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  ידידים יקרים
  שלום וברכה מירושלים

  

הריני מתכבד לשלוח לכם מידע בסיסי אודות בתי הכנסת והקהילות 
ומבקש את תשומת לבכם המיוחדת למגמה , בישראלהאורתודוקסיות 
  כמרכז גם הכנסת של ביתופיתוחבמדינת ישראל להגוברת והולכת 

הקיימים  במתכונת בתי הכנסת הקהילתיים ,רבותי וקהילתי תרוחני
  .בתפוצות ישראליהודיות בקהילות 

  

בבית  שהתקיים גבאי בתי כנסת וראשי קהילות, רבני השכונותכנס ב
ובהשתתפות הרבנים במעמד , ירושליםב  ישורוןהכנסת המרכזי

ר המועצה "ויו, השר לשירותי דת בממשלת ישראל, הראשיים לישראל
,  עידוד וחיזוקריהשמיעו המרצים הנכבדים דב, דתית בירושליםה

שערי בתי הכנסת לכלל האוכלוסיה  פתיחת החשיבות של את והדגישו
  .קירוב לבבות בדרכי נועםו
  

נשיאי בתי , ה של הרבניםנכבדאנו מייחסים חשיבות רבה למעורבותם ה
של  םפיתוחמען  להתפוצותהכנסת וראשי הקהילות האורתודוקסיות מ

, ניסיונםבתי הכנסת הקהילתיים בישראל ונשמח מאוד להסתייע ב
  .ם הטובהת ובעצםהדרכתב

  

  בברכה נאמנה
  

  
  

  אליעזר שפר
Eliezer Sheffer   
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 איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel 

 הארגון העולמי של בתי הכנסת
  והקהילות האורתודוקסיות

World Organization of Orthodox 
Synagogues and Communities  יונה מצגרג הרב "הרה 

 הרב הראשי –א "שליט
  לישראל

שלמה משה ג "הראשון לציון הרה
א הרב הראשי " שליטעמאר

  לישראל

  – יעקב מרגיהרב כ "ח
השר לשירותי דת בממשלת 

  לישרא

ר איחוד בתי " יו–  שפר.א
 הכנסת בישראל

ר " יו– יהושע ישי
 המועצה הדתית ירושלים

  מידע בסיסי אודות בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות בישראל
  .כן ירבו,  אנשים נשים וילדיםכמיליון וחציבתי כנסת שבהם מתפללים  10,500-במדינת ישראל קיימים כיום כ

  פילוח אוכלוסיית המתפללים
ברוב בתי הכנסת מספר  .מי וכל עדות ישראלוכמחצית דתי לאו, ספרדי, ליטאי, כמחצית מבתי הכנסת הם בעלי סגנון ואופי חרדי חסידי

  . מבוגרים ובנוסף אליהם נשים וילדים150המתפללים הקבועים עומד על 
  רבנים

 . המגמה של מינוי רבנים מטעם הקהילהוגוברתלא מכהנים רבנים רשמיים מטעם המועצות הדתיות , תי הכנסת בישראלברוב מוחלט של ב
  בית הכנסת כמרכז רוחני קהילתי

תרבותית וחברתית ,  רוחניתפעילות קהילתית, בנוסף לתפילות, הקימו ומקיימים, לאומי- ברובם בעלי אופי דתי,  בתי כנסת בישראל800- כ
  . עלייה במגמה של פתיחת שערי בתי הכנסת לכלל האוכלוסייה המקומיתוניכרת

  עזרת נשים
ואילו בבתי כנסת דתיים לאומיים מספר הנערות והנשים , מספר המתפללות בעזרת הנשים הוא קטן יחסית, ברוב בתי הכנסת בעלי אופי חרדי

  .המתפללות בעזרת הנשים הוא כמחצית ממספר הגברים
  דמי חבר
או מדמי חבר שנתיים המעניקים , )בדרך כלל נודרים בזמן עלייה לתורה(כנסת בישראל מתקיימים כיום מתרומות של המתפללים רוב בתי ה

  .גם זכות למקום ישיבה קבוע לכל ימות השנה
  נהלהימ

 .ת הכנסתמינהלה וטלפון הרשום על שם בי, מזכירות, רק למעטים מאוד בלבד שירותי משרד, מתוך אלפי בתי הכנסת הקיימים

  עזרא ברנעמר 
מכון רננות

  בנימין גליקמןמר 
מקהלת "מנצח 

 "החזנים הירושלמית

ָעם  ִאְספּו
שּו ָקָהל   ַׁקּדְ

כנס 
 ירושלים


