
"ְּפַּתח ָלּנּוֹ שַער..."
יום כיפור מקומי בשמשית

יום כיפור הוא יום של עצירה, התכנסות פנימה, הפסקת המרוץ המטורף 
של לוח הזמנים וכניסה לזמן אחר. הזמן הלבן. זמן של יום כיפור.

לאורך שנותינו הספורות במקום הזה, התפתחה בשמשית מסורת

יום הכיפורים. שערי תפילה, שערי לימוד, מפגש ושיח –  של פתיחת שערים אל 
העוסקים כולם בתכנים של יום הכיפורים. 

"פתח לנו שער, בעת נעילת שער, כי פנה יום", אומרת התפילה המסכמת את 
היום. ואנחנו, כמי שמאמינים גם בכוחם של הלבבות לפתוח שערים,

מבקשים לתת ביום הזה מקום ללב האנושי.

מקום לשערים רבים ומגוונים. שערים מקומיים של קהילה:

שערי תפילה למשפחות, שערי לימוד למבוגרים,

שיחות אל תוך הלילה לבני הנוער וסיפור לשעת בוקר לילדים.

את כל מפגשי היום הזה שוזרים חוטים רעיוניים דקים של יום הכיפורים:

חוטים של סליחה ומחילה, תשובה וכפרה, חוטים שבין אדם למקום

ובין אדם לחברו. חוטים דקים, הנפגשים אי שם למעלה, ופותחים שערי מרום.

משנה לשנה מתרבים השערים, וכיווני מחשבה חדשים נפתחים.
בעמודים הבאים תמצאו את התכנית לשנה זו –

עשירה ומפורטת, ובנויה על הכוחות המקומיים של שמשית.
כל אחד ואחת מאיתנו מוזמן למצוא לו את דרכו, ולפתוח שער ליום הזה. 

תפילת משפחות פותחת תיערך בערב החג ותפילה נועלת לקראת סיומו.

פרקי שירה עברית מכאן ועכשיו, לצד מזמורי תפילה עתיקים מהמחזור,

משתלבים ביחד לתפילה מקומית, בקריאה, שירה ונגינה.

התפילה הפותחת תיערך במועדון הנוער, ביום ראשון, בשעה 18:00.

התפילה לקראת נעילה תיערך במועדון הנוער, ביום שני, בשעה 16:30.



27.9.09 - ערב יום כיפור )למבוגרים ונוער(

מקום מנחים  נושא   שעה 

גן תאנה ג'יי דור  לסלוח לעצמי ולסלוח לאחר   19:30
דמיון מודרך    

ויצירה אינטואיטיבית    
בנושא סליחות    

גן תאנה דפנה מלמוד  חומות של תקווה   21:00   
ונעה בן נעים על סליחה בין כתלי הכלא     

גן תאנה מירי בויום  על הרוחני באמנות   22:30   

גן תאנה אסנת בלאס  על מושג השעיר לעזעזל   00:00   
ממסכת יומא עד היומיום שלנו    

גן תאנה שרון רויטר  הישרדות ואנושיות -    01:30   
}לבני    וענת ליברמן  דבר והיפוכו?     

הנוער{      

     

גן תאנה יעל דנק  סליחה, סליחה,   03:00   
}לבני  אבל מה עם הכעס...?      
הנוער{      

28.9.09 -  יום כיפור )למבוגרים ונוער(

מקום מנחים  נושא   שעה 

יער שמשית. ערמון קיל  צ'י על הבוקר   06:30   
}יציאה מהקצה התבוננות פנימית במצבים       

העליון של רח' שחם{  סטאטיים ודינאמיים       
     

חדר מחול דפנה טרייבר  אי פגיעה   08:00   
}להביא מזרון או בעצמי ובאחר,       

מגבת לגב{  באימון ובחיים       

גן תאנה אורית סוקר  ספר המעשים לעגנון   09:00   
על התלבטויות של אמונה ודת    

גן תאנה מיכאל בן נעים  שירה ונגינה   10:30   
}עם כלי נגינה{ ושרגא ברויאר  מדיטאטיבית.     

}מסע רוחני      
בהשראת מקורות יהודיים    

שחודרים ללב{    

גן תאנה גילת רווה-אור  נשימה יתרה    12:00   
על נשימה בין גוף ונפש    

מועדון הנוער   עדה בארי  מנהיגים במקרא -   12:00   
חטאים וכפרה    

גן תאנה אלדד פורת  חשבון נפש חינוכי   13:30   
חגיגה של תקוות קצרות?    

גן תאנה ליאת לוי  מסליחה לתשובה   15:00   
ויעל ארנוב להשאיר את רגשות האשם     

ההוריים מאחור    



28.9.09 - יום כיפור  לילדים

מקום מנחים  נושא  שעה   

מועדון הנוער איזבל שקותאי  סיפור ליום כיפור   09:00   
}לגילאי 3-6{ שעת סיפור     

לקטנים שבחבורה     

מועדון הנוער לירז לוי  ממחזרים בתשובה   10:00   
}לגילאי 6-9{ פעילות לילדים     

בהיבט סביבתי     

מועדון הנוער  איריס רז  שיחה על סליחה   11:00   
}לגילאי 9-12{ סיפור לדור הצעיר      

    

עיצוב גרפי: רואיסה | איריס הימן


