לוח זמנים לחג הפסח תשע"ט
מידע לשבוע לפני פסח




אפשר להעביר תרומות למעות חיטין דרך המזכירות (המחאות לפקודת "קהילת ידידיה – קופת צדקה") או דרך
האתר .שאלות לאלי שמעון-רנדר.
ארוחות לשבת הגדול בהזמנה מראש עד מוצאי שבת  6באפריל .שאלות אפשר להפנות לאביטל אורדן
קופסאות סגורות של חמץ אפשר להניח מתחת למתלה המעילים בקומת הכניסה החל מיום ראשון  41באפריל
ועד שחרית ביום רביעי  41באפריל .נתרום את החמץ לנזקקים שאינם יהודים

שבת הגדול פרשת מצורע ח בניסן –  21–21באפריל
הדלקת נרות 43:81
מנחה ומעריב 43:11
* ארוחת ערב לאחר ערבית.
3:81
שחרית 6:11
שיעור שבת הגדול לאחר קידוש 22:00-
*ארוחת צהריים לאחר השיעור.
תפילת מנחה 43:81
הבדלה 43:11
ערבית 43:81

משאל ציון :והגדת לבנך בימים ההם בזמן הזה

לפני פסח ט'-י"ג ניסן  21–21באפריל
הגעלת כלים – ביה"כ שי עגנון ברח' לייב יפה ,בחצר המקווה ברח' בן דור ,בחצר המקווה ברח' שמשון,
או בשטיבלאך ( שעות מדויקות מופיעות על גבי לוחות המודעות) .בד"כ אפשר גם למכור את החמץ באותה
ההזדמנות.
מכירת חמץ  -אפשר גם למכור את החמץ דרך האינטרנט:
ערב פסח יום ו' י"ד ניסן  21באפריל
שחרית עם סיום בכורות 6:01 -
סוף זמן אכילת חמץ – 1::9
סוף זמן ביעור חמץ – 22:21
הדלקת נרות –  ,43:81מנחה ומעריב – 43:11
יום א' של פסח שבת ט"ו ניסן  10באפריל
שחרית ושיר השירים  1:2:וב1:00-
תפילת מנחה –  43:11ערבית  43:11 -הבדלה 43:13 -
חול המועד פסח ט"ז–כ' ניסן  1:–12באפריל
שחרית כל בוקר בשעה 16:81
שביעי של פסח כ"א ניסן  1:–1:באפריל
ערוב תבשילין לפני החג
מנחה – 43:11
הדלקת נרות – 43:83
שחרית ויזכור  6:11שחרית ,קריאת תורה לנשים ויזכור 3:81
טקס השקת הפטיו והגינה הקהילתית
שבת פרשת אחרי מות כ"ב ניסן  11באפריל
מנחה – 43:11
הדלקת נרות שבת 43:11
3:81
6:11
שחרית
מעריב – 43:11
מנחה וסעודה שלישית – 43:11

הבדלה 43:11 -

Schedule for Pesach 5779-2019


Bring checks for Ma’ot Chitin ( made out to Kehillat Yedidya Kupat Tzedaka) to the Yedidya
office or donate through our website. Refer questions to Ellie Shimon-Render



* Community Meals on Shabbat Hagadol by prior reservation by Motzei Shabbat April 7:
Please contact Avital Ordan



Unopened boxes of chametz can be left under the coat-rack on the entry floor from Sunday,
April 14 until Shaharit Wednesday, April 17. The chametz will be donated to needy non-Jews.

Shabbat Hagadol Parshat Metzora
April 12-13
Candle lighting 18:30
Mincha/Ma’ariv 43:15
*Community dinner after Ma’ariv
Shaharit 6:45 and 8:30
Shiur for Shabbat Hagadol after Kiddush 11:00 Rabbi Mishael Zion: And You Shall Tell
your Child: In the Past, Present and into the Future )in Hebrew(
*Community lunch after shiur
Early Mincha after lunch
Mincha at 18:30
Aravit 19:35 Havdalah 19:40
Before Pesach
Sunday, April 14- Thursday, April 18
 Kashering/Hag’alat Kelim: at the Shai Agnon shul on Leib Yaffe, the Mikveh on Ben Dor,
the Shimshon St. Mikvah and the Shtiblach. Check at each location for exact times.
Chametz can usually be sold there, too.
• Selling Chametz online.
Erev Pesach
Friday, April 19
Shaharit and siyum bechorot at 06:20
Last time for eating chametz 9:56
Last time for burning the chametz 11:17
Candle lighting 18:35
Mincha/Ma’ariv 18:55
First Day of Pesach Saturday, March 31
Shaharit & Shir HaShirim 7:15 and 9:00
Mincha 18:40
Maariv 19:45
Havdalah 19:48
Hol Hamoed Pesach Sunday, April 21 - Thursday, April 25
Shaharit each morning at 6:30
7th Day of Pesach
Thursday, April 25 – Friday, April 26
Eruv tavshilin before the chag.
Candle Lighting 18:39
Mincha 19:05
Shaharit & Yizkor 6:45
Shaharit, Women’s Torah Reading & Yizkor 8:30
Dedication of Patio and Garden after Kiddush
Shabbat Parashat Aharei Mot April 26-27
Shabbat candle lighting 18:40 Mincha – 19:05
Shaharit 6:45 and 8:30
Mincha and Seudat Shlishit 18:40
Aravit 19:50

Havdalah 19:54

