
 

 202.9.20 תוכנית העשרה והכשרה יום רביעי 

 בוקר  

11:00 -

11:30  

 תפילת פתיחה 

11:30 – 

13:00  

   יחד כולם קדושה""

  סדנא דינמית עם לילך ינאי והרבה נעמה דפני,

נעסוק ונתמודד עם חווית הבדידות וחווית הקהילתיות של מנהיגי קהילות 

 בתקופת הקורונה

 מיועד למובילי קהילה בלבד.

 אחה"צ

17:30 – 

17:40  

 פתיחה ותקיעה בשופרמעמד 

ושירה       כוונה, זמר פיוטים תפילות ונוסח מסלולים

 עברית

17:45 – 

18:25 

יסודות הנוסח לימים 

 נוראים

הרבות מירה בהובלת 

 גליה סדןו חובב

  1יחידה 

 

  שירת מענה - עננו

אל ": נלמד את הפיוטים

אליך ה' "ו "נורא עלילה

 ."נשאתי עיני

הרבה רינת בהובלת 

 צפניה

  2יחידה 

מחודשת קריאה 

 בקריאה בתורה

 STorah"לימוד שיטת 

Telling" 

עודד הרב  בהובלת

 מזור

  3יחידה 

 

18:30 – 

19:25  

"ונתנה תוקף", קדיש, 

 "אל מלא רחמים"

הרבות מירה בהובלת 

 חובב וגליה סדן

  4 יחידה

  

תפילות יום כיפור  "כל

 "בקליפת אגוז -

"לך אלי הפיוט: 

 תשוקתי"

 בהובלת הרב תמיר ניר 

  5יחידה 

מדיטציה בתפילה 

 ושירה מקודשת

הרב אור בהובלת 

  זוהר

  6יחידה 

19:25 – 

19:30  

 מעמד סיום



 

 3.9.2020תוכנית העשרה והכשרה יום חמישי 

 בוקר

11:30 – 

13:00  

   ערפילי זוהר""

לקראת תפילות שעה נינוחה של השראה לנפש, הכנת הלב ואיסוף חומרים 

  תשרי.

נים לשיחה ושיתוף יצירות מקוריות, ורב גולן בן חורין יארח רבות רב ד"רה

 ניגונים ומקורות תוך הדגמת כלים יצירתיים עבור מפגשי זום.

 .פתוח לציבור הרחב

 אחה"צ

17:30 – 

17:40  

 מעמד פתיחה 

כוונה, זמר ושירה  פיוטים  תפילות ונוסח  מסלולים

 עברית 

17:45 – 

18:25 

יסודות הנוסח לימים 

 נוראים

הרבות מירה בהובלת 

 חובב וגליה סדן

 7יחידה 

 

, התעוררות :מסע באלול

  וידוי ,תחינה

אדיר ", "אתאנו לחלות פניך"

  "תהאאבינו "ו "ונאור

-חן בן אורות הרב בהובלת

 . מירון-אילה שעשועו צפוני

 8חידה י

מקומן של שירה 

עברי  עברית וזמר

 בתפילת יוה"כ

הרבה מיכל בהובלת 

 קן תור 

 9 חידהי

 

18:30 – 

19:25  

הווידויים ו"אבינו 

 מלכנו"

הרבות מירה בהובלת 

 ובב וגליה סדןח

 10יחידה 

  

 "יא שמע אביונך"

בהובלת הרב עזי פיוט לימוד 

  אנדי

 11ידה יח

ה"יזכור" ומקומו 

של זיכרון מלחמת 

 יום הכיפורים

ה יעל הרבבהובלת 

 קריא

   12יחידה 

19:25 – 

19:30  

 מעמד סיום

 


