
כל המידע על בתי הכנסת בארץ

unisyn@actcom.net.il :בתי כנסת המעוניינים להשתתף במדור מוזמנים לפנות בכתב אל איחוד בתי הכנסת והקהילות

בית הכנסת ע"ש שמואל מאיר ז"ל
ככר ספרא – מתחם עיריית ירושלים

רקע 
של  במתחם  ספרא  בככר  הכנסת  בית 
תשנ"ח  בשנת  הוקם  ירושלים  עיריית 
רות  של  הנדיבה  בתרומתם   1998  -
ויצחק לייב רעננערט לזכרו של שמואל 

מאיר ז"ל.
בית  משמש  היום  ועד  הקמתו  מאז 
הכנסת בימות החול בעיקר את עובדי 
המקיימים  ירושלים,  עיריית  ונבחרי 
וגם  וערבית  מנחה  שחרית,  תפילות 
ואילו  פיוטים.  וערבי  תורה  שיעורי 
מתקיימת  ובמועדים  בחגים  בשבתות, 
בבית הכנסת תפילות של תושבי העיר 

המתגוררים בסביבה ואורחים מחו"ל.
לקיים  החלו  האחרונים  בחודשים 
סעודה  בשבתות,  מנחה  תפילת  גם 
ערבית  ותפילת  תורה  דברי  שלישית, 

במוצאי שבת.

נוסח התפילה
מעורב ירושלמי.

ספרא  קהילת  את  ומייחד  המאפיין 
הוא  ובמועדים  בחגים  בשבתות, 

המתפללים  של  המגוון  ההרכב 
על  הירושלמי  הציבור  את  שכוללים 
דתיים-לאומיים  חרדים,  מרכיביו:  כל 
ובעלי  ישראל,  עדות  מכל  ומסורתיים 
קוראים  בתורה  והקריאה  התפילה 
ומתפללים לפני עמוד התפילה בנוסח 
המקובל עליו והמתפללים כולם שרים 
בנוסח  והתפילות  הפיוטים  את  יחדיו 

כל עדות ישראל.

זמני התפילות
בימות השבוע:

שלישי  ראשון,  בימים  שחרית-הודו: 
ורביעי – 6:45.

בימים שני וחמישי – 6:35.
בראש חודש וביום צום – 6:30.

 ,15:00  ,14:00  ,13:30  ,13:00 מנחה: 
16:00 ,15:30

בשבתות, בחגים ובמועדי ישראל
לאחר  שעה  חצי  שבת:  בערב  מנחה 

הדלקת נרות של אותו שבוע
תפילת שחרית: 8:30

תפלת מנחה בשבת: בזמן הדלקת נרות 
בערב שבת של אותו שבוע

שיעורי תורה
הקיימים,  התורה  לשיעורי  בנוסף 
הקהילה  ראשי  של  התארגנות  החלה 
בית  להקמת  הכנסת  בית  ומתפללי 
מדרש קהילתי גם באחד מימי השבוע.  

הנהגת בית הכנסת 
על  מעודכן  ולמידע  להתקשרות 

התפילות והאירועים:
בימות החול:

הגבאי מר שמעון בן שבת, נייד: -053
7769374

החגים  השבת,  תפילות  על  מידע 
והמועדים:

נייד:  גרינשפן,  צבי  הרב  הקהילה:  רב 
052-7144794

נייד:  פרידמן,  יואל  אברהם  ר'  הגבאי: 
052-3682686

נגישות 
מוגבלויות  לבעלי  מונגש  הכנסת  בית 
ההוספיס  דיירי  גם  בו  ומתפללים 

הסמוך לככר ספרא.


