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שמחת תורה סוכות ו חג –לוח זמנים 
  טתשע" -

Schedule for the month Sukkot and 
Simchat Torah, 5779-2018 

   

 אפשר לשלוח המחאות לתרומה לקופת הצדקה:
 למשרד לפקודת "קהילת ידידיה קופת הצדקה."

 

 

 
Tzedaka Fund Donations:  Checks should be 
made out to "Kehillat Yedidya Kupat Tzedaka" 

and sent to the office. 
 

   

      Shabbat Ha’azinu  September 22  (.922)האזינו  שבת

 Candle lighting – Friday evening 18:01 (912. בערב' ו יום) נרות הדלקת

 Mincha and Kabbalat Shabbat 18:30 שבת מנחה וקבלת

:456 מניין רגיל /השכמה  יןימנ  שחרית  / 8:30 Early Shacharit  / Regular Shacharit 

 Mincha  / Ma’ariv 19:10 / 18:05 מעריב / מנחה

   

 Sukkot – Monday September 24 – Sunday September  30  30.9' א יום עד 24.9' ב יום – סוכות

 Candle lighting (Sunday night 23/9) 17:59 (23.9 – בערב א' יום) נרות הדלקת

 Mincha and Ma’ariv on Erev Chag 18:25 חג ערב ומעריב מנחה

 6:45o/o8:30   Early Shacharit/ Regular Shacharit / מניין רגיל השכמה מנין – שחרית

 Mincha / Ma’ariv 19:00 / 18:10  מעריב /מנחה 

 Havdalah 19:04 הבדלה

 Shacharit Chol HaMoed Tuesday-Friday September 25-28 7:30& 6:15 28.9ו'  עד יום 25.9יום ג'  המועד חול בימי שחרית

 Shabbat Chol Hamoed Sukkot September 29  (29.9) סוכות המועד חול שבת

 Candle lighting – Friday evening 17:52 (28.9 )יום ו' בערב   נרות הדלקת

:18 שבת וקבלת מנחה 20 Mincha and Kabbalat Shabbat  

 Early Shacharit (with Megillat Kohelet) 6:45 (קהלת מגילת עם) השכמה ןימני שחרית

 Shacharit (with Megillat Kohelet) 8:15 (קהלת מגילת עם)מניין רגיל  שחרית

 Mincha / Ma’ariv 19:00 / 17:50  מעריב /מנחה 

   

 (29.9) ק"מוצש – רבה הושענא ערב

 – גלבוע מעלה ישיבת תיקון ליל הושענא רבה 
 תוכנית מלאה בהמשך

 

22:45 

Erev Hoshanah Rabbah - Saturday night September 29 

All night study with Yeshivat Ma’aleh Gilboa – Speakers, topics 
and times to be announced.  

 Shacharit after learning – Sunday morning 5:45 (בבוקר' א יום) הלימוד לאחר שחרית

 Shacharit – Sunday morning 7:00 בבוקר' א יום – שחרית

  תורה שמחת – עצרת שמיני
  1.10' ב יום – 30.9 'א יום

 Shemini Atzeret - Simchat Torah  

Sunday September 30- Monday October 1 

 Candle lighting (Sunday September 30) 17:50 (30.9 – בערב' א יום) נרות הדלקת

:0218 חגיגיות הקפות עם ומעריב מנחה  Mincha and Ma’ariv Erev Chag – with Hakafot 

  Early Minyan 6:15 השכמה ןימני – שחרית

, המוניות תורה קריאות, הקפות עם שחרית
 .  לילדים תורה קריאת

8:30 
Shacharit with Hakafot & public Torah readings & special 
children’s reading.  

  Expanded Kiddush: Everyone brings something   כיבוד להביא מתבקשים כולם :מורחב קידוש

 Mincha after the public Torah readings 13:15   הקריאות כל לאחר מנחה

10:81 מעריב  /מנחה  / 18:55 Mincha / Ma’ariv 

 


