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 ה צדק ווהקהילה המסורתית נ

 
 

  היהדות   המקיימת  העיר,  בדרום  הראשונה  המסורתית  הקהילה  היא  צדק  נווה  קהילת

 תפילות,  כוללות  הקהילה  פעילויות  ומקבלת.  סובלנית   ובאווירה  ,והשוויונית  הפתוחה

  וזבד   מילה ברית  חתונה,  מצווה,  ובת   בר   כגון  היהודי,  החיים  מעגל של  וטקסים  שיעורים

 הבת.

  כמו  בחגים קהילתיות סעודות לילדים, פעילויות בקהילה מקיימים אנו השנה כל לאורך

  מיוחדים   ומועדים  העברי  השנה   לוח  סביב  והרצאות  שיעורים  וכן   שבת,   קבלת ב   גם

 אחרים.

 שמסוקרנים   וכאלה חדשים קהילה  חברי  עבור הקהילה פעילויות את  מפרט עלון

 עניינים תוכן 

 2 ......................הרב רוברטו ארביב  –רב ובית הקהילה המסורתית נווה צדק   א.

 3 ..................................................................................................תפילות ב.

 3 ................................................................................... שיעורים שבועיים  ג.

 4 ............................................................................. אירועי תרבות יהודית  ד.

 4 ............................................................................... טקסי בת/בר מצווה ה.

 5 ...................................... מאמר שבועי על פרשת השבוע בבלוג של הקהילה  ו.

 6 ..................................................................................................... חגים ז.

 7 ........................................................................... ארוחות ערב קהילתיות ח.

 8 ...................................................................................... פעילות לילדים  ט.

 9 ................................................................... טקס בר מצווה לילד המיוחד י.
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 הרב רוברטו ארביב  – הקהילה המסורתית נווה צדקובית רב  .א

  של והסובלנית הפתוחה הרוח שנה. 40-כ לפני מאיטליה לישראל עלו מרינה ואשתו רוברטו הרב
  מכון של  הראשון במחזור ללימודים נרשם  והוא רוברטו, של בעיניו חן מצאה  המסורתית היהדות

 בירושלים.  שכטר
 

  את להקים החליטו מרינה אשתו  עם וביחד שכטר, מכון ידי על 1991 בשנת  לרבנות הוסמך  הוא
 יפו.-אביב   בתל צדק נווה בשכונת  ביתם

 
  ברחוב סיני קהילת –  אביב בתל  הראשונה המסורתית הקהילה את  רוברטו  הרב ייסד  90-ה בשנות

 שנה. 20-ל קרוב  במשך הקהילה כרב שימש  שם ,88 בוגרשוב
 

  המדרש בית  – עיון" "מדרשת המדרש  בית  את  גם  רוברטו הרב ייסד  סיני בקהילת פעילותו לצד
 מרקעים  ונשים גברים התאספו שבו  אביב, בתל הראשון הפלורליסטי

  ולמקרים חדשים לעולים מוזל )מחיר ₪ 250 בין שנה כל המשלמים חברים 80  בערך כוללת הקהילה
 הקהילה רב שכירים, 2 מעסיקה היא למשפחה. ₪ 1000-ו ליחיד ₪ 600 עד  כלכלית(, מוגבלות של

 הצורך.  במידת חיצוני אדם כוח  ועוד חזנים מורים, בתוספת הקהילה ומזכיר
 

 

 

  



 

580553345ע"ר  – תל אביב, 42רחוב שלוש  –קהילה מסורתית נוה צדק   
Neve Tzedek Masorti Congregation - 42 Chelouche St. Tel Aviv-Jaffa 

Tel: +972.58.4610452 | email: nevetzedek.masorti@gmail.com | www.kehilanevetzedek.com 3 

 

 תפילות . ב

 :  השבועיות מקיים את התפילותרוברטו ארביב  בכל ימות השנה הרב 

 כולל דבר תורה –חגים( ב תפילה בערבי שבת )ו •

ובנוסף   מתשע בבוקר עד הצהרייםשחרית של שבת   •

 :חגים או לאירועים כגוןהתפילות 

שעה( לילדי בר   1.5הנחת תפילין  של ימי שני וחמישי ) -

 מצווה שחגגו בשבת. 

 חתונות, בריתות, לימודי גיור  -

תפילות לפי  120הכוללות כל שנה  שגרתיותאלה פעילויות 

 ש"ח  38,000 עלות כוללת של:

 

 שבועיים  שיעורים .ג

 י רמות של תלמידיםתבש שיעורים שבועייםשני  •

   מפגשים 10 בןקורסי הכנה לבת/בר מצווה  4 •

  19:00עד שעה  17:00מתקיים כל יום ראשון משעה הקורס 

שעה בילדות וילדים.  10-ל 8בעשרה מפגשים לקבוצה של בין 

שוויונית  ברוח יהדות מושגים בסיסיים בהראשונה הרב מלמד  

את טעמי  מלמד  החזן של בית הכנסת שנייה השעה בו ,ופתוחה

 קריאה בתורה.ה

 

  73,000עלות השיעורים: 
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 תרבות יהודית אירועי . ד
במשך השנה מתקיימים אירועים הקשורים לתקופה. 

אנחנו מפרסימים באתר אינטרנט ובעמוד הפייסבוק  

 שלנו. 

 ₪  11,000עלות: 

 

 
 טקסי בת/בר מצווה .ה

אירועי בת/בר מצווה כל שנה בימי שני, חמישי ושבת. חלק גדול  80-אנחנו מקיימים קרוב ל

הוריות שחשוב להן ללוות את ילדיהן לאורך הטקס  -מהמשפחות הפונות אלינו הן אימהות חד

ולהשתתף במהלכו באופן שיוויוני. בתום הטקס הרב או החזן עושים ברכה משפחתית מיחדת  

להורים חד מיניים(, לפי מסורת יהדות   לבני המצווה תחת הטלית בנוכחות ההורים )גם 

  איטליה ויוון. הברכה הזאת סוגרת את האירוע באופן מרגש עבור המשפחה.

הוריות ועל מנת  -עקב המצב הכלכלי של הרבה משפחות חד 

לאפשר לכולם לעשות בת/בר מצווה אצלינו, יש זכאות  

 להנחה משמעותית.  

לתרומות, שאמצעותן נוכל  כדי לאפשר כל זאת אנו זקוקים 

 להמשיך את פעילויותינו.

 
 ש"ח  245,000עלות: 
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 בבלוג של הקהילה  שבועי על פרשת השבוע מאמר . ו
 

הקהילה פרסם בבלוג של אתר תבכל שבוע מ

לוי   על הפרשה עם יואב מאמראינטרנט ב

1-https://www.kehilanevetzedek.com/blog   

 

 ,בשלוש שפות הקהילה באתר אינטרנט של

קרובים. קבוצות מעודכנים כל שבוע האירועים ה

וואטסאם שונות לפי נושאים מאפשרים קשר  

 מתמיד עם הקהל.

 

פייסבוק של  העלות של הפרסומות באתר ובעמוד 

הכוללות החזקת   הקהילה וכל העלויות תקורה

  המקום, משכורות, שירותים שונים, ציוד ושונות

 . הוכנסו בחישובי עלות של האירועים

  

https://www.kehilanevetzedek.com/blog-1
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 םחגי . ז
בדרך  כוללות התפילות  –  חגי תשריתפילות  •

 בבית הכנסת ובחצר. איש  200עד  ותללוכ

עם  וקישוטת הסוכה תפילות חג הסוכות. בניי •
איש   50ארוחה קהילתית בתוך הסוכה עם 

תפילות והקפות   -אירוח הקהילה  בממוצע.
 . שמחת תורה –בחצר בית הכנסת  

 

 : חנוכה •
, ביחד עם  מסיבה הכוללת פעילות לילדים

 התלמידים לבר מצווה 
 

 :פורים •
תפילה וקריאת מגילת אסתר, פעילות ילדים, 

 . תחפושות מסיבת ריקודים, תהלוכת
 
 

 : שבועות •

תפילה ותיקון ליל שבועות הפתוח לכל  •
 השכונה. הרצאות לימודיות  

 תשע באב: •

תפילת ערבית, קריאת מגילת איכה שיעור עם  •
 הרב לאחר הקריאה. 

 
 ש"ח  36,000עלות תפילות החגים: 
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 ארוחות ערב קהילתיות .ח

  בכל חודש ביום שישיבשבת האחרונה  

סעודה לחברי   מתקיימתאחרי קבלת שבת  

פעמים בשנה עם קבוצות נוער   -4הקהילה ו

איש  90-ועולים חדשים כך שמגיעים ל

בערך. חלק מהסעודות במתכונת  

POTLUCK  וחלק נעשות עם

CATERING . 

 
מקיימים תוכנית לאינטגרציית עולים חדשים   2022השנה, אחרי חגי תשרי ז"א אוקטובר 

מסייע ה (https://www.nbn.org.il/ Nefesh B’Nefeshבשיתוף פעולה עם ארגון נפש בנפש )

ודות קהילתיות אחרי קבלת שבת  כמו כן מתקיימות סעוהתנועה המסורתית. , לעולים חדשים

 AARDVAK (https://aardvarkisrael.com )משותפת עם צעירים מכל העולם עם תנועת 

 אנשים. 100יחד עם חברי הקהילה, הסעודות האלה מכילים בממוצע 

 ש"ח  18,000עלות הסעודות הקהילתיות: 
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 םלילדי פעילות .ט
חוג דרמה לילדים בשבת בוקר ם מיאנו מקיי 

 . אים שוניםמגיל

   אפ"- תחיל במופע "סטנדהמחוג ה

לפי  ,עם הילדים של המדריך אינטראקטיבי

 נושא פרשת השבוע או סיפורים של המקרא. 

ואפילו  ההורים יכולים להישאר אם רוצים

להשתתף עם ילדיהם או להתפלל שחרית של 

 . שבת בבית הכנסת בקומת קרקע

קיים סדנה עם  המדריך מלאחר המופע 

עם תרגילים   הילדים על אמנות הדרמה

 . ברמה

לחצר כדי לסיים את   יורדים 12:00בשעה 

הפעילות עם קידוש ביחד עם הקהילה והרב  

 רוברטו ארביב. 

  

 

 ש"ח  46,000לילדים: עלות פעילויות 

 

  



 

580553345ע"ר  – תל אביב, 42רחוב שלוש  –קהילה מסורתית נוה צדק   
Neve Tzedek Masorti Congregation - 42 Chelouche St. Tel Aviv-Jaffa 

Tel: +972.58.4610452 | email: nevetzedek.masorti@gmail.com | www.kehilanevetzedek.com 9 

 

 

 

 טקס בר מצווה לילד המיוחד  . י

טקסי   4ומרכז אדרבא, אנחנו מקיימים בהתנדבות בערך  בשיתוף עם התנועה המסורתית

בת מצווה לילד -"בר  בת/בר מצווה בשנה לילדים עם מוגבלויות בשיתוף עם רכזת תכנית 

 המיוחד": מריאנלה קריימן.

משפחות   לעתים כמה פעולה עם בתי ספר ובית אקשטיין. הטקסים נעשים גם בשיתוף 

 ארוחה משותפת בחצר בית הכנסת כשמזג האויר מאפשר זאת.   מרכזות

 
סעיף עלות בר מצווה אבל חשוב לדעת שלא  בעלות הטקסי בת/בר מצווה לילד המיוחד הוכנס 

 .עבור הילד המיוחדגובים דמי השתתפות בטקסים 
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 ?להשתתף איך

 

התשפ"ג היא להביא יותר צעירים ומשפחות צעירות המטרה שלנו לשנת 
. על מנת להגשים את החזון הזה ושוויוניתלקהילה המייצגת יהדות פתוחה 

 אנחנו צריכים יותר משאבים. 
 
 

 הבנק  פרטי
 העברה בנקאית )עדיף( או הפקדת צ'ק לחשבון הבנק של הקהילה:  

 הקהילה המסורתית נווה צדק 
 .  142483בון , חש611הפועלים, סניף  -12בנק 

 
 להעברה מחו"ל: 

THE NEVE TZEDEK MASORTI CONGREGATION  
IBAN IL290126110000000142483 

SWIFT POALILIT 
•  
 

לפקודת מס   46תרומות לפי סעיף  אישור מוסד ציבורי לענין  יש לקהילה
 הכנסה

 
   058-4610452 –רמי בלום  :מזכיר הקהילה

 nevetzedek.masorti@gmail.comאו באימייל 


