
לוח מועדי תפילות ופעילויות 
חגי תשרי תשע"ט בית דניאל

התפילות ינוהלו על ידי: הרב מאיר אזרי, הרבה מיכל קונפורטי והחזן פרדי פאר

בית דניאל  קהילת יפו  משכנות רות  קהילת הלב

כל הפעילויות הן ללא תשלום, אלא אם כן מצוין אחרת. ההרשמה מראש. 
 www.beit-daniel.org.il דניאל   בית  של  באתר  בפרטים  התעדכנו  נא 

יום כיפור
שעהתאריךתפילה/פעילות

18:30 שלישי // 18.9.18 // ערב י תשרי  "כל נדרי" וערבית ליום כיפור

בתום   שלישי // 18.9.18 // ערב י תשרי    שיעורים לערב יום כיפור
התפילה

9:30 רביעי // 19.9.18 // י תשרי  שחרית ליום כיפור
13:00 רביעי // 19.9.18 // י תשרי  סדנת פלדנקרייז לגוף ולנשמה עם ליה סמולר

17:15 רביעי // 19.9.18 // י תשרי  מנחה, יזכור ונעילה

שעהתאריךתפילה/פעילות
16:30חמישי // 20.9.18 // יא תשריסדנה להכנת קישוטים לסוכה - לכל המשפחה

18:00ראשון // 23.9.18 // ערב טו תשריערבית לסוכות
9:30שני // 24.9.18 // טו תשרישחרית סוכות

17:00שלישי  // 25.9.18 // טז תשרי"סוכה מספרת" שעת סיפור  עם איתן מושקוביץ

17:00רביעי  // 26.9.18 // יז תשרי"סוכה מספרת" שעת סיפור עם בועז בן צור

17:00חמישי  // 27.9.18 // יח תשרי"סוכה מנגנת" פעילות מוזיקלית לגיל הרך עם נדב יופיטר
17:00שישי // 28.9.18 // ערב כ תשריבית קפה קהילתי בסוכה

18:00שישי // 28.9.18 // ערב כ תשריקבלת שבת לחוה"מ סוכות וקידוש בסוכה
9:30שבת // 29.9.18 // כ תשרישחרית לשבת חוה"מ סוכות 

 יוצאים מהשבת: הבדלה מוארת לצעירים 
21:00שבת // 29.9.18 // ערב כא תשרי*בשיתוף תלמים וקהילת הלב

17:00ראשון // 30.9.18 // ערב כב תשריפעילות יצירה לילדים לשמחת תורה. תשלום: 20 ₪
18:00ראשון // 30.9.18 // ערב כב תשריהקפות בליווי כלייזמרים וערבית לשמחת תורה 

9:00שני // 1.10.18 // כב תשרישחרית לשמחת תורה ויזכור
 חגיגת הקפות שניות שוויונית עם מוזיקה וריקודים 

19:30שני // 1.10.18 // ערב כג תשריבקהילת דניאל ביפו, ברחבה של משכנות רות דניאל

סוכות ושמחת תורה

שעהתאריךתפילה/פעילות
18:00ראשון // 9.9.18 // ערב א תשרי ערבית לראש השנה

9:30שני // 10.9.18 // א תשריא' ראש השנה
10:45שני // 10.9.18 // א תשרימעמד תפילה לילדים ותקיעה בשופר עם איתן קרול

 מעמד תשליך קהילתי, לכל המשפחה, 
17:30שני // 10.9.18 // א תשריבליווי מוזיקלי ושופרות

18:00שני // 10.9.18 // ערב ב תשריערבית ב' ראש השנה
שחרית ב' ראש השנה: חגיגת חתן-כלה בתפילה יצירתית 

9:30שלישי // 11.9.18 // ב תשריומוזיקלית

ראש השנה

לארץ  היהודית  הסוכנות  בישראל,  מתקדמת  ליהדות  התנועה  בסיוע  מתקיימת  דניאל  מרכזי  פעילות 
ישראל, קרן ידידי בית דניאל-ארצות הברית ועיריית תל אביב יפו מנהל קהילה- אגף מרכז/מרחב מזרח


