
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 רדליך
רח' נג'ארה 34, גבעת שאול, ירושלים

רקע 
בית הכנסת רדליך נוסד על ידי הרב חיים 
על- ה-30,  בשנות  זצ"ל  רדליך  אברהם 

זצוק"ל  מפרמישלאן  מאיר  רבי  של  שמו 
הרב  העביר  לימים  נכדו.  היה  שהמייסד 
רדליך את ניהול הגבאות לידי הרב יצחק 
בית  את  שניהל  ז"ל  רוזנבלט  שמואל 
הכנסת עד לפטירתו בשנות ה-60. בשנת 
1964 החליפו בנו ר' ישראל, ששימש גבאי 

משך כ-40 שנה. 

נוסח התפילה
בהתאם להנחיות המקדיש, נוסח התפילה 

בבית הכנסת הוא "ספרד".

זמני התפילות
מנייני  שלושה  מתקיימים  ביומו  יום  מידי 
ארבעה  בין-הזמנים  ובתקופת  שחרית 
מניינים. כן מתקיימים שלושה מנייני מנחה 

וארבעה מנייני ערבית. 
ולימודי  שיעורים  מתקיימים  היום  במשך 

קודש.
בשעה  ראשי  מנין  מתקיים  בבוקר  בשבת 

08:30, וקודם לו מנין מוקדם בשעה 06:45.  
בדלוב מקדיש  אבישי  הגבאי הראשי הרב 
תשומת לב חמה ולבבית לקהל, לאורחים, 

ולאירועים שונים, לשביעות רצון הקהל. 
לערבית  שבת  קבלת  בין  שבת,  בערב 
השבוע  פרשת  מענייני  דרשה  נמסרת 
מרבני  אחד  או  המתפללים  אחד  על-ידי 
ב"שבת מברכין"  שונים.  ואורחים  השכונה 
נמסר שיעור מקיף, מלווה בדפי מקורות, 
פרופ'  והקהילה  הכנסת  בית  רב  על-ידי 
הרב הגאון נריה גוטל שליט"א ולאחר מכן 

מתקיים "קידושא רבה".

שעורי תורה
מידי יום מתקיימת למידה בחברותא של 
הדף היומי, נלמד שיעור ברמב"ם, שיעור 
וכן  השכונה,  לצעירי  פנחסי  הרב  של 
ב"עין  שיעור  מתקיים  בשבת  כולל-ערב. 
יעקב" ע''י הגבאי הרב אבישי בדלוב, וכן 
לימוד "אבות ובנים" ואף אמירת תהלים. 

הנהגת בתי הכנסת
מייחד את בית הכנסת והקהילה - הגיוון: 

דתיים-לאומיים  וספרדים,  אשכנזים 
וכולם  וחסידים,  ליטאים  וחרדים, 
בהרמוניה. אלה כאלה אומרים מידי שבת 
שברך  ומי  המדינה  לשלום  התפילה  את 
יום  לתפילות  ושותפים  צה"ל,  לחיילי 

העצמאות ויום ירושלים.
בשבת  "טיש"  מתקיים  האחרונות  בשנים 
מלווה  בשבט,  טו  לרגל  בשלח  פרשת 
בדברי תורה וסיפורי ישוב הארץ, בהנהגת 
גוטל  נריה  הגאון  הרב  ורבנו  מורנו 
שליט"א. הקהילה מהווה ישות משפחתית 
בין  וטובים  חמים  קשרים  ומתקיימים 
מאוד  אווירה  משרה  ביהכ"נ  מתפלליה. 

נינוחה ונעימה וכל אורח רצוי ומכובד.
של  המסורה  פעילותם  את  לציין  יש 
ישראל  ר'  כץ,  צבי  ר'  כהן,  שמעון  ר' 
גולדברג, פרופ' ישראל אהרוני, ר' יהודה 

גולדשטיין, ר' אברהם אייזנבך ועוד.
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