
שערי קדםשערי קדם
קהילה הליברלית  בהרצליהקהילה הליברלית  בהרצליההה

  יחדות מתקדמת בישראליחדות מתקדמת בישראל

SHA'ARE KEDEMSHA'ARE KEDEM
The Liberal Jewish CommunityThe Liberal Jewish Community  - 
Renewing Tradition  Renewing Tradition  

HerzliaHerzlia

ШШ аарей  аарей  кедемкедем
Община либерального иудаизмаОбщина либерального иудаизма

    Diary for the New YearDiary for the New Year    57805780      לוח  הקהילה  לחגים  ה'תש"פלוח  הקהילה  לחגים  ה'תש"פ
בשעהבשעה לוח עברילוח עברי תאריךתאריך יוםיום

וילך   נצביםפרשת            קבלת שבת  18.15 Sept 19 27 אלולזכ" יום ו'

ה'תש"פראש השנה  ערב 18.00 כ"ט אלול 29 Sept 19 יום א'

ראש השנהתפילת  10.00 א" תשרי 30 Sept 19 'ביום 

רפרפפרשת וילך              שבת שובה קבלת
18.00 ה" תשרי 04 Oct  19 יום ו'

Fast commences 17.5017.50
18.18.0000נא להגיע ב- נא להגיע ב- 

18.1018.10 לערב יום כיפור   כל נדריכל נדרי ט" תשרי 08 Oct  19 יום ג'

Yom Kippur morning

Afternoon sevice Yizkor

Ne'ila - Closing supplication  

Havdala Termination 18.55  [Hertzlia]

יום כיפוריום כיפור שחרית
מנחה - יזכור - זכר העבודה  

נעילה
הבדלה ־ סיום

10.30
16.00
17.40
18.55

י" תשרי 09 Oct  19 'דיום 

18.00 האזינוהאזינופרשת פרשת         קבלת שבת י"ב תשרי 11 Oct  19 יום ו'

1800      קבלת שבת  בשעה  5775 * י' חשון   2019טובר   אוק25מיום ששי   יום ו'

Our K'hilla is a Progressive / Reform congregationOur K'hilla is a Progressive / Reform congregation  -                       !        !  כולם מוזמניםכולם מוזמנים -  - הכניסה חופשיתהכניסה חופשית
  Send a mail with your name and Mobile Phone # to reserve your place   Send a mail with your name and Mobile Phone # to reserve your place   שלח לנו דוא"ל עם שם ומספר נייד כדי לשמור מקומותשלח לנו דוא"ל עם שם ומספר נייד כדי לשמור מקומות

Contact 0544-972-362                 shaarekedem@gmail.com  Contact 0544-972-362                 shaarekedem@gmail.com   
כל התפילות מתקיימות ב:

לא למשלוח דאר  הרצליה (קרוב ללב העיר)   66רח' סירקין רח' סירקין הגמלאים הגמלאים מועדון מועדון 

 All services take place at the Bet Knesset [Temple] Moadon HaGimlaim  6 Sirkin Street - Herzlia [ Town centre] Not for post

הקהילה לישראלים המתחדשיםהקהילה לישראלים המתחדשים  

 www.Shaare-kedem.org.iL


