ידיעות ידידיה – מהדורה מיוחדת
2020  בספטמבר26 כ"ו אלול תש"ף
חברי קהילת ידידיה היקרים
 על פי הנחיות משרד,אנחנו שמחים לבשר כי נקיים תפילות החג כסדרן
 לכל מי שנרשם. במרחבים הפתוחים סביב בית הכנסת ובתוכו,הבריאות
 שינויים או בקשות מיוחדות? פנו, ביטולים.יוקצה מקום לפי בקשתו
 כמו כן אנו מחפשים סדרנים. מוקדם ככל האפשר,ישירות לדינה וינר
.מתנדבים – אם תוכלו לסייע אנא כתבו לדינה
:זמני תפילות ראש השנה
:ערב ראש השנה
18:30 מנחה בפטיו
18:50 ) בפטיו1( ערבית
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Dear Kehilat Yedidya Members,
We are delighted to inform you that we have organized for all of the
holiday prayers, according to the directives of the Ministry of Health,
in the open areas around and in the spaces within the synagogue
building. Every person who registered in advance will receive an
assigned seat according to their request. Do you wish to cancel,
make a change, or have a special request? Please write Dina
Weiner directly and as soon as possible due to the limited time
available. We are also looking for volunteers to serve as ushers for
one of the services. Let Dina know if you can help out.
Here is the schedule of services for Rosh Hashana:

18:50 ) בהיכל למעלה2( ערבית
18:50 ) בקדמת הבניין3( ערבית

Rosh Hashana eve, First Day
Mincha on the patio 18:30

:שחרית ביום הראשון של ראש השנה
5:45 ) בפטיו1( מנין השכמה
5:45 ) בקדמת הבניין2( מנין השכמה
8:45 )) בפטיו (תפילה עם מעט יותר שירה1( מנין בוקר
מניין זה יתחלק לשניים מקריאת התורה והלאה לתפילה בפטיו
 לערך9:30 ובקדמת הבניין
8:45 ) בהיכל למעלה2( מנין בוקר
מניין זה יתחלק לשניים מקריאת התורה והלאה לתפילה בהיכל
 לערך9:30 ובקומת הכניסה
)כל מנייני השחרית יתחילו מ"המלך" (ללא פסוקי דזמרא
מנחה בצהרי היום הראשון של ראש השנה

Arvit (1) on the patio 18:50
Arvit (2) in the main hall upstairs 18:50
Arvit (3) in front of the building 18:50
Morning prayers, First Day
Early minyan (1) on the patio 5:45
Early minyan (2) in front of the building 5:45
Regular minyan (1) on the patio (a bit more singing) 8:45
Split off from Torah reading and after - in front of shul 9:30
(approx.)
Regular minyan (2) in the main hall upstairs 8:45
Split off from Torah reading and after - inside entry level 9:30
(approx.)

) בפטיו ולאחריה שירת חלק מהפיוטים שלא נאמרו בבוקר1( מנחה
18:15

Regular Shacharit minyans will start from "HaMelech" (no
Psukei Dezimra)

18:15 ) בהיכל למעלה2( מנחה
היום השני של ראש השנה
19:00 ) בפטיו1( ערבית
19:00 ) בהיכל למעלה2( ערבית
:שחרית ביום השני של ראש השנה
5:45 ) בפטיו1( מנין השכמה
5:45 ) בקדמת הבניין2( מנין השכמה
8:45 )) בפטיו (תפילה עם מעט יותר שירה1( מנין בוקר
מניין זה יתחלק לשניים מקריאת התורה והלאה לתפילה
 לערך9:30 בפטיו ובקדמת הבניין

•

Mincha (1) on the patio followed by piyutim 18:15
Mincha (2) in the main hall upstairs 8:15
Rosh Hashana eve, Second Day
Maariv (1) on the patio 19:00
Arvit (2) in the main hall upstairs 19:00
Morning prayers, Second Day
Regular minyan (1) on the patio 8:45
•

8:45 ) בהיכל למעלה2( מנין בוקר
מניין זה יתחלק לשניים מקריאת התורה והלאה לתפילה
 לערך9:30 בהיכל ובקומת הכניסה

Mincha, First Day

•

)כל מנייני השחרית יתחילו מ"המלך" (ללא פסוקי דזמרא
מנחה ביום השני של ראש השנה
18:20 ) בפטיו ולאחריה שיעור1( מנחה
18:20 ) בהיכל למעלה2( מנחה
19:10 )ערבית (בפטיו
, בטוחות,אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לקיים תפילות משמעותיות
 התחשבותכם ושיתוף הפעולה שלכם כדי,ונוחות וזקוקים לסבלנותכם
.לקיימן כסדרן

Split off from torah reading and after - in front of
shul
9:30 (approx.)
Regular minyan (2) in the main hall upstairs 8:45
Split off from torah reading and after - inside entry level 9:30
(approx.)
Regular Shaharit minyans will start from "HaMelech" (no Psukei
Dezimra)
Mincha, Second Day
Mincha (1) on the patio followed by study 18:20
Mincha (2) in the main hall upstairs 18:20
Arvit, on the patio 19:10
We have invested great effort with the goal of providing services that
are meaningful, safe, and comfortable. We request your understanding and cooperation in order to fulfill that goal together. We
wish all the members of Yedidya a good, healthy and safe New Year.

