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1 2 3 4 
 

על הרצאה מדרש בית 20:15     
ד"ר קהלת ספר החכמה      ספרות

 ציפי לוין בירון

5 6 
 

  13:00 בר מצוה איתן ורנר עם הרב בני
 15:45 בר מצוה מיכאל גולדברגר עם הרב בני

 18:00 קידוש ירדן זייפרט עם ירון הורביץ
 

 7 שופטים
 9:30 בר מצוה יאיר קורן עם הרב אמיר

 וינד מלווה מוסיקלי ליאור הסס
 12:45 בת מצוה רוני רוזנשטיין עם הרב

 אמיר וינד מלווה ליאור הסס
 17:30 בר מצוה ניתאי מאירסדורף עם

 הרב אמיר וינד מלווה מוסיקלי ליאור
 הסס

8 
 

9 10 
 

11 
 19:00 קורס בר / בת מצווה 1
 20:15 בית מדרש הרצאה על

 ספרות החכמה  ספר קהלת
 ד"ר ציפי לוין בירון

12 13 
 10:30 רותם כהן בר מצוה עם הרב בני מיניץ

 18:00 קידוש אורי נבון עם הרב אלי לוין

 14 כי תצא
אלי הרב עם זייפרט ירדן מצוה בר 8:30        

 לוין מלווה בני מיניץ
הרב עם למרוביץ רועי מצוה בר 13:00       

 אלי לוין מלווה בני מיניץ
לוין אלי הרב עם נמירוף יונתן 17:30       

 מלווה מוסיקלי ליאור הסס
15 

 
16 

 
17 

 

18 
 19:00 קורס בר / בת מצווה 2

על הרצאה מדרש בית 20:15     
השירים שיר החכמה     ספרות

  פרופ' מאירה פוליאק
 

19 
 

20 
גדי הרב עם ברקאי בק יובל מצוה בר 13:00         

 רביב
אלי הרב פיין ודור למדן יהונתן קידוש 18:00        

 לוין

 21 כי תבוא
אלי הרב עם למדן יהונתן מצוה בר 9:30        

 לוין מלווה מוסיקלי אוריה ברטל
אלי הרב עם פיין דור מצוה בר 12:45        

 לוין מלווה מוסיקלי אוריה ברטל
אלי הרב עם נבון אורי מצוה בר 17:45        

 לוין מלווה מוסיקלי אוריה ברטל
22 23 

 
24 25 

 19:00 קורס בר / בת מצווה 3
 

26 
 

27 
 18:00 קידוש עם הרב אלי לוין

 28 ניצבים
הרב עם גורנת עמיר מצוה בר 12:45       

 אלי לוין מלווה מוסיקלי בני מיניץ
אלי הרב עם בר דניאל מצוה בר 17:30        

 לוין מלווה מוסיקלי ליאור הסס
 20:30 מופע מקהלה דודו זבה

29 
 ערב ראש

 השנה
 תפילת ערב

18:00 

30 
 א ראש השנה

 תפילת חג
9:00 

     

https://milog.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4'/s/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA


 


