יום הכיפורים תשע"ד
ערב "שירה חדשה"
בליל יום הכיפורים ,יום שישי ,ט' תשרי תשע"ד ,319.931 ,בשעה  ,23:00נתכנס כמדי שנה לערב
"שירה חדשה" במועדון9
בבוא יום הכיפורים הזה נתאסף כולנו ,נקרא כתמיד קטעים עתיקים וחדשים ,נשיר בצוותא,
נשתוק מעט ביחד ,נגיד מילה אישית (מי שירצה )999ונזכיר נשמות פרטיות יקרות לנו9
נזכור את כאבינו הקולקטיביים והאישיים ,נקשיב לצלילי הנפש העולים מן המלחמה הנוראה
ההיא ,מהחיים כאן ועכשיו ,בארץ היפה והמיוסרת שלנו
כך נטווה ביחד את הסידור הפרטי שלנו ,מעין מחזור לימים הנוראים נוסח קהילת גבעת חיים
איחוד 9זהו בית הכנסת האמיתי שלנו ,זהו הביטוי העמוק והאותנטי להיותנו יהודים9
הסתיו היהודי הוא זמן של חשבון נפש ,של התבוננות פנימה ,של היזכרות ,של געגוע שאיננו
רווה 9כל אחד ואחד מאיתנו מוזמן לקחת חלק 9נפש היחיד כמהה למגע ולבבות הרבים כמהים
להיפתח9
אנו מזמינים את החברים לבוא בלב פתוח ובנפש חפצה אל ההתכנסות9

בוקר של לימוד
ביום הכיפורים ,החל מהשעה  08:00בבוקר נקיים במועדון רצף למידה במקורות יהודיים 9כל
שיעור יארך כ 54-דק' ,לאחריו תתקיים הפסקה קצרה ובשעה העגולה הבאה יחל שיעור חדש9

תכנית הלימוד:
08:00
0.:00
30:00
33:00
32:00

שחרית בתנועה ליום כיפור :״שירי אהבה נשמעים תפלים ,תמיד העיקר נשאר ללא
מילים״ (שלום חנוך)  -ניקוי ,כפרה ומחילה בתנועה ,ללא מילים (מתאים גם לצמים)
מגישה :נגה מדיני-יעקבי
מילה על ברית המילה
מגיש :שקד מוסקוביץ
"על המקום"  -על מקומו של המקום בתרבות ובישראליות
מגיש :אדם הישראלי
"אני ,כשאני יושבת בסבלנות ומחכה לך שתבוא"
מגישה :ורד נחמני
"יצחק ויבכה"  -על גלגוליו של מוטיב עקדת יצחק מדור תש"ח ועד דור האח (הגדול)
מגיש :מוטי זעירא
(נא לא לשכוח משקפיים)999

תפילת נעילה קהילתית
בשעה  38:40נתכנס במועדון ונערוך תפילת נעילה קהילתית :שילוב של שירה ,קריאה ,פיוט,
והתרוממות רוח – בהנחיית מוטי9
ובשעה  3.:25בדיוק (!) ,יחד עם כל עם ישראל ,תקיעה בשופר9
כולם מוזמנים להשתתף
(ומי שמתאים לו לבוא רק לתקיעת השופר – נהדר!)
מיד אחר תקיעת השופר נרד ,בטפינו ובזקנינו ,לקיום מצוות תקיעת יתד ראשונה לסוכה ,בכניסה
לחדר-האוכל ,ולשבירת הצום בשתיה ובעוגיה9

להתראות!

