בס"ד

קהילת ידידיה
לוח זמנים – חגי תשרי תשע" ח

Schedule for Tishrei 5778-2017

) בספטמבר22- וה21- ה,'ראש השנה (יום ה' ויום ו

Rosh Hashanah (Thurs. & Fri. Sept. 21-22)

)20.9 'הדלקת נרות וערוב תבשילין (ליל יום ד

18:02

Candle lighting – Eruv Tavshilin (Wed. night,
20/9)

מנחה ומעריב ערב חג
 מנין רגיל/ שחרית (בשני ימי החג) – מנין השכמה
 מעריב/ מנחה
'הדלקת נרות – ליל יום ה

18:25

Mincha-Ma’ariv on Erev Chag

5:50 / 8:15
18:15 / 18:55
 אחרי19:13 after

23.9 שבת שובה פרשת האזינו
)הדלקת נרות (יום ו' בערב
)מנחה (יום ו' בערב
 מנין רגיל/ שחרית מנין השכמה
שעור אחרי קדוש – הרב מימי פייגלסון – חיתמו
עצמכם בספר החיים
 מעריב/ מנחה

 אפשר לשלוח המחאות:לתרום לקופת הצדקה
."למשרד לפקודת "קהילת ידידיה קופת הצדקה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

Candle lighting – Thursday night

18:00

Candle lighting – Friday

18:25

Mincha – Friday evening

6:45 / 8:30

Shacharit – early/regular

11:00
18:05 / 19:05

Shiur after Kiddush – HaRav Mimi Feigelson:
Seal Yourselves in the Book of Life (in Hebrew)
Mincha / Ma’ariv
Fast of Gedaliah – Sunday, September 24

6:00
18:00 / 18:50

Shacharit and Selichot
Mincha / Ma’ariv

18:55

Fast ends

19:00

After the Fast of Gedaliah (24/9): Youth
Activity for grades 7 to 12 – Break the fast
together in Mercaz Dov on bagels! Bring your
favorite spread. After the meal, there will be a
workshop for the 10 days of repentance: “A
Strange Cry”, with the poet, Yonadav Kaploon.
Bring your friends!
10 Days of Repentance – Monday Sept. 25
until Thursday Sept. 28

28.9 ' עד יום ה25.9 'עשרת ימי תשובה – יום ב
'שחרית וסליחות – יום ב' ויום ה
שחרית וסליחות – יום ג' ויום ד

Mincha / Ma’ariv

Shabbat Shuvah Parshat HaAzinu Sept. 23

24.9 'צום גדליה – יום א
שחרית וסליחות
מנחה ומעריב
סוף הצום
' – פעילות לכיתות ז24.9 ,' יום א,מוצאי צום גדליה
 מעין מביאה. שבירת צום משותפת:עד י"ב במרכז דב
!בייגלים ואתם מביאים את הממרח האהוב עליכם
" סדנה לעשרת ימי תשובה – "בכי משונה:אחרי האוכל
.מפגש לקראת יום כיפור עם המשורר יונדב קפלון
!מוזמנים גם חברים מחוץ לקהילה

Shacharit (both days) – early/regular

6:00

Shacharit & Selichot – Monday and Thursday

6:10

Shacharit & Selichot – Tuesday and Wednesday
Tzedaka Fund Donations: Send checks made
out to "Kehillat Yedidya Kupat Tzedaka" to the
office.

A Happy New Year to All

29.9 ,'ערב יום כפור – יום ו
שחרית וסליחות
מנחה ערב יום כיפור
הדלקת נרות
 וכל נדרי. באולם התפילה ובקומת הכניסה:כל נדרי
.למשפחות במרכז דב
 סיפור: דבורה וייסמן:שעור אחרי התפילה – עברית
 היאבקות: הרב דניאל לנדיס: אנגלית.ישן במוקד חדש
 המסע של איש עתי:עם החטא
30.9 יום כפור – יום שבת
 מנין רגיל/ שחרית – מנין השכמה
תפילת מנחה רגילה למעלה ותפילת מנחה לנשים
בקומת הכניסה
נעילה
סוף הצום והבדלה
1.10 'פעילות לנוער – יום א
! כיבוד ומוזיקה עלינו.הכנת קישוטים לסוכה

Erev Yom Kippur – Friday, September 29
6:20
13:30
17:51

Shacharit & Selichot
Mincha
Candle lighting

18:15

Kol Nidre, also child-friendly service in Mercaz
Dov. Shiur after Kol Nidre: [English] Rabbi
Daniel Landis: Wrestling with Sin: The Journey
of the Designated Man; [Hebrew] Debbie
Weissman: An Old Story with a New Focus
Yom Kippur – Saturday, September 30

6:00 / 8:15
15:50

17:10
19:01
16:00

11.10 ' עד יום ד5.10 'סוכות – יום ה
)4.10 – הדלקת נרות (יום ד' בערב
מנחה ומעריב ערב חג
 מנין רגיל/ שחרית – מנין השכמה
 מעריב/ מנחה
)שחרית בימי חול המועד (שני מניינים

 מעריב/ מנחה
 תיקון ליל הושענא-10.10 'ערב הושענא רבה – יום ג
רבה עם ישיבת מעלה גלבוע – תכנית מלאה תבוא
.בהמשך
)שחרית לאחר הלימוד (יום ד' בבוקר
שחרית – יום ד' בבוקר

17:45
18:10
6:45 / 8:30

קידוש מורחב – כולם מתבקשים להביא כיבוד
מנחה לאחר כל הקריאות
 מעריב/ מנחה

End of Fast and Havdalah
Youth Activity – Sunday, October 1 –
Prepare Sukkah decorations while enjoying
music and snacks.
Candle lighting (Wednesday night 4/10)
Mincha and Ma’ariv on Erev Chag
Shacharit early/regular

18:00 / 18:50 Mincha / Ma’ariv
6:15 & 7:30

Shacharit Chol HaMoed (2 minyanim)
Shabbat Chol HaMoed Sukkot

Candle lighting Friday October 6
18:10
Mincha and Kabbalat Shabbat
6:45
Early Shacharit (with Megillat Kohelet)
8:15
Shacharit (with Megillat Kohelet)
Sukkah Hop for children. We will meet at the
16:15
Pelech School on the corner of Yehuda and
Naftali Streets
17:40 / 18:50 Mincha / Ma’ariv
17:42

22:45
5:45
7:15

Erev Hoshanah Rabbah – Tuesday Oct. 10
All night study with Yeshivat Ma’aleh Gilboa –
Speakers, topics and times to be announced.
Shacharit after learning – Wednesday morning
Shacharit – Wednesday morning
Shemini Atzeret / Simchat Torah
(Thursday, October 12)

12.10 – שמיני עצרת – שמחת תורה
)11/10 – הדלקת נרות (יום ד' בערב
מנחה ומעריב עם הקפות חגיגיות
שחרית – מנין השכמה בלי קריאות תורה המוניות
 וגם קריאת, קריאות תורה המוניות,שחרית עם הקפות
.תורה לילדים
הקפות

Ne’ila

Sukkot – Thurs. Oct. 5 – Wed. Oct. 11

שבת חול המועד סוכות
)6.10 'הדלקת נרות (יום ו
מנחה וקבלת שבת
)שחרית מנין השכמה (עם קריאת מגילת קהלת
)שחרית (עם קריאת מגילת קהלת
סוכה הופ לילדים – נפגש ליד ב"ס פלך (פינת יהודה
)ונפתלי

Shacharit early/regular
Mincha (regular service upstairs and women’s
service on the entrance level)

17:36
18:00
6:15

Candle lighting (Wednesday night, 11/10)
Mincha and Ma’ariv Erev Chag – with Hakafot
Early Minyan without mass Torah readings

8:30

Shacharit with Hakafot & public Torah readings
& special children’s reading.

9:30

Hakafot
Expanded Kiddush: Everyone bring goodies

13:00

Mincha after the public Torah readings

17:55 / 18:40 Mincha / Ma’ariv

