
 קהילת אמת ושלום נהריה 

Kehillat Emet VeShalom Nahariya 

   Emet.veshalom.nahariya@gmail.com           נהריה 21המקלט הסמוך לרחוב המגינים 

 )תהילים ל"ד, י"ג( .ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ ַחִיים; ֹאֵהב ָיִמים, ִלְראֹות טֹוב"-"ִמי

 מועדי תפילות ושיעורים בחגי תשרי תש"פ בקהילת אמת ושלום 

 הקהילה הרפורמית שלכם/ן בנהריה ובגליל המערבי

 בואו לחוות יהדות ללא מחיצות 

 הכנה רוחנית לקראת חגי תשרי:

                      מפגש הכנה רוחני לקראת הימים הנוראים: מהי משמעות הסליחה: הקשבה וחשבון נפש. בהנחיית הרבה אריאלה גרץ ברטוב.                      23:81בשעה  11.2.22יום ראשון 

 נהריה 8דירה  4בביתה של סו שרטוק רחוב האיזדרכת 

 

 ראש השנה תש"פ

  בהנחיית הרבה אריאלה גרץ ברטוב. 23:11תפילה בשעה   12.2.22יום ראשון כ"ט אלול  -ערב החג

 . בהנחיית הרבה אריאלה גרץ ברטוב12:81תפילת שחרית בשעה  81.2.22יום שני א' תשרי   -ראש השנה‘ א

 , בסמוך לחוף סוקולוב בהנחיית יו"ר הקהילה אייל שחורי.23:81תשליך יתקיים בשעה 

 נקיים תפילת ילדים ונוער בבית הכנסת בהנחיית יו"ר הקהילה אייל שחורי. 23:21בשעה 

 
  

 יום כיפור תש"פ

 . בהנחיית הרבה אריאלה גרץ ברטוב23:11ערב יום כיפור תפילת כל נדרי בשעה  3.21.22יום שלישי ט' תשרי 

 מיד לאחר תפילת ערבית ליום הכיפורים יתקיים מפגש עם הרבה אריאלה בנושא: "האמונה לאן? האם האדם המודרני עדיין זקוק לאלוהיו?"

  .23:81פעילות לילדים תתקיים החל מהשעה  23:81. תפילת מנחה, תפילת יזכור ותפילת נעילה החל משעה 2:81תפילת שחרית של יום כיפור בשעה   2.21.22יום רביעי י' תשרי 

 
  

 סוכות תש"פ
 318מקלט  21במקלט הקהילה רחוב המגינים  23:11ערב חג הסוכות תפילת ערבית קידוש וארוחה קהילתית בסוכה בשעה  28.21.22יום ראשון י"ד תשרי 

בסוכת הקהילה ברחוב המגינים. לימוד עם הרבה אריאלה בעברית/אנגלית עם תרגום לספרדית. בנושא: "חג הסוכות בימי בית המקדש היה חג   11:11בשעה  21.21.22יום שלישי ט"ז תשרי 

 בינלאומי" יוגש כיבוד קל 

 
  

 שמחת תורה תש"פ

 . בהנחיית הרבה אריאלה גרץ ברטוב23:11תפילת ערבית של חג והקפות בשעה  11.21.22יום ראשון כ"א תשרי 

 בקירוב. בהנחיית הרבה אריאלה גרץ ברטוב 21:81תפילת יזכור בשעה  2:81תפילת שחרית של חג והקפות בשעה  12.21.22יום שני כ"ב תשרי 

  .22:11בשעה  הקפות שניות מסורתיות של קהילתנו באמפיתאטרון ברחוב געתון  12.21.22יום שני כ"ב תשרי 

 
  

 450-1161111לרכזת הקהילה נורית אמיר בורר בטלפון:  450-0115114הציבור מוזמן לכל התפילות, השיעורים והפעילויות, לתיאומים ניתן לפנות לרבה אריאלה גרץ ברטוב בטלפון: 

 ()אם לא צויין אחרת 1התפילות תתקיימנה במועדון שברחוב קרן היסוד 

  


