
כל המידע על בתי הכנסת בארץ

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

תולדות בית הכנסת 
מלחמת  אחרי  מיד  הוקמה  תלפיות  שכונת 
כוונה  היתה  למתכנניה  הראשונה.  העולם 
שהיא תהיה עיר הבירה של המדינה שבדרך! 
בצריף,  היה  בשכונה  הראשון  הכנסת  בית 
אשר הוקם כדי לשמש מבנה לבוני שכונת 
לבית  הוסב  הבנייה  סיום  ולאחר  תלפיות 

כנסת מעורב אשכנזי וספרדי. 
המניין  של  הראשונים  המתפללים  בין 
שהתגורר  עגנון,  ש"י  הסופר  היה  בצריף 
בשכונה. הוא תיאר את הצריף ואת התפילה 
תל  והעצים,  )האש  "הסימן"  בסיפור  בו 

אביב תשכ"ז, עמ' רפ"ג-שי"ב(.
הונחה  הנוכחי  המבנה  של  הפינה  אבן   
אברהם  הרב  בנוכחות  תרצ"ה,  בחנוכה 

יצחק הכהן קוק זצ"ל. 
התעכבה   1936-1939 פרעות  בפרוץ   

הבנייה ושלד המבנה נותר מיותם.
 לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 
1939 החרימו הבריטים את המבנה, והקימו 

במקום תחנת משטרה ומחסן.
בתקופה  ב-1948,  המדינה  קום  לאחר   
המדינה  תלפיות,  מעברת  התקיימה  בה 
השתמשה במבנה כמחסן של ציוד למעברה.
לאוניברסיטה  הושכר  המבנה  ה-50  בשנות   
העברית ושימש מחסן של בית הספר לרפואה.

לידי  המבנה  חזר  ה-60  שנות  בסוף   
על  המבנה  את  שפצה  העיריה  העירייה. 
ובעזרת  לירושלים  הקרן  בסיוע  חשבונה 

עגנון,  ש"י  הסופר  מן  שהתקבלה  תרומה 
שקבל  הכספים  מתוך  השכונה,  תושב 

בעקבות קבלת פרס נובל.
נחנך  תשל"ב)1972(   שנת  אלול  בחודש   
להעברת  בתהלוכה  מחדש  הכנסת  בית 

ספרי התורה מהצריף .  

קהילת בית הכנסת
"מעורב  מעין  הוא  המתפללים  ציבור 
ועו"ד,  רופאים  פרופסורים,  ירושלמי": 
עולים חדשים לצד עולים ותיקים, ספרדים 

ואשכנזים, גמלאים ומשפחות צעירות.
נוסח התפילה הוא אשכנזי בעיקרו. 

לרוב.  שיעורים  מתקיימים  הכנסת  בבית 
בימות החול שיעור של הדף היומי ושיעור 
שיעורים  מתקיימים  לשבוע  אחת  בהלכה. 
בתלמוד, בפרשת השבוע, ב"מורה נבוכים", 

במדרש, במחשבת ישראל ועוד.  
בשבת מתקיים שיעור במסכת קידושין.  

פעילות קהילתית
זהו בית הכנסת המרכזי של השכונה. מלבד 
תפילות הימים הנוראים ותפילות ה"יזכור", 
השכונה,  תושבי  להצטרף  מרבים  אליהם 
שאינם מבאי בית הכנסת היומיים. יוזמות 
בשבתות  קידושים  כוללות  תרבותיות 
שניות,  הקפות  תורה,  ובשמחת  מברכין 
וליום  השואה  ליום  טקסים  פורים,  חגיגת 
חגיגית  תפילה  העצמאות,  הזיכרון/יום 

ביום העצמאות ועוד.

לחללי  הזיכרון  יום  באדר,  ב-ז'  השנה 
צה"ל, שמקום קבורתם לא נודע, הקהילה 
נרות  4 חיילים, הדליקה לזכרם  אימצה 
של  נשמתם  לעילוי  והתפללה  זיכרון 
טוראי אברהם ארואסטי ז"ל, שעקבותיו 
נעלמו בשכונה שלנו במלחמת השחרור, 
של רב"ט עמרם סעדון )סדוויין( ז"ל, של 
רס"ר  ושל  ז"ל  צימרמן  אברהם  טוראי 

יגאל כהן ז"ל.

זמני התפילות
 4 החול  בימי  מתקיימים  הכנסת  בבית 
מנייני שחרית ובשבת 3 מניינים, ואחריהם 
שתי תפילות מנחה ביום חול ושתי תפילות 

ערבית בתקופה זו של השנה.
על הזמנים המדוייקים ניתן להתעדכן מדי 
שבוע בדף הפייסבוק "בית כנסת ע"ש שי 
 עגנון תלפיות ירושלים" ובאתר בית הכנסת
  bethknessetagnon.org/index.php/he

ניהול בית הכנסת
וועדת  ולצידו  וועד  יש  הכנסת  לבית 
וחברי  לשנתיים,  אחת  שנבחרות  ביקורת, 
לעזור  מתנדבים  אשר  רבים  עמותה 

בתיפעול ובאחזקה של בית הכנסת.

יצירת קשר
 .agnonsyn@gmail.com דוא"ל:   
יושב ראש הוועד הוא מר משה זעפרני 

050-628-3206

בית המדרש "תפארת ישראל" 
על שם ש"י עגנון

תלפיות, ירושלים


