
אוהבי ציון | שילה 23, נחלאות
בית כנסת ובו מניין ספרדי ירושלמי מזה כ-110 שנים. כיום בערבי שבתות קבלת שבת בנוסח 

קרליבך. הקהל בבית הכנסת מגוון, נשים וגברים.
ערבית א' ראש השנה: 18:05 · שחרית א' ראש השנה: 7:30 )קרבנות(

כל נדרי: 18:05 · תפילת נעילה: 17:10

טלפון: 054-4346392 | 

יקר | הל"ה 10 , קטמון
בית כנסת פעיל ותוסס ובו מרכז חינוכי ותרבותי לתורה ויצירה. התפילה היא בעת ובעונה 

אחת עוצמתית ואינטימית. התפילה בנוסח אשכנז חסידי.
ערבית א' ראש השנה: 18.15 )מנחה( · שחרית א' ראש השנה: 7:30

כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:00

yakar.org | 02-5612310 :טלפון

מבקשי דרך | ש"י עגנון 22, סן סימון
 קהילה שיוויונית עם גישה פתוחה ליהדות. 

תוך שאנו מכבדים את העבר אנו מבקשים להתאים את דרכנו לחיים המודרניים.
ערבית א' ראש השנה: 18:30 · שחרית א' ראש השנה: 9:15

כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:15

mevakshei.org | 02-6792501 :טלפון

קשת | אלכסנדריון 23 )ביה"ס קשת(, קטמונים
 קהילה שהיא בית למשפחות צעירות ומבוגרים המעוניינים בשיתוף פעיל 

של נשים בתפילות בקריאה ובעליה לתורה.
ערבית א' ראש השנה: 18:15 )מנחה( · שחרית א' ראש השנה: 8:30

כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 16:30

טלפון: 054-7665670

נאוה תהילה | אשר 1, המושבה הגרמנית
כתובת בחג תשרי: גינת מוזיאון הטבע, המגיד 6, המושבה הגרמנית 

 קהילה שוויונית להתחדשות יהודית המקיימת תפילות יצירתיות ומוזיקליות. 
תפילות ראש השנה בליווי כלי נגינה, יום כיפור - ללא כלים.

שחרית ב' ראש השנה בלבד: 8:30-14:00
כל נדרי: 18:30 · תפילת נעילה: 16:30 

navatehila.org | 054-5621174 :טלפון

המניין השוויוני בקעה | יששכר 3, בקעה 
מניין שוויוני אורתודוקסי.

ערבית א' ראש השנה: 18:45 · שחרית א' ראש השנה: 8:00
כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:30

hakhel-shivyoni.org.il | 050-7061748 :טלפון

ציון. קהילה ארצישראלית | יששכר 3, בקעה
 קהילה ארצישראלית מתהווה, המבקשת לרקום יחד יהדות ארצישראלית, שוויונית, 

העוסקת בלימוד, תיקון עולם ותפילה על הרצף הקדום שבין מסורת לחידוש.
ערבית א': 18:00 · שחרית א': 9:00

כל נדרי: 18:00 · נעילה: 17:15

טלפון: 058-5893005 |  

ניצנים | אשר 3, בקעה
קהילה דתית-ציונית )אורתודוכסית( עם מניין נוסף לצעירים

ערבית א' ראש השנה: 18:45 · שחרית א' ראש השנה: 7:45
כל נדרי: 15:50 · תפילת נעילה: 17:00

knizanim.co.il | 052-8230666 :טלפון

ידידיה | נחום ליפשיץ 12, בקעה
 קהילה אורתודוקסית פרוגרסיבית. מניין משתף נשים באופן מוגבר. 

לו"ז מלא לחגי תשרי כולל סליחות לפי מנהג קיבוץ עין הנצי"ב.
ערבית א' ראש השנה: 18:15 · שחרית א' ראש השנה: 5:55, 8:15

כל נדרי: 17:55 · תפילת נעילה: 17:00

yedidya.org.il | 054-4232174 :טלפון

כל הנשמה | אשר 1, בקעה
קהילת עוגן לתנועה הרפורמית ובה תפילה באווירה חמה ופתוחה מתוך נאמנות למסורת 

ומחויבות לערכי שוויון ופלורליזם. בנוסף פעילות ענפה בבניית חיי קהילה, חינוך וצדק 
חברתי.

ערבית א' ראש השנה: 18:00 · שחרית א' ראש השנה: 9:15
כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:45

kolhaneshama.org.il | 02-6724878 :טלפון

ביה"כ ע"ש ש"י עגנון | לייב יפה 11, ארנונה - תלפיות
מניין אשכנזי

ערבית א' ראש השנה: 18:15 · שחרית א' ראש השנה: 7:30
כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:00

טלפון: 054-4405558

קהילה ספרדית שוויונית | קלאוזנר 9, ארנונה - תלפיות
כתובת בחג תשרי: מרכז שלם, קרית מוריה, רח' העסקן 2 

מניין שוויוני ספרדי, נוהג על פי מסורת ספרד ויוצאי ארצות האיסלאם.
ערבית ב' דראש השנה בלבד: 18:00 · שחרית ב' דראש השנה בלבד: 8:30

כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:00

טלפון: 052-3649650 | 

מעיינות | ישראל אלדד 11, ארנונה - תלפיות
קהילה מסורתית-שוויונית ופלורליסטית, התנועה המסורתית.

ערבית א' ראש השנה: 18:15 · שחרית א' ראש השנה: 8:30
כל נדרי: 17:50 · תפילת נעילה: 17:15

maayanot.info | 054-5914187 :טלפון

מורשת אברהם | אדם 22, תלפיות מזרח - ארמון הנציב
קהילה שוויונית משפחתית, התנועה המסורתית.

ערבית א' ראש השנה: 18:10 · שחרית א' ראש השנה: 8:30
כל נדרי: 17:55 · תפילת נעילה: 17:40

טלפון: 02-6737183 | 

בית ישראל | אריה בן אליעזר 62, גילה
כתובת בחג תשרי: יום כיפור באולם ספורט במבוא נטף 

מניין חסידי נינוח ומכוון. הזמנים משוערים.
ערבית א' ראש השנה: 45 דקות אחרי הדלקת נרות · שחרית א' ראש השנה: 8:30

כל נדרי: רבע שעה אחרי הדלקת נרות · תפילת נעילה: שעה וחצי לפני צאת הצום 

 reut.org.il | 050-7263490 :טלפון

רמות ציון | בר כוכבא 68, הגבעה הצרפתית
מניין שוויוני אשכנזי, התנועה המסורתית. תפילות ופעילויות לילדים בזמן שחרית.

ערבית א' ראש השנה: 18:15 )מנחה( · שחרית א' ראש השנה: 8:30
כל נדרי: 17:45 · תפילת נעילה: 17:15

masorti.org.il/ramotzion | 02-5816303 :טלפון

ביה"כ ע"ש רייך | מפרץ שלמה 10, גבעת המבתר
מניין אשכנזי-ספרדי מעורב בכל ימות השנה, לרבות שבתות וחגים, למעט התפצלות לשני 

מניינים בראש השנה וביום כיפור.
ערבית א' ראש השנה: 18:45 · שחרית א' ראש השנה: 8:00

כל נדרי: 18:00 · תפילת נעילה: 17:30

טלפון: 02-5811340
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זמני כניסה ויציאת החג בירושלים:

ראש השנה : 17:47 / 18:57 • יום כיפור: 17:36 / 18:47
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בית מדרש אלול

דור ה–Y , בית מדרש )בעיקר( לצעירים ••

הכשרה והתמקצעות בנוסף ללימוד בית מדרשי מעמיק: אופק – תכנית להכשרת מנחי בית 
מדרש; הפרלמנט – בית מדרש וסדנה להכשרת מובילי דעת קהל בסוגיות ריבונות יהודית; 

סיפורי בריאה – הכשרה למספרי סיפורים; "סיפורים גדולים קטנים" – הכשרה לבניית 
מופע-סיפור לילדים.

בית מדרש הורות ומשפחה ••

ה"כאן והעכשיו" ההורי והמשפחתי מקבל מענה בלימוד, עיבוד, שיח ומפגש חווייתים דרך 
קבוצת הורים ייחודית בשיתוף מכון אדלר, מדרש לידה לנשים לקראת ולאחר לידה 

ו'תיאטרון אלול'- מופעי סיפור לילדים עד גיל 10.

עולים בקהילה ••

עולים חדשים, נשים וגברים, חילונים, מסורתיים ודתיים, מוזמנים לחוויה של מפגש, לימוד 
מקורות ישראל בחברותא, התנסות, יצירה והתחדשות של תרבותנו. הלימוד מאפשר תירגול 

והעמקה בלימוד עברית כמו גם היכרות עם התנ"ך ורכישת בטחון לקריאה בו.

נכנסים לארון הספרים היהודי  ••

תכניות העוסקות בספרים, הוגים, זרמים, סוגיות מרכזיים בארון הספרים היהודי: בית מדרש 
ערב - א.ד. גורדון; תורת חיים מבוא לארון הספרים היהודי – מתנ"ך ועד חסידות; מבוא 

לארון הספרים היהודי – המאה ה-20; מתי תורה, מתי תורינו?; ספורי חז"ל - הטקסט, החיים 
ונגיעות קולנועיות ;זוגות זוגות; תלמוד למתחילים; תרי עשר – נביאים בעירנו!

יוצרים באלול ••

קורסים המשלבים בין לימוד המקורות ובין יצירה ואמנות: כתיבה יוצרת מקורוק + )לגלאי 21 
ומעלה(; הסיפור והדרמה – קריאה דרמטית בסיפורים יהודיים; מדרש אוטוביוגרפי; סיפורי 

בריאה; "סיפורים גדולים קטנים" – הכשרה לבניית מופע-סיפור לילדים.

 kineret@elul.org.il | ש"י עגנון 22 | כנרת כהן 

elul.org.il | 025619436

ן שלום הרטמן מכו

בית מדרש "חזון" למנהיגות צעירה  ••

התכנית מבקשת לפתח מנהיגות, המחויבת לאתגרי החברה הישראלית כמדינה יהודית 
דמוקרטית. התכנית תפגיש את המשתתפים עם הרעיונות הגדולים של המסורת היהודית 

לתקופותיה וזרמיה, רעיונות ששינו ומשנים את העולם היהודי. מתוך אמונה בכוחה של 
המסורת היהודית לשמש בסיס לדיון באתגרי ההווה ולעיצוב העתיד נעסוק בנושאים עיוניים 
ומעשיים החיוניים לחברה הישראלית. מיועד לסטודנטים לתואר ראשון )שנים ב-ג לתואר(, 
בעלי מצוינות אקדמית וחברתית, מכל אוניברסיטה או מכללה, שאינם לומדים בחוג ממדעי 

היהדות. לא נדרש ידע מוקדם בתחומי היהדות. לתוכנית שתי קבוצות, האחת בירושלים 
והשנייה בתל אביב והיא מלווה במלגה. 

 benayaya@gmail.com | גדליהו אלון 11 | יפה בניה 

heb.hartman.org.il | 054-9746049

עבודה שבגוף 

עבודה שבגוף קבוצות נשים ••

עבודה שבגוף - תכנית לימוד המשלבת עבודת גוף, לימודי ימימה, מודעות נשית וחסידות. 
לחיבור הגוף, הנפש והרוח היהודית. עלי באר - תכנית המשלבת לימוד ארכיטיפים נשים בזוהר 

 עם כתיבה יוצרת, בהנחית ד"ר שפרה אסולין, סיון הר שפי והדסה פרומן.
Focusing - קורס הכשרה בהתמקדות - כיצד לזהות את הידע הטמון בגוף, בקשב, תנועה ובקול. 

עם דלית שסקין. עולות למצוות - קבוצות אמהות ובנות מצוה בתהליך רב תחומי והוליסטי. 

plesern@gmail.com | דרך בית לחם 81 | נעמה פלסר 

avodashebaguf.com | 050-8855946

קהילת כל הנשמה

שם התכנית: בית מדרש ללימוד ספרי הנביאים  ••

 בית המדרש קהילתי אחת לשבועיים בימי שני בין השעות 18:30 - 20:00.
כל שנה נבחר נביא ונלמדות סוגיות נבחרות מתוך ספרו. השנה נתמקד בשאלה מי הוא נביא 

אמת? עיונים בספר ירמיהו. 

development@kkh.org.il | אשר 1 | לולי האריס 

kolhaneshama.org.il | 107 02-6724878 שלוחה

- התנועה ליהדות חברתית  בינה 

הישיבה החילונית בירושלים ••

מסע ירושלמי בנופי התרבות היהודית והישראלית: תוכנית בת ארבעה חודשים של חיים 
משותפים, לימוד מרחיב ומעמיק, עשייה קהילתית ויצירה תרבותית. לצעירים וצעירות מלאי 
סקרנות בני ובנות 20-30, שבוער בהם הצורך לברר ולהעמיק בשאלות של זהות ודרך, למצוא 
שותפים ולהשפיע על סביבתכם. חווית הלימוד והעשייה כוללת סדנאות, לימוד בית-מדרשי, 
סיורים בירושלים, מפגשים עם סוכני שינוי ואקטיביסטים ושלל אירועי תרבות. בואו להיות 
חלק מקהילה צעירה ומובילה בחיי התרבות בירושלים. המחזור הבא נפתח בנובמבר הקרוב 

ומסתיים בסוף פברואר 2017. כל שנה מתקיימים שני מחזורים. 

morsagi@gmail.com | המעין 1, עין כרם | מור שגיא 

bina.org.il | 0545676903

- יהדות ישראלית  תמורה 

המכון הגבוה להכשרת רבנים חילונים ומנהיגות יהודית-הומניסטית ••

תכנית ההכשרה כוללת: הכרת היהדות כתרבות, לימוד פלורליזם והומניזם בהיסטוריה 
ובתרבות היהודית, בנייה והובלה של קהילות תרבות יהודית-חילונית, עריכת טקסי חיים: 
נישואים, מצווה, לידה ואבלות, יזמות פרויקטים בתחום זכויות אדם וצדק חברתי, פיתוח 

תכניות לימודים בתחום היהדות כתרבות, אמנות הדיבור בציבור ועמידה מול קהל. מוסמכי 
התכנית משלבים בפעילות הרחבה של ארגון היהדות החילונית בארץ ובתפוצות. מסלול 

הלימודים נמשך ארבע שנים ומותאם לא/נשים עובדים.

 לומדים וחוגגים תרבות יהודית-ישראלית - סמינרים קצרים לקהל  ••
הרחב בנושא טקסי חגים וטקסי חיים

לומדים וחוגגים במרחב הציבורי הירושלמי טקסי חגים בלוח השנה הישראלי וטקסי חיים 
בתרבות היהודית-ישראלית. 

מפגשי הכנה לטקסי נישואין  ••

ימי עיון קצרים, מלמדים ומהנים המיועדים לבני הזוג ולמשפחתם, ביחד או לחוד. במפגשים 
ישולבו פסיכולוגים, עורכי דין וכמובן רבנים חילונים-הומניסטים. המפגשים יאפשרו לבני 

הזוג לבחור את אופי הטקס המתאים להם ואת הדרך הטובה ביותר לקיימו, בתוך המציאות 
הישראלית המורכבת.

tmuraisrael@gmail.com | עוזיה 11 | אילה שני 

israelijudaism.org.il | 050-2435000
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להורדה חינם של ערכת ראש השנה, הכוללת הגדה בעברית, אנגלית, 
schusterman.org.il/rosh-hashanah :רוסית וספרדית

יוצרי הפרוייקט: קול האות - מאירים תרבות יהודית דרך אמנות עבור 
קרן שוסטרמן, שמעצימה צעירים לחולל את השינוי שהם היו רוצים 

לראות בעולם היהודי.

למידע נוסף על בתי כנסת ובתי מדרש רשות הרבים - הפורום 
  |  RashutHarabim.org  הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית


