
יום ראשון | ערב סוכות
י"ד תשרי תש"ף |  13.10.2019 

יום שני | סוכות
ט"ו תשרי תש"ף | 14.10.2019 

16:00 "סוכה של שלום" – חמוטל שעת 
סיפור לילדים בהשתתפות הקהל 

- חמוטל שטיינדי 

17:30 קבלת חג מוזיקלית
עם בית תפילה ישראלי

10:00 שחרית מוזיקלית לחג
עם בית תפילה ישראלי

12:00 השורש של טובי –
שעת סיפור בשיתוף בית אריאלה   

מספרת: רזיה מזרחי 

13:30 ארבעת המינים מתעוררים 
לחיים  פעילות ילדים לחג עם 

אופיר חורי

15:00 אפרים החקלאי
הצגת ילדים מבית תאטרון 

משאלה

16:30 הרכב "הקול-בה" וליאת כהן בן שושן 
הרכב נשים תל אביבי שנוצר דרך 

הרשתות החברתיות ועבר לעולם האמיתי

19:00 ארוחת חג קהילתית בסוכה  
הביאו עמכם את האוכל   

20:30 השמיים משתנים – לימוד 
 ושירה ל)נ(שמה 

עם אירית בשן, אסטבן גוטפריד, 
שירה לוין ואנסמבל בית תפילה 

ישראלי: עתליה לביא, רפי 
אלינסון, מתיאס שולמן 

יום רביעי | ב' חוה"מ
יז תשרי תש"ף | 16.10.2019

10:00  יוגה בסוכה - שירה אורן

11:00 עמרי בממלכת המוסיקה  
הצגת ילדים - תאטרון משאלה

12:00 ארבעת המינים מתעוררים לחיים 
פעילות ילדים לחג עם אופיר חורי

13:30 האושפיזין שלי                       
פעילות ילדים לחג עם אופיר חורי 

15:00 סדנת תיפוף לילדים                 
עם יואל דורות 

15:00 סוכה של שלום                   
שעת סיפור לילדים בהשתתפות 

הקהל- עם חמוטל שטיינדי

16:00 מרכז ווליום – מופע מוזיקלי 
                    פרי יצירה של מועדון המוזיקלי 

לבני נוער נתניה 

18:15 מקהלה קלה 
הרכב א-קפלה מודרנית בעיבודים 

קוליים מיוחדים לשירי פופ ורוק. 
ניצוח ועיבודים: ארז טל 

19:30  פרס היצירה היהודית ישראלית 
 ליורם טהרלב 

מופע מחווה בהשתתפותו וטקס 
הענקת הפרס 

21:30 ז'בוטינסקי פינת בן גוריון - מחזון 
 למציאות 

השר לשעבר דן מרידור ופרופ' 
מכאל בר זוהר. הערב בחסות מכון 
ז'בוטינסקי. מנחה: גדעון מינשטק     

|  ליווי מוסיקלי ושירה: אדם צחי 

יום שלישי | א' חוה"מ
ט"ז תשרי תש"ף | 15.10.2019

10:00 יוגה בסוכה - שירה אורן

11:00 שלושת החזירונים והזאב –   
 רומנה לאונידוב 

הצגת תאטרון בובות עשיר המשלב 
אלמנטים מעולם הקרקס

12:00 ארבעת המינים מתעוררים לחיים 
פעילות ילדים לחג עם אופיר חורי

13:30 האושפיזין שלי 
פעילות ילדים לחג עם אופיר חורי 

18:00 שלוש ציפורים                  
מופע מוסיקלי סוחף בשלושה קולות

 

19:30 ההומור של קישון
ד"ר רפי קישון מספר על ההומור, 
הבידור, החיים והסרטים של       

אפרים קישון

20:00 סליחה על השאלה  - גרסת הבמה
מאחורי הקלעים של התכנית 

בהשתתפות גיבורי ויוצרי הסדרה.               
בשיתוף כאן 11

יום חמישי | ג' חוה"מ
י"ח תשרי תש"ף |  17.10.2019 

10:00 יוגה בסוכה - שירה אורן

11:00 סדנת תיפוף  לילדים  
יואל דורות 

12:30 ארבעת המינים מתעוררים 
 לחיים 

פעילות ילדים לחג עם אופיר חורי

13:30 האושפיזין שלי                       
פעילות ילדים לחג עם אופיר חורי 

15:30 סדנת תיפוף לילדים                 
עם ואל דורות 

17:00 בין הצלילים                           
טריו ווקלי בליווי נגנים.

16:30 קילי הלפרין בהופעה                         
בין פולק אמריקאי, שירה מבית 

הכנסת, וצלילים מהכפר הגלובלי.

18:00 להקת צופי תל אביב                                   
בלהיטים של מאז ומהיום.

19:30 "מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה” 
מוקי צור, גל גבאי וערן ברוך משוחחים 

על מגילת העצמאות  לרגל צאת 
הספר “מגילת העצמאות עם תלמוד 

ישראלי”. בשיתוף   

21:00 שיר על הפרק                        
שירים ישראליים ותנ”ך נפגשים. 

שירת רבים בהשראת התנ"ך 
מנחה" ד"ר רני יגר וחיים 

אלבום שירה: עתליה לביא.            
בשיתוף מיזם

יום שישי | ד' חוה"מ
י"ט תשרי תש"ף |  18.10.2019

יום שבת | ה' חוה"מ
כ' תשרי תש"ף |  19.10.2019 

15:00 רוקדים ושרים עם ביכורי העיתים 
מופעי מוסיקה ומחול

16:00 שעת סיפור: ציפור הנפש    
עיבוד לספרה הקלאסי של מיכל 

סנונית. בשיתוף בית אריאלה 

17:30 קבלת שבת מוזיקלית
נוסח בית תפילה ישראלי

10:00 שחרית מוזיקלית לשבת
עם קריאה בתורה והלל 

12:00 סוכה של שלום
שעת סיפור לילדים בהשתתפות 

הקהל עם  חמוטל שטיינדי

13:30 סוכה של שלום
שעת סיפור לילדים בהשתתפות 

הקהל עם  חמוטל שטיינדי

15:00 פקה פקה - תיאטרון פלייבק על 
 פי סיפורים מהקהל

תיאטרון הפלייבק של השרון.

16:00 עיר-בוביה –                      
הצגת ילדים - תאטרון משאלה 

17:00 שבתרבות בסוכה                    
רב שיח על ענייני היום עם טרי 
טסמה, אניטה נודלמן, אסטבן 

גוטפריד ואורחים נוספים.

18:00 להקת צופי תל אביב                                   
בלהיטים של אז ושל היום.

19:00 ניגונים מפה ומשם - מופע 
הכליזמר של גל קליין              

גל קליין – קלרינט, יונתן בירנבאום 
– גיטרה קלאסית

18:30 קודש וחול- בין ירושלים לתל אביב                                        
הרב אסטבן גוטפריד וד”ר רני יגר 

מארחים את פרופ' מיכל גוברין עם צאת 
ספרה “ירושלים – מקום התאווה” בשיחה 

על קדושה וחילון ומה שביניהם. קטעי 
מוסיקה: יהלה לחמיש. 

21:00 אנסמבל תזמורת פירקת אל נור  
אנסאמבל בו מנגנים יחד מוזיקאים  
יהודים וערבים, נוצרים, מוסלמים    

ודרוזים. ומייצג את כל קצוות           
הקשת החברתית בישראל

19:00 סעודת שבת בסוכה               
הביאו אתכם את האוכל 

20:30 סטנד אפ סובלנות                  
מופע סטנד אפ חברתי עם: גיל 
קופטש, מוחמד נועיימה. לימור 

דהאן, שלמה )בייבי בייב( שמואל.

- תש״ף - 2019הפסטיבל השנתי ליהדות ישראלית     בסוכת בית תפילה ישראלי ונמל תל אביב 



בית תפילה ישראלי ונמל תל אביב
מארחים את הפסטיבל השנתי ליהדות
ישראלית בסוכה הגדולה בנמל תל אביב

סוכות תש"ף
 21.10.2019 – 13.10.2019

להתראות בסוכות תשפ"א!

בית תפילה ישראלי
מייסדים: הרב אסטבן גוטפריד, ד"ר רני יגר | יו"ר: רונן קלר 

ניהול מוזיקלי ושירה: עתליה לביא |  ניהול תוכן: שרון אבולעפיה 
אדמיניסטרציה ותפעול: דוד אליהו, פואד מחאמיד 

הפקה: טל שפירא, רז אור ושרון אבולעפיה

למורשת  לכם אפשרויות חדשות להתחבר  ישראלי מציע  בית תפילה 
ולתרבות היהודית וליצור יחד יהדות ישראלית – יהדות מכאן ועכשיו.

אתם מוזמנים לקחת חלק ביהדות קהילתית, שמחה, יצירתית ומלאת 
חברתי,  צדק  ומקדמת  ומערב  ממזרח  במסורות  המעוגנת  יהדות  רוח, 
דמוקרטיה ושיוויון.  שבתות, חגים, טקסי חיים, בר ובת מצווה – אלה רק 

חלק מההזדמנויות ליצור יחד את היהדות הרלבנטית לחיינו.

לתרומות ולפרטים נוספים על בית תפילה ישראלי

לתכנייה המלאה והמעודכנת של הסוכה הגדולה היכנסו:

 חפשו אותנו בפייסבוק בית תפילה ישראלי

suka.btfila.org הכניסה חופשית! על בסיס מקום פנוי

www.btfila.org | office@btfila.org 
077-300-3655

- תש״ף - 2019
הפסטיבל השנתי ליהדות ישראלית בסוכת בית תפילה ישראלי ונמל תל אביב 

יום שני | שמחת תורה
כ"ב בתשרי תש"ף |  21.10.2019 

10:00 יוגה בסוכה - שירה אורן

11:00 סדנת תיפוף לילדים
עם יואל דורות 

12:30 שים חחחה גדולה!
הפעלה בקול ובתנועה בסימן 

שמחת תורה עם דורי קליין.

14:00 סדנת תיפוף לילדים
עם יואל דורות 

15:00 ריקודי עם להורים וילדים 

16:00 “השמחה שברחה לה” 
שעת סיפור בהשתתפות הקהל 

עם חמוטל שטיינדי

10:00 שחרית מוסיקלית לחג והקפות 
 שמחת תורה

 

12:30 הצגה: שלושת חזירונים והזאב 
תאטרון בובות בשילוב אמנויות 
הקרקס מאת – רומנה לאונידוב

14:00 סדנת אימפרוביזציה

15:00 “השמחה שברחה לה” 
שעת סיפור בהשתתפות הקהל 

עם חמוטל שטיינדי

16:30 תיאטרון פלייבק על פי  
 סיפורים מהקהל

                                       

18:00 יהדות ישראלית הלכה למעשה 
רני יגר, הרב אסטבן גוטפריד 

בשיח על יהדות ודמוקרטיה  ליווי 
מוסיקלי: עתליה לביא 

20:00 הקפות שניות מוזיקליות  
הקפות שמחת תורה ושוויוניות – הכי 
שמחות בעיר! עם טקס סיום קריאת 

התורה בהתחלתה מבראשית

21:00   אושפיזין של שירה בשיתוף             
המשוררים אגי משעול, אלי אליהו, בכל 

סרלואי, שחר מריו מרדכי, ושולמית 
אפפל, מזמינים לסוכה אושפיזין 

מגיבורי השירה העברית. מנחה: ספיר 
יונס. קטעי מוסיקה:  קטעי מוסיקה: 

תמר שאוקי ואלעד גבאי

 
23:30  תיקון הושנע רבה בשיתוף                      
לימוד, שירה, מוזיקה ודיבור מלב אל 
לב אל תוך הלילה. עם: אהוד אריאל, 
חי אפיק, בת אל קולמן, ליאת יצחקי, 

 DJ ד"ר יאיר כספי, מאיר אבינר ו
Atar. כולל "הושע נא" – טקס זיכר 

עברי אלקטרוני

17:30 ערבית לחג והקפות שמחת תורה
רני יגר, הרב אסטבן גוטפריד 
ואנסמבל בית תפילה ישראלי 

בהקפות שמחת תורה שיוויוניות 
ומוזיקליות הכי שמחות בעיר, עם 

טקס סיום קריאת התורה והתחלת 
הקריאה מבראשית.

21:00 להקת "מקדם"  בהופעה -   
להקה מעורבת יהודית-נוצרית 

בגרוב חדש עם חיבורים מוזיקליים 
מפתיעים למזמורי תהילים. 

יום ראשון | הושענא רבה
כ"א תשרי תש"ף | 20.10.2019 


