תשעה ימים של חגיגה יהודית ישראלית בסוכת בית תפילה ישראלי ונמל תל אביב  -תשע"ט 2018 -
יום ראשון | ערב סוכות

י"ד תשרי תשע"ט | 23.09.2018

16:30
17:30

הרמת כוסית

18:00

מופע קלייזמר "הניגונים שלי"
עם גל קליין וטל אבן צור

20:00

השקת הסוכה תשע"ט

20:30

מעגל שירה מקודשת

סטנד אפ סובלנות

19:00

מופע סטנד-אפ חברתי עם גיל
קופאטש ,מוחמד נעמה ,שלמה
בייבי ,דורון רהב ,אלי חביב

20:30

בשיתוף "פלא"

קבלת חג מוסיקלית
עם בית תפילה ישראלי

ערבית מוזיקלית
עם שמעון סמיט

18:30

Z TALKS 2100

מהו החזון הציוני המעודכן למאה
ה ?21-עם פרופ' גיל טרוי ,ד"ר עדינה
בר שלום ,הרב שרון שלום ואורחים
נוספים .בשיתוף מרכז מורשת בגין

20:00
יום חמישי | ג' חוה"מ

יום שלישי | א' חוה"מ

י"ח תשרי תשע"ט | 27.09.2018

ט"ז תשרי תשע"ט | 25.09.2018

19:00
20:30

10:00

יוגה בסוכה

הביאו עמכם את האוכל

11:00

ערב שירי נעמי שמר
עם עתליה לביא ויותם מהלר

12:00

ארוחה חג בסוכה
לו יהי

יום שני | סוכות

ט"ו תשרי תשע"ט | 24.09.2018

10:00
11:30
12:30
14:00
15:00
16:30

13:30
14:30

שחרית מוסיקלית לחג
עם בית תפילה ישראלי

16:00

סיפור ארבעת המינים
הצגת ילדים והפעלה

17:00

בסוכה שלנו שמחה וצהלה
ריקודי הורים וילדים

סיפור ארבעת המינים
הצגת ילדים והפעלה

שירה בציבור לכל המשפחה
עם שמעון סמיט

LIKE COVER BAND
שירים מכאן ומשם

19:00

יום רביעי | ב' חוה"מ

י"ז תשרי תשע"ט | 26.09.2018

סיפור ארבעת המינים

10:00

יוגה בסוכה

בסוכה שלנו שמחה וצהלה

11:00

סיפור ארבעת המינים

הצגת ילדים והפעלה

ריקודי הורים וילדים

ABADA CAPOEIRA

12:00

קפוארה חרדית  -מופע והפעלה

סיפור ארבעת המינים

13:30

הצגת ילדים והפעלה

ג'ק ואפון הפלא

14:30

הצגת ילדים  -בית אריאלה

מיתרים
ערב הרכבים מוסיקליים של
קהילות משותפות דתיים וחילוניים

"בזמן"
מסע מדרשי ומוזיקלי
בלוח השנה היהודי
ישראלי עם פרופ'
דליה מרקס ,הרב
אסטבן גוטפריד
ואנסמבל בית
תפילה ישראלי

16:00
17:30

10:00

יוגה בסוכה

11:00

סיפור ארבעת המינים

12:00

הצגת ילדים והפעלה

בסוכה שלנו שמחה וצהלה

13:30

ריקודי הורים וילדים

סיפור ארבעת המינים

15:00

מיץ פטל

16:00

הצגת ילדים והפעלה

הצגת ילדים  -תיאטרון פנימה

מלכת השלג
הצגת ילדים  -בית אריאלה

להקת נוריאל

17:00

הצגת ילדים והפעלה

בסוכה שלנו שמחה וצהלה
ריקודי הורים וילדים

קלימבה
מופע כלים אקזוטיים וסדנת
מוזיקה לילדים

סיפור ארבעת המינים
הצגת ילדים והפעלה

איתמר פוגש ארנב
הצגת ילדים  -בית אריאלה

EYE CONTACT

ניסוי חברתי המזמין את הבאים
לסוכה להביט אחד בשני בעיניים

דוב אלבוים מגלה את מגילת
העצמאות

19:00

שיחה עם רני יגר לרגל השקת
הפרויקט תלמוד ישראלי  -מסכת
עצמאות .בשיתוף בינ"ה

20:30

תפילה בין דתית וקריאה
למתינות דתית עם יאיר דלאל
ומקהלת השלום
טקס בהשתתפות מנהיגי דתות,
אנשי ציבור ושגרירים זרים בארץ.
בשיתוף "הינם" ו"תג מאיר"

יום שישי | ד' חוה"מ

12:00

שירים מכאן ומשם

13:30
15:00
16:00
17:30

דירה להשכיר
הצגת ילדים  -תיאטרון פנימה

איילת מטיילת

הביאו עמכם את האוכל

פרס היצירה לאלון אוליארצ'יק
מופע מחווה בהשתתפותו
והענקת פרס היצירה

יום שבת | ה' חוה"מ

כ' תשרי תשע"ט | 29.09.2018

10:00
11:30

י"ט תשרי תשע"ט | 28.09.2018
LIKE COVER BAND

ארוחת שבת בסוכה

12:30
13:30
14:30

הצגת ילדים  -תיאטרון פנימה

שחרית מוזיקלית לשבת
עם קריאה בתורה והלל

סיפור ארבעת המינים
הצגת ילדים והפעלה

בסוכה שלנו שמחה וצהלה
ריקודי הורים וילדים

בסוכה שלנו שמחה וצהלה
ריקודי הורים וילדים

הפנינג ריקוד ,תנועה ומשחקים
לכל המשפחה עם קרינה

הנסיכה שרצתה את הירח
הצגת ילדים  -בית אריאלה

קבלת שבת מוסיקלית
עם הרב אסטבן גוטפריד ,רני יגר
ואנסמבל בית תפילה ישראלי

פולק ,רוק ומוסיקת נשמה

17:30

מתחילים מבראשית
מופע ושיחה על ספר בראשית
והתחלות ,עם הרב אסטבן
גוטפריד ,עתליה לביא ויותם
מאהלר

סוכת בית תפילה ישראלי  -תשע"ט 2018 -
19:00

הבדלה ומופע שירי לאדינו
עם קובי זרקו

17:30

ערבית לחג והקפות שמחת
תורה שיוויוניות

21:00

אושפיזין של שירה  -הליקון
והסלון של אלייב

21:00

מורן מייזלס בהופעה

רני יגר ,הרב אסטבן גוטפריד
ואנסמבל בית תפילה ישראלי

משוררים מזמינים אושפיזן
מגיבורי השירה העברית  -רוני
סומק ,עדי קיסר ,נורית זרחי ,גלעד
מאירי ,אליעז כהן ,בהנחיית איריס
קול ומעברים מוסיקליים של הסלון
של אלאייב.

23:00

שירים ישראליים מקוריים

יום שני | שמחת תורה

כ"ב תשרי תשע"ט | 1.10.2018

10:00

שחרית מוסיקלית
והקפות שמחת תורה

12:00

הפנינג DRUMS ALIVE

16:00
תיקון ליל הושענא רבה
לומדים יחד כל הלילה עם בית
המדרש לסובלנות באבו גוש ואורחים,
בשיתוף "הינם"

17:30

יום ראשון | הושענא רבה

כ"א תשרי תשע"ט | 30.09.2018

10:00
11:00
12:00
13:30
14:30
15:30

יוגה בסוכה
עם ארז

מיץ פטל
הצגת ילדים  -תיאטרון פנימה

הפעלות מקפיצות לכולם עם קרינה

קלימבה
מופע כלים אקזוטיים וסדנת
מוזיקה לילדים

יהדות ישראלית הלכה למעשה
רני יגר ,הרב אסטבן גוטפריד
בשיח על יהדות ודמוקרטיה

19:00

הרמת כוסית ופרידה מהסוכה
תשע"ט

20:00

הקפות שניות מוזיקליות
ושיוויוניות עם בית תפילה
ישראלי

בסוכה שלנו שמחה וצהלה
ריקודי הורים וילדים

בית תפילה ישראלי

מייסדים :הרב אסטבן גוטפריד ,רני יגר | יו"ר :רונן קלר
ניהול מוזיקלי :יותם מהלר ועתליה לביא | ניהול תוכן :שרון אבולעפיה
הפקה :חן חזיזה ונדב גרינברג

בית תפילה ישראלי מציע לכם אפשרויות חדשות להתחבר למורשת
ולתרבות היהודית וליצור יחד יהדות ישראלית  -יהדות מכאן ועכשיו.
אתם מוזמנים לקחת חלק ביהדות קהילתית ,שמחה ,יצירתית ומלאת
רוח ,יהדות המעוגנת במסורות ממזרח וממערב ומקדמת צדק חברתי,
דמוקרטיה ושוויון.
שבתות ,חגים ,טקסי חיים ,בר ובת מצווה  -אלה רק חלק מההזדמנויות
ליצור יחד את היהדות רלוונטית לחיינו.
לפרטים נוספים על בית תפילה ישראלי
ועל ארגונים נוספים של יהדות ישראלית בכל הארץ:

www.btfila.org | office@btfila.org
077-300-3655
חפשו אותנו בפייסבוק בית תפילה ישראלי
לתכנייה המלאה והמעודכנת של הסוכה הגדולה היכנסו:

איילת מטיילת
הצגת ילדים  -תיאטרון פנימה

בסוכה שלנו שמחה וצהלה
ריקודי הורים וילדים

LIKE COVER BAND
בשירים מכאן ומשם

להתראות בסוכות תש"ף!

www.suka.btfila.org

בית תפילה ישראלי ונמל תל אביב
מארחים בסוכה הגדולה
חוגגים סוכות בתשעה ימי תרבות ,רוח,
מוזיקה ויצירה של יהדות ישראלית
סוכות תשע"ט | 23.9.2018 - 1.10.2018

הכניסה חופשית! על בסיס מקום פנוי

