
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תש"פ ראש השנהסדרי 
 
 

 ערב ראש השנה – ראשוןיום 
 

  
 וסיום מסכת. תפילת שחרית, התרת נדרים 7.45

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

 נציגי השיעורים יעלו לקברות חללי הישיבה הי"ד )נא להביא תהילים( 
  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( 12.40

   
 סידור החדרים,, הטכניותנא לסיים את כל ההכנות 

 .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
 תפילת מנחה  17.30
 הדלקת נרות יו"ט   17.52

 קטנה""אחות  שירת פיוט -  
 סדר לימוד  -  

 ראש הישיבה מו"ר  –שיחה   18.40
 תפילת ערבית   19.10

 .באולם מונטיפיורי וחזרה לביהמ"ד לאיחולי שנה טובה ספרדימנין   
 הרמי"םמו"ר ראש הישיבה והחג בהשתתפות משפחות  ליל סעודת - 

 חד"א -האברכים ותלמידי הישיבה    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 מסכת ראש השנה -משניות
   יהושע מזון -פרק א' -ליל א'
 בנימין גוטסמן -פרק ב' -יום א'

 חבורת משנה יומית -פרק ג' -ליל ב'
 ישי דמארי -פרק ד' -יום ב'



 

 א' דראש השנה – שני םיו
 

 

 "אדון עולם", תפילת שחרית 6.20
 בשערי הלכהלאחר שחרית קידוש  - 
 תהילים, קריאת התורה - 
  דברי התעוררות - 
 ף תפילת מוסתקיעת שופר ,  - 
  במרפסת תקיעת שופר לנשים  -  

 
  

 אולם מונטיפיורי -מנין ספרדי
 שחרית כותיקין

 תחילת התפילה - 5.30
 הנץ החמה - 6.31

 קריאת התורה ,שחרית - 
 , תפילת מוסףתקיעת שופר - 
 מונטיפיוריאולם בקידוש  - 

 מנחהתפילת  - 13.00
תקיעות שופר לנשים לפני תפילת מנחה

 בחדר האוכלוהאברכים  ת חג עם הרמי"םסעוד -  
   

 תפילת מנחה -  16.40

 " ליד בריכת השילוח ומוצא הגיחון"תשליך - 
 .מיו"ט ראשון ליו"ט שניואין להכין דבר  ,18.30אין לטעום ולשתות לאחר השקיעה  -  
 סדר לימוד, אמירת תהילים בביהמ"ד -  

 ()מותר להדליק נרות רק כאשר ודאי לילה הדלקת נרות יו"ט  19.05

 ביהמ"ד  - הרב  טוביה ליפשיץ –שיחה   19.10
  תפילת ערבית  19.40

 .באולם מונטיפיורי וחזרה לביהמ"ד לאיחולי שנה טובה מנין ספרדי  

 אירוח אצל משפחות הרמים, האברכים ותושבי הרובע –סעודת החג  -  
 סדר לימוד -  

  
 

 ב' דראש השנה -שלישי יום
 

 "אדון עולם", תפילת שחרית 6.20
 בשערי הלכהלאחר שחרית קידוש  - 
 תהילים קריאת התורה, - 
 דברי התעוררות - 
 תפילת מוסף תקיעת שופר ,  - 
  במרפסתתקיעת שופר לנשים  -  

 

 אולם מונטיפיורי -מנין ספרדי
 שחרית כותיקין

 תחילת התפילה - 5.30
 הנץ החמה - 6.32

 קריאת התורה שחרית, - 
 , תפילת מוסףתקיעת שופר - 
 מונטיפיוריאולם בקידוש  - 

 תפילת מנחה - 13.00
תפילת מנחהתקיעות שופר לנשים לפני 

  בחדר אוכל ובשערי הלכה לפי קבוצות עם הרמי"ם ת חגוסעוד - 
 סדר לימוד - 

 

 פינת ביהמ"ד – טובולהרב שלמה  –אמרו לפני מלכויות שיעור  - 17.00
 תפילת מנחה - 17.40
 פינת ביהמ"ד – ישי הורןהרב  שיעור עקידת יצחק ועקידת ישמעאל - 18.20
 תפילת ערבית בצאת החג, הבדלה - 19.05

 

 ארוחת ערב בחדר האוכל - 21.00
 

 צום גדליה -יום רביעי 
 

 עלות השחר 5.04

 סליחות 6.45

 תפילת שחרית       7.30

 שיעורי הרמי"ם וסדר בוקר יתקיימו אי"ה כרגיל - 
 

 אוטובוסים בחניון שער ציון )משפחות המעוניינות להצטרף על בסיס מקום פנוי(   16.00

 תפילת מנחה במערת המכפלה אצל קברי אבותינו  17.30

 טעימה קלה -תפילת ערבית בצאת הצום 18.45

 ארוחת ערב בישיבה  20.30

 סדר ערב 


