קהילת ידידיה

בס"ד

שנה טובה תשע"ט
6.9 ' וביום ה,3.9 'סליחות ושחרית יום ב

6:00

7.9 ' וביום ו,5.9 ' יום ד,4.9 'סליחות ושחרית יום ג

6:10

)ערב ראש השנה (אור לכ"ט אלול
 – סליחות8.9 מוצש"ק
9.9 'שחרית והתרת נדרים יום א

Shacharit & Slichot
Mon. 3/9 & Thur. 6/9
Shacharit & Slichot
Tuesday 4/9, Wed 5/9 & Fri 7/9
Erev Rosh Hashanah

22:30

Saturday night (8/9), Selichot

6:25

Shacharit with Hatarat Nedarim Sunday 9/9
Rosh Hashana – Mon-Tue Sept. 10-11

11.9–10.9 ,'יום ב' ויום ג- ראש השנה
)9.9 'הדלקת נרות (יום א
מנחה ומעריב ערב חג ראשון
שחרית בשני הימים – מניין השכמה ומניין רגיל
)תקיעת שופר (בשני הימים; משוער
)מנחה (בשני הימים
דרשה ומעריב ערב חג שני
הדלקת נרות יום ב' בערב

18:13

Candle lighting – Sun night, 9/9

18:45

Mincha and Ma’ariv on Erev Hag (1st Hag)

5:45 / 8:15

Shacharit (both days) early and regular

10:30

Shofar (both days; estimated)

18:20

Mincha (both days)

18:50

Drasha followed by Ma’ariv (2nd Hag)

אחרי

19:28

after

Candle lighting – Mon night

הבדלה יום ג' בערב

19:27

Havdalah Tue night

)12.9 'צום גדליה (יום ד
שחרית וסליחות
 מעריב/ מנחה
סוף הצום

4:50

Fast of Gedaliah Wed. Sept. 12

 שחרית וסליחות-13.9 'יום ה
 שחרית וסליחות- 14.9 'יום ו
)15.9( שבת שובה פרשת וילך
)הדלקת נרות (יום ו' בערב
מנחה וקבלת שבת
 מניין רגיל/ שחרית מניין השכמה
 בעל- שעור אחרי קדוש – ד"ר גילה ווכמן אדם הראשון
"תשובה? עיון במקורות מדרשיים
 מעריב/ מנחה
הבדלה
 שחרית וסליחות- 16.9 'יום א
 שחרית וסליחות- 17.9 'יום ב

6:00

Shacharit and Selichot

18:25 / 19:00

Mincha / Ma’ariv

19:10

Fast ends

6:00

Thur. Sept 13 Shacharit and Selichot

6:10

Fri Sept 14 Shacharit and Selichot
Shabbat Shuvah Parshat Vayalech (Sept.15)

18:11

Candle lighting – Fri evening

18:35

Mincha and Kabbalat Shabbat

6:45o/o8:30

Early Shacharit / Regular Shacharit

11:00

Shiur after Kiddush – Gila Vachman (in Hebrew)

Was Adam a Ba’al Tshuva

18:20o/o19:20

Mincha / Ma’ariv

19:21

Havdalah

6:10

Sun Sept 16 Shacharit and Selichot

6:00

Mon Sept 17 Shacharit and Selichot

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

Tzedaka Fund Donations: Checks
should be made out to "Kehillat Yedidya
Kupat Tzedaka" and sent to the office.

18.9 'ערב יום כפור – יום ג
שחרית וסליחות
מנחה ערב יום כיפור

Erev Yom Kippur Tue. Sept. 18

6:20

Shacharit and Selichot

14:00

Mincha Erev Yom Kipur

בס"ד

Yom Kippur – Tue-Wed, Sept 18-19

' ספט18-19 'ד-' יום ג- יום כפור
הדלקת נרות ותחילת הצום
 באולם התפילה ובקומת הכניסה; כל נדרי למשפחות:כל נדרי
 אריאל פיקאר “מיום: עברית-  שעור אחרי התפילה.במרכז דב
כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה" – סיפורי חכמים
 סטיב קופלנד:וחכמות המתרחשים בערב יום כיפור אנגלית

18:05
18:30

 מניין רגיל/ מניין השכמה
תפילת מנחה באולם התפילה ותפילת מנחה לנשים בקומת
הכניסה
נעילה
סוף הצום והבדלה

6:00 / 8:15

20.9 'הקמת הסוכה הקהילתית יום ה

Candle lighting beginning of the fast
Kol Nidre: 3 Minyanim Entrance Level, Main
and Child friendly service in Mercaz Dov
Shiur after Kol Nidre: English: Steve Copeland What are you asking me for? Micha 6:8
Hebrew: Ariel Picard
Early Shacharit / Regular Shacharit

16:30

Mincha: regular service main sanctuary
Women’s service on the entrance level

17:50

Ne’ila

19:16

Fast ends and Havdalah

17:30

Building the Yedidya Succah – Thur., Sept. 20

פעילות נוער – סדנת קישוטים לסוכה – בקומת הכניסה

Youth–Decorating the Sukka – entrance level

)22.9( שבת האזינו

Shabbat Ha’azinu Sept. 22

)21.9 הדלקת נרות (יום ו' בערב
מנחה וקבלת שבת
 מניין רגיל/ שחרית מניין השכמה
 מעריב/ מנחה

18:01

Candle lighting – Fri evening

18:30

Mincha and Kabbalat Shabbat

6:45 / 8:30

Early Shacharit / Regular Shacharit

18:05 / 19:10

Mincha / Ma’ariv
Sukkot – Mon. Sept. 24 – Sun. Sept. 30

30.9 ' עד יום א24.9 'סוכות – יום ב
)23.9 – הדלקת נרות (יום א' בערב
מנחה ומעריב ערב חג
 מניין רגיל/ שחרית – מנין השכמה
 מעריב/ מנחה
הבדלה
28.9 ' עד יום ו25.9 'שחרית בימי חול המועד יום ג
)29.9( שבת חול המועד סוכות
)28.9 הדלקת נרות (יום ו' בערב
מנחה וקבלת שבת
)שחרית מניין השכמה (עם מגילת קהלת
)שחרית מניין רגיל (עם מגילת קהלת
–  נפגש ליד תיכון פלך.'הופ" ילדים עד כיתה ו-"סוכה
רח' יהודה
 מעריב/ מנחה

17:59
18:25

Mincha and Ma’ariv on Erev Chag

6:45o/o8:30
18:10 / 19:00

Early Shacharit/ Regular Shacharit

19:04

Havdalah

6:15 &7:30

Shacharit Chol HaMoed Tue-Fri Sept 25-28

)שחרית לאחר הלימוד (יום א' בבוקר
שחרית – יום א' בבוקר

17:52

Candle lighting – Fri evening

18:20

Mincha and Kabbalat Shabbat

6:45

Early Shacharit (with Megillat Kohelet)

8:15

Shacharit (with Megillat Kohelet)

16:15

Sukka-Hop – Children up to 6th grade. Meet
at Pelech – Yehuda St

17:50 / 19:00

Mincha / Ma’ariv

22:30
5:45

Erev Hoshanah Rabbah - Sat night Sept 29
All night study with Yeshivat Ma’aleh Gilboa –
Program to be announced.
Shacharit after learning – Sun morning

7:00

Shacharit – Sun morning
Shemini Atzeret - Simchat Torah

שמיני עצרת – שמחת תורה

Sun Sept 30- Mon Oct 1

1.10 ' – יום ב30.9 'יום א

)30.9 – הדלקת נרות (יום א' בערב
מנחה ומעריב עם הקפות חגיגיות
שחרית – מניין השכמה
 קריאת תורה, קריאות תורה המוניות,שחרית עם הקפות
.לילדים
קידוש מורחב כולם מתבקשים להביא כיבוד
מנחה לאחר כל הקריאות
 מעריב/ מנחה

Mincha / Ma’ariv

Shabbat Chol Hamoed Sukkot Sept 29

)29.9( ערב הושענא רבה – מוצש"ק
תיקון ליל הושענא רבה ישיבת מעלה גלבוע – תוכנית בהמשך

Candle lighting (Sun evening 23/9)

17:50

Candle lighting (Sun Sept 30)

18:20

Mincha and Ma’ariv Erev Chag – with Hakafot

6:15

Early Minyan

8:30

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

13:15

Expanded Kiddush: Everyone brings
something yummy
Mincha after the public Torah readings

18:10 / 18:55

Mincha / Ma’riv

