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יום כיפור
שעהתאריךתפילה/פעילות

18:30 שישי // 29.9.17 // ערב י תשרי  "כל נדרי" וערבית לשבת וליום כיפור

בתום  שישי // 29.9.17 // ערב י תשרי  שיעורים לאחר תפילה בערב יום כיפור
התפילה

9:30 שבת // 30.9.17 //  י תשרי  שחרית לשבת וליום כיפור
16:45 שבת // 30.9.17 //  י תשרי  מנחה, יזכור ונעילה

שעהתאריךתפילה/פעילות
 ערבית לסוכות ולאחריה ארוחת-חג בסוכה 

18:00רביעי // 4.10.17 // ערב טו תשריושיחה על מהות החג

9:30חמישי // 5.10.17 // טו תשרישחרית סוכות
18:30שישי // 6.10.17 // ערב יז תשריליל 'שבת חול המועד' סוכות

ערבית של שמחת תורה הקפות בבית הכנסת בליווי 
18:30רביעי // 11.10.17 // ערב כב תשרימוסיקלי

9:00חמישי // 12.10.17 // כב תשרישחרית לשמחת תורה והזכרת נשמות
19:30חמישי // 12.10.17 // כב תשריהקפות שניות ברחבה שלפני '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
18:00חמישי // 21.9.17 // ערב ב תשריערבית ב' ראש השנה

9:30שישי // 22.9.17 // ב תשרישחרית ב' ראש השנה, תפילה יצירתית ולימוד קהילתי
 תשליך קהילתי עם קבלת שבת על שפת הים

 ליד ככר השעון יורדים במדרגות לחוף, נפגשים 
ברחבת 'משכנות' והולכים ביחד

18:30שישי // 22.9.17 // ליל ב תשרי

ראש השנה


