המקום 

סבג ז"ל.

דבר החזן/גבאי יוסי רווח
מר  ע"י  התבקשתי  שנים  כ-38  לפני 
בית  של  בקיומו  לסייע  ז"ל  סבג  דוד 
עץ חיים אבולעפיה ומאז אני  הכנסת 
מאמצים  ומשקיע  כחזן  גם  משמש 
בית  של  ובפיתוח  בשיקומו  רבים 
אורחים  גם  מתפללים  שבו  הכנסת, 
אנו  וכן  בסביבה  המלון  מבתי  רבים 
מצווה,  בר  וטקסי  תפילות  מקיימים 
עליות לתורה של חתנים וגם חתונות.

הכנסת  בבית  והייחודי  המיוחד   
יוצאת  שנה  כל  אייר  בי"ד   - שלנו 
תורה  ספרי  תהלוכת  הכנסת  מבית 
ברוב  הנס  בעל  מאיר  ר'  של  לקברו 
על  מגוון. מבוסס  נוסח התפילה  עם. 
לחנים  של  שילוב  עם  מרוקו  נוסח 

ישראלים, מתאים לכל הקהלים.

זמני התפילות
בערב שבת: מנחה מיד בכניסת שבת 

לפי טבריה
שבת בבוקר: 7:15 קרבנות

יציאת  לפני  ש'   1:45 בשבת:  מנחה 
השבת לפי טבריה

מוצש"ק: והוא רחום עשר דקות לפני 
יציאת השבת לפי לוח טבריה

שיעור : שעה לפני מנחה של שבת

פעילות קהילתית
במהלך  מתקיימים  הכנסת   בבית 
וגם  מלון  מבתי  גם  סיורים  השנה  
מתקיימים  עצמאיים.  מדריכים  ע"י 
סיורי סליחות בחודש אלול בשיתוף 

התאחדות בתי מלון.

נגישות
בית הכנסת מונגש לנכים.

להתקשרות ולמידע נוסף
יוסף רווח
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