יום הכיפורים תש"פ
ערב "שירה חדשה"
בליל יום הכיפורים ,יום שלישי ,ט' תשרי תש"פ 8 ,באוקטובר  ,2019בשעה  ,21:30נתכנס כמדי שנה
לערב "שירה חדשה" במועדון.
כתמיד נקרא קטעים עתיקים וחדשים ,נשיר בצוותא ,נשתוק מעט ביחד ,נגיד מילה אישית (מי שירצה)...
ונזכיר נשמות פרטיות יקרות לנו.
זו השנה ה )!( 31-שאנו טווים ביחד את הסידור הפרטי שלנו ,מעין "מחזור לימים הנוראים" נוסח קהילת
גבעת חיים איחוד .זהו בית הכנסת האמיתי שלנו ,זהו הביטוי העמוק והאותנטי להיותנו יהודים.
זו גם הזדמנות מיוחדת לפגוש את אלה שאיננו פוגשים יום-יום על המדרכות או במרכולית ,ולגלות פנים
חדשות – שירה חדשה – בהם ובנו.
אנו מזמינים את החברים לבוא בלב פתוח ובנפש חפצה אל ההתכנסות.

בוקר של לימוד
ביום הכיפורים ,החל מהשעה  08:00בבוקר נקיים במועדון רצף למידה במקורות יהודיים .כל שיעור
יארך  45דק' ,לאחריו תתקיים הפסקה קצרה ובשעה העגולה הבאה יחל שיעור חדש.
(נא לא לשכוח משקפיים)...

תכנית הלימוד:
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

שחרית בתנועה ליום כיפור" :תנועתפילה" – תפילה אישית בתנועה ליום הכיפורים (בואו
בבגדים נוחים).
מגישה :סמדר זעירא
"האדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם" – ומה התשובה האישית שלך לאתגר הסתמיות
של המחשבה החילונית? מחשבות סטייל קהלת מתוך קריאה במאיר אריאל.
מגיש :יותם זיו
בין קשר לגשר – איך הצלחנו לשמור על מרקם משפחתי הדוק למרות אורחות חיים שונים,
דעות קדומות וסטריאוטיפים.
מגישה :נירה פארן
טיול יהודי באתיופיה – מחשבות על יהדות ואחריות בעקבות מסע לשורשי יהדות
אתיופיה.
מגיש :אדם הישראלי
"ּבֹוא אֵ לַיּ ,גֹו ְליָת נֶ ְחמָד" – על הזמר העברי ויחסיו עם התנ"ך.
מגיש :מוטי זעירא

תפילת נעילה קהילתית
בשעה  18:00נתכנס במועדון ונערוך תפילת נעילה קהילתית :שילוב של שירה ,קריאה ,פיוט,
והתרוממות רוח – בהנחיית מוטי ועם הגיטרה של יוסי.
ובשעה  18:50בדיוק (!) ,יחד עם כל עם ישראל ,תקיעה בשופר.
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 בשתייה ובעוגייה.

גמר חתימה טובה!

