
 Schedule for High Holiday Service חגי תשרי -זמני תפילות 
 Rosh HaShana service ערב ראש השנה 02:55 90/52

 Rosh HaShana Morning service תפילת ראש השנה 03:55 –2:35  90/52

באותו  -תשליך צפונית לחוף מנטרי   00:55

 ערב לא תתקיים תפילת ערבית
Tashlich (Alma Beach near the Manta Ray restaurant( 

 Rosh HaShana second day morning service תפילת שחרית יום שני של ראש השנה 03:55 – 2:35 90/52

סליחות ולימוד על ההתחדשות והסליחה  93:55 – 90:35 92/52

 “דרך אברהם”בשיתוף עם 
Slihot and study with Rav Roberto Arbib with the collabora-
tion of “Derekh Abraham” 

 Kabalat Shabbat Friday Evening Service קבלת שבת 02:35 03:35 35/52

 Shaharit Shabbat morning service שחרית של שבת 09:55 2:35 50/05

 Kol Nidre כל נדרי 95:35 03:35 51/02

 Kippur Morning  service שחרית יום כיפור 03:55 52:55 50/05

 Minha מנחה 00:35 00:55

 Afternoon services and Ne’ila נעילה 02:55 00:35

 Arvit Hag Sukkot ערבית של חג סוכות 02:55 03:55 52/05

 Morning  service and lunch in the Sukkah שחרית של סוכות וסעודה בסוכה 03:55 2:55 05/05

 Kabalat Shabat קבלת שבת 03:55 01/05

 Shabat Sukkot morning service שחרית  שבת של סוכות 09:55 2:55 00/05

 Simhat Tora Evening service ערב שמחת תורה 02:35 00:35 00/05

 Shaharit service of Simhat Tora תפילת שחרית שמחת תורה 09:55 2:55 00/05

 שנה טובה!

 להזמנת מקומות ישיבה לחגים:

 503-1005109מזכירות: 

 , פינת רחוב אילת,19רחוב שלוש 

 יפו-תל אביב

www.kehilanevetzedek.com 

Shana Tova! 

Book your seat for Yom Kippur: 

Secretary: 503-1005109 

19 Chelouche St., corner of Eilat Street 

Jaffa-Tel Aviv 00535 

www.kehilanevetzedek.com 

 חגי תשרי תשפ"ג   
הקהילה המסורתית נווה צדק 

מזמינה אתכם לחגוג בבית הכנסת 

במרכז נווה שכטר את ראש השנה 

ושאר חגי תשרי עם הרב רוברטו 

, באווירה פתוחה ושוויוניתארביב, 

המשלבת נאמנות למסורת היהודית 

פתיחות לעולם ולהלכה, לצד 

המודרני ולתרבות הדמוקרטית 

 .וההומניסטית

All the events are submitted to the Health Ministry rules - כל האירועים כפופים להוראות משרד הבריאות והתו הירוק וניתנים לשינוי 

 במקרה של כמות מתפללים מעבר למספר מקומות בבית הכנסת תינתן זכות קדימה לחברי הקהילה

http://www.kehilanevetzedek.com
http://www.kehilanevetzedek.com

