
קהילת דניאל ביפו 

פעילות מרכזי דניאל מתקיימת בסיוע התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, 
הברית  דניאל-ארצות  בית  ידידי  קרן  ישראל,  לארץ  היהודית  הסוכנות 
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חגי תשרי תשפ"ג בקהילת דניאל ביפו
ראש השנה

יום כיפור

שעהתאריךתפילה/פעילות
17:00ראשון //  25.9.22 // כ"ט אלולקבלת החג ותפילת ערבית*

תפילת שחרית ותקיעת שופר - קריאה בתורה על לידת 
יצחק ועקידת ישמעאל

שני //  26.9.22 // א' תשרי
9:30

 תפילת ערבית וסדר הסימנים - 
17:30בביתה של חברת הקהילה רחלי אהרוני, רחוב עזה 18

תפילת שחרית רוחנית - קריאת פרשת עקידת יצחק
רביעי //  27.9.22 // ב' תשרי

9:30
 תשליך לגדולים ולקטנים - 

16:30ניפגש בגן הפסגה ומשם נצא לחוף הים

18:00שישי // 30.9.22 // ה' תשרישבת שובה: קבלת שבת מוסיקלית קהילתית
שחרית של שבת כמסורת הרפורמה הקלאסית עם החזן 

10:00שבת // 1.10.22 //  ו' תשרי קונסטנטין קוטלניקוב

שעהתאריךתפילה/פעילות
כל נדרי ותפילת ערבית - דרשת ערב החג מפי רב הקהילה

שלישי // 4.10.22 // ט' תשרי 
18:00

19:30שיעור בנושא הסליחה - עם תלמיד הרבנות ג'וש שרף

ברכות השחר ומדיטציה בגן הפסגה ביפו העתיקה

רביעי // 5.10.22 // י' תשרי 

 8:30

10:30תפילת שחרית, קריאת התורה

11:45סדר הזכרת הנשמות

12:15תפילת מוסף וסדר עבודת הכהן הגדול

13:00שיעור בנושא הכפרה - עם רב הקהילה, בנימין מיניץ'

15:30מעגל שירת התהלים

16:15שיעור בנושא התשובה - עם תלמיד הרבנות ג'וש שרף

17:00מנחה, קריאת ספר יונה והזכרת נשמות

18:15תפילת הנעילה - דרשת נעילה מפי רב הקהילה

19:10תקיעת שופר, הבדלה וצאת הצום

 תפילות שוויוניות ברוח יהודית וישראלית מתחדשת 
 בהנחיית הרב בנימין מיניץ׳ ותלמיד הרבנות ג'וש שרף

* ניתן להירשם לסדר הסימנים המסורתי ולארוחה חגיגית בקהילה אחרי התפילה

חגיגות שוויוניות ברוח יהודית וישראלית מתחדשת יתקיימו בבית הקהילה - משכנות רות דניאל


