סדר תפילות ליום כיפור  --ט'–י' בתשרי ה'תשפ"ב
 15-16בספטמבר 2021

יש לעטות מסכות בכל המניינים ,בפנים ובחוץ.
שיבוץ המקומות :השכמה ,בהיכל ,בפטיו

תפילות יום כיפור
6:20
14:00
18:09
18:30

יום ד' – ט' בתשרי – 15/9
שחרית
מנחה בפטיו
הדלקת נרות יום כיפור
כל נדרי וערבית בפטיו ,באולם הכניסה ,ובהיכל.
שיעור אחרי ערבית:
תהילה פרידמן – בעברית – "יום כיפור ושיקום חברות".
סטיב קופלנד – באנגלית – “Why Are You Asking Me To Forgive
”?and Intervene

5:45
8:20
10:30

יום ה' – י' בתשרי – 16/9
מנין השכמה בפטיו
יזכור (הערכה)
סיום (הערכה)

8:00
10:00
10:45
10:45
13:00

שחרית  -בהיכל
קריאת התורה (הערכה)
מוסף  -באולם הכניסה (פיצול מהמניין למעלה ,לפני יזכור)
יזכור (הערכה) בשני המניינים
סיום (הערכה) בשני המניינים

8:30

שחרית  -בקדמת הבניין (קצר ללא פיוטים)

9:45

קריאת התורה (הערכה)

10:30

יזכור ומוסף (הערכה)

12:00

סיום (הערכה)

16:30

מנחה – תפילת נשים – בפטיו
מנחה – מנין רגיל – בהיכל
מנחה – מנין רגיל – בקדמת הבנין

17:50

נעילה – בפטיו
נעילה – בהיכל
נעילה – באולם הכניסה

19:19

סיום הצום

6:30

שחרית יום שישי –  7בספטמבר – י"א תשרי

Schedule of Yom Kippur Services – 9-10 Tishrei 5782
September 15 - 16, 2021
Masks are mandatory in all minyanim, inside and outside.
Seating charts: Early minyan, Upstairs, Patio

Yom Kippur Services
6:20
14:00
18:09
18:30

5:45
8:20
10:30
8:00
10:00
10:45
10:45

Wednesday – September 15
Shacharit
Mincha on patio
Candle lighting Erev Yom Kippur
Kol Nidre, Arvit on patio, Entrance Hall, and upstairs.
Shiur after Arvit
Hebrew - Tehila Friedman on “Yom Kippur and
Rehabilitation of the Friendship”
English - Steve Copeland on “Why Are You Asking Me to
Forgive and Intervene?”
Thursday – September 16
Early Shacharit - patio
Early Yizkor (estimated)
Conclusion (estimated)
Shacharit - upstairs
Torah reading (estimated)
Mussaf (Entrance hall) - Splitting of the upstairs minyan,
before Yizkor
Yizkor (estimated) both minyanim

13:00

Conclusion (estimated)

8:30

Shacharit – Front of building (Short - without piyutim)

9:45

Torah reading – Front of building (estimated)

10:30

Yizkor/Mussaf – patio (estimated)

12:00

Conclusion (estimated)

16:30

Mincha – Women – Patio
Mincha – regular – Upstairs
Mincha – regular – front of building

17:50

Neila –Patio
Nelia – Upstairs
Neila – Entrance Hall

19:19

End of fast

6:30

Shacharit Friday September 17

