
New Nusach Class for Men
שיעור לגברים על נוסח התפילה

Do you daven for the amud or want to daven
for the amud but shy away because you are
not certain you know the nuances of proper
nusach? This class, taught by our own Cantor
Yehuda Rottner, will teach the basics of
Shabbat and Yom Tov nusach.  

The class will take place Thursday evenings
at 8:00 p.m. in the main shul upstairs
beginning Thursday evening Jan. 19, 2023.
Those intending to participate please RSVP
to education@ksym.org.il.
 
About The Chazan

Chazan Yehuda Rottner was born in Israel to
a family of Chazanim. He grew up virtually
ensconced in rich synagogue environment.
Chazan Rottner learned his cantorial skills
primarily from his father, voice teacher and
Cantor Louie Danto (z”l) of Toronto, and
famous opera singer Professor Attilio
Deleórso of Montreal. Cantor Rottner served
as cantor in numerous synagogues and has
also appeared in myriad concerts as well as
radio and TV shows across the globe.  He has
also released numerous recordings and
DVD’s.

Starting Thursday evening Jan. 19 at 8pm upstairs.
Those intending to participate please RSVP to education@ksym.org.il.

 
יום חמישי בערב בשעה 20:00 בבית הכנסת הראשי למעלה החל מ19 בינואר 2023. 

education@ksym.org.il המתכוונים להשתתף נא להגיב למייל
 

האם אתה מתפלל כשליח ציבור או רוצה
להתנדב להיות שליח ציבור אבל נרתע כי אתה
לא בטוח שאתה יודע את הניואנסים של נוסך

נכון? שיעור זה, אותו מעביר החזן יהודה רוטנר,
ילמד את יסודות הנוסח לתפילת שבת ויום טוב. 

 
השיעור יתקיים ביום חמישי בערב בשעה 20:00

בבית הכנסת הראשי למעלה החל מחמישי
בערב, 19 בינואר 2023. המתכוונים להשתתף

education@ksym.org.il נא להגיב למייל
 
 

 על החזן
 

חזן יהודה רוטנר נולד בישראל למשפחת חזנים.
הוא גדל כמעט מאוכסן בסביבת בית כנסת
עשירה. חזן רוטנר למד את כישורי החזנות שלו
בעיקר מאביו, המורה לקול והחזן לואי דנטו (ז"ל)
מטורונטו, וזמר האופרה המפורסם פרופסור
אטיליו דלאורסו ממונטריאול. החזן רוטנר שימש
כחזן בבתי כנסת רבים וגם הופיע באינספור
קונצרטים וכן בתוכניות רדיו וטלוויזיה ברחבי

 .DVD-העולם. הוא גם הוציא הקלטות רבות ו


