
 

 ידידיה בקהילת ח"תשע םירופ
 " של קהילת ידידיהומשלוח מנות לפורים תרומות"גיוס  פרויקט

  הצדקה קופת דרך לאביונים מתנות מצוות את ולקיים הכנסת לבית לעזור כדי תרמו

 וגם לשלוח משלוח מנות לכל חברי הקהילה

 *צ'ק או תשלום דרך האתר  אמצעותב*

 ** "חש 400 -מומלצת תרומה**

*** http://in-jerusalem.net/YedidyaPurim-2018/ *** 
 

 אסתר תענית( 28/2/2018) אדר"ג י' ד יום
  18:04 – הצום סוף           4:54 – הצום התחלת

  17:55 – ערבית       17:10 – מנחה         6:15 – שחרית

 (1/3/2018) אדר"ד י' ה יום
 6:20 – שחרית

 :מגילהקריאות  –( ערב שושן פורים 1/3/2018ט"ו אדר )-ה' בלילה, אור ל יום
 (ונשים גברים)ע"י  מעורבת מגילה קריאת+  18:00 מעריב+  17:30 מנחה – משפחתית מגילה קריאת 

  עם קריאת מגילה מעורבת במרכז דב 19:30 בשעה מעריב -שניה  קריאה

 .40 עד 20 בני לצעירים המיועדת פורים מסיבת תתקיים הקריאה לאחר

 ()הקריאה ע"י גברים בלבדומהירה  שקטהעם קריאת מגילה  20:30 בשעה מעריב – שלישית קריאה

 **לידידיה להגיע כדי" אמא"בורקס  מול הסמטה דרך ולעבור רבקה' ברח לחנות נא –כל הקריאות  לגבי**

 שושן פורים –( 2/3/2018)  אדר"ו ט' ו יום

 מגילה קריאת עם מוקדמת שחרית תפילת – 6:30

 ולאחר מכן: שחרית תפילת – 8:00

 כניסה בקומת נשים עבור נשים י"ע קריאה וגם בהיכל גבר י"ע קריאה:  מגילה קריאת – 8:45

 

 לאביונים מתנות

 :לקופת צדקה של קהילת ידידיה, נא להתקשר ל מהלתרו

  673-2884)  מאיירס דורית   (671-6387) לוין חנה   (673-3488) רנדר-שמעון אלי

 (673-3181)  מקלריהודית  או  678-2565) ) נגזילברקל רוברטה  (671-3566)  עלשימ מינדי

 הפורימשפיל –"כ ואח – 11:00 – פורים סעודת
 למשפחה"ח ש 35 עד( / 12 – 3) לילד"ח ש  5/ למבוגר"ח ש 10:  משותפת סעודה

 . פעילות ילדים מתוכננת.בייגלים על חשבוננו: תביאו ממרחים )חלבי או פרווה(

 ציינו מה תביאו לסעודה ואם תסייעו בעריכה או בניקיון. רשמו ו 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rV5707JbNMQCPVIPjLOYvchwnw012H
GoU3AQ9TKtPkI/edit?usp=sharing 

 17:02 –הדלקת נרות  - ( 2/3/2018)  שבת ערב'  ו יום

http://in-jerusalem.net/YedidyaPurim-2018/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rV5707JbNMQCPVIPjLOYvchwnw012HGoU3AQ9TKtPkI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rV5707JbNMQCPVIPjLOYvchwnw012HGoU3AQ9TKtPkI/edit?usp=sharing


Purim at Kehillat Yedidya - 5778 
 

Kehillat Yedidya’s Purim Fundraising Project 

Donate to the shul and fulfill the mitzvah of matanot l’evyonim through our Kupat Tzedaka 

*** Payment by check or via our website http://in-jerusalem.net/YedidyaPurim-2018/ 

*** Recommended donation – 400 NIS*** 

 

●  

Wednesday February 28 (13 Adar) – Ta’anit Esther  

Fast begins at 04:54       -       Fast ends at 18:04 

Shacharit at 06:15          Mincha at 17:10            Ma’ariv at 17:55 

 

Thursday, March 1 (14 Adar) 

Shacharit at 06:20 

Thursday Evening, March 1 (eve of 15 Adar) – Megillah readings: 

Family reading – Mincha 17:30 + Ma’ariv 18:00 – Main Sanctuary (read by men and women) 

Second Reading - Ma’ariv at 19:30 followed by Megillah reading (mixed) in Mercaz Dov 

(After the second reading there will be Purim party for adults ages 20-40.) 

Third reading – Ma’ariv at 20:30 followed by Megillah reading (quick and quiet, read by men only) 

* For all readings – Please park on Rivka Street and use the alley opposite “Borekas Ima” to get to Yedidya * 

●  

Friday Morning, March 2 (15 Adar) – Shushan Purim 

6:30 – Early Shacharit with Megillah reading 

8:15 – Shacharit followed by –  

8:45 – Megillah Reading (by men) upstairs and  

Women’s Megillah Reading by women (entrance level) 

●  

Matanot L’Evyonim - To donate to Kehillat Yedidya's Kupat Tzedaka (Charity Fund), please contact: 

Dorit Meijers 673-2884,  Ellie Shimon-Render 673-3488,  Hana Levine 671-6387,  

Mindy Schimmel 671-3566,  Roberta Silberklang 678-2565, or Yehudit Mekler 673-3181 

●  

Purim Seudah – 11:00 – followed by the Purimspiel 

Pot Luck – NIS 10 per adult / NIS 5 per child (3 – 12) / NIS 35 per family 

We will provide the bagels, you bring the shmear or salad (Dairy or Pareve).   Children's activity 
planned.  Sign up here, and let us know if you are helping with set-up or cleaning: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rV5707JbNMQCPVIPjLOYvchwnw012HGoU3AQ9TKtP
kI/edit?usp=sharing 

 

 

 

Friday Evening, March 2 (eve of 16 Adar) – Erev Shabbat – Candle lighting at 17:02 

http://in-jerusalem.net/YedidyaPurim-2018/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rV5707JbNMQCPVIPjLOYvchwnw012HGoU3AQ9TKtPkI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rV5707JbNMQCPVIPjLOYvchwnw012HGoU3AQ9TKtPkI/edit?usp=sharing

