
כל המידע על בתי הכנסת בארץ

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

רקע 
בית הכנסת "עטרת יצחק" נקרא על שמו 
שתרם  וולפסון  אייזיק  סיר  הנדבן  של 
מבני  להקמת  נכבדים  סכומים  בזמנו 
נחנך  הבניין  בישראל.  ומחקר  ציבור 
 ,)3.11.70( תשל"א  חשוון  ד'  בתאריך 
חזני  מיכאל  הסעד  שר  בהשתתפות 
ושר הדתות זרח ורהפטיג, סיר וולפסון 

ורעייתו, חברי כנסת וקהל רב.
ניר  חבר  על-ידי  תוכנן  הכנסת  בית 
עציון דאז חנוך אחימן, ולעיצוב הפנים 
ואשתו  יוסף  הד"ר  ותרמו  נרתמו  שלו 
שם  ידועי  אמנים  זוג  שאלתיאל,  אורה 
מכפר האמנים הסמוך עין הוד. המבנה 
מרשים במראהו המשלב יופי ופשטות, 

סמלי מסורת ואמנות.  
בפרוכת ארון הקודש רקומים שלושה 
ההיסטוריה של  את  המייצגים  סמלים 
עציון  גוש  השואה,  היישוב:  מייסדי 
וההתיישבות בכרמל. בין ספרי התורה 
ספרים  שלושה  יש  הקודש  שבארון 
שנפלו  היישוב  בני  צה"ל  חללי  לזכר 

במערכות ישראל.

פעילות קהילתית
את  הכנסת  בית  משמש  הקמתו  מאז 
תושבי ניר עציון באופן יום-יומי, ומהווה 
אכסניה תורנית ומגדל אור לכל יישובי 
)אין  תמיד  פתוח  הכנסת  בית  הסביבה. 

כול  מזמין  והוא  נעילה(,  אפשרות  לו 
של  תושבים  בשעריו.  להיכנס  אדם 
יישובים אחרים מהסביבה, מכל קבוצות 
לתפילות,  אליו  מגיעים  האוכלוסייה, 
והם  תורה,  ולשיעורי  קדיש  לאמירת 
מתקבלים בחום ומרגישים בבית. עוברי 
פוקדים  רבים  ונופשים  מטיילים  אורח, 
את ניר עציון, ורבים מהם נכנסים  לבית 
ללימוד  או  לתפילה  לביקור,  הכנסת 
תורה בחדר הספרייה הכלול במבנה בית 
הכנסת. בבית הכנסת נערכים אירועי בר 
לילדים  וחמישי  שני  בימי  רבים  מצווה 
המגיעים  מבתים חילוניים מכל יישובי 
האזור, ואף ממרחק. בית הכנסת מארח 
מכל  יתומים  בר-מצווה  ילדי  מאות 
הארץ, וכן תלמידים של בתי הספר וגני 
הפעילות  כל  על  שבסביבה.  הילדים 
והגבאי  ובנועם המחנך  מנצח במסירות 

הראשי ר' יהודה רוזנברג.
בבית  מתקיים  שבת  ליל  תפילת  לאחר 
ולאחר  וילדים,  הורים  לימוד  הכנסת 
התפילה בשבת בבוקר מתקיימת תפילת 

ילדים בהתלהבות רבה.

נוסח התפילה
נפילת  את  עציון  ששרדו  ניר  מייסדי 
כפר עציון בתש"ח, וכן חברי הגרעינים 
וניצולי השואה שחברו אליהם, התפללו 
זה  נוסח  ולכן  ספרד,  בנוסח  ברובם 

נקבע בתקנון בית הכנסת והוא נוהג גם 
כיום. עם זאת לנוכח הגיוון הרב שיש 
כיום,  ואורחיו  היישוב  תושבי  בקרב 
קיימת גמישות, וכל שליח ציבור רשאי 
להתפלל בנוסח שלו. כמו כן משולבים 
עדות  של  ומנגינות  נוסחים  פעם  מדי 

שונות בקריאות התורה וההפטרות.

זמני התפילות
 .6:00  – שחרית  תפילת  החול:  בימי 
השקיעה,  לפני  דקות  כעשר   - מנחה 
ותפילת ערבית  40 דקות לאחר מנחה.

בשבת: תפילת מנחה – כעשרים דקות 
אחרי זמן הדלקת נרות בחיפה. שחרית 
 .8:30 בשעה  השנה  שבתות  ברוב   –
מנחה   .8:15 בשעה  החורף  בשבתות 
גדולה – 13:15, מנחה קטנה – משתנה, 

וערבית בצאת השבת.

אנשי קשר לבית הכנסת 
לקבלת מידע מעודכן על זמני תפילות, 

שיעורים ופעילות בית הכנסת:
לוביץ,   רונן  הרב  היישוב,   רב 

נייד: 050-5794757.
יהודה  הראשי  והגבאי  דת  ועדת  יו"ר 

רוזנברג, נייד: 0505865734.

שיעורי תורה 
מלמד  לוביץ  רונן  הרב  היישוב,  רב 
שיעור בהלכה מדי יום במחצית השעה 
בתנ"ך  ושיעור  לערבית,  מנחה  שבין 
מעביר  הרב  כן  כמו  בערב.  שני  בימי 
בנושאים  תורה  שיעורי  הכנסת  בבית 
אקטואליים ובפרשת השבוע  ודרשות 

בשבתות ובחגים.
מלמד  ויצמן,  שמעון  ר'  היישוב,  חבר 
מדי  בבלי  בתלמוד  היומי  בדף  שיעור 
ערב בשעה 19:00 בחורף, ובשעה 20:00 
בתלמוד  היומי  בדף  ושיעור  בקיץ, 

הירושלמי מדי בוקר בשעה 05:30.

נגישות 
בית הכנסת נגיש לבעלי מוגבלויות.

בית כנסת “עטרת יצחק”
 ניר עציון


