
   25.2.21לנכון  –קריאות מגילה ידידיה 

 :(2021בפברואר  25)יום ה,  בערב

  17:45-קריאות מעורבות ב 2

עם הצגת תו ירוק ותעודת זהות, מסכות )לא פלסטי ולא בנדנה(, שמירת   - משתתפים 70-: כבהיכל בפנים

 הקריאה הזו תשודר בדף הפייסבוק מרחק, וחלונות פתוחים. 

אורחים, אחימן, גוטליב, פפורט, רוזן,  -קטקוף -רוטמן, קרומר, ישראל, וולר, מאירס, גולדברג-אידל, גרבר

- גורנברג, כץ, ברנשטיין, גולברט, המר-ף, זלצברג, אביגד, נובק מיקל-חורגין, פריץ-גחנסברג, אורבאך, גרדשטין

 ברום  אביצור,,  , אקרמן, הונורפוטר, וייסמן, בינדר, שוחט, טראון, פיקארד-גרינברג, ווס-קסוי, ווצמן, ברוקפילד

 

. המתפללים יתחלקו במקום לשתי קפסולות של נשים  משתתפים  60-כ – : עם מסכות ושמירת מרחק בפטיו

 פסולות של גברים. ושתי ק

קאהן, וייל, ליסק,  -שמעון, פיקאר, קובלר, ויינר-הנה, רנדרכ-באומגרטין, איבלמן-ג, מארק, כהןגולומבק, יאנ 

צפת, מנהיים, אלבאום,  -גמולקה, שימל, הופרט-גרוסברג, אנדרון, גרוב, סובל, ברשר, צימרמן, באייר-קפלן

 , קליין, ירדן, קרנץהנה, כ, מצינגרדיטש-לטינבמפסון, אשר, ליפשטיין, רחמים, גרקליינמן, טו

 19:45-ב פטיו על ידי גבר ב  מאוחרת קריאה

מרגוליס, גמולקה, פרלמן, רוזן, רסקין, ליסק, בן,  -פוזין, כדין, בוביס-, אולמןקפלן-פרוינדליך, קופר, ברודי, שולמן

 , גרינמן , בורשטיין, ברקאי, ג'ביט, כהן, פרנקיאנג-סטוק סילברמן, שוטנשטיין, שפירה, אורדן, היידינגפילד,

 

 בפברואר(  26)יום ו,  בבוקר

המתפללים יתחלקו לקפסולת   –עם מסכות ושמירת מרחק  :, קריאה של גבר 6:30 בפטיו - המניין המוקדם

 גברים וקפסולת נשים 

, ברנשטיין, גרינברג, קובלר, אבלמן, רוזן, אדלרשטיין, כדין,  צמן, קופר, גריינמןיאורדן, רסקין, סילברמן, יאנג, ו

 מנהיים, אלבאום, טומפסון

המתפללים יתחלקו לשתי קפסולות  –: עם מסכות ושמירת מרחק , קריאה של גבר7:45 בפטיו - המניין השני

   נשים ושתי קפסולות גברים ולשתי קריאות )האחת בפטיו והאחת בפנים(. 

: עם הצגת תו ירוק ותעודת זהות, מסכות )לא פלסטי ולא בנדנה(, שמירת מרחק, וחלונות  בפנים בהיכל

 קריאה זו תשודר בדף הפייסבוק  פתוחים.

, מאירס, פיקאר,  קטקוף, ישראל, אורבאך, פרוינדליך רוזן, , גורנברג, , בורסטין, זלצברגלייזר, חורגין, אידל

 נובק,  פפורט, צמן,יו, ברנשטיין, , אחימןפיקאר, רוטמן, מלכיאל-גינסברג, קאהן, מיקלף, גרבר

 : עם מסכות ושמירת מרחק בפטיו

צפת,  -פוזן, הופרט-, א. כהן, גרוב, בוביס, אולמןגולמבק, פרץ, כהנה, היידינגספילד, ג'ביט, ליפשטיין, שטאהל

 , טרובוף , קרנץבורו, קפלן, גוגנהיים, אביגד, ואליק, פרנק, ליסק, בן, רנדר, פרלמן

 9:00-בקריאות נשים 

 : עם מסכות ושמירת מרחק בפטיו

ציממרמן, פרץ, בורו, אשר,  זנפלד,  רוזן, שוטנשטיין, דיטש, רכהנה, שימעון, פרלמן, ארביט ואורחת, גולדברג, 

 , ירדן, קרנץהופרט, קליין, גרוסברג-אדלרשטיין, ליסק, סובל, אנדרון, גרוב, צפת

: עם הצגת תו ירוק ותעודת זהות, מסכות )לא פלסטי ולא בנדנה(, שמירת מרחק, וחלונות  בפנים בהיכל

 פתוחים.

אורבך, שוחט, גרבר,  אביצור, זלצברג,  וטר, פריץ, פ-חורגין, ווס-ויינר, שימל, באומגארטן, ולר, רחמים, גרדשטיין

 אידל  כהן,,  ל. קפלן,, , קליין, בינדרקרומר, שטאהל, וייסמן, אחימן


