יום הכיפורים
תש"פ
ערב יום הכיפורים
7.15
7.30

סליחות
תפילת שחרית
ארוחת בוקר
המקווה ברובע פתוח :לילה  ,2-8ובוקר 11-16.30
סדר לימוד בבית המדרש
סעודת היום

11.30

-

16.00
16.30

 תפילת מנחה -סעודה מפסקת – חדר אוכל

(נא לסיים את כל ההכנות הטכניות לפני הסעודה ולבוא לסעודה זו בבגדי חג – חולצות לבנות)
במהלך סעודת היום יערכו "המכירות" לכבודה של תורה בחג שמחת תורה – נא להיערך בהתאם.

ליל יום הכיפורים
17.40
18.00

 הדלקת נרות יום הכיפורים" -כל נדרי"

מנין ספרדי -באולם מונטיפיורי
 "לך אלי תשוקתי",18.00

חזרה לביהמ"ד לבקשת מחילה
וגמר חתימה טובה ולשיחת רה"י

 שיחה -מו"ר ראש הישיבה -בית המדרש תפילת ערבית תפילת ערבית -לאחר שיר היחוד ,שיעור בענייני עבודת יום הכיפורים – הרב יוסף אנסבכר

יום הכיפורים
7.00
15.25
16.55
17.02

20.00
21.00

 "אדון עולם" ,תפילת שחריתבין מוסף למנחה ,הפסקה.
 תפילת מנחה דברי התעוררות לפני נעילה-מו"ר ראש הישיבה
 -תפילת נעילה

-

ערבית וקידוש לבנה אצל הכותל
הבדלה וטעימה קלה ברחבת הכותל
סעודת יום טוב בחד"א
שמחת כהן בבית הרב טוביה ליפשיץ

י"א בתשרי – יום שמחת כהן
6.18
6.38

 תפילת וותיקין -הנץ החמה

מנין ספרדי -אולם מונטיפיורי
 תפילת שחרית5.25
 זמן ציצית5.48
 הנץ החמה6.37
 מוסף - ,הפסקה - 14.40תפילת מנחה
 דברי התעוררות לפני נעילה תפילת נעילה,17.25
סיום נעילה עם כלל הישיבה אצל הכותל

שמחת תורה תש"פ
ערב שמחת תורה
17.20
17.26
18.40
20.50

-

תפילת מנחה ופרידה מן הסוכה (למעלה)
הדלקת נרות יו"ט
שיחה בביהמ"ד -מו"ר ראש הישיבה
תפילת ערבית בביהמ"ד
סעודת החג בהשתתפות משפחת מו"ר ראש הישיבה ומשפחות הרמי"ם (חד"א)
הקפות בביהמ"ד ,הקפה שביעית אצל הכותל

שמחת תורה
7.45

-

תפילת שחרית ,סוף זמן ק"ש למג"א 8.44
קידושא רבה (חד"א)
"אתה הראת" – הקפות .תוך כדי הקפות – יציאה בריקוד ושמחה לבתי הכנסת ברובע.
יציאת כל בני הישיבה עם מו"ר ראש הישיבה והרמי"ם לרובע היהודי המתחדש
בהנחיית הרב ציקי ברלין
קריאת התורה בישיבה ,חלוקת ל"בתים",
"חתן תורה"" ,חתן בראשית" -ביהמ"ד,
יזכור ,תפילת גשם ותפילת מוסף

 סעודת החג בהשתתפות משפחות הרמי"ם (חד"א)17.25
18.37

-

תפילת מנחה-ביהמ"ד
פרידה מהימים הנוראים ומועדי תשרי בניגונים בבית המדרש
תפילת ערבית והבדלה בצאת החג
יציאה להקפות שניות בישיבת פורת יוסף עם מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א.
בבית הרב קוק ברחוב הנביאים
ובישיבת הר המור בשכונת חומת שמואל.
תחילת "זמן חורף" אי"ה ביום ד' א' במרחשוון תש"פ
המסכת הנלמדת בעיון בבא קמא ,מסגרת ב' מסכת שבת.

"חייב אדם להקביל פני רבו ברגל"
במהלך חג הסוכות נקיים
התכנסויות שיעוריות בסוכות הרמי"ם
(כל שיעור מתבקש לתאם באופן מדוייק עם הר"מ)

הושענא רבה תש"פ
מוצאי שבת-ליל הושענא רבה
שיעורים בענייני דיומא"-משמר"
 - 22.45לימוד פיוטי הושענות -הרב טוביה ליפשיץ -בסוכתו
המשך הלילה בסוכת הישיבה
" -תיקון"

- 5.00
- 6.00
- 6.44
-

לימוד בענייני דיומא  -מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א בסוכה
תפילת ותיקין (ביהמ"ד)
הנץ החמה
תפילת שחרית ,מוסף
ארוחת בוקר בסוכת הישיבה למטה

 - 13.00סעודת חג בסוכת הישיבה למטה

