
 

 שלום רב,

 

 הימים הנוראים וראשית שנת תש"ף עומדים לפתחנו. כתמיד, השנה החדשה טומנת בחובה הזדמנויות

  רבות לחגוג יחד ולהתפתח יחד.

 

 לעתים, קל מאוד לזהות ההזדמנויות הללו, כמו הפטיו והגינה שהושלמו בשנה האחרונה והתערוכה

 החדשה שמוצגת בבניין. לפעמים קשה יותר לזהות את ההזדמנויות להתפתחות וצמיחה, אך הפעילות הזו

 לא פחות חשובה. הקהילה שלנו מבוססת על מתנדבים ועל הרצון הטוב של חבריה. אנו רואים זאת בפנים

 השונות של הקהילה: בתפילה ובלימוד, בקידוש, בארוחות הקהיליות, בפעילות הנוער, במעורבות

 החברתית, בתמיכה ההדדית ובמקומות רבים נוספים. אנו מחויבים לחיזוק הפעילות הקיימת ולקידום

  יוזמות חדשות ומקווים שתתרמו את היצירתיות והאנרגיות שלכם לפעילויות השונות במהלך השנה הבאה.

 

 נעבור לצד המעשי של התפילות השנה. באתר הקהילה, בידיעות ובקבצים המצורפים למייל זה נמצא מידע

 על הלו"ז ומקומות הישיבה. השתדלנו מאוד להקצות לכולכם את מקומות הישיבה שביקשתם, אך לא

תמיד הצלחנו ובנוסף לפעמים נופלות שגיאות בשיבוץ המורכב. אנא פנו ישירות לדינה (
 dina@reutschool.org) אם יש לכם השגות לגבי שיבוץ המקומות.

 

 חלוקת מקומות הישיבה תקפה בתפילות העמוסות ביותר: מוסף בראש השנה, כל נדרי ונעילה ביום

 הכיפורים. בתפילות אלה אנו מבקשים שתעברו למקומות הישיבה שהוקצו לכם. בנוסף, הסדרנים שלנו

 יעשו כמיטב יכולתם לסייע לאורחים למצוא מקומות ישיבה ריקים כדי שכולם יוכלו להשתתף בתפילה. כדי

 לנצל עד תום וביעילות את השטח העומד לרשותנו אנו מבקשים שתשאירו את עגלות הילדים מחוץ לאולם

 התפילה. אפשר להשאיר עגלות בקומת הכניסה בראש השנה ובתפילת נעילה ובמרכז דב במהלך כל נדרי.

 אנא הקפידו לא לעמוד או לשבת במעברים, בכניסות וביציאות מהאולמות. ובעיקר, אנא פנו לסדרנים אם

  אתם נתקלים בבעיה או שאלה לגבי מקומות הישיבה.

 

 כמדי שנה, אנו מתברכים בתרומתם של אנשים ונשים לתפילות, בעיקר בתרומת החזנים והדרשנים ובהם:

 א' דראש השנה:

 דבר הלכה – תהילה נחלון

 דבר תורה – פנחס לייזר

 מניין מוקדם: שחרית – איתי מריינברג-מיליקובסקי; מוסף – איתן קאדן

 מניין מרכזי: שחרית – גורדון פפרט; מוסף: ישראל סייקס (למעלה) אריאל פיקרד (קומת כניסה)
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 ב' דראש השנה:

 דבר הלכה – עליזה רבינוביץ

 דבר תורה – חנה קרומר

 מניין מוקדם: שחרית – אלעזר נחלון; מוסף – דבי רבינוביץ

 מניין מרכזי: שחרית –דניאל גמולקה; מוסף – חיים זלוטוגורסקי (למעלה) ינון אחימן (קומת כניסה)

 

 לבסוף, אנו מבקשים להודות לכל מי שעשו לילות כימים מאחורי הקלעים כדי לקיים את התפילות השנה

 ובהם חברי הוועד המנהל, צוות המשרד, חברי הוועדות השונות והקהילה בכללותה. רבים מאוד מעורבים

 בפעילות של הימים הנוראים וכאן טמונה גם עוצמתה של הקהילה – חבריה ומחויבותכם לקהילה.

 

  שנה טובה!

 יוני המר-קסוי

 יו"ר קהילת ידידיה

 

Dear Members of Kehilat Yedidya, 

 
Welcome one and all to the High Holidays of 5780. As always, the New Year heralds 
many exciting opportunities for our community to celebrate together and grow. 
 
Sometimes these opportunities are easy to spot, such as the completed garden and 
patio, or the latest art installation that adorns our synagogue’s walls. Other times the 
opportunities are less tangible, but no less important. Our community is built on 
voluntarism and goodwill. We see this continually expressed through the many facets of 
Yedidya, such as prayer and learning, kiddush, communal meals, youth activities, social 
activism, mutual support and so much more. We are committed to strengthening our 
ongoing programming as well as enabling your new initiatives, and hope that you will 
bring your creativity and energy to these endeavors over the coming year. 
 
On a more practical note, please see the links on our website’s homepage and in 
Yediot, or in the attached files which reference important schedule and seating 
information. We have tried to honor all seating requests, but it is not always possible. 
Additionally, mistakes do sometimes happen. If there are any problems, please be in 
touch directly with Dina (dina@reutschool.org). 
 
Assigned seating is in effect during our most crowded tefilot: Rosh Hashanah Musaf, 
Kol Nidrei and Ne'ilah. At those times, we ask if you are not already in your assigned 
seat that you please move to it. In addition, our ushers will be doing their utmost to put 
guests in unassigned seats in order to provide everyone with a place to pray. To help 
maximize the available space, we ask that strollers be kept out of the ulam tefilot, and 
that aisles and exits are kept clear. If it is crucial that you have the stroller nearby, there 
is room on Rosh Hashana on the entrance level and on Yom Kippur during Kol Nidrei in 
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Mercaz Dov and the entrance level during Neila. Most of all, please ask an usher in 
case of any problem or question about seats during tefilot. 
 
As every year, we are honored by the many women and men contributing to the tefilot, 
particularly the hazanim and darshanim/ot, including: 
1st night/day 
Dvar Halacha: Tehila Friedman 
Dvar Torah: Pinchas Leiser 
Early minyan - Shacharit: Itay Marienberg-Milikovsky, Musaf: Aytan Kadden 
Main minyan - Shacharit: Gordon Papert, Musaf: Yisrael Sykes (upstairs), Ariel Picard 
(downstairs) 
2nd night/day 
Dvar Halacha: Alyssa Rabinowitz  
Dvar Torah: Chana Cromer 
Early minyan - Shacharit: Elazar Nachalon, Musaf: Dovi Rabinowitz 
Main minyan - Shacharit: Daniel Gamulka, Musaf: Chaim Zlotogorski (upstairs), Yinon 
Ahiman (downstairs) 
 
Finally, we'd like to thank everyone who has worked hours behind the scenes to make 
this year's tefilot possible, including members of the vaad menahel, the office staff, 
countless members of committees and the community at large. The list is long and 
shows that our strength continues to be what it always has been: you, and your 
commitment to Kehilat Yedidya. 
 
Shana Tova! 
Yoni Hammer-Kossoy 
Yoshev Rosh 
 


