
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתשע" תשובה -שבת האזינו ראש השנהסדרי 
 

 ליל ד'
 

 סליחות ליל "זכור ברית"  00.33
 

 ערב ראש השנה – רביעייום 
 

 מנין ותיקין 
 וסיום מסכת. תפילת שחרית, התרת נדרים 7.45

          )למי שאינו מתענה עד חצות( ארוחת בוקר  
 ושיעורים עם הרמי"םסדר לימוד  9.00

 גי השיעורים יעלו לקברות חללי הישיבה הי"ד )נא להביא תהילים(נצי 
  להר הזיתים והר הרצל מהחניוןרכבים           

 קלופשטוק(רוני יגר והרב בני )נא להירשם מראש אצל הרב  
           
 10:00- 16:00 ובשעות היום  2:00-7:00 הלילה  מקוה ברובע פתוח בשעותה                  

 ארוחת צהריים )לאחר חצות( 12.45

   
 סידור החדרים,, נא לסיים את כל ההכנות הטכניות

 .איחולי שנה טובה וכו' לפני סדר כניסת היוםבגדים,                      

 

 תהא השעה הזאת שעת הפרידה מהשנה החולפת

שעת רחמים ורצון  -וקבלת השנה החדשה  

 
 עם כניסת היוםסדר   16.45
 ילת מנחהתפ  17.30
 הדלקת נרות יו"ט   18.03

 "אחות קטנה" שירת פיוט -  
 סדר לימוד  -  

 ראש הישיבה מו"ר  –שיחה   18.40
 תפילת ערבית   19.15

 .באולם מונטיפיורי וחזרה לביהמ"ד לאיחולי שנה טובה ספרדימנין   
 ראש הישיבה, החג בהשתתפות משפחות  ליל סעודת - 
 חד"א -למידי הישיבההרמי"ם, האברכים ות    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 מסכת ראש השנה -משניות
 ארי לוין  -פרק א' -ליל א'

 יהודה בורנשטיין -פרק ב' -יום א'
 חננאל זגורי -פרק ג' -יל ב'ל

 מיכאל גאון -פרק ד' -יום ב'

 עירוב תבשילין



 
 
 
 

 א' דראש השנה – חמישי םיו
 

 
 "אדון עולם", תפילת שחרית 6.20

 .שערי הלכהלאחר שחרית קידוש ב - 
 , תהיליםקריאת התורה - 
 הדרי ח"י הרב מו"ר –דברי התעוררות  - 
 ף תפילת מוסתקיעת שופר ,  - 
 תקיעת שופר לנשים בסוכה  -  

 
  

 אולם מונטיפיורי -מנין ספרדי
 שחרית כותיקין

 תחילת התפילה - 5.30
 הנץ החמה - 6.26

 קריאת התורה ,שחרית - 
 , תפילת מוסףתקיעת שופר - 
 במונטיפיוריקידוש  - 

 תפילת מנחה - 13.05
תקיעות שופר לנשים לפני תפילת מנחה

  עם הרמי"ם שכבתיותסעודות חג  -  
 חדר אוכל( -רייספלד, שיעור ג' ומעלה -'שערי הלכה שיעורי ב -)שיעורי א'     

 תפילת מנחה -  16.35

 " ליד בריכת השילוח ומוצא הגיחון"תשליך - 
 מיו"ט ראשון ליו"ט שניואין להכין דבר  ,18.41אין לטעום ולשתות לאחר השקיעה  -  
 סדר לימוד, אמירת תהילים בביהמ"ד -  

 ביהמ"ד  - הרב  טוביה ליפשיץ –שיחה   19.15
 ()מותר להדליק נרות רק כאשר ודאי לילה הדלקת נרות יו"ט  19.15
  תפילת ערבית   19.35

 .באולם מונטיפיורי וחזרה לביהמ"ד לאיחולי שנה טובה מנין ספרדי  
 אירוח אצל משפחות הרמים, האברכים ותושבי הרובע –סעודת החג  -  
 סדר לימוד -  

  

 
 ב' דראש השנה -יישש יום

 
 "אדון עולם", תפילת שחרית 6.20

 .בשערי הלכהלאחר שחרית קידוש  - 
 קריאת התורה, תהילים - 
 הרב ח"י הדרי מו"ר –דברי התעוררות  - 
 תפילת מוסף תקיעת שופר ,  - 
 תקיעת שופר לנשים בסוכה  -  

 

 אולם מונטיפיורי -מנין ספרדי
 שחרית כותיקין

 תחילת התפילה - 5.30
 הנץ החמה - 6.26

 קריאת התורה שחרית, - 
 , תפילת מוסףתקיעת שופר - 
 במונטיפיוריקידוש  - 

 תפילת מנחה - 13.05
תקיעות שופר לנשים לפני תפילת מנחה

  -עם הרמי"ם שיעוריות סעודת חג - 
 מפני כבוד השבת 15:34תחילת הסעודה לפני שעה תשיעית  
 הכנות לשבת - 

 , פינת ביהמ"דהרב שלמה טובול -ובה""גדרים במצוות תש -שיעור בהלכה - 16.45
 יו"ט -תפילת מנחה - 17.30

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 פרשת האזינו -שבת תשובה
 הדלקת נרות שבת - 18.00

 "ישמחו במלכותך" -קבלת שבת אצל ביהמ"ד - 18.15

 הרב ראובן טרגין -שיחה - 

 ביהמ"ד -תפילת ערבית - 

 סעודת שבת בחדר האוכל  - 

 מו"ר הרב ח"י הדרי משפחתבהשתתפות    

 

 שבת

 פינת ביהמ"ד -מו"ר הרב ח"י הדרי -שיעור "שבת שובה" - 7.15

 8.42סוף זמן ק"ש למג"א  -תפילת שחרית - 8.00

 הרב הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו שליט"א -דרשת שבת תשובה -10.00

 חד"א -קידוש וסעודת שבת בהשתתפות רמי"ם - 11.00

 תפילת מנחה - 13.01

 טעימה בכניסה לחדר אוכל - 16:30

 , פינת ביהמ"דהרב ארי קוטלר -"מבקשי אמת" שיעור - 17:00

 סדר לימוד - 

 הרב טוביה ליפשיץשיחה  -בשערי הלכה סעודה שלישית - 17.50

 הבדלה ,תפילת ערבית, צאת השבת - 19:12

 הרב טוביה ליפשיץ -שיעור באגדות חז"ל מסכת יומא 20:30

 בנוסף ניתן יהיה להכין כריכים()מלווה מלכה  21:30

 
 

 )נדחה( צום גדליה - אשוןריום 
 עלות השחר 4.55

 

 סליחות 6.45

 תפילת שחרית       7.30

 יתקיימו אי"ה כרגילוסדר בוקר שיעורי הרמי"ם  - 

  – )משפחות המעוניינות להצטרף על בסיס מקום פנוי( אוטובוסים בחניון שער ציון  15.00

 (17.30) אצל קברות אבותינו ון ותפילת מנחה במערת המכפלהסיור בחברנסיעה ל 

 קלהטעימה  -תפילת ערבית בצאת הצום 18.57

 רוחת ערב בישיבהא  20.30

 סדר ערב 

 

 רי, יום הורים ובוגרים בישיבהביום שלישי ו' בתש

"יש להתחזק בשבת הראשון בתחילת 
 השנה שנותן כח לכל השנה"

 )בית ישראל, שבת שובה תשי"ד(


