
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 "ראשית תבואתו"
חריש

דבר הרב
"הרחיבי מקום אהלך"

תבואתו",  "ראשית  שלנו,  הכנסת  בית 
יזכה בעז"ה לעבור בקרוב למבנה קבע 

בחריש.
לפני 16 שנים יצאנו לדרך. עלינו ליישוב 
לשים  שרצתה  חבורה  חריש,  החדש 
כאשר  וכעת,  במרכז.  התורה  חיי  את 
אנו  גדולה,  לעיר  ונבנית  הולכת  חריש 
זוכים להמשיך לבנות ולהבנות בתוכה. 
מצטרפות  חדשות  משפחות  ועוד  עוד 
התורה  קול  את  ומחזקות  לקהילתנו, 

והתפילה שנשמע בבית הכנסת. 
כנסת מתאגדות משפחות  בבית  אצלנו 
ושמחה.  תורה  של  חיים  החיים 
בימי  שיעורים  יש  הכנסת  בבית 
לנוער  ונשים,  לגברים  ובשבת  חול 
שה'  הטוב  על  שמחים  אנו  ולילדים. 
להמשך  ומתפללים  עלינו  משפיע 
בחריש. פה  התורה  של   ביסוסה 

רקע
"ראשית  לאומית  הדתית  הקהילה 
הינה  חריש,  החדשה  בעיר  תבואתו" 
הראשונה  לאומית  הדתית  הקהילה 
הפסוק  שם  על  הקהילה נקראת  בעיר. 
תבואתה  ראשית  לה'  ישראל  "קודש 
הקהילה   ב,ג(.   )ירמיה  )תבואתו(" 
התשס"ב  אב  בחודש  לחריש  עלתה  
של 11  חלוצית  ביוזמה   ,)2002(
משפחות תורניות. זאת כשחריש הייתה 
ונטוש בחציו.  מוחלש  קטן,  יישוב  אז 
הקהילה הציבה לעצמה מטרה לשמור 
של  בבנייתה  ולסייע  תורה,   חיי  על 
חריש העתידית. תוך זמן קצר הוקם בית 
יביל  במבנה  תבואתו"  "ראשית  הכנסת 
שכל חיי הקהילה התקיימו סביבו והוא 
שימש ככולל אברכים, מקום התכנסות 
הקהילה, תלמוד תורה בשעות אחה"צ 

ועוד...
לקהילה   המועצה  הקצתה  לאחרונה 
מבנה בית כנסת  חדש ומפואר ובימים 
בגיוס  עמלים  הקהילה  חברי  אלה, 

תרומות לריהוט וציוד בית הכנסת.

נוסח התפילה
בכך  מאמינים  בקהילה  משולב. 
לכולם  המשותף  המרכז  היא  שהתורה 
החזן  לפי  שנקבע  נוסח,  כל  ומכבדים 

שעולה להתפלל.

זמני התפילות 
יום חול:

שחרית - 6:00, 8:00
מנחה - 16:15

ערבית - 20:00, 22:00

שיעורי תורה
- לימוד  יומי  20:15 דף  יום בשעה  כל 

בחבורה
יום שני - 20:45 - שני ישיבתי- הלכות 
מקומיים  רבנים  )עם   - בחבורה  שבת 

ואורחים מהאזור(
יום שלישי - 20:15 צורבא מרבנן 

יום חמישי - 21:20 החמין של חריש - 
לימוד ספר נחמיה תוך כדי סעודת חמין 

וקיגל.

פעילות קהילתית
ילדים,  תפילת  נוספים,  מניינים  בשבת 

שיעור נשים ולימוד אבות ובנים.
מעגל  סביב  ופעילויות  נשים  ערבי 
השנה, בישול ליולדות, סעודות פורים, 

ל"ג בעומר, טיול קיץ ועוד...

להתקשרות
מוטי וויס – 052-4295589

איריס שוק – 055-8823350 

נגישות 
החדש  וכמובן  הישן,  הכנסת  בית  הן 

מונגשים לבעלי מוגבלויות.


