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אבן שמואל בי”כ שבהרחבה
אבני חפץ בי”כ הספרדי במרכזי

אילת ישיבה
אילת בי”כ ‘היכל שלמה
אילת בי”כ ‘שערי צדק’

איתמר בי”כ המרכזי
אליכין בי”כ רמב”ם

אלפי מנשה בי”כ המרכזי
אפרת קהילת ‘אור חביב’
אריאל בי”כ נצר אריאל

באר שבע קהילת נווה יוסף חיים
בית אל בי”כ המרכזי

בית אל בי”כ הספרדי המרכזי
בית הגדי בי”כ המרכזי

בית הכרם בית הכנסת המרכזי
בית חורון בי”כ המרכזי
בית יתיר בי”כ המרכזי
בית שאן בי”כ ‘רמב”ם’

בית שאן בי”כ האשכנזי
בית שמש בי”כ נווה צדק

בית שמש בי”כ קהילה דתית לאומית
בני דקלים בי”כ מרכזי

בני דרום ביהכ”נ המרכזי
בני נצרים בי”כ המרכזי

בנימינה בי”כ ‘שערי מיכאל צדק’ 
בת ים בי”כ ‘נר יוסף’

גבעת זאב בי”כ “דרכי נועם”
גבעת שמואל בי”כ ‘אהבת אחים’

גבעתיים בי”כ גבורת מרדכי
גדרה בי”כ ‘אור החיים’

דימונה בי”כ ‘שיח יצחק’
הרצליה בית כנסת אחדות הרצליה

חברון ישיבת ‘שבי חברון’
חדרה בי”כ ‘אהבת אחים’
חדרה בי”כ ‘בית ישראל’

חומש ישיבה
חיפה בי”כ ‘פאר ישראל’

חיפה בי”כ ‘תפארת שאנן’
חיפה בי”כ ‘פאר ישראל’ 

חיפה טכניון
חמדת בי”כ מרכזי

חספין בי”כ המרכזי
חצור הגלילית בבי”כ ‘שבת אחים’

חרשה בי”כ מרכזי
חשמונאים בי”כ מרכזי

טפחות בי”כ המרכזי
יקיר בי”כ מרכזי

ירושלים בי”כ ‘נעם שיח’, הר חומה
ירושלים בי”כ ‘נחלת גאולים’ קרית יובל

ירושלים בי”כ ‘חסד לאברהם’
ירושלים בי”כ אוהל אבשלום קרית יובל

ירושלים בי”כ ‘ישראל הצעיר’
ירושלים בי”כ ‘נווה נוף’

כוכב יעקב בי”כ ‘ברכת כוהנים’
כפר אורנים בי”כ

כפר חנניה בי”כ מרכזי
כפר יונה בי”כ

מבוא חורון בי”כ צעירים
מבשרת ציון בי”כ ‘אוהל יחיאל’

מגדל העמק בי”כ
מגרון בי”כ

מודיעין בי”כ המרכזי ‘דביר’
מושב ישעי בתי הכנסת במושב

מזכרת בתיה בי”כ הגדול

מיתר בי”כ מרכזי
מעלה אדומים בי”כ ‘נחלת יצחק’

מעלה אפרים ישיבת ההסדר
מעלות בי”כ ‘בן איש חי’

מצפה יריחו ביה”כ ‘אור החיים’
נהריה בי”כ המרכזי ‘היכל אהרון’

נווה דקלים- ניצן ביהכנ”ס המרכזי
נוף אילון בי”כ מרכזי

נחלים בית הכנסת בנחלים
נצרת עילית בי”כ ‘אחדות ישראל’

נצרת עילית בי”כ ‘תפארת יחזקאל’
נריה בי”כ מרכזי

נתניה בי”כ ‘עלית שבטים
נתניה קהילת אורות

סוסיא בי”כ
עכו בי”כ פרידמן

עכו בי”כ ‘שארית הפליטה’ 
עלי קהילת כרמי חן

עפולה בי”כ ‘אחוות אחים’
ערד ישיבת ‘חן במדבר’

ערד אל המעיין
פרדס חנה- כרכור ליל שבת
פתח תקווה בי”כ ‘מקור חיים’

פתח תקווה בי”כ ‘יד דניאל’, כפר אברהם
פתח תקווה בי”כ ‘שונה הלכות’

פתח תקווה בי”כ ‘ישראל הצעיר’ 
צפריה בי”כ המרכזי

צפת מכינה
צפת בי”כ ע”ש רבי פייטייר

קדומים בי”כ
קידר בי”כ

קציר- חריש בי”כ של הגרעין התורני 

קריית שמונה בי”כ ‘אהל משה’
קרית אונו בי”כ ‘אור ציון’

קרית אונו בי”כ ‘חכים’
קרית ארבע בי”כ הכללי

קרית ארבע מכון לרבני יישובים
קרית אתא רח’ הנביאים צומת כצנלסון

קרית אתא בי”כ ‘היכל שלמה’
קרית גת בי”כ המרכזי ‘זכור לאברהם’

קרית גת היכל שלמה
קרית מוצקין בי”כ ‘מתפללי סגולה’

ראש העין בי”כ ‘סוכת שלום’
ראשון לציון בי”כ ‘ביתא ישראל’

רחובות בי”כ ‘אור החיים’
רחובות בי”כ ‘אוהל ישראל’

רמות השבים בי”כ
רמת אשכול בי”כ ‘אלומים’

רמת גן ישיבת ההסדר ברמת גן
רמת מגשימים בי”כ

רעננה ישיבת בני עקיבא
שבי דרום בי”כ המרכזי

שדה אליעזר בי”כ ‘אהל אברהם’
שדרות בי”כ ‘דורש טוב’
שדרות בי”כ ‘גורי האר”י’

שדרות בי”כ ‘ברית שלום’
שומריה בית הכנסת המרכזי

שילה בי”כ אהל שילה
שני- ליבנה בי”כ

שעלבים ישיבה תיכונית
תל אביב בי”כ ‘מניין צעירים’
תל אביב בי”כ ‘היכל שלמה’

תל אביב בי”כ ‘תהילת אביב’, רמת אביב 
תקומה בי”כ המרכזי

שבת ארצית בנושא:
שמירת השבת 

במרחב הציבורי 
בישראל

השבת, פרשת כי תצא, יתקיימו שיעורים בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ:

שבת 
הממלכה

“..ללא שמירת שבת במרחב הציבורי לא תתכן 
המשך קיומה של יהדות בארץ ישראל..

בעת האחרונה ישנם שהחליטו שיש מקום 
לסחור בקדושת השבת...מועצת הרבנות 

הראשית קוראת לכולם, הרפו ידיכם משבת 
קודש!! השבת איננה עומדת למקח וממכר 

ואין מקום לפשרות בקדושתה.”
)מתוך החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל שפורסמה 
השבוע בעניין השבת(

בימים בהם מתקיים בירור בדבר 
שמירת השבת במרחב הציבורי, 

נצטרף אל הרבנות הראשית 
לישראל ונחזק את ערכה של 

השבת הציבורית בישראל ואת 
חשיבותה כמקור הברכה לכל חיינו 

הפרטיים, הציבוריים והלאומיים.

 הרבנים המשתתפים )רשימה חלקית( : הרב אייל גריינר  |  הרב אריאל בראלי  |  הרב יעקב לנזר  |  הרב אברהם וסרמן  |  הרב יהודה סדן  |  הרב אליהו האיתן  |  הרב דוד הורדן  |  הרב שלמה אבינר 
  הרב משה קליין  |  הרב בן ציון אלגאזי  |  הרב יואל קטן  |  הרב אהוד אחיטוב  |  הרב ברוך אפרתי  |  הרב יגאל קמינצקי  |  הרב מישאל רובין  |  הרב איתן אייזמן  |  הרב אהרון אייזנטל 
 הרב אייל ורד  |  הרב משה ביגל  |  הרב יהודה בן ישי  |  הרב אלחנן בן נון  |  הרב דוד חי הכהן  |  הרב אבי”ק שרייבר  |  הרב ישעיהו מייטליס  |  הרב יעקב מרגלית  |  הרב מרדכי נגארי 
 הרב חיים סמוטריץ’  |  הרב  קלמן בר  |  הרב איתמר אורבך  |  הרב אליעזר אלטשולר  |  הרב שמואל דוד  |  הרב מיכה הלוי  |  הרב יעקב ורהפטיג  |  הרב יהושע ואן דייק  |  הרב ציון טוויל 
הרב דרור טוויל  |  הרב נתן חי  |  הרב אהרון כהן  |  הרב אלעזר נאה  |  הרב מנחם בורשטיין  |  הרב יצחק בן שחר  |  הרב יוסי רודריגז  |  הרב דוד גרינולד  |  הרב ינון מדר  |  הרב אפרים ג’יאמי  |  

הרב שלמה וייס  |  הרב יונה דברת  |  הרב אפרים זלמנוביץ  |  הרב אלעד דוקוב |  הרב יאיר רמר  |  הרב עוזי שוויצה  |  הרב דוד שמחון  |  הרב חגי בר גיורא  |  הרב חגי לונדין
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