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בית הכנסת "הראל"
הר אדר

רקע
הר  בישוב  נמצא  הראל  הכנסת  בית 
אדר אשר בהרי ירושלים. הר אדר הוא 
ישוב קהילתי הממוקם צפונית מערבית 
לירושלים בגובה 900 מ' מעל פני הים. 
היישוב נוסד בשנת 1986. מתגוררים בו 
כ-1000 משפחות: חילוניות, מסורתיות, 

דתיות וחרדיות.
לכל  שעריו  את  פותח  הכנסת  בית 
למתפללים  ואף  ביישוב  הקהילה 

מהיישובים בסביבה.
חברים  קבוצת  ביוזמת  נבנה  המקום 
גויסו  בנייתו  לצורך  היישוב.  מראשוני 
התשס"א  בניסן  ובא'  רבות  תרומות 
בית  חנוכת  טקס  התקיים   )2001(

הכנסת ברוב עם, פאר והדר. 
מבנה בית הכנסת בולט ביופיו החיצוני 
אבן  מצופה  הבניין  כל  והפנימי. 
ירושלמית ושער גדול המעוצב בעיצוב 
השבטים   12 סמלי  של  מיוחד  אמנותי 
ארון  הכנסת  בית  בתוך  במרכזו.  נמצא 

קודש מפואר ושני חלונות גבוהים משני 
צדדיו צופים אל ירושלים.

נוסח התפילה
בכל  תפילות  מתקיימות  הכנסת  בבית 
הנוסחים ובמגוון מנגינות מיוחד. נוסח 
התפילה והקריאה בתורה נקבע על ידי 
או  התפילה  את  המוביל  הציבור  שליח 

בעל הקריאה הקורא בתורה. 
תורה,  שעורי  מתקיימים  בביה"כ 
בנושאים  דורש  הרב  ובחגים  בשבתות 
לענייני  או  השבוע  לפרשות  הקשורים 
תפילות  מתקיימות  חול  בימי  החג. 
שחרית, מנחה וערבית. בשבתות ובחגים 
ולאחריה  עם  ברוב  תפילה  מתקיימת 
נערך קידוש עם כיבוד. רב היישוב ובית 
הכנסת הוא הרב פרופ' נפתלי רוטנברג.

פעילות קהילתית
בביה"כ מתקיימות פעילויות קהילתיות 
ביישוב  משפחות  ומגוונות.  רבות 

חוגגות בו עלייה לתורה של בר המצווה 
כמו  שונות  שמחות  בו  ומציינות 
האירוע  הולדת.  וימי  חתונות  בריתות, 
הקהילתי המרכזי הוא ההקפות בשמחת 
עשרות  משתתפות  זה  באירוע  תורה, 
ולאחריהן  וילדים,  מבוגרים  משפחות 
ערוכים,  שולחנות  סביב  קידוש  נערך 

מעשי ידי נשות הקהילה.
מגיעים  ביישוב  היסודי  ביה"ס  תלמידי 
לסיור  הכנסת  לבית  מאורגנת  בצורה 
ומקבלים הסברים מפי הרב על המקום, על 
התפילה ועל המרכיבים והסמלים השונים 
התורה  ספר  קבלת  טקס  הכנסת.  בבית 
בבית  הוא  אף  נערך  ב'  כיתה  לתלמידי 

הכנסת בהשתתפות המורים וההורים. 
מאפיינים ייחודיים

נעימה.  אוירה  שוררת  הכנסת  בבית 
אהבה  יחסי  שוררים  המתפללים  בין 
ואחווה, שלום ורעות. כל אורח מתקבל 
הקהילה  יפות.  פנים  ובסבר  בכבוד 
בהתלהבות  ונרתמת  בפעילות  מעורבת 

לכל אירוע ויוזמה.
דגש מיוחד מוקדש לקירוב הדור הצעיר, 
ואמנם בשבתות ובימי חג מגיעים ילדים 
רבים לבית הכנסת, משתתפים בתפילה 
ואף זוכים לכיבודים וממתקים. בשבת, 
הילדים  כל  עולים  מוסף,  תפילת  בתום 
שיר  את  חזק  בקול  ושרים  התיבה  אל 

הכבוד. חוויה מיוחדת ומרגשת.
בצמוד לבית הכנסת קיים מקווה טהרה 
וביישובים  ביישוב  הנשים  את  המשרת 
על  מופעל  הטהרה  מקווה  הסמוכים. 
והמתפללים  המקומית,  המועצה  ידי 

תורמים לפעילות המקווה. 

נגישות 
בית הכנסת נגיש לבעלי מוגבלויות. 
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