
קהילת השחרעם  גתשפ" גי תשריח 
 

 "קבלת שנה"
 יקאלית,ומוס חגיגית ,משפחתית שבת קבלת
 השנה ראשבסימן 

 

 ;מויאל ואלעד גל – מוסיקאלי ליווי
 ;מיוחדת לחג יצירה פעילותולילדות וילדים: 

 

 , 17:00בשעה , 23.9, כ"ז באלול, שישייום 
 אבן יהודה, מוזיאון הראשונים מוליה, יגינת הספרב

 לראש השנהחגיגית תפילת שחרית 
 ,תפילה מסורתית, שוויונית ומוזיקלית

  ותקיעות בשופר.הכוללת מוסף 
 

 , במוזיאון הראשונים, 9:30בשעה , 26.9' בתשרי, א, שנייום 
 .11:15תקיעת השופר תחל בסביבות  . אבן יהודה

 

 הכיפוריםתפילות יום 

 :להתפלל עם כלל ישראל, כל המשפחה יחד
 

  18:15 שעהב  -ליום הכיפורים  וערבית כל נדרי
ל" : שיח בנושאו עיוןנקיים לאחר התפילה  ל -ל – ִנְדֵרי' בין 'כ ָּ ַרי': על  'כ ָּ ְנדָּ
 .בתפילות יום הכיפורים" ,הכללי והפרטי

 

  | 10:30 בשעה - יום הכיפורים לבוקר - )בזום( לימוד מקוון
, בתרבות ישראלבועות י נדרים ושסיפור –בחיי אני נשבע..." "

  .ליום הכיפורים ניגוני שחריתפיוטי ומתובלים ב
https://us02web.zoom.us/j/81338895029 

 

 – ותפילת 'יזכור' מסורתיתספר יונה בקריאה  ,מנחה תפילת
 ;)שעה משוערת( 18:15 בשעה - נעילה   ;17:00בשעה 

 תקיעת שופר והבדלה בצאת החג

 אבן יהודה, תפילות יום הכיפורים, יתקיימו בבית יחיאל
 

 סוכות
 תית בסוכהציראלית וייקמוסקבלת שבת 

 

 17:30, בשעה 14.10, י"ח בתשרי, סוכותשישי, חוה"מ 
 בסוכה המארחת )צרו קשר לפרטים המלאים(

 

  שמחת תורה
 !וצהלות הקפותים, ונשירים, דגל

 וחברים; מויאל לעדא על המוסיקה והשמחה:
 

 ,17:00 העבש ,16.10, ערב שמחת תורה, יום ראשון
 מוזיאון הראשונים, אבן יהודהב

 גם השנה / לאה גולדברג
 

א ה מֹוִריק ַהֶדש ֶ נָּ ה ְוש ָּ נָּ ל ש ָּ  כ ָּ
ר. טָּ ה ְויֹוֵרד ַהמָּ ָּ ה ַהַחמ   ְועֹולָּ

ת ה ִמְתַחֶדש ֶ מָּ ה ֲאדָּ נָּ ה ְוש ָּ נָּ ל ש ָּ  כ ָּ
ר. דָּ ב ו ַמְזִהיב ֶההָּ צָּ ין ֶהחָּ  ַמְלב ִ
רֹב ים לָּ ש ִ ִדים ֲאנָּ ה נֹולָּ נָּ ל ש ָּ  כ ָּ

עֹות ְוִלְצחֹוק  ה. -ִלְדמָּ ְנאָּ ה ְוש ִ  ְלַאֲחוָּ
רֹוֶצה ַרק טֹוב הו  הָּ ֶ  ֵיש  ִמיש 

ה. נָּ  ַגם ַהש ָּ

 
קהילת השחר היא קהילה יהודית, 

 ,ית ופתוחהישראלית, שוויונ

המתכנסת באבן יהודה ומשרתת את 
 והסביבה. המקוםתושבי 

 

דליה תיבון ה ב ָּ תפילות בהנחיית הַר ה

 בני הנדל. והחזן, לגזיאל
 

 אתנו שבתות, בואו לחוות
 מעגל החיים.אירועי חגי ישראל ו

 
 
 
 
 
 
 

 לפרטים ומידע:

 058-5309074 גילעד שי  –רכז הקהילה 
 קהילת השחר

kehilathashachar@gmail.com  
 
 

 איתנו שתהיונשמח 

 !שנה טובה
 

 

https://us02web.zoom.us/j/81338895029
https://us02web.zoom.us/j/81338895029

