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 efrath@mevakshei.orgמייל:  / 20-1050926טלפון:/  אפרת, רכזת הקהילה –לקבלת פרטים נוספים, שאלות וברורים 
  שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת

 

התשע" -קהילת משפחות גני מבקשי דרך 
 חגי תשרי בקהילה                      

 תפילות הימים הנוראיםהצטרף אלינו בקהילת מבקשי דרך מברכת את משפחות הגנים בברכת שנה טובה ומזמינה את כולם ל

 השנהראש 
 

 תפילת ילדים 
  62:02, בשעה 09/5/64בא' תשרי, 

נברך ביחד את השנה החדשה, נשיר 
 ונתקע בשופר

  3-6הפעילות מיועדת לבני    
 ופתוחה לכולם! 

 62:02בשעה  01/25/64ב' תשרי, 
 שעת סיפור לילדים עם יעל

 
 

 

 יום כיפור
 

  62:02, בשעה 24.62.64י' תשרי, 
 סיפורי חג ושירים מתוך תפילה. 

בספרייה  0-1הפעילות מיועדת לבני 
 ופתוחה לכולם! 

 שופר מתנה לכל ילד וילדה!
הילדים מוזמנים להביא את השופרות 

 לתפילת נעילה 
 05:71בשעה 

 לתקיעת שופר משותפת. 

 

 סוכות
 

, נבנה 21/62/64ביום שני 
בכניסה לבניין ונקשט ביחד, 

  סוכה גדולה ויפה., הקהילה
 , 60/62/64בשני, 

 סוכות,  חוה"מד' 
נפגש לפעילות משפחתית 

 בסוכה!

 

 ׁשְִמיִני ֲעֶצֶרת, ׂשְִמַחת ּתֹוָרה
 

69-61/62/64 
 –ערב שמחת תורה   –יום רביעי

 60:22בשעה  הקפות  
ילדים והורים מוזמנים לרקוד עם ספרי 

 תורה קטנים וגדולים
  –שמחת תורה  –יום חמישי 

 הקפות, הלל, תפילת יזכור,
 ודגל מתנה לכל ילדקידוש חגיגי 

. 

 הכול דבש? 
 לא אצל כולם!

 מבצע איסוף מזון 
 למשפחות מוחלשות

כבכל שנה, קרן ב"כבוד", קרן 
היהדות הרפורמית לאחריות 

חברתית, מזמינה את הקהילה 
ליטול חלק במבצע איסוף מזון 

 ראת חגי תשרי.קל
 המצרכים המומלצים:

, דבש, מוצרים יבשיםשימורים, 
. אפשר ועוד יין, חלב עמיד

להניח בארגזים בכניסה לבניין 
 הקהילה )מצד ימין(.

 ?בקהילת מבקשי דרך קורה מה עוד

 חוג בני/בנות מצווה
 

טקס משמעותי ושוויוני באווירה קהילתית, חמה 
 ומשפחתית.

 תכנית ייחודית, זוכת פרס קרן לגסי, 
 .להכנה לעלייה לתורה

 ניתן להצטרף במשך כל חדשי השנה.
 

ילדים בגילאים המתאימים שמחפשים טקס  מכירים
 ומרגש ומשמעותי? הפנו אותם אלינ

 מגוון חוגים מתקיימים בבניין הקהילה
 

 , טאי צ'יהתעמלות לנשים, 
 ,תיאטרון פלייבק

, חוג דיאטה בשיטת קוזלוב, שומרי משקל
 ,מקהלת אורטוריו, BNIת קבוצ

 .ריקוד לחולי פרקינסון
 

המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים לפנות 
 למשרד הקהילה. 

 בית מדרש אלול
 

בשמחה רבה, 'בית מדרש אלול' מצא את ביתו החדש בבניין 
 הקהילה.
המרחיב את פלורליסטית אלול הוא בית להתחדשות יהודית 

 .וד התורה' המסורתי לאופקים חדשים'לימ
 אפשר להתרשם ממגוון הקורסים בבלוג:

  http://blog.elul.org.il
 

הורים בשיתוף הקבוצת הנחה לחברי קהילת משפחות הגנים ב
 )יש לפנות דרך הקהילה( מכון אדלר

 אולמות הקהילה
 

חברי קהילת 
 משפחות הגנים

להשתמש רשאים 
באולמות הקהילה 

לכל אירוע, במחירים 
 .מיוחדים
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