
לוח מועדי תפילות ופעילויות 
חגי תשרי תשע"ט קהילת 'דניאל' ביפו

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 

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

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  התכנסות ללימוד ושיחה בהנחית הרבה מירה רז
התפילה

9:30 רביעי // 19.9.18 //  י תשרי  שחרית ליום כיפור
16:45 רביעי // 19.9.18 //  י תשרי  מנחה, יזכור ונעילה

שעהתאריךתפילה/פעילות
 ערבית לסוכות ולאחריה ארוחת חג בסוכה 

18:00ראשון // 23.9.18 // ערב טו תשריושיחה על מהות החג

9:30שני // 24.9.18 // טו תשרישחרית סוכות
18:30שישי // 28.9.18 // ערב כ תשריליל 'שבת חול המועד' סוכות

 ערבית של שמחת תורה עם הקפות בבית הכנסת
18:30ראשון // 30.9.18 // ערב כב תשריבליווי מוסיקלי

9:00שני // 1.10.18 // כב תשרישחרית לשמחת תורה והזכרת נשמות
19:30שני // 1.10.18 // ערב כב תשריהקפות שניות ברחבה שלפני 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 תשרי שחרית א' ראש השנה
18:00שני // 10.9.18 // ערב ב תשרי ערבית ב' ראש השנה

שחרית ב' ראש השנה
** ביפו אין תפילה - כולנו בבית דניאל לתפילה משולבת

קה ושמעון  בשמחת חתן-כלה של ַרּבֶ
9:30שלישי // 11.9.18 // ב תשרי 

 קבלת שבת על שפת הים עם תשליך קהילתי
ליד ככר השעון יורדים במדרגות לחוף, נפגשים מחוץ  

למשכנות רות 'דניאל' והולכים ביחד.
18:30שישי // 14.9.18 // ו תשרי 

ראש השנה
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