
לוח מועדי תפילות ופעילויות 
חגי תשרי תש"פ בית דניאל

התפילות ינוהלו על ידי: הרב מאיר אזרי, הרבה גליה סדן והחזן פרדי פאר

בית דניאל  קהילת יפו  משכנות רות  קהילת הלב

*הכניסה לתפילות ללא תשלום **הישיבה על בסיס מקום פנוי. לחברי קהילה רשומים 
תינתן עדיפות בתפילות. *הכניסה לחלק מהפעילויות היא בתשלום עפ"י המצוין בטבלה.

*ההרשמה לפעילויות מראש.*לפעילויות נוספות בסוכה - התעדכנו באתר שלנו!
 www.beit-daniel.org.il

יום כיפור
שעהתאריךתפילה/פעילות

18:15 שלישי // 8.10.19 // ערב י תשרי  כל נדרי וערבית ליום כיפור

בתום  שלישי // 8.10.19 // ערב י תשרי  שיעורים לערב יום כיפור
התפילה

9:30 רביעי // 9.10.19 // י תשרי  שחרית ליום כיפור

13:00 רביעי // 9.10.19 // י תשרי  סדנת פלדנקרייז לגוף ולנשמה עם ליה סמולר

16:45 רביעי // 9.10.19 // י תשרי  מנחה, יזכור ונעילה

שעהתאריךתפילה/פעילות
18:00ראשון // 29.9.19 // ערב א תשרי ערבית לראש השנה

9:30שני // 30.9.19 // א תשריא' ראש השנה

10:45שני // 30.9.19 // א תשרימעמד תפילה לילדים ותקיעה בשופר עם ליאורה לונדי-ברש

17:30שני // 30.9.19 // א תשרימעמד תשליך קהילתי, לכל המשפחה ובליווי מוזיקלי

18:00שני // 30.9.19 // ערב ב תשריערבית ב' ראש השנה

9:30שלישי // 1.10.19 // ב תשרישחרית ב' ראש השנה: חגיגה קהילתית בתפילה יצירתית

ראש השנה

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

סוכתי הסוכה נהדרת ירוקה - סדנה להכנת קישוטי סוכה - לכל המשפחה. יום ה', 10.10.19, בשעה 16:00. ההשתתפות ללא תשלום! 

שעהתאריךתפילה
18:00ראשון // 13.10.19 // ערב טו תשריערבית לסוכות

9:30שני // 14.10.19 // טו תשרישחרית סוכות

18:00שישי // 18.10.19 // ערב כ תשריקבלת שבת לחוה"מ סוכות וקידוש בסוכה

9:30שבת // 19.10.19 // כ תשרישחרית לשבת חוה"מ סוכות 

17:00ראשון // 20.10.19 // ערב כב תשריפעילות יצירה לילדים לשמחת תורה. תשלום: 20 ₪

18:00ראשון // 20.10.19 // ערב כב תשריהקפות בליווי כלייזמרים וערבית לשמחת תורה 

9:00שני // 21.10.19 // כב תשרישחרית לשמחת תורה ויזכור

סוכות ושמחת תורה


