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בית הכנסת ישראל הצעיר רמות ג' ירושלים

רקע
הדתי  לציבור  מרכזי  מוקד  מהווה  ביה"כ 
קיים  בירושלים.  ג'  רמות  בשכונת  לאומי 
מורכב  המתפללים  ציבור  שנה.  כ-30 
הולנד,  אנגליה,  )ארה"ב,  וותיקים  מעולים 
בו  מתפללים  ומישראלים.  ועוד(  צרפת 
הקהילה  מרכז  שהן  משפחות,   200 כ–  גם 

ואליהן מצטרפים עוד מתפללים רבים.

דבר הרב
רב בית הכנסת שמואל סלוטקי )כ-10 שנים 

בתפקיד(
רבי  בשם  אומרת  לב  בשבת  הברייתא 
לבית  הקורין  שאלו  אלעזר  בן  ישמעאל 
הכנסת 'בית העם' נענשין בחומרה. אומנם 
מובן שזלזול בביה"כ נתפס כעוון חמור, אך 
כבית העם?  ביה"כ  לא להחשיב את  מדוע 
של  ביתה  זה   האין  בדבר?  יש  פסול  מה 

העדה, של העם, של הציבור?
"בית הכנסת  הגרי"ד סולובייציק ]במאמרו 
הוא  שהחטא  מסביר  ורעיון"[,  מוסר   –
בתפיסה של  "בית עם" כביתם של בני דור 
משכנה  הכנסת  "בית  בעוד  בלבד,  ההווה 
של ישראל הגדולה והנעלמה הוא, על פני 
צמצום  כולן".  והתקופות  כולם  הדורות 
היקף ועומק המושג "בית כנסת", והצמדתו 

פסול. יש  מבט  מהווה  בלבד  להווה 
שמייחסים  בכך  טמון  שהחטא  המסבירים 
בקהילתנו  לה'.  ולא  לעם  הכנסת  בית  את 
של  מקומו  את  לבנות  משתדלים  אנחנו 
כמוקד  האחד  רבדים.  בשני  הכנסת  בית 
רוחני של תפילה ותורה והשני כמרכז לחיי 
קהילה שיש בה תמיכה חברתית וסיוע הדדי 
בשעת שמחה או בשעת משבר, וכן כמכפיל 
כוח של נתינה וסיוע ליחיד ולכלל, לחברי 

הקהילה ולנזקקים לכך מהסביבה.

פעילויות בבית הכנסת
פעילות  וועדות  שתי  קיימות  בביה"כ 
חסד  בפעילות  העוסקת  חסד  ועדת  מאוד. 
מנות  פרויקט  השאר:  בין  רמות.  בשכונת 
מבושלות לשבת, על ידי חברי/ות הקהילה 
המובאות לקשישים בודדים הגרים ברמות 
וכך זוכים הם גם לביקור וגם לאוכל מוכן 
וחברתית  כלכלית  תמיכה  לשבת.  וביתי 
להוסטלים שונים הנמצאים בשכונה. חברי 
הקהילה מעורבים באירוח חיילים וחיילות 
מקורס 'נתיב' הנמצאים בתהליך גיור. ועוד 

פעילויות במהלך השנה.
הרוחני  בהווי  מטפלת  תרבות,  ועדת 
שבת,  עונג  הקהילה.  חברי  של  והתרבותי 
מלווה מלכה, סיורים מודרכים בהר הרצל 
תיקון  סביב  שיעורים  העתיקה,  ובעיר 

השכונה.  בכל  ולנוער  למבוגרים  שבועות 
מרצים אורחים בנושאים שונים. בית מדרש 
בסוגיות  העוסק  המצרים  בין  בימי  חברתי 
חברתיות של 'תיקון עולם'. ועוד פעילויות 

לפי מעגל השנה.

דבר הגבאי
שנתיים  כל  מתחלפת  הכנסת  בית  הנהלת 
בבחירות, ומתוכם נבחרים גבאים למניינים 
השונים העוסקים בניהול התפילות, אחזקת 
בית הכנסת וניהול התקציב השותף. במהלך 
שנים רבות מלווה באופן תמידי ד"ר שמחה 
הלר את עבודת הגבאים ואת תחזוקת בית 
הכנסת מתוך מסירות אין קץ לטובת כבוד 

'מקדש מעט'. 

נוסח התפילה
אשכנז/ספרד לפי שליח הציבור. 

מניני התפילות
ביה"כ פעיל כל ימות השנה, כל בוקר שני 
מניינים 6:00 ו 6:45, מנחה )בקיץ( וערבית 
באולם  ראשון  מניין  בשבתות  השנה.  כל 
נחשון  באולם  שני  ומניין   8:30 ב  המרכזי 
)ע"ש נחשון וקסמן הי"ד, שהיה ממתפללי 

ביה"כ( ב 9:00

שעורי תורה
כל בוקר ב 5:15 דף יומי, הלכה בין מנחה 
לערבית, פ"ש 'אור החיים' בימי ד' בלילה, 
'צורבא מרבנן' בימי שישי בבוקר,  הלכות 
בשבת  שונים  נושאים  בבוקר,  בשבת  שבת 

אחר הצהריים )בקיץ(.

 להתקשרות
 www.bkjc.org אתר האינטרנט של ביה"כ
מחדשות  שבועיים  עדכונים  מופיעים  בו 
הקהילה, דף עם לוח זמנים שבועי, מנגינות 
מהווי התפילות הקהילתי מפי חזנים חברי 

הקהילה ועוד.


