
בס"ד

אנו מודים לכם ומברכים אתכם על בחירתכם לחוות איתנו את יום הכיפורים הנחשב ליום הקדוש ביותר בשנה. מי ייתן וכל 
תפילותינו יתקבלו ונצא לדרך מחוזקים, נקיים ומלאי תובנות לעשייה ולעבודה עצמית.

:18 .9 .18 ט’ תשרי תשע"ט  ום שלישי  י

12:30
קבלת  חדרים

16:15
תפילת מנחה

16:30
סעודה מפסקת

18:15
התכנסות

18:30
תחילת הצום, תפילת כל נדרי

תפילת ערבית

 19 .8 .19 : ט  ‘ תשרי תשע”  י  ום רבעי   י

05:00
תפילת שחרית ומוסף

14:00
קריאת תהילים

16:00
תפילת מנחה

18:00
תפילת נעילה

19:20
סיום הצום, תפילת ערבית וברכת הלבנה

19:30
קפה ועוגה

20:00
ארוחת ערב

הלו"ז נתון לשינויים על פי החלטת הרב

וצום קל  דיבור קלה  עולם חסד מברכת אתכם בתענית  עמותת 

פנחס איפרגאן דוד  הרב 
 נשיא כבוד

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו"
)תפילת 18 לכיפור(



בס"ד

בתורה נאמר: “הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא”, לכן, על פי הניסיון שנצבר 

ברבות השנים, אנו מוצאים לנכון להדגיש מספר נקודות חשובות להתנהגות ביום זה:

 ביום הכיפורים נמחלים עוונות בית ישראל - גם עבירות שבין האדם לבורא עולם וגם 	 

עבירות שבין האדם לחברו. לשם כך, מוטלת עלינו החובה לבקש סליחה מבורא עולם 

ומכל מי שנפגע בצורה כלשהי מאיתנו, מתוך רצון ותקווה להיות בני אדם טובים יותר 

בעתיד.

 ביום הכיפורים נאסרו חמישה דברים: אכילה, שתייה, רחיצה, נעילת נעלי עור ויחסי 	 

אישות. האיסורים האמורים הינם מעת כניסת החג לאחר הסעודה המפסקת ועד צאת 

החג לאחר תפילת נעילה. ישנן הקלות הלכתיות לגבי ילדים, חולים, נשים הרות, 

מניקות - כל מקרה לגופו.

 יום הכיפורים דינו כיום שבת. לכן, מוטלת החובה על גברים נשים וטף, לשבות מכל 	 

מלאכה לרבות, כתיבה, ציור, הדלקת אש, הדלקת אורות, שימוש בפלאפונים, עישון, 

צפייה בטלוויזיה, האזנה לרדיו וכו’. 

, ה’ בברכת ברוכים הבאים בשם 

“עולם חסד” עמותת 

 לכל באי יום כיפור במעלה החמישה,
חברי עמותת עולם חסד - השלום והברכה !!!!


