
לוח מועדי תפילות ופעילויות 
חגי תשרי תשע"ח בית דניאל

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

בית דניאל  קהילת יפו  משכנות רות  קהילת הלב

יום כיפור
שעהתאריךתפילה/פעילות

18:15 שישי // 29.9.17 // ערב י תשרי  "כל נדרי" וערבית לשבת וליום כיפור

בתום  שישי // 29.9.17 // ערב י תשרי  שיעורים לערב יום כיפור
התפילה

9:30 שבת // 30.9.17 //  י תשרי  שחרית לשבת וליום כיפור
13:00 שבת // 30.9.17 //  י תשרי  סדנת פלדנקרייז לגוף ולנשמה עם ליה סמולר

17:00 שבת // 30.9.17 //  י תשרי  מנחה, יזכור ונעילה

שעהתאריךתפילה/פעילות
18:00רביעי // 4.10.17 // ערב טו תשריערבית לסוכות
9:30חמישי // 5.10.17 // טו תשרישחרית סוכות

17:00שישי // 6.10.17 // ערב יז תשריבית קפה קהילתי בסוכה ותחרות האפייה הגדולה
18:00שישי // 6.10.17 // ערב יז תשריקבלת שבת לחוה"מ סוכות

9:30שבת // 7.10.17 // יז תשרישחרית לשבת חוה"מ סוכות
בנה לך סוכה.... ואכול אותה גם! עם ליאורה לונדי-ברש

16:30ראשון // 8.10.17 // יח תשרילגילאי 5-9. מחיר: 30 ₪ / 50 ₪ לשני אחים.

 מסע אל מאחורי הקלעים של "הארי פוטר" - מיועד להורים 
11:00שני // 9.10.17 // יט תשריוילדים מעל גיל 8.  מנחה: גלית רויכמן. מחיר: 30 ₪ / 50 ₪ לשני אחים.

 בובה של סוכה - מסיבת תה לבובות בסוכה 
16:30שני // 9.10.17 // יט תשרי)יש להביא בובה( עם מיה דובינסקי

שרים ביחד בסוכה -  עם שמעון סמיט. לכל הגילאים, מגדול ועד קטן. 
17:00שלישי // 10.10.17 // כ תשריהכניסה חופשית

 'סוף זה תמיד התחלה' - פעילות יצירה לילדים לשמחת תורה. 
17:00רביעי // 11.10.17 // ערב כב תשריעם ליאורה לונדי ברש

18:00רביעי // 11.10.17 // ערב כב תשריהקפות בליווי כלייזמרים וערבית לשמחת תורה
9:00חמישי // 12.10.17 // כב תשרישחרית לשמחת תורה ויזכור

19:30חמישי // 12.10.17 // כב תשריהקפות שניות בקהילת דניאל ביפו, ברחבה של משכנות רות דניאל

סוכות ושמחת תורה

שעהתאריךתפילה/פעילות
18:00רביעי // 20.9.17 // ערב א תשרי ערבית לראש השנה

9:30חמישי // 21.9.17 // א תשרישחרית א' ראש השנה
10:45חמישי // 21.9.17 // א תשרימעמד תפילה לילדים ותקיעה בשופר עם ליאורה לונדי ברש

17:30חמישי // 21.9.17 // א תשרימעמד תשליך קהילתי, כולל פעילות מוסיקלית לילדים
18:00חמישי // 21.9.17 // ערב ב תשריערבית ב' ראש השנה

9:30שישי // 21.9.17 // ב תשרישחרית ב' ראש השנה, תפילה יצירתית ולימוד קהילתי

ראש השנה

כל הפעילויות הן ללא תשלום, אלא אם כן מצוין אחרת. ההרשמה מראש. 
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