לא רואים עין בעין

מה קרה כשהארי פגש בסאלי ,כולם יודעים .אבל מה באמת קרה  ,כשכ�ו
כב ערוץ הילדים הולך עם נערת רוק בועטת והתעורר לצד רבנית??
עדן ועודד  -הסיפור האמיתי .מופע זוגי קורע על אמונה.

יתקיים אי”ה ביום חמישי ,ט”ז מר חשון התש”פ ()14.11.19
בשעה  20:00במק”ד  -מרכז קהילתי דתי ,רח’ תל-חי  ,68כ”ס.

08:45-09:30
09:35-10:45
11:00-12:00
12:15-13:30

הרב ליאור אנגלמן
רוחל’ה סימינובסקי
יעל יצחקי
הרב מיכאל טוביאנו (אלול-שבט)
הרב חגי לונדין והרב שי גרין (אדר-תמוז)

לפרטים והרשמה :אלישבע בלאו  | 050-5507042שמוליק ברגר 050-2188764

סיור בגליל התחתון
סיור סוכות תש”פ ,יתקיים אי”ה ביום שלישי ,ט”ז תשרי
א’ חוה”מ סוכות תש”פ ,15.10.19 ,באתרים כדלקמן:

גן לאומי אושה | נחל ציפורי | גן התעשיה תפן

יציאה בשעה  08:50מהתחנה המרכזית ,רח’ ויצמן ,כפר סבא בתחנות לכיוון השומרון.
ארוחת בוקר באופן עצמי .יש להצטייד בנעלי הליכה ,כובע ובקבוקי מים לשתיה.
הדרכה ע”י מדריך מוסמך.
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המזון כשר בהשגחת רבנות כפר-סבא
והופעה חיה של הזמר אהוד בנאי

ברכת ראש העיר

עלות הסיור  ₪160כולל ארוחת צהריים

ביום חמישי ,כ”ו אלול תשע”ט ( - )26.9.19כולל סיור בצפת
יציאה בשעה  19:00מרח’ ויצמן לכיוון השומרון,
מול מהתחנה המרכזית כפר סבא.
עלות 60

 ₪לאדם .נא להצטייד בספר סליחות ובלבוש מתאים.

בהשתתפות :הפייטן החזן ,מר בני כהן
הפייטן החזן ,מר מאיר מזרחי

חזרה משוערת בשעה  04:00באשמורת הבוקר בכפר סבא

תושבות ותושבים יקרים,

לאסתר ובני מוזס לאורית ומוטי לנישואי הנכדה/הבת שחר עב”ל איתי
ליצחק פינקרט לנישואי הבן יעקב עב”ל נגה
למתנה ודוד סיטבון לאסתר ואורן לבר המצוה של הנכד/הבן אסף דוד נ”י
ללינדה ואהרן כואכתי לבר המצוה של הנכד אסף דוד נ”י
לאפרת ויראה מן בראונן להולדת הבת
לדלית ושמעון בלום להולדת הנכדה
לשולי ובני אברמוב לעידית ובני להולדת הנכדה/הבת
להילה ויוגב גלבוע להולדת הבת נעמה
למשפ’ קוסובסקי לאפרת ואלי כהן להולדת הנכדה/הבת עיינה
לדבורה אבנית למיכל ואייל לשיר וידידיה להולדת הנינה/הנכדה/הבת
לחנה ואברהם פיינר להולדת הנכדה
לטל ואליה ליבוביץ להולדת הבת

הרשמה ב”פינת הקודש” ,יוסף שקד  -רוטשילד  ,67טל09-7658715 .
פרטים נוספים במח’ למורשת ישראל ,שמשון ממליה 050-3166453

יריד סוכות וארבעת המינים

כמידי שנה אנו מקיימים יריד סוכות וארבעת המינים ברחבת בית-הכנסת
המרכזי ,ברח’ הרצל  ,46כפר-סבא .השנה היריד יתקיים בימים
חמישי עד ראשון ,י”א תשרי תש”ט עד י”ד תשרי תש”פ.10-13.10.19 ,
המעוניינים להפעיל דוכן במקום יפנו למשרדי המועצה הדתית
החל מיום שני ,כ”ג אלול תשע”ט.23.9.19 ,

לחיים ויקטור רובין במות האחות אליס בן ציון ע”ה
לאלה אלתר במות האח חיים שלום ז”ל
לאליהו וקנין ורעיתו במות הבת יפה ע”ה
לשולי ובני אברמוב במות הבת ציפי ע”ה

חברות וחברים יקרים,

בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה ,אני מתכבד
לברך אותך ואת בני ביתך בשנת בריאות ,פרנסה טובה,
אושר והצלחה .שנה של שמחות אישיות ולאומיות כאחד.
שנה שבה נוכל כולנו ליהנות מפרי עמלנו ולייצר זכרונות
טובים לשנים הבאות .שנה שבה אנו וכל עם ישראל נזכה
לשלום ובטחון ,שלווה ובריאות .שנה ברוכה וגשומה .שנה
שבה על חיילינו ישובו לביתם .שנה של מעשים טובים.
שנה שבה כל משאלות הלב יתגשמו לטובה.
בשנה הקרובה נמשיך בעז”ה לקדם את העיר בגשמיות וברוחניות לטובת כלל
תושבי העיר.
בברכת כתיבה וחתימה טובה,
עו”ד איתן צנעני ,סגן ומ”מ ראש העיר

בבית-כנסת “מנין קרליבך” ,רח’ הכרמל 63
יתקיים בשני ימי ראש השנה מנין בנץ
תחילת התפילה בשעה .06:10
שנה טובה

ברכת יו”ר המועצה הדתית
תושבים יקרים,

ברכת חבר מועצת העיר
בפרוס שנה חדשה המסורת היהודית מבקשת להתמקד
בשלושה כיוונים במהלך החג בעיקר בתפילות :מלכויות
זכרונות ושופרות ולא בתחנונים למרות שעוברים כבני
מרון מול כסא הכבוד.
מלכויות כי אנחנו ממליכים את ה’ כי היום ברא את האדם
ולכן נהפך למלך כי הרי אין מלך בלי עם .להגיד לו כי ויכול
שהיה שווה לברא אותו.
זכרונות שאבותינו וגם חיילינו ועוד אנשים קדושים מסרו
נפשם לקדושת שם שמיים.
שופרות זועקים כלפי שמייה שרוצים להשתפר.
יהי רצון שכל העם ובמיוחד בעיר היפה שלנו יזכה לשנה טובה ומבורכת
מלאה בהישג ובהצלחה.
רפי קובי ,חבר מועצת העיר

ברכת חבר מועצת העיר
“ארץ אשר ...תמיד עיני ה’ אלוקיך בה מרשית השנה
ועד אחרית שנה” (דברים ,י”א ,י”ב)
נשאלת השאלה :לשם מה מפרטת התורה“ :מרשית השנה
ועד אחרית שנה”? הרי הקב”ה נמצא בה כל השנה .ואם
כן ,היה נכון לכתוב “לעולם ועד”.
אלא ,מבאר האדמו”ר הזקן בספר ה”תניא” כי בסיומה של
כל שנה ,בליל ראש השנה ,מסתלק רצונו של הקב”ה
מהעולם ,ואז צריך לעורר כביכול אצל הקב”ה את הרצון
לשוב ולמלוך כפי שמבקשים בכל תפילות ר”ה“ :מלוך על
העולם כולו בכבודך” .וכאשר ישראל תוקעים בשופר ומקבלים את הקב”ה למלוך
עליהם  -יורד אור חדש לעולם עבור השנה הבאה .וזהו הפירוש “מרשית” אותיות
תשרי .בכל ראש השנה יורד אור חדש לעולם המחייה אותו עד ליל השנה הבאה.
חברות וחברים יקרים,
עם פרוס עלינו השנה החדשה הבעל”ט ,אני מאחל לכולנו שנה של ראשית
והתחדשות .שהשנה החדשה תהיה שנה טובה ,שנת שקט ,שנה של ערבות
הדדית ואהבת הזולת ,שנה של בריאות ונחת ,לפרט ולכלל.
שנה בה נזכה להשיב הביתה את חיילינו ושבויינו ובהם בן עירנו ,סגן הדר גולדין.
שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה,
אמיר קולמן ,חבר מועצת העיר

תשרי הוא חודש מיוחד לעם היהודי  -חודש המציין תחילתה
של שנה חדשה ,של התחדשות ושל צמיחה ,של מחילה
לצד שמחת החגים .בעלון המצורף תוכלו להתעדכן
במגוון האירועים שהכנו לכם ויתקיימו במהלך חגי תשרי,
ביניהם תשליך ותקיעות שופר ,ערב סליחות ,מועדי
תפילות במבני ציבור ברחבי העיר במסגרת פרויקט
“מתפללים יחד” ,פעילויות לגילאים שונים ועוד .ברצוני
לברך את סגן ומ”מ ראש העיר ,עו”ד איתן צנעני,
את חבר מועצת העיר ,אמיר קולמן ,את חבר מועצת
העיר ,ד”ר רפאל קובי ואת כל העוסקים במלאכה
 יו”ר המועצה הדתית ,הרב ששון טרבלסי ,מנהל המח’ למורשת ישראל,שמשון ממליה וכל עובדי העירייה ,המועצה הדתית ורבני העיר  -העושים
רבות על מנת לתת מענה לכלל צורכי הציבור ולמען מתן שירותים
מיטביים לכל תושבי העיר.
מי יתן ונזכה כולנו בבריאות ,ברווחה ובתקווה ,שיבוא שלום עלינו ועל
כל בית ישראל .אני מאחל לכולנו ולכל בית ישראל ,שנה טובה ומתוקה ,שנת
בריאות ,הצלחה והגשמה וחג שמח.
שלכם ,רפי סער ,ראש העיר

ברכת סגן ומ”מ ראש העיר

תפילות בימי ראש השנה

בפרוש עלינו כנפי השנה החדשה ,נשא תחינה בבקשה
שתהא זו השנה שנה טובה ומוצלחת ,שנת בריאות,
שלווה ונחת ,שנה של אושר ושמחה ,מזל ,ברכה והצלחה,
שגשוג פריחה וצמיחה .שנה של סובלנות ,הבנה ואהבה,
ושיתמלאו כל משאלות לבנו לטובה .אמן!
בברכת כתיבה וחתימה טובה,
הרב ששון טרבלסי ,יו”ר המועצה הדתית

נע

פסטיבל האוכל של כפר סבא בפארק
יום חמישי ,י”ח תשרי תש”פ17.10.19 ,
משעה  18:00עד 23:00

פרטים והרשמה :נפתלי צוריאל 054-8069040
פרטים נוספים :המח’ למורשת ישראל ,טל050-3166453 .
היציאה מותנית בכפוף לתנאי מזג האוויר ומספר הנרשמים (יתכנו שינויים במסלול).

סליחות בביכנ”ס האר”י הספרדי בצפת

ובה
הט

ורכת  -מועדים לשמחה תזכו
לשני
ומב

ם רב
ות ו

מות
י

דמי כניסה  ₪30ליחיד  ₪50לזוג

יתקיים בימי שני בביכנ”ס “מנין צעירים” ע”ש אנטמן
רח’ הכרמל  ,63כפר-סבא.

בס”ד פרשת “נצבים” לחודש תשרי תש”פ

שנ

שבת עולמית  -עדן הראל ועודד מנשה

בוקר לימוד נשים בבית מדרש קהילתי

המחלקה
למורשת ישראל

מתפללים יחד
בי”ס לאה גולדברג  -רח’ ספיר 20
בי”ס שמעון פרס  -רח’ יאיר רוזנבלום 29
מדרשיית נועם  -רחבת ישראל סדן ( 2מניינים :ספרדי ואשכנזי)
מרכז ספורט אלון  -רח’ ששת הימים 32
בית הסטודנט  -רח’ שרת
אולפנת “אמנה”  -רח’ תל חי  2( 6מניינים :ספרדי ואשכנזי)
מרכז קהילתי דתי  -רח’ תל חי 68
בי”ס דבורה עומר  -רח’ הזמיר 3
מניין חדש! מעון “ילדות בכפר”  -דרך קדומים  ,24שכ’ הדרים
מועדי התפילות:
הדלקת נרות 17:56
ערב יום הכיפורים ט’ תשרי  -תפילת כל נדרי 18:05
יום הכיפורים י’ תשרי  -תפילת שחרית 08:15
תפילת יזכור ( 10:45 -זמן משוער)
תפילת מנחה 16:20 -
תפילת נעילה 17:35 -
תקיעת שופר וסיום הצום 18:51 -

שמחת בית השואבה המרכזית
שתתקיים אי”ה בחוה”מ סוכות יום שלישי,
ט”ז תשרי התש”פ  ,15.10.19בשעה 20:00
במגרש הכדורסל המקורה של תיכון הרצוג (היובל),
רח’ אז”ר  ,51כפר סבא

בתכנית הופעה שלמה של הזמר החסידי

ישי לפידות

אשר יארח

את הרכב הילדים “צמד ילד”

תשליך ותקיעות שופר

לפרטים נוספים :הגרעין התורני  -הרב מוטי דשא  ,050-2248304שמוליק ברגר 050-2188764
מח’ למורשת ישראל  -שמשון ממליה 050-3166453

מנהג ישראל ביום ראש-השנה להתקבץ יחדיו כל בית ישראל
לתשליך ברוב עם שיתקיים ביום שני,
א' דראש השנה ,א' תשרי תש"פ ( )30.9.19בשני מוקדים:

יום עיון לקראת הימים הנוראים

א .מתחם הבריכות האקולוגיות הסמוך לבית יד לבנים ,היכל התרבות העירוני,
רח' ירושלים בשעה  17:00בהשתתפות הרב שמואל אברך שליט"א
לאחר מכן תתקיים תפילת מנחה.
ב .בבריכה האקולוגית בפארק כפר סבא ,הכניסה מרח' הגליל בשעה 17:00
בהשתתפות הרב ששון טרבלסי שליט"א

בית המדרש הקהילתי מזמין את הציבור ליום עיון לקראת הימים הנוראים
ביום רביעי ,כ”ה אלול תשע”ט.25.9.19 ,
בתכנית:

19:15
19:30
20:15
21:30

תפילת ערבית
הרב ליאור אנגלמן ,ראש בית המדרש
הרב ערן טמיר ,ראש ישיבה גבוהה “אורות אשקלון”
הרב מיכאל טוביאנו ,מכון “מאיר”

האירוע יתקיים בבית המדרש הקהילתי מנין צעירים ע”ש יעקב אנטמן
רח’ הכרמל  ,63כפר-סבא.
הכניסה ללא תשלום לגברים ונשים.

יוגש כיבוד קל.

הקפות שניות
הציבור מוזמן להקפות שניות
שיתקיימו ביום שני ,מוצאי שמחת תורה
כ”ב תשרי תש”פ ,21.10.19 ,בשעה 21:00
בשני מוקדים:

רחבת בית-הכנסת המרכזי ,רח’ הרצל פינת ויצמן
עם נתנאל קופרמן  -הלהקה
והזמר אבנר גלבוע
רחבת קולנוע חן ,רח’ לוי אשכול 37
עם הזמר אבישי אשל ולהקתו

מקום מיוחד לנשים.

“לשמוע אל הרינה ואל התפילה”
הציבור הרחב מוזמן להשתתף
באמירת סליחות מרכזית בנוסח קרליבך עם

יצחק מאיר וחברים
בליווי כלי נגינה

הסליחות יתקיימו אי”ה ביום חמישי ,ד’ תשרי תש”פ ()3.10.19
בבימ”ד קהילתי “מניין צעירים בני עקיבא” ע”ש יעקב אנטמן ,רח’ הכרמל .63
בשעה  - 24:00שיחת התעוררות
בשעה  - 00:30סליחות
עזרת נשים פתוחה.

ערב סליחות בנוסח יהדות מרוקו
יתקיים ביום חמישי ,כ”ו באלול תשע”ט ()26.9.19
בבית הכנסת “תפילה למשה” ,רח’ בר אילן  ,20כפר-סבא.
בשעה  23:45לימוד פיוטים מהסליחות מפי הפייטן החזן שמעון אילוז הי”ו
הי”ו
בשעה  24:30סליחות מפי הפייטן החזן

שמעון אילוז

הציבור מוזמן.

