
 קהילת שערי יונה מנחם 

 
 
 
 
 
 

Erev Yom Kippur   ערב יום כיפור 

Selichot and Shacharit 

6:04/6:19 
7:15 
8:00 
9:00 

 סליחות ושחרית   

Mincha 
13:00 
15:00 

 מנחה

Candle Lighting / Fast Begins 17:59  הדלקת נרות / תחילת הצום 

Tfila Zaka 18:00   זכה תפילה 

Kol Nidre 18:09  כל נדרי 

Kol Nidre - Gan Minyan, 25 Ephraim   18:09   מניין בגן   -כל נדרי 

Kol Nidre - Katz Minyan, Rivkah Imeinu 7/1,  fl.-2     18:09   מניין בבית משפחת כץ  -כל נדרי 

Please note: There will be two minyanim (main 
sanctuary & downstairs social hall) for Kol Nidre / Maariv 
services on Erev Yom Kippur 

 
שימו לב: יתקיימו שני מניינים )למטה ולמעלה( לכל נדרי/ערבית  

 בערב יום כפור 

Yom Kippur   יום כיפור 
Shacharit   First Minyan  (downstairs) 
Shacharit Second Minyan (upstairs) 
Shacharit Third Minyan (downstairs) 

5:55 

8:00 
8:45 

 למעלה( )  מניין ראשון  שחרית
 לה( שחרית מניין שני )למע

 שחרית מניין שלישי )למטה( 

Shacharit Gan Minyan - 25 Ephraim  8:30 מניין בגן שחרית ב 

Shacharit Katz Minyan, Rivkah Imeinu 7/1,  fl.-2     8:00 ית משפחת כץבבמניין  שחרית ב 

Yizkor is approximately two hours after Tefillah begins.    יזכור בערך שעתיים אחרי התחלת התפילה 

Mincha at all locations 15:55 כבל המיקומים   מנחה 

Neilah at all locations 17:10 כבל המיקומים   נעילה 

Shkiya / Birkat Cohanim 18:20  שקיעה / ברכת כוהנים 

Tekiyat Shofar / Maariv 18:41  תקיעת שופר / ערבית 

End of chag / fast 18:54  סוף החג / הצום 

Please note: There will be two minyanim (upstairs and 
downstairs) for Mincha / Neilah on Yom Kippur 
 

 
שימו לב: יתקיימו שני מניינים )למטה ולמעלה(  למנחה / נעילה  

 ביום כפור 

 
 
 

"גפיפור תשכזמנים ליום   
Yom Kippur Schedule   



 קהילת שערי יונה מנחם 

Thursday, October 6  י"א תשרי –  

Shacharit (5 minutes earlier than usual) 
6:20 
6:55 
8:10 

 דקות מוקדם מהרגיל(  5שחרית )

Mincha 18:10  מנחה 

Maariv 18:43  ערבית 

   
● Gan Minyan is taking place at - 25 Ephraim - Turn left at the gate marked with KSYM sign. (Right 

after the steps down to Moriah Center)  The gan minyan has upgraded its air-conditioning for 
Yom Kippur 
 

● Katz Minyan is taking place at Rivkah Imeinu 7/1,  fl.-2   
 

 גמר חתימה טובה 
 


