פורים תשפ"א בקהילת ידידיה
פרויקט פורים של קהילת ידידיה:
תרמו לבית הכנסת ,תרמו צדקה (תרומות שתתקבלנה לאחר ה 21-בפברואר מיועדות לקמחא דפסחא) ושלחו חבילה
טעימה לכל החברים ,החיילים והמשרתים בשירות הלאומי בתשלום אחד .תרומה מומלצת ₪ 400
פרטים ,רישום וקישור לתשלום באתר
חבילות לחיילים ולמשרתים בשירות הלאומי :אם תוכלו לסייע באפייה ובהפצת החבילות ,צרו קשר עם דבורה לוסטיג
יום חמישי ,י"ג באדר 25 ,בפברואר – תענית אסתר
סוף הצום 17:52
תחילת הצום 4:49
מנחה 17:00
שחרית 6:15
יום חמישי ,אור לי"ד באדר – ערב פורים משולש ( 25בפברואר) .מהו פורים משולש?
 17:45ערבית וקריאות מגילה – מעורבת
 19:45ערבית וקריאות מגילה – גברים בלבד
שימו לב! חלוקה לקפסולות נמצאת כאן .יתכנו שינויים בשל מזג האוויר.
אנא הקפידו לחנות ברחוב רבקה והשתמשו במעבר מול 'בורקס אמא' כדי להגיע לבית הכנסת.
יום שישי ,י"ד באדר ( 26בפברואר) – פורים
שחרית  6:30 – 1עם קריאות מגילה – גברים בלבד
שחרית  7:45 – 2עם קריאת מגילה – גברים בלבד
קריאת נשים עבור נשים – 9:00
אל תשכחו לתת מתנות לאביונים .שימו לב :קופת הצדקה אינה מתחייבת לחלק כספים שיתקבלו לאחר ה 21-בפברואר
בפורים עצמו.
קריאות מגילה בדף הפייסבוק של הקהילה :תוכלו לצפות בקריאה המעורבת בערב (ערבית ב )17:45-ואת קריאת הגברים
(שחרית ב ,7:45-השידור של הקריאה יחל סביב )8:10
הזמן וקח :משלוח מנות מיוחד מהקהילה ניתן לאסוף לפני קריאות המגילה של הערב ,אחרי קריאות המגילה בבוקר ,וביום א
בין  .11:00 – 9:00אם לא תוכלו להגיע ,צרו קשר עם אליס לתיאום משלוח.
שבת ,ט"ו באדר 27( ,בפברואר) שושן פורים – על הנסים
הרשמה לתפילות השבת.
קבלת שבת 17:25
שחרית (השכמה)  6:40בפטיו
שחרית  8:35 – 1בפנים לפי התו הירוק
שחרית  9:15 – 2בפטיו
מנחה  17:00ערבית  18:05בפטיו
יום ראשון ,ט"ז באדר ( 28בפברואר)
שחרית  7:00בפטיו
בואו להצטלם בפטיו  .12:00–9:00בהרשמה מראש .פרטים ורישום כאן.
שוק קח תן בפטיו  .12:00–9:00נמאס לכם לאכול את מה שבישלתם? הביאו מרק ,לחם ,קינוח או סלט ל 6–2סועדים וקבלו
מנה שבישל מישהו אחר .פרטים והרשמה כאן.
מנחה 15:30
סעודת פורים ( 16:00בזום) ולאחר הסעודה הפורימשפיל ב .17:30-הצטרפו לחברי הקהילה ללחם ושעשועים כאן

