פעילות משפחות צעירות בקהילת הוד והדר
תש"פ ()2019-2020
משפחות צעירות שלום!
אנו שמחים להציג בפניכם את תוכנית הפעילות למשפחות צעירות בקהילת הוד והדר לשנת תש"פ .אנו
ממשיכים בבניית גרעין משפחות צעירות המשויכות לקהילת הוד והדר ,המעוניינות בקיום המסורת
היהודית באופן פתוח ,סובלני ,שוויוני ורלוונטי .מקום בו ילדינו חווים יהדות על הצד היפה שלה בה הם
מרגישים שבית הכנסת הוא מקום שכיף לבוא אליו .קהל היעד שלנו הם בני משפחות חילוניות
ומסורתיות מכפר סבא והאזור ,כמו גם הדור השני של הקהילה ,בוגרי נוע"ם ,חברי קהילה עם ילדים עד
גיל .18
בשנה שעברה עשרות משפחות השתתפו בפעילויות הרבות ואנו מקווים שתבואו ותשתתפו בפעילות
של השנה הקרובה!

אירועי חגים במהלך השנה
 31באוגוסט שבת שלום כיתה א' עם עלייה לתורה של הילדים העולים לכיתה א',
מתחילים גן או כיתה חדשה
 30בספטמבר תפילות ילדים לבוקר ראש השנה הראשון
 1באוקטובר ארוחת צהריים קהילתית לכבוד ראש השנה בפארק הזכרון
 13באוקטובר קישוט סוכת הקהילה בבוקר ערב החג (יום ראשון) .הפיצה וחומרי האומנות עלינו...
 21באוקטובר פעילות ילדים לשמחת תורה וארוחת צהריים קהילתית בקהילה
 25בדצמבר מסיבת חנוכה לילדים ולמבוגרים.
סדר ט"ו בשבט לכל המשפחה.
 9בפברואר
קריאה במגילה ומסיבת פורים
 9במרץ
טקס ההבדלה בין יום הזכרון ליום העצמאות עם מצעד דגלים של הילדים.
 28באפריל
ארוחת ערב קהילתית לשבועות
 28במאי

שבתון קהילתי  -כולל המשפחות הצעירות
שבתון לחברי הקהילה בבית ספר שדה עין גדי .עלות ילדים למשפחות הצעירות תכוסה על ידי הקהילה.
תוכנית השבתון מתאימה למשפחות צעירות ותותאם לילדים צעירים.

 6-7בדצמבר
ארוחות ערב וקבלת שבת למשפחות צעירות
נפגש לקבלת שבת למשפחות ולילדים ואז נאכל כולם ביחד ארוחת ערב שבת משותפת.

 13בספטמבר  22 -בנובמבר  31 -בינואר  3 -באפריל  26 -ביוני

שבת אירוח בבתים
משפחות ותיקות מארחות צעירות

 21בפברואר

מועדון נוע"ם – יהדות בכיף
יהדות בכיף עם משחק ותפילה לכיתות ג' עד ו' – שבת בבוקר בשעה  10:00ברוח ערכי תנועת נוע"ם.

 28בספטמבר  26 -באוקטובר  9 -בנובמבר  21 -בדצמבר  4 -בינואר
 18בינואר  22 -בפברואר  7 -במרץ  21 -במרץ
 18באפריל  2 -במאי  13 -ביוני  27 -ביוני

לפרטים נוספים -הרב צביקה גרץ
rav@hodvehadar.org 052-4092211

קהילת הוד והדר

www.hodvehadar.org

