לחגוג  ,לה תחדש  ,להתפלל
חגי תשרי תשפ"ב עם קהילת השחר
תפילת שחרית חגיגית לראש השנה

גם השנה  /לאה גולדברג

תפילה מסורתית ,שוויונית ומוזיקלית,
הכוללת מוסף ותקיעות בשופר.

שא
ָּכל ָּשנָּה וְ ָּשנָּה מוֹ ִריק הַ ֶד ֶ
וְ עוֹ לָּ ה הַ חַ ָּמה וְ יוֹ ֵרד הַ ָּמ ָּטר.
שת
ָּכל ָּשנָּה וְ ָּשנָּה אֲ ָּד ָּמה ִמ ְתחַ ֶד ֶ
ַמ ְל ִבין הֶ חָּ צָּ ב ו ַמז ְִהיב הֶ הָּ ָּדר.
ָּשים לָּ רֹב
ָּכל ָּשנָּה נוֹ לָּ ִדים אֲ נ ִ
ִל ְד ָּמעוֹ ת וְ ִל ְצחוֹ ק ְ -ל ַא ֲחוָּה וְ ִשנְ ָּאה.
ישהו הָּ רוֹ צֶ ה ַרק טוֹ ב
יֵש ִמ ֶ
גַם הַ ָּשנָּה.

יום שלישי ,א' בתשרי ,7.9 ,בשעה ,9:30
במוזיאון הראשונים ,אבן יהודה
תקיעת השופר תחל בסביבות .11:15

תפילות יום הכיפורים
להתפלל עם כלל ישראל ,כל המשפחה יחד:
כל נדרי וערבית ליום הכיפורים  -בשעה 18:15
לאחר התפילה נקיים לימוד ושיח בנושא "הכל צפוי והרשות נתונה"...

שחרית יום הכיפורים  -בשעה  | 9:30מעגל אזכרת נשמות
קהילתי ( 12:00שעה משוערת)
תפילת מנחה ,עיון בספר יונה ותפילת 'יזכור' מסורתית –
בשעה 17:00
נעילה  -בשעה ( 18:15שעה משוערת).

קהילת השחר היא קהילה יהודית,
ישראלית ,שוויונית ופתוחה,
המתכנסת באבן יהודה ומשרתת את
תושבי המקום והסביבה.

התפילות בהנחיית הרבה דליה
תיבון לגזיאל ,והחזן בני הנדל.
בואו לחוות אתנו שבתות,
חגי ישראל ואירועי מעגל החיים.

תקיעת שופר והבדלה בצאת החג
תפילות יום הכיפורים ,יתקיימו בבית יחיאל ,אבן יהודה

סוכות
קבלת שבת מוסיקאלית ויצירתית בסוכה
שישי ,חוה"מ סוכות ,י"ח בתשרי ,24.9 ,בשעה 18:00
בסוכה המארחת (צרו קשר לפרטים המלאים)

'חג המים' – הפנינג לילדים ,ילדות ומשפחות
בסימן הושענה רבה
אחר צהריים של הפעלות ומשחקי מים לילדים ולילדות ,תחנת
יצירה לנוער ,שיח אודות ועל משמעות החג והקשר למים
במקורות – להורים; ולקינוח  -סדנת ומעגל מתופפים בהנחיית
דורון לאור.
שבת חוה"מ סוכות ,25.9 ,י״ט תשרי ,בשעות  ,16:30-18:30בגינת
הספרייה ,מול מוזיאון הראשונים ,אבן יהודה

לפרטים ומידע:
רכזת הקהילה – גל מויאל 054-5997345
קהילת השחר
kehilathashachar@gmail.com

נשמח שתהיו איתנו

שנה טובה!

