
 חברי קהילת ידידיה היקרים 

 

 אבל חשוב.  –ארוך קצת זה נא לקרוא את כל ההנחיות. 

 

. תודה רבה מקרב לב לכל מי שעבד  השיכולנו לקיים את תפילות ראש השנאנחנו שמחים 
 .  קשה מאוד כדי לוודא שנוכל לקיים את התפילות

,  והחלטת הוועד המנהל החמרת תנאי הסגר  בגללארגון התפילה ביום כיפור קשה עוד יותר, 
החלטה זו באה בעקבות הודעות  שלא לקיים תפילות בתוך הבניין.  עם כל הצער שבדבר,

  תחושת אחריות על רקע התגברות התחלואה., ומתוך )כולל רבני צוהר( מרבנים שונים

 .  שמעותי במספר המקומות שיש במניינים שלנוצמצום ממביאה להחלטה זו אבל 

מבחינה הלכתית אין מניעה להתפלל ביחידות בבית, אבל אנו רוצים לאפשר תפילה במניין  
 לכמה שיותר מהמעוניינים בכך. 

   תכנן את המניינים כראוי, אנו חייבים לדעת במדויק ככל האפשר מי מתכוון לבוא, ומתי.ל כדי

זאת . כאןרשמו שוב ינרשמתם למקומות ליום כיפור, אנחנו מבקשים שתגם אם כבר  לכן:

 נא להירשם עד מוצ"ש. רשמו!יאז חשוב שתאיתה נעבוד שהרשימה 

, ויתכן שיוגבל עוד יותר אם הממשלה תחליט על החמרה  שימו לב שמספר המקומות מוגבל

 מבקשים: בכללי הסגר. אנו 

אם יש לכם אפשרות להתפלל במניין גינה ליד הבית, אנא בחרו באפשרות זאת. זה   -

 ישאיר מקום למי שאין לו פתרון אחר
 אל תרשמו –אם מזג האויר הצפוי )חם מהרגיל( ישאיר אתכם בבית  -
א )בתוך עמי אני  ואם רשמתם ילדים בוגרים, תבררו שוב אם הם מתכוונים באמת לב -

 יושב(
 בבקשה לרשום רק חברי קהילה וילדיהם. לצערנו אין לנו מקום לאורחים השנה.  -
צרו קשר עם   –אם יש באפשרותכם לארגן מניין גינה או חצר, וחסר לכם ספר תורה  -

  \)לא נוכל לעזור באיסוף מניין או מציאת חזנים  050-994-2501אליעזר פיינר 

 קוראים; גם ככה אנחנו עסוקים מעל הראש(.

 

נוכל להודיע  ברשימת המתנה.  םקו זה המתחת לשירשמו  חבריםימות מסומן קו אדום. ברש
מוגבל מספר המקומות הקיימים  על מקום פנוי רק למי שירשום פרטי קשר )מייל וטלפון(.

אם אתם ברשימת ההמתנה, אנו מציעים שתחפשו באופן אקטיבי פתרון באזור    - סופיו
 שלכם. 

 

זה   ןואת הוידוי. מניי חוץ מהתפילות הרגילות, נקיים גם מניין קצר ביותר שבו נאמר "יזכור"

מעריכים  אנו .   9:30ספורט, בגינה משמאל לבניין הקהילה, בשעה המתקני במתחם יתקיים 
 דקות, בעמידה. גם אופציה זו מופיעה בדף הרישום.  25–20שמדובר בתפילה של 

 

או החלטתם שלא להשתתף   אם נרשמתם ואחר כך מצאתם מניין אחר מידידיה כולם:

  , בבקשה למחוק את עצמכם מהרשימה. בתפילות בציבור ביום הכיפורים

 

 למניינים ביום א' )ערב כיפור(.  הסופית אנו נפרסם את החלוקה  

 

https://bit.ly/3kKeMso


 . אתר הקהילהיפורסמו דרך ידיעות ידידיה וגם ב יום כיפורזמני תפילות  

 

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לקיים תפילות משמעותיות, בטוחות ונוחות וזקוקים  
 כדי לקיימן כסדרן. לסבלנותכם, התחשבותכם ושיתוף הפעולה שלכם 

 אנחנו מאחלים לכל חברי הקהילה גמר חתימה טובה. 
 
 
 

Dear Members of Yedidya 

 

Please read through the instructions – they are as important as they are long. 

 

We are glad that we were able to hold Tefilot on Rosh Hashana. Sincere thanks to all 
those who worked so hard to make sure we could pray together.  

Organizing services for Yom Kippur is even more difficult, because of the stricter 
lock-down rules and the decision of the Vaad not to hold services inside the building. 
This difficult decision was made following announcements from various rabbis 

(including the rabbis of Zohar), reflecting the Vaad’s sense of responsibility for 
containing the spread of the virus.  

But this decision brings about a significant reduction in the number of seats available 
at services. 

Halachically you may pray alone at home, but we want to allow as many members as 
possible to pray in a Minyan.  

To plan the Minyanim properly, we must know as accurately as possible who intends 
to come, and when. 

Therefore: Even if you have already signed up for places for Yom Kippur, we ask that 
you register here. That's the list we're going to work with, so it's important that you 
sign up! Please register by Saturday night. 

Please note that the number of seats is limited and may be further restricted if the 
government decides to tighten lock-down rules. 

- If you can pray in an outdoor Minyan close to you, please select this option. 
That would leave room for those who don't have another solution 

- If the expected weather (warmer than usual) will keep you at home – don't 
sign up 

- If you have registered adult children, check again if they really mean to 
attend  

- Please register only community members and their children. Unfortunately, 
we have no room for guests this year.  

- If you can arrange a garden or courtyard Minyan and you need a Torah scroll 
– please contact Eliezer Finer, 050-994-2501. (We can't help collecting a 
minyan or finding cantors/readers; we're extremely busy). 

http://yedidya.org.il/
https://bit.ly/3kKeMso


 

Sign-up sheets have a red line across. Members who register below this line are on 
the waiting-list. We can only notify those who register with full contact information 
(email and phone). The number of places is finite: If you are on the waiting list, we 
suggest that you actively look for an alternative solution in your area. 

 

Apart from the regular tefilot, we will hold an option to say only "Yizkor” and the 
“Viduy” (וידוי) together. This will take place at the exercise area in the garden, just 
left of Yedidya, at 9:30 am. It will be a 20-25 min. service, without seating. There is 
registration for this minyan as well.  

 

Everyone: If you signed up and later found a different Minyan or decided not to 
attend public prayers on Yom Kippur, please cross yourself off the list. 

 

We will publish the final seat assignments on Sunday (erev Yom Kippur). 

 

Yom Kippur prayer times will be in Yediot Yedidya and will be published on 
yedidya.org.il .  

 

 

We have gone to great lengths to hold meaningful, safe and comfortable prayers and 
need your patience, consideration and cooperation to be able to hold services. 

We wish all members of the community Gmar Hatima Tova 

 
 

http://yedidya.org.il/

