
 "צבר"ב - פתש" -, להבות חביבה שיוויוני  יבוציקיפור כסדר יום 

 

 "עצתי האחת היא חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי מסיבתכם.  
 1930העיקר שתעשו הכל באמונה ומתוך הרגשה חיה וצורך נפשי ואל תתחכמו הרבה" ח.נ. ביאליק, תרצ"ד 

 

 (ט' בתשרי 08.10 –שלישי )יום ערב יום כיפור 

  נעמי שמר" כל שנבקש לו יהי ,גם תפילה אחת מפי לו תשמע בתוך כל אלה "
 

 ביתרהתכנסות ל"כל נדרי" ותפילת ע –  18:00-19:30

של התנועה ליהדות מתקדמת   "כל הנשמה"קהילת כן בבמועצה האזורית שער הנגב ובעבר רבה  ,הרבה יעל קריא בהנחיית 
   ם.רושלי)רפורמית( בי

תוך שילוב בין נתפלל את תפילת "כל נדרי", מן התפילות המרכזיות בעם ישראל, ונמשיך אל תפילת ערבית  ,נוציא את ספר התורה
 .שירים ישראליםלם מסורתיים יטקסט

 

   " מנם בסליחה ובחסד?והא" –  19:45-21:00

   . ללמוד איך לבקש סליחה ואיך לסלוחממי נוכל   ?ליחה בתנ"ךסהאם קיימת  - לימוד ושיח 

     . הרבה יעל קריא בהנחיית 

 

   (תפילה לרופא, הרמב"ם) "וכי אראה תמיד בחולה רק את האדם " –  21:15-22:30

       דילמות מוסריות.על חסד ורפואה ועל   -  ושיח דיון 

 ברפואה ומתמחה ילדים רופאת. ויואב כפיר, אופיר  של אמא, לרגב נשואה, חביבה להבות קיבוץ חברת, כהן נעמה ד"ר  בהנחיית

 .  ילדים דחופה

 

 (י' בתשרי 09.10 –רביעי )יום יום כיפור 

 מוטי המר" אם נדע להתחיל מהתחלה , על אף עלבוננו לומר סליחה ,אם נדע להשקיט זעמנו"

 

   "אליי אהובה, נא חזרי " -–  10:30-11:45

  .( ויום הכיפורים"הכהן הגדול"לאונרד כהן )על  – לימוד ושיח 

 הרבה יעל קריא.  בהנחיית  

 

 "  החינוכית לחזיתת הצבאימהחזית  " –  12:00-13:15

      .וההחלטה לעסוק בחינוך ישירות פיקודשנות   25לאחר   חשבון נפש  -  ושיח דיון 

אלוף משנה במיל', סיים שירות צבאי . אסףו רועי, עמית של אבא, הילהל ינשו, חביבה להבות קיבוץ חבר , אלעד אופשטיין בהנחיית
   לפני כשנה וחצי וכיום מלמד בתיכון.

 

 - ת צהריים מנוח -

 שולי רנד?!"   ַאיֶּכָּה אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל, ומבקש,  קולות מהעבר לוחשים לי לעצור"

 

 אזכרת נשמות -יזכור  - 17:30-18:00

ות הורים ויקרים שנפטרו כשעם הזמן נכללו בה גם נופלי מערכות ישראל וכן קורבנות השואה. משתפילה ששורשיה קדומים להזכרת נ
 .יקירנו ובני משפחות חברינומוזמנים לשתף ולזכור יחדיו, את נשמות 

 

 תפילת נעילה ותקיעה בשופר - 18:00-19:00

. נגוון ונשלב הכיפורים יום של השיאוכרגע  מיוחדת רצון עתשנחשבת מבחינה מסורתית כאת תפילת הנעילה  נתפללנשיר פיוטים , 

 .ונחתום כמובן בתקיעת שופר  ישראלים שיריםו מסורתיים טקסטים

  .קריא יעל  הרבה  בהנחיית 


