
“בעמדנו 
בראשית השנה החדשה, 

המיוחדת בכך שהיא “שנת הקהל”... 
היהודים...  כל  את  הקהילו  כאשר 
קורא  היה  והמלך  המקדש,  בבית 
התורה,  מן  פרשיות  באזניהם 
ידיהם  ולחזק  במצוות  לזרזם  כדי 
ביהדות,  ב”ליראה את השם”,  יותר 
בפעולות  וההוספה  ומצוות.  תורה 
עוד  תקרב  האמורות  הכלליות 
יקיימו  שבו  הזמן  את  ותחיש  יותר 
פרטיה,  בכל  “הקהל”,  מצוות  את 
את  וישמעו  ממש,  המקדש  בבית 
קריאת הפרשיות בתורה מפי המלך 

המשיח, במהרה בימנו ממש.”
)מכתב כללי מהרבי, תשרי תשמ”ח(

ניתן לרכוש את
4 המינים לחג בבית חב”ד  

התמר 4 מרכז מסחרי )קומה 2(
 04-9890398     

      סוכות

          זמן שמחתנו בו אנו 
חוגגים את אחדותנו. כל הגוונים 

שמרכיבים את עם ישראל, 
כדוגמת ארבעת המינים, 
מאוגדים בסוכה אחת. 

      
שמחת תורה

חג החותם את ימי הסוכות, ובו אנו 
חוגגים את שמחת סיום התורה 

ואת ההתחלה מחדש - מבראשית, 
בעריכת הקפות שירה וריקודים 

עם ספרי התורה.

          ראשון | כ”א תשרי | 16.10  
הדלקת נרות 17:36

  תפילת ערבית 18:30
  קידוש | כיבוד עשיר 
     הקפות ראשונות 18:50

          ‘אור מנחם’ - האלונים 17 
             ‘אור הגאולה’ - נחל שורק 2

שני | כ”ב תשרי | 17.10

 י”ד-כ”א תשרי | 9-16.10

              
              מוזמנים 

לסוכות של בית חב”ד 
ברחבי יקנעם )מלבד שבת( 

לנטילת לולב ואתרוג.

         שמחת בית השואבה  
חגיגית מידי ערב במוקדים שונים 

ברחבי העיר | 19:00 |      04-9890398 

שמחת בית השואבה 
וכינוס “הקהל” מרכזי

חגיגה יחודית ל”שנת הקהל” - בתפילה 
שנזכה להתקהל בבית המקדש יחד כל 
העם לשמיעת קריאת התורה מפי מלך 

המשיח, אמן, כן יהי רצון.

‘אור מנחם’ - האלונים 17 
שחרית 9:30

קידוש | הקפות
קריאת התורה 14:00 

‘אור הגאולה’ -נחל שורק 2
שחרית 8:45 

קידוש | הקפות 
קריאת התורה 10:00 

בית חב”ד מאחל לכם 
שנה טובה ומתוקה

  054-6437705      04-9890398 
 chabadyokneam.org  

  beitchabadyokneam@gmail.com

 התמר 4 מרכז מסחרי )קומה 2( 
בית חב”ד יקנעם

הנה זה משיח בא! 

פותחים 
שנה טובה ומתוקה

עם בית חב”ד 

בס”ד



ראש השנה 

בחג זה אנו מקבלים על עצמנו את 
מלכותו של האלוקים כמלך על כל 
אדם  כל  של  עתידו  ונקבע  הארץ, 

וכל יצור בשנה החדשה

 
ראשון | כ”ט אלול | 25.9

 
הדלקת נרות 18:03

שני | א’ תשרי | 26.9

תשליך 18:15
הדלקת נרות 19:09*

*רק בהעברה מאש קיימת. יש להשאיר לצורך 
זה נר נשמה דולק מלפני החג. 

יום כיפור 
ביותר  הקדוש  היום  הוא  כיפור  יום  צום 
בשנה. ביום זה אנו חוזרים בתשובה על 
החטאים, אלוקים מוחל עליהם, ומתגלת 
עם  מותנה  הבלתי  הקשר   - הנשמה 

אלוקים.

ניתן לערוך את פדיון כפרות 
בבית חב”ד יקנעם | התמר 4 

מרכז מסחרי )קומה 2(
באתר מאובטח 

chabadyokneam.org/פדיון-כפרות
)טלפון וואטסאפ( 04-9890398 

שלישי | ט’ תשרי | 4.10
הדלקת נרות 17:51 | כל נדרי 18:05

רביעי | י’ תשרי | 5.10
שחרית 8:30 | יזכור 11:00
מנחה 16:45 | נעילה 17:50

סיום הצום ותקיעת שופר 18:57

אתם מוזמנים 
למוקדי ‘בית הכנסת הפתוח’ 

לתפילות היום הקדוש 
בית כנסת ‘אור מנחם’ - האלונים 17 

בית כנסת ‘אור הגאולה’  - נחל שורק 2 
 בית ספר ‘תדהר’ - בנטל 3 

 אשכול גנים חדש - שער הגיא

הכניסה חופשית | כיפות | טליתות | מחזורים 
עם הסברים | מקומות לגברים ונשים

ביקנעם כולם 
שומעים שופר!

המצוה המרכזית של ראש השנה, 
היא האזנה לקולות השופר בשני 
ימי ראש השנה. אתם מוזמנים 
להגיע למוקד הקרוב אליכם 
ולזכות במצוות תקיעת שופר

שני ושלישי | א’-ב’ תשרי | 26-27.9
 

‘אור מנחם’  
17 האלונים 

תפילת שחרית 9:30
תקיעת שופר 11:00
תפילת מנחה 17:45

17:00 יקנעם מושבה
פארק במרכז 

המושבה

17:00 דיור מוגן - רח’ 
השיטה

17:00 נוף לכרמל
פארק גנדי

17:00 רמת יקנעם
פארק אורנים 
פינת צאלים

17:45 פארק 
אלונים והרדופים 

)מול ביס ארזים( 

 17:30 גגות ירוקים
מגרש הכדורגל 

17:30 גבעת יערה
מגרש כדורגל - 

רחוב הירדן

17:00 גבעת אלונים
גן שעשועים יער אודם

17:45 חרמון 
פינת נחל שורק

 17:00 שער הגיא
פארק החבלים

17:45 פארק 
המזרקות

 

‘אור הגאולה’ 
2 נחל שורק 

תפילת שחרית 8:30
תקיעת שופר 10:30
תפילת מנחה 17:45

שני ושלישי | א’-ב’ תשרי | 26-27.9
 


