המדריך
לחגים
תשע"ה

קהילת "היכל הבנים"
כפר שמריהו

שנה טובה
ומתוקה
שלום חברים\ות

הקיץ הזה היה קשה מנשוא .המלחמה גבתה קורבנות רבים.
אבל רוח העם נשארה איתנה וחזקה.
מ "-עז יצא מתוק"  -ובשעת משבר מתגלים כוחות נפלאים
אצל אנשים שונים ובין חלקי העם .תקופת הקיץ פתחה בפניי
חלון צר שדרכו יכולתי לראות אל ליבם של האנשים ,את
טוב הלב ששפע מהם ואת תחושת האחדות והסולידאריות
שאפפה את כולנו .האנשים סביבי עמדו ללא מחיצות
נשמתם גלויה לעיני כל ,והחיבור בין הלבבות היה אמיתי
וכנה .המחלוקות נותרו גלמודות בצד הדרך וכולם צעדו יד
ביד תומכים אחד בשני ועוזרים לאנשים הנמצאים במצוקה.
התושבים היטו כתף למשפחות שילדיהם בחזית כולנו
מנחמים ,מלטפים ,ומעודדים.
התחושה היתה תחושה של התעלות של רוממות הנפש
של מזון רוחני שמלווה אותך לאורך זמן רב .עם שוך הקרבות
החלון נסגר – הצטמצם ,האנשים חזרו לצידי הדרך איש איש
לעיסוקיו וטרדותיו .אותה אזעקה שהיתה מקפיצה את הלב
בשעות הבוקר וגורמת לעם להתאחד סביב האיום הקיומי
אינה עוד ,וטוב שכך ,השגרה מבורכת וציוץ הציפורים בבוקר
מרנין את הלב עשרת מונים.
אך עדיין חסרה לי אותה תחושה של התעלות ,של אחדות של
דבקות אחד עם השני ,ההתכנסות למען מטרה אחת מתוך
דיבוק חברים .כיצד יוצרים את אותה תחושה בצורה חיובית
ללא איום חיצוני? כיצד מפילים את המחיצות ומשאירים את
המחלוקות בצד ,ובצורה בונה מחברים בין הנשמות של העם.
תחושת האחדות מתחילה בהתכנסות ,בהתעוררות .השנה
החדשה מתחילה בנסיון לעורר את העם בצורה חיובית את

משפחת כפר שמריהו היקרה,
בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה ,אני מבקש
לאחל לכם ולבני ביתכם בשמי ובשם הנהלת בית
הכנסת "היכל הבנים" שנה טובה ומבורכת.
יהי רצון שנזכה כולנו להגשים את כל משאלות ליבנו
לטובה ושנזכה להמון בריאות ,אושר ,פרנסה ותקווה.
השנה אנו חוגגים את חגי תשרי בדיוק לאחר סיום מבצע
צוק איתן ולכולנו יש הרבה להודות לבורא עולם על
הניסים והנפלאות שנעשו לנו בתקופה זו ,גם לתושבי
כפר שמריהו ,לכן נשמח לראות את כולם בבית הכנסת
בתקופת החגים.
אני מבקש גם ליידע את החברים שהשנה הוחלף כל
ריהוט בית כנסת והכל לנוחיותכם.
כמו כן השנה יש לנו צוות חזנים מן הטובים שבטובים
ובטוחני שכולנו נהנה מהם במשך החגים.

בברכת שנה טובה,
כהן שמואל
יו"ר ועד בית הכנסת

הזמנת מקום לקראת החגים?
עדיין לא מאוחר ניתן להזמין מקום לקראת ראש השנה,
יום הכיפורים ולכל השנה אצל דנה 09-9582298 -

אזעקות המלחמה מחליף השופר .אותם קולות השופר
העולים ויורדים המפלחים את הלב ומעוררים את האדם
להתמודד מול אויב והפעם לא חיצוני אלא פנימי – האדם
עצמו.
וכך נשמות רבות מתכנסות בבית הכנסת בראש השנה
וביום הכיפורים ,שומעות את קול השופר מתחברות אחד
אל השנייה הם יוצרות מפגן אחדות מרהיב .החיבור אל
העבר  -יוצר עתיד מסע מתגמל עבור ילדינו ומשפחותינו.
החיבור להסטוריה היהודית המופיע בקטעי התפילה פותח
את חלון האחדות לרווחה .אנחנו מתנתקים לרגע מהכוחות
הפועלים עלינו בכל השנה כולה וממליכים את מי שבאמת
מושך בחוטים .אנחנו קוראים את פרקי הזכרונות ומתחברים
לאתוס הלאומי של מדינת ישראל .אנחנו קוראים את פסוקי
השופרות ומתחברים לאזעקות השונות שהושמעו במשך
כל הדורות .התחושה היא מרוממת החוויה מזככת .אנחנו
עומדים בבית הכנסת כולנו כאיש אחד בלב אחד ונותנים
להרגשת האחדות שיצרנו במו ידינו לשטוף אותנו ולצקת
משמעות חדשה לשנה הבאה.
קול השופר מעיר ומעורר אותנו לפתוח לעצמנו חלון
הזדמנויות חדש.
השנה כבכל שנה ,אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא לחוות
את אותה תחושה .לשם כך הכנו תוכנייה מפורטת שכוללת
את כל זמני התפילות והאירועים בבית הכנסת לרווחת
הציבור .הדור הצעיר הוא חיוני להמשכיות שלנו ושמנו דגש
על פעילויות משפחתיות .אשמח לראות את המשפחות
משתתפות באירועים השונים .ברצוני לברך את משפחותיכם
בברכת תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה .שנה
טובה ומתוקה.

שלכם באהבה רבה
הרב אורי איינהורן ומשפחתו
כפר שמריהו ,תשע"ה

סליחות
סליחות באופן מסורתי נאמרות לעדות המזרח בכל חודש
אלול ולאשכנזים ממוצאי שבת שלפני ראש השנה ועד יום
הכיפורים .הצטרפו אלינו לערב של פיוט ,שירה ואמירת
סליחות לקראת ראש השנה.
מוצאי שבת ,כ"ה אלול תשע"ד 20.9.2014 -
אמירת סליחות נוסח עדות המזרח מפי הרב מאיר דוד שמואלי
בבית הכנסת "היכל הבנים".
התכנסות ודברי תורה00:00....................................................................
סליחות01:15 – 00:30..................................................................................

כפרות
כמנהג בית ישראל בימים שלפני יום הכיפורים אנו נוהגים
לבצע את מנהג הכפרות .השנה אנחנו נקיים את מנהג
הכפרות בתרומה כספית של ח"י שקלים ( )₪ 18לאדם.
הטקס יתבצע בבית הכנסת בערב יום הכיפורים בתאריך
 3.10.2014בשעה 12:45
ניתן להביא את המשפחה והילדים.
או לחילופין במשרד של הרב ביום ראשון ה –  28.9.2014בבוקר

על פי המסורת היהודית ראש השנה מציין את
תחילתה של האנושות .הוא התאריך בו נוצר האדם
הראשון לפני  5775שנה.
יום זה נועד כיום דין וחשבון נפש לאנושות בכלל
ולעם היהודי בפרט.

ראש השנה
Eve of Rosh Hashana

ערב ראש השנה
יום רביעי כ"ט אלול
הדלקת נרות ומנחה:
דרשת הרב:
תפילת ערבית מפי החזן דניאל כלטוב:

()24.9.2014
18:18
18:40
18:55

יום א' של ראש השנה
יום חמישי ,א' בתשרי ()25.9.2014
תפילת שחרית מפי החזן אליאור איצקוביץ :

קריאת התורה:
קידוש וטעימה קלה:
דרשת הרב ותקיעת שופר:
תפילת מוסף מפי החזן דניאל כלטוב:
פעילות לילדים (בזמן מוסף):

07:45
09:15
09:45
10:00
10:20
10:30

Wednesday, September 24th
Candle lighting & Mincha Prayers
Rabbi's Sermon
Evening Prayers
1st Day of Rosh Hashana
Thursday, September 25th
Morning Prayers
Reading of the Torah
Kiddush
Rabbi's Sermon & Blowing of the Shofar
Musaf Prayer
(Children's Activity (During Musaf

* סדנת יצירה בבצק סוכר ועוגיות *תחרות תשליך-נושא פרסים
* יום הולדת לאדם הראשון שחוגג  5775שנים
(פרסים ,הפתעות ועוד)
סיום התפילה – אדון עולם:
תשליך:
מנחה:
שיעור קצר על השופר מפי הרב:
ערבית ליום ב' של ראש השנה:
מפי החזן דניאל כלטוב

12:00
18:00
18:15
18:35
19:00

End of Service
Tashlich
Mincha
A short Shiur About The Shofar
Maariv for The 2nd Day of Rosh Hashana

חשוב לזכור:
כל ההכנות ליום ב' של ראש השנה תחלנה לאחר צאת היום הראשון של חג ראש השנה ,אי לכך הדלקת נרות
של יום ב' של ראש השנה תהיה לאחר השעה  .19:10יש להדליק את הנרות אך ורק בהעברה מאש לאש ,כגון
מנר נשמה שהושאר דולק מערב שבת או מהגז שדלק מערב שבת .בקידוש מוסיפים את ברכת שהחיינו אף
ביום השני ומכוונים על פרי חדש שעוד לא אכלנו או על בגד חדש .סדר הקידוש הוא כדלהלן:
א .יין – "בורא פרי הגפן" .ב .קידוש" -אשר בחר בנו וכו' מקדש ישראל ויום הזיכרון" .ג .זמן" -שהחיינו"
האשה תברך שהחיינו על הדלקת הנרות ,ותכוון על פרי חדש או בגד חדש.

ארוחה קהילתית בראש השנה
ליל יום שני של ראש השנה ()25.9.2014
תחילת הארוחה בשעה 19:30
בתוכנית- :ארוחה משפחתית לראש השנה
סימני החג הסברים ואיחולים לשנה הבאה.-שירה ,שמחה והתעלות נפש.

עלות 80 :ש"ח למבוגר
ו 50 -ש"ח לילד מתחת לגיל .13
בהנחיית הרב אורי איינהורן ומשפחתו
והחזן דניאל כלטוב ומשפחתו.
הזמנות אצל טובי איינהורן
 054-2092109מקומות מוגבלים!

יום ב' של ראש השנה
יום שישי  ,ב' בתשרי ()26.9.2014
תפילת שחרית:
קריאת התורה:
קידוש וטעימה קלה:
דרשת הרב ותקיעת שופר:
תפילת מוסף:
פעילות לילדים (בזמן מוסף):

07:45
09:15
09:45
10:00
10:20
10:45

2nd Day of Rosh Hashana
Friday, September 26th
Morning Prayers
Reading of the Torah
Kiddush
Rabbi's Sermon & Blowing of the Shofar
Musaf Prayer
(Children's Activity (During Musaf

* סדנאות יצירה לילדים *תפוח בדבש
בטעמים *פרסים ,ממתקים ועוד..
סיום התפילה – אדון עולם:

12:00

ערב "שבת שובה"
יום שישי ,ב' בתשרי ()26.9.2014
הדלקת נרות שבת ומנחה:
קבלת שבת :
דרשת הרב ותפילת ערבית :

18:14
18:30
18:45

"Eve of "Shabbat Shuva
Friday, September 26th
Candle Lighting & Mincha Prayers
Kabbalat Shabbat
Rabbi's Sermon & Maariv Prayer

Shabbat Shuva
Saturday, September 27th

שבת שובה
שבת ,ג' בתשרי ()27.9.2014
תפילת שחרית:
קריאת התורה (פרשת האזינו):
דרשת הרב:
תפילת מוסף:
קידוש לאחר התפילה:

End of Service

08:00
08:45
09:30
09:45
10:15

Morning Prayers
Reading of the Torah
Rabbi's Sermon
Musaf Prayer
Kiddush After Prayers

יום הכיפורים:

Eve of Yom Kippur
Friday, October 3rd

ערב יום הכיפורים
יום שישי ,ט'בתשרי ()3.10.2014
מנחה גדולה:

13:00

Mincha Prayer

הדלקת נרות – תחילת הצום:

18:05

Candle Lighting & Beginning of the Fast

"כל נדרי" :

18:20

Kol Nidrei

דרשת הרב וערבית:

18:40

Rabbi Sermon & Maariv Prayer

תפילת כל נדרי המתנגנת בניגון המסורתי של בית אבא מפי החזן דניאל כלטוב.
תפילת "כל נדרי" הפותחת את יום הכיפורים מהווה את פסגת התפילות של כל השנה ,רגע של
התעלות רוח קהילתית כאיש אחד בלב אחד .הלחן המסורתי הפורט על נימי הנפש ,הפך במשך
הדורות למכשיר המזכך את הנפש ומחזיר כל יהודי לשורש נשמתו.
Yom Kippur
Saturday, October 4th

יום הכיפורים
שבת ,י' בתשרי ()4.9.2014
תפילת שחרית
מפי החזן אליאור איצקוביץ:

4

08:30

Morning Prayers

תפילת לימוד למתחילים עם הרב אורי איינהורן (בנפרד בסיפרייה) 09:00-10:30
הדבר הכי טוב שקרה ליום כיפור! לגברים ונשים שרוצים להבין את תפילת יום הכיפורים • ללמוד את
התפילות ,לא רק לקרוא אותן • ללמוד להוקיר את טקסי בית הכנסת • הסבר על קריאת התורה •
ללמוד על מבנה ספר התורה מקרוב • הכנה לקראת תפילת מוסף בבית הכנסת • הקבוצה מוגבלת
ל 30-איש בלבד נא להזמין מקום אצל דנה
תפילת לימוד למתחילים:

09:00

Heichal Habanim Learner's Service

קריאת התורה:

10:15

Reading of the Torah

דרשת הרב ויזכור:

10:45

Rabbi's Sermon & Yizkor

תפילת יזכור נאמרת בחגים בקהילות שונות ,מטרת התפילה היא להעלות את נשמתו של הנפטר
ולהזכירה על מנת שיזכה להכנס לגן עדן .בבית הכנסת "היכל הבנים" אנחנו נזכיר את הנספים
בשואה ,כמו כן את שמותיהם של הנפטרים בכפר בשנה האחרונה ואת חללי צה"ל .כמו כן יוכל כל
אחד להזכיר את נשמת קרובו בצורה אישית.

תפילת מוסף מפי החזן דניאל כלטוב:

11:15

Musaf Prayer

פעילות לילדים (בזמן מוסף):

11:30

Children's Activity (During Musaf(:

לילדים מתחת לגיל בר מצווה ובת מצווה .יוצאים לחפש את המטמון של יום הכיפורים ברחבי כפר
שמריהו .נקודת יציאה מרחבת בית הכנסת -חלוקת משימות ,חזרה להתרעננות בבית הכנסת
וחלוקת פרסים .כמו כן בואו לשמוע ולראות את יונה הנביא מספר על עצמו.
גילאי  3-6משעה  | 11:30-12:00גילאי  7-12משעה 12:00-12:30
שיעור ליום הכיפורים:

14:00

Shiur for Yom Kippur

קבוצת דיון על ספר יונה:

15:00

Discussion group about Jonah
The Prophet

תפילת מנחה
מפי החזן אליאור איצקוביץ:

16:30

Mincha Prayer

דרשת הרב לפני נעילה:

17:15

Rabbi's Sermon

תפילת נעילה
מפי החזן דניאל כלטוב:

17:30

Neilah Prayer

תפילת ערבית:

18:50

Maariv Prayer

תקיעת שופר וסיום הצום:

18:59

End of Fast

סוכות:
ארבעת המינים
מצוות לקיחת ארבעת המינים -אתרוג ,לולב ,הדס וערבה היא ייחודית לחג הסוכות ,נטילת לולב
ונענועו מהווה חוויה מסורתית לכל המשפחה במשך שבעת ימי החג.
הזמינו סט של ארבעת המינים לקראת חג הסוכות  .המחיר  120ש"ח בלבד.
להזמנות נא להתקשר לדנה09-9582298 -
Eve of Sukkot
Wednesday, October 8th

ערב חג ראשון של סוכות
יום רביעי ,י"ד בתשרי ()8.10.2014
הדלקת נרות ומנחה:

17:59

Candle Lighting & Mincha Prayers

דרשת הרב:

18:15

Rabbi's Sermon

תפילת ערבית:

18:35

Maariv Prayer

5

Chag sukkot
Thursday, October 9th

חג הסוכות
יום חמישי ,ט"ו בתשרי ()9.10.2014
תפילת שחרית:

08:00

Morning Prayers

קריאת התורה:

09:00

Reading of the Torah

דרשת הרב:

09:45

Rabbi's Sermon

תפילת מוסף:

10:00

Musaf Prayer

פעילות לילדים (בזמן מוסף):

10:00

Children's Activity (During Musaf (:

ארבעה מינים מתוקים
לילדי הגנים ולילדי כיתות א-ב ,בואו לסוכה לפעילות יצירה וחוויה
קידושא רבה בסוכה:

10:30

Kiddush In the Sukkah

מנחה לחג:

18:00

Mincha for Sukkot

שיעור קצר:

18:20

Mini Shiur

ערבית למוצא החג:

18:52

Shabbat & Festival Ends
"Eve of "Shabbat Chol Hamoed
Friday, October 10th

ערב "שבת חול המועד"
יום שישי ,ט"ז בתשרי ()10.10.2014
הדלקת נרות שבת ומנחה:

17:56

Candle Lighting & Mincha Prayers

קבלת שבת :

18:10

Kabbalat Shabbat

דרשת הרב ותפילת ערבית :

18:25

Rabbi's Sermon & Maariv Prayer
Shabbat "Chol Hamoed "Sukkot
Saturday, October 11th

"שבת חול המועד סוכות "
שבת ,י"ז בתשרי ()11.10.2014
תפילת שחרית:

08:00

Morning Prayers

קריאת התורה:

09:00

Reading of the Torah

דרשת הרב:

09:30

Rabbi's Sermon

תפילת מוסף:

09:45

Musaf Prayer

קידוש לאחר התפילה:

10:30

Kiddush After Prayers

מנחה:

17:45

MIncha

צאת שבת וערבית:

18:50

Maariv & Shabbat Ends

ארועים בימי חוה"מ סוכות

הושענא רבא
יום רביעי ,כ"א בתשרי ()15.10.2014
תפילת שחרית:

קבלת פנים בסוכה של הרב

 ........................................................ 19:30הורים וילדים מוזמנים לדברי תורה ,שירה ,שתיה ,כיבוד קל ושמחת החג.
קרן היסוד  ,9כפר שמריהו

יום שני ,י"ט בתשרי (  )13.10.2014יום ד' של חול המועד סוכות

ערב כלייזמרים שמחת בית השואבה וארוחה חגיגית בסוכה

 ..................... 18:00-20:00אנחנו פותחים את הסוכה לצלילים ומחרוזת נגינה מפי להקת כליזמרים .מנגינות
יהודיות חדשות וישנות בתוספת סעודה בסוכה.
הערב הוא לעילוי נשמת אמיל טואטי ע"ה .בשעת הסעודה נישא דברים לעילוי
נשמתו .הערב יתחיל בתפילת מנחה בשעה .17:45

יום שלישי ,כ' בתשרי ( )14.10.2014ליל הושענא רבא
יום ה' של חול המועד סוכות
......................17:00לכיתת ו' מפגש להכנת פיצה ומילקשייק בסוכת בית הכנסת .חידון נושא פרסים על סוכות.
 ..........................................................................20:30מפגש לשכב"ג הצופים בסוכת הרב -אוכל שירים ואווירה של חג.

07:00

Morning Prayers

נא לבוא עם לולב ,אתרוג וחבילות של ערבות לחבטה.
בהושענא רבא ניתן יהיה להשיג ערבות בכניסה לבית הכנסת.
לאחר התפילה נפרדים מהסוכה עם ארוחת בוקר קלה.

Eve of Simchat Torah
Wednesday, October 15th

ערב שמחת תורה
יום רביעי ,כ"א בתשרי ()15.10.2014
הדלקת נרות ומנחה:

17:50

Candle Lighting & Mincha Prayers

תפילת ערבית והקפות:

18:00

Hakkafot & Maariv Prayer

הקפות של שמחת תורה
הפנינג לכל הקהילה ,חגיגה לכל המשפחה הכוללת הקפות מיוחדות ילדים .חלוקת דגלים וספרי
תורה .כמו כן חלקות שוקולדים וסוכריות .למבוגרים הרמת כוסית לחיים ובר מתוקים בהקפות.

Simchat Torah
Thursday, October 16th

שמחת תורה יום חמישי ,כ"ב בתשרי
()16.10.2014
תפילת שחרית:

08:00

Morning Prayers

הקפות א – ו :

09:00

Hakafot

קריאת התורה:

09:30

Reading from the Torah

הזדמנות של פעם בשנה .כל באי בית הכנסת מקבלים עלייה לתורה אישית .הזמנה מיוחדת לכל
הנערים שחגגו בר מצווה בשנה שעברה בבית הכנסת לבוא לקבל עלייה לתורה .התורה תיקרא
במספר מוקדים שונים בסביבת בית הכנסת על מנת שכולם יקבלו הזדמנות לעלות לתורה.
ברכת כל הנערים – הקפה ז:

יום ראשון י"ח תשרי ( )12.10.2014יום ג' של חול המועד סוכות

Hoshaana Raba
Wednesday, October 15th

10:30

Children's Blessing

כל הנערים
מעמד של פעם בשנה בו הילדים (בנים ובנות) עומדים תחת הטליתות בשעה שהקהל מברך אותם.
לאחר מכן זריקת סוכריות וחלוקת שקיות .כמו כן המשך מסיבת גלידה והגרלת פרסים לגילאי 13 – 3
חתן תורה וחתן בראשית:

10:45

Chattan Torah & Chattan Bereshit

יזכור:

11:00

Yizkor

מוסף:
(קידושא רבא לאחר התפילה)

11:15

Mussaf

מנחה:

17:50

Mincha for Simchat Torah

שיעור לסיום תקופ ת החגים:

18:15

Shiur ending the festival season

ערבית למוצאי שבת וחג:

18:45

Shabbat & Festival Ends

רחוב קרן היסוד  ,9כפר שמריהו

6

7

לקראת השנה החדשה
אנחנו פותחים את קיר ההנצחה בבית הכנסת,
למי שמעונין להנציח את קרוביו על קיר בית הכנסת
נא לפנות לדנה 09-9582298
קדימות תנתן לחברי קהילת "היכל הבנים".

חברי ועד בית כנסת "היכל הבנים":
שמואל כהן -יו"ר ועד בית הכנסת

משה אליאנס
יוסי אלכסנדרוביץ
מיכל דנקנר
יצחק חסיד

דניאל טואטי
גדי יצחקי
שרגא מילשטיין
שלום קסירר

בבית הכנסת "היכל הבנים"
ניתן לערוך טקסי :בר מצווה | בת מצווה | חתונות | בריתות
ייעוץ הכוונה והעשרה בנושאים הבאים:
כשרות ,מזוזות ,הלוויות ואזכרות ,חינוך ילדים וייעוץ זוגי
לימוד תנ"ך ומסורת ישראל ,מעגל השנה-הרצאות

משרד :דנה  | 09-9582298הרב אורי איינהורן 0522214144 :

צופיה בשארי 03-9369372

הרב אורי איינהורן
כפר שמריהו

החזן דניאל כלטוב
חזן בית הכנסת' ,היכל הבנים'

