
 : יום כיפורזמני תפילות  

 .כאןיש להרשם שוב לתפילות יום כיפור!!! ראו מכתב בנושא שימו לב! 

 

 : יום כיפורערב 

 14:00בפטיו  מנחה

 17:53תחילת הצום: 

 מניינים, בחוץ(  4)   18:10 :כל נדרי

     ( פטיו1)

 בקדמת הבניין  (2)

 ין הקהילה(  ינבבאיזור מתקני הספורט )משמאל לבגינה,   "מניין ג":( 3)

  מפגש ברחבה לפני מתחם הכלבים "מניין ד":( 4)

 

  –מהכניסה למניין הפטיו לקחת להביא כסא מהבית או בבקשה  משתתפי מנייני הגינה:
 ולהחזיר! 

 

 שחרית  

 בפטיו ובקדמת הבניין(  מניינים: 2) 5:50 :ן השכמהימני

  7:45 בוקר:ן ימני

נתפצל לפטיו ולקדמת   8:45-המניין יתחיל באיזור מתקני הספורט משמאל לבניין הקהילה. ב
 הבניין, לקריאת תורה, יזכור ומוסף. 

" )ללא פסוקי  נשמתיתחילו מ" שאר המניינים מנייני השכמה יתחילו מפסוקי דזמרא,
 דזמרא(

  

 9:55סיום משוער:  באיזור מתקני הספורט משמאל לבניין הקהילה.  9:30  :מניין יזכור

 

 בפטיו ובקדמת הבניין( מניינים: 2)  16:45 :מנחה

 

 (כמו בכל נדרימניינים,  4) 17:35: נעילה

 

 19:04 :סיום הצום

 

 משוערים: זמני ביניים 

 8:45 ; סיום התפילה:  7:30;  יזכור: 7:00 מנייני השכמה: קריאת התורה:

 10:45 ; סיום התפילה: 9:15;  יזכור: 8:45 מנייני הבוקר: קריאת התורה:

  

 

http://yedidya.org.il/new_site/word_docs/2020ykinstructions.pdf


 

Schedule of services for Yom Kippur:  

Important: You must re-register to the tefilot, as explained here.  

 

Erev Yom Kippur 

Mincha on the Patio 14:00 

FAST BEGINS 17:53 

Kol Nidrei:  18:10 (4 minyanim, outside) 

(1) Patio     
(2) Front of building 
(3)  "Minyan Gimel”: In the garden, near the sport facilities, to the left of the 
synagogue building. 
(4) “Minyan Dalet”: Meet by the dog-playground area.  
 
Park minyanim participants: Please bring a chair from home or take one 
from the patio entrance – and return it!  

 

Morning prayers 

Early minyan: 5:50  (2 minyanim, at the patio and front of building) 

Regular minyan: 7:45  

The minyan will begin in Lifshitz Park (near the sport facilities, to the left of the 
synagogue). At 8:45 split to the patio and the front of the building, for Torah 
reading, Yizkor and Mussaf 

Early minyanim will start with Psukei Dezimra, regular Shacharit 

minyanim will start from "Nishmat" (no Psukei Dezimra) 

 

Yizkor minyan: 9:30 at Lifshitz Park (near the sport facilities,  to the left of the 
synagogue). End time (est.): 9:55 

 

Mincha: 16:45 (2 minyanim, at the patio and front of building) 

 

Kol Nidrei:  17:35 (4 minyanim, outside, as on Kol Nidrei) 

 

END OF FAST    19:04 

  
 
Estimated intermediate times:  

Early minyan: Torah reading: 7:00  ; Yizkor: 7:30. End of service: 8:45 

Regular minyan: Torah reading: 8:45  ; Yizkor: 9:15. End of service: 10:45 

http://yedidya.org.il/new_site/word_docs/2020ykinstructions.pdf

