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September 2020

19:34 5 18:24 4 3 2 1

19:25 12 18:15 11 10 9 8 7 6

19:17 19 18:05 18 17 16 15 14 13

19:06 26 17:56 25 24 23 22 21      19:16 20

30 29     19:04 28      17:52 27

19:20 18:45 19:34 18:25 9:27 18:24 כי תבוא

19:10 18:35 19:25 18:15 9:28 18:15 נצבים וילך

x x 19:17 18:10 9:29 18:05 ראש השנה

19:00 18:25 19:16 18:10 9:29 19:17 (ב)ה "ר

18:50 18:15 19:06 17:35 9:30 17:56 שבת שובה- האזינו 

18:50 18:15 19:04 16:04 9:30 17:52 יום כיפור

18:30
18:10

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

שבת
מנחה     ערבית

17:29  /  18:50

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג. 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-        ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

זמן.ס
ש"ק

המשך השבוע
מנחה    ערבית

18:20

17:20  /  18:40

14:00

תשרי' ב

יום כיפור
16:04מנחה  : 10:35יזכור 
18:40כהנים עד - 17:34נעילה 
19:04סוף הצום  / 18:52שופר 

ערב יום כיפור
7:30 / 6:00סליחות 

14:00מנחה גדולה 
18:10כל נדרי 

ב תשרי"י א תשרי"י תשרי' י תשרי' ט

א"ב תשרי תשפ"י- ב אלול "י
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

כי תבוא

ערב ראש השנה
7:00 / 5:30סליחות 

18:30מנחה 

צום גדליה
(4:57 - 19:00)

7:00 - 5:30סליחות 
18:50 ערבית 18:00מנחה 

א"ראש השנה תשפ
 10:40שופר 

18:10.  מנחה ק13:02. מנחה ג
19:16ערבית 

תשרי' א ה אלול"כ ד אלול"כ

האזינו
שבת שובה

ז אלול"כ ו אלול"כ

ז אלול"ט ו אלול"ט ד אלול"י ג אלול"י ב אלול"י

 

וילך- נצבים 
23:00סליחות בערב 

ג אלול"כ ב אלול"כ א אלול"כ אלול' כ ט אלול"י

ט אלול"כ

7:00 / 5:30סליחות  7:00 / 5:30סליחות  7:00 / 5:30סליחות  7:00 / 5:30סליחות 

ח אלול"י ז אלול"י

א"ראש השנה תשפ
13:03מנחה גדולה 
18:10מנחה קטנה 

תשרי' ח תשרי' ז תשרי' ו תשרי' ה תשרי' ד תשרי' ג

ח אלול"כ



October 2020

      18:57 3        17:47 2 1

     18:49 10       17:38 9 8 7 6 5 4

     18:41 17       17:30 16 15 14 13 12 11

     18:34 24       17:23 23 22 21 20 19 18

17:27 31 16:16 30 29 28 27 26 25

18:45 18:10 18:57 17:45 9:31 17:47 סוכות' א

18:35 18:00 18:49 17:40 9:32 17:38 ת"ע וש"ש

18:25 17:50 118:40 17:30 9:34 17:30 בראשית
17:20 16:45 18:34 17:25 9:36 17:23 נח

17:10 16:40 17:27 16:15 8:38 16:16 לךלך

שני ראשון

ט תשרי"כד תשרי"כ ח תשרי"כ ז תשרי"כ ו תשרי"כ ה תשרי"כ

ע"ת וש"ש
12:55 מנחה 12:10יזכור 

12:20תפילת גשם 
הושענא רבא 'חול המועד ב

ו תשרי"ט ד תשרי"י ג תשרי"י

'חול המועד ד'חול המועד ג

ג תשרי"כ

נח
(ותן טל ומטר לברכה בערבית)

ג חשון"י

חשון' ו חשון' ה חשון' ד

שלישי

א חשון"י חשון' י ב חשון"יחשון' ט

'חול המועד ה 'חול המועד א

אסרו חג

סוכות' א ערב סוכות

א"ג מרחשון תשפ"י- ג תשרי "י

שבת ששי חמישי רביעי

בראשית
שבת מברכים

ט תשרי"י ח תשרי"י ז תשרי"י ז תשרי"ט

תשרי' ל

שעון חורף

ב תשרי"כ א תשרי"כ תשרי' כ

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג. 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-        ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

לך לך

חשון' ג חשון' ב

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית ערב שבת מנחה הדלקת

נרות

18:10
18:00
17:55
17:45
16:40

ראש חודש
מרחשון

חשון' ח

ראש חודש
מרחשון

חשון' ז

חשון' א



November 2020

     17:22 7      16:10 6 5 4 3 2 1

     17:18 14      16:06 13 12 11 10 9 8

     17:16 21      16:02 20 19 18 17 16 15

     17:14 28      16:01 27 26 25 24 23 22

30 29

17:05 16:35 17:22 16:10 8:41 16:10 וירא

17:05 16:30 17:18 16:05 8:45 16:06 מברכים- חיי שרה 

17:00 16:30 17:16 16:05 8:49 16:02 תולדות

17:00 16:25 17:14 16:05 8:53 16:01 ויצא

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

16:35

חשון' כ ט חשון"י ח חשון"י ז חשון"י ז חשון"ט

א"ד כסלו תשפ"י- ד מרחשון "י
שני ראשון

וירא

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

ו חשון"טד חשון"י

ז חשון"כ ו חשון"כ ה חשון"כ ד חשון"כ ג חשון"כ ב חשון"כ א חשון"כ

חיי שרה
שבת מברכים

כסלו' ה כסלו' ד כסלו' ג כסלו' ב כסלו' א ט חשון"כ ח חשון"כ

תולדות ראש חודש
כסלו

ג כסלו"י

כסלו' ז כסלו' יכסלו' ו כסלו' ט כסלו' ח

ויצא

ב כסלו"י א כסלו"י

ד כסלו"י

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

16:30
16:25
16:25



December 2020

    17:14 5      16:00 4 3 2 1

    17:16 12      16:01 11 10 9 8 7 6

    17:18 19     16:03 18 17 16 15 14 13

    17:22 26     16:07 25 24 23 22 21 20

31 30 29 28 27

17:00 16:25 17:14 16:05 8:57 16:00 וישלח

10:00 16:30 17:16 * 16:05 9:01 16:01 חנוכה- וישב 

17:05 16:30 17:18 16:05 9:05 16:03 מקץ

17:10 16:35 17:22 16:10 9:08 16:07 ויגש

א"ז טבת תשפ"ט- ו כסלו "ט 

ט כסלו"י ח כסלו"י ז כסלו"י ז כסלו"ט ו כסלו"ט

שני ראשון

וישלח

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

וישב
***חנוכה ' ב

שבת מברכים

*חנוכה ' א
14:00מנחה גדולה 

** 16:15מנחה בבית הכנסת 
(17:15יציאת שבת )ו כסלו       "כ (16:58צאת )ה כסלו          "כ (16:58צאת ) ד כסלו          "כ ג כסל"כ ב כסלו"כ א כסלו"כ כסלו' כ

ערב חנוכה

חנוכה' ד חנוכה' ג

טבת' ד טבת' ג (17:00צאת )טבת                ' ב (17:00צאת )טבת              ' א (16:59צאת )ט כסלו         "כ (16:59צאת )ח כסלו          "כ (16:59צאת )ז כסלו          "כ

מקץ חנוכה' ח חנוכה' ז ראש חודש טבת
חנוכה' ו חנוכה' ה

א טבת"י טבת' י טבת' ט טבת' ח טבת' ז

ויגש
עשרה בטבת

5:02 - 17:06
16:20מנחה 

ז טבת"ט ו טבת"ט ד טבת"י ג טבת"י ב טבת"י

טבת' ו טבת' ה

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג. 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-      ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

16:25
 16:15

16:30
16:20

 דקות לפני צאת הכוכבים להקדמת 10שיעור הרב יסתיים * 
(עם הדלקת נרות)תפילת ערבית 

כדי להספיק  , הקהילה יתבקשו להדליק בנרות שידלקו במשך שעתייםחברי*
הדלקת  . בעוד הנרות דולקים בסעודת שבת וחנוכה, לקדש בבית לאחר התפילה

הנרות  "לאחר מכן שירת . נרות חנוכה בבית לפני נרות שבת בסמוך לכניסת שבת
.  בבית" מעוז צור"ו" הללו

.הדלקת נרות בבית הכנסת ברוב עם ובשירה16:20** 
יכריז הגבאי הדלקת נרות חנוכה ושיריה לפני  , לפני ערבית, במוצאי שבת*** 

!חנוכה שמח".  עלינו לשבח"תפילת 



January 2021

    17:27 2       16:12 1

    17:32 9       16:17 8  7 6 5 4 3

     17:38 16       16:23 15 14 13 12 11 10

    17:44 23       16:29 22 21 20 19 18 17

    17:50 30       16:36 29 28 27 26 25 24

31

17:15 16:40 17:27 16:15 9:11 16:12 ויחי

17:20 16:45 17:32 16:20 9:13 16:17 מברכים- שמות 

17:25 16:50 17:38 16:25 9:14 16:23 וארא

17:35 17:00 17:44 16:30 9:14 16:29 בא

17:40 17:05 17:50 16:40 9:13 16:36 בשלח שבת שירה

בשלח
שבת שירה

ו בשבט"ט

א"ח שבט תשפ"י- ז טבת "י

ח טבת"י ז טבת"י

שני ראשון

ויחי

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

שמות
שבת מברכים

ה טבת"כ ד טבת"כ ג טבת"כ ב טבת"כ א טבת"כ טבת' כ ט טבת"י

שבט' ג שבט' ב שבט' א ט טבת"כ ח טבת"כ ז טבת"כ ו טבת"כ

וארא ראש חודש
שבט

שבט' י שבט' ט שבט' ח שבט' ז שבט' ו

בא

ו שבט"ט ד שבט"י ג שבט"י ב שבט"י א שבט"י

שבט' ה שבט' ד

ז שבט"יז שבט"ט

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג. 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית ערב שבת מנחה הדלקת

נרות

16:35
16:40
16:45
16:55
17:00

ח שבט"י



February 2021

    17:55 6      16:42 5 4 3 2 1

    18:01 13      16:48 12 11 10 9 8 7

    18:07 20      16:54 19 18 17 16 15 14

    18:12 27      16:59 26 25 24 23 22 21

28

17:45 17:10 17:55 16:45 9:11 16:42 יתרו

17:50 17:15 18:01 16:50 9:08 16:48 ח"משפטים שקלים ר

17:55 17:25 18:07 16:55 9:04 16:54 שבת זכור- תרומה 
18:00 17:30 18:12 17:00 9:00 16:59 שושן פורים- תצוה 

א"ז אדר תשפ"ט- ט שבט "י

ד שבט"כ ג שבט"כ ב שבט"כ א שבט"כ שבט' כ

שני ראשון

יתרו
שבת מברכים

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

ט שבט"י

משפטים
שקלים

ח אדר"ר' ב

ראש חודש
אדר

אדר' א שבט' ל ט שבט"כ ח שבט"כ ז שבט"כ ו שבט"כ ה שבט"כ

תצוה
*שושן פורים  משולש

על הניסים

*שושן פורים משולש
קריאת המגילה
מתנות לאביונים

אדר' ח אדר' ז אדר' ו אדר' ה אדר' ד אדר' ג אדר' ב

תרומה
שבת זכור

תענית אסתר
4:40 - 17:57

 ערבית וקריאת 8:00   16:57מנחה 
המגילה 

ז אדר"ט

אדר' י אדר' ט

*שושן פורים משולש
סעודת פורים
משלוח מנות

 קריאת מגילה בשני ביום שישי  .(17:57- ולמי שקשה יכול גם לאכול , אפשר לשתות אחרי סוף הצום). 18:00: ערבית וקריאת מגילה: ביום חמישי*  
וקריאת התורה , אומרים על הניסים בתפילה ובברכת המזון: שבת.  לא אומרים תחנון ולא על הניסים. ומתנות לאביונים, וקריאה לנשים (7:30 - 6:00)המניינים  

.אין אומרים תחנון ולא על הניסים. סעודת פורים ומשלוח מנות: ביום ראשון .לפורים

ו אדר"ט ד אדר"י ג אדר"י ב אדר"י א אדר"י

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג. 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-        ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

17:05
17:10
17:15
17:25



March 2021

      18:17 6         17:05 5 4 3 2 1

      18:22 13         17:10 12 11 10 9 8 7

      18:27 20       17:15 19 18 17 16 15 14

      19:32 27         18:19 26 25 24 23 22 21

31 30 29       19:31 28

18:05 17:35 18:17 17:06 8:55 17:05 שבת פרה- כי תשא 

18:10 17:40 18:22 17:11 8:50 17:10
ויקהל פקודי

החודש/ מברכים 

18:15 17:45 18:27 17:16 8:44 17:15 ויקרא

19:20 18:50 19:32 18:40 9:39 18:19 ערב פסח-  צו 

19:20 18:50 19:32 18:40 9:38 19:32 פסח

א"ח ניסן תשפ"י- ז אדר "י
שני ראשון

כי תשא
שבת פרה

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

ט אדר "כ ח אדר"כ ז אדר"כ ו אדר"כ ה אדר"כ ד אדר"כ ג אדר"כ

ב אדר"כ א אדר"כ אדר' כ ט אדר"י ח אדר"י ז אדר"י

ויקהל פקודי
שבת מברכים
שבת החודש

ראש חודש
ניסן

ניסן' ז ניסן' ו ניסן' ה אדר' ד ניסן' ג ניסן' ב ניסן' א

ויקרא

צו
*ערב פסח 

שבת הגדול

שעון קיץ
 11:28שורפים החמץ עד 

מחר' כל חמירא'ואומרים 

תענית בכורים
סיומים אחרי המנינים
בדיקת חמץ בלילה

ניסן' ח

חול המועד פסח חול המועד פסח פסח

ד ניסן"י ג ניסן"י ב ניסן"י א ניסן"י ניסן' י ניסן' ט

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .7:20-         ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

17:45
18:40

3עומר  -ח ניסן "י 2עומר - ז ניסן " י 1עומר - ז ניסן "ט ו ניסן"ט

חול המועד פסח

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

17:30

17:35

17:40

10:12אכילת חמץ עד * 
 ואומרים 11:28ביעור חמץ עד 

'כל חמירא'
00:44האפיקומן נאכל עד 



April 2021

      19:37 3       18:24 2 1

      19:42 10       18:29 9 8 7 6 5 4

      19:47 17       18:34 16 15 14 13 12 11

      19:52 24       18:39 23 22 21 20 19 18

    18:44 30 29 28 27 26 25

19:25 18:55 19:37 18:40 9:33 18:24 שביעי של פסח

19:30 18:55 19:42 18:20 9:28 18:29 שמיני

19:35 19:00 19:47 18:35 9:23 18:34 תזריע מצורע

19:40 19:05 19:52 18:40 9:18 18:39 אחרי מות   קדושים

א"ח אייר תשפ"י- ט ניסן "י

6עומר - א ניסן "כ 5עומר - ניסן ' כ 4עומר - ט ניסן "י

שני ראשון

שביעי של
פסח חול המועד פסח חול המועד פסח

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

שמיני
שבת מברכים אסרו חג

13עומר -  ח ניסן"כ 12עומר -  ז ניסן"כ 11עומר - ו ניסן "כ 10עומר -  ה ניסן"כ 9עומר - ד ניסן "כ 8עומר -  ג ניסן"כ 7עומר -  ב ניסן"כ

יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

(מוקדם)

טכס בית הכנסת ליום
הזיכרון

(20:10)לשואה והגבורה 

ראש חודש אייר

20עומר -  אייר' ה 19עומר -  אייר' ד 18עומר -  אייר' ג 17עומר -  אייר' ב 16עומר -  אייר' א 15עומר -  ניסן' ל 14עומר -  ט ניסן"כ

תזריע מצורע יום העצמאות
(מוקדם)

יום הזיכרון
(מוקדם)

ראש חודש אייר

27עומר -  ב אייר"י 26עומר -  א אייר"י 25עומר -  אייר' י 24עומר -  אייר' ט 23עומר - אייר' ח

אחרי מות
קדושים

31עומר -  ז אייר"ט 30עומר -  ו אייר"ט 29עומר -  ד אייר"י 28עומר -  ג אייר"י

22עומר - אייר' ז 21עומר -  אייר' ו

33עומר -  ח אייר"י

ג בעומר"ל ג בעומר"ערב ל

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

18:50
18:55 / 17:33
19:00 / 17:37
19:05 / 17:40

32עומר - ז אייר"י



May 2021

    19:58 1       18:44 30

      20:04 8         18:49 7 6 5 4 3 2

      20:09 15       18:54 14 13 12 11 10 9

      20:15 22       18:58 21 20 19 18       20:11 17       18:55 16

      20:20 29       19:03 28 27 26 25 24 23

19:45 19:10 19:58 18:45 9:14 18:44 אמר

19:50 19:15 20:04 18:30 9:11 18:49 בהר  בחוקותי

19:55 19:20 20:09 19:00 9:08 18:54 במדבר

19:55 19:20 20:11 10:30 9:08 18:55 שבועות

20:00 19:25 20:15 19:05 9:07 18:58 נשא

20:05 19:30 20:19 19:10 9:05 19:03 בהעלותך

א"סיון תשפ' כ- ט אייר "י
שני ראשון

אמר ג בעומר"ל

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

41עומר -  ו אייר"כ 40עומר -  ה אייר"כ 39עומר -  ד אייר"כ 38עומר - ג אייר "כ 37עומר -  ב אייר"כ 36עומר -  א אייר"כ 35עומר -  אייר' כ

שבועות
ערב שבועות

22:15לימוד ליל שבועות 

 

יום ירושלים
ערב יום ירושלים

ערבית חגיגי

48עומר -  סיון' ד 47עומר -  סיון' ג 46עומר -  סיון' ב 45עומר -  סיון' א 44עומר -  ט אייר"כ 43עומר -  ח אייר"כ 42עומר -  ז אייר"כ

במדבר ראש חודש סיון

סיור לכבוד
יום ירושלים

ו סיון"ט ד סיון"י ג סיון"י ב סיון"י

סיון' ו סיון' ח49עומר -  סיון' ה סיון' ז

סיון' כ

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

19:05 / 17:44
19:10 / 17:47
19:15 / 17:51

19:25 / 17:55
19:25 / 17:59

ט סיון"י
19:15

3031

בהעלותך

המשך השבוע
מנחה    ערבית

שבת
מנחה     ערבית

זמן.ס
ש"ק

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

ח סיון"יז סיון"י ז סיון"ט

א סיון"י סיון' י סיון' ט

נשא

בהר בחוקותי

34עומר -  ט אייר"י ח אייר"י

סעודה שלישית לכבוד יום
18:30כ "ירושלים בחצר בה

4:51מגילת רות ' מנין א
5:16ישמעאל ' ר

5:41(  עמידה)הנץ החמה 



June 2021

      20:24 5 4 3 2 1

      20:27 12 11 10 9 8 7 6

      20:30 19         19:12 18 17 16 15 14 13

      20:31 26         19:14 25 24 23 22 21 20

30 29 28 27

20:10 19:35 20:24 19:10 9:05 19:07 שלח

20:10 19:40 20:27 19:15 9:06 19:10 קרח

20:10 19:40 20:30 19:20 9:07 19:12 חקת
20:10 19:40 20:31 19:20 9:08 20:31 בלק

א"תמוז תשפ' כ- א סיון "כ

ד סיון"כ ג סיון"כ ב סיון"כ א סיון"כ

שני ראשון

שלח
שבת מברכים

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

קרח ראש חודש תמוז

         19:07

        19:10

ט סיון"כ ח סיון"כ ז סיון"כ ו סיון"כ

ראש חודש תמוז

תמוז' ט תמוז' ח תמוז' ז תמוז' ו תמוז' ה תמוז' ד תמוז' ג

חקת

ז תמוז"ט ו תמוז"ט ד תמוז"י ג תמוז"י ב תמוז"י

בלק

תמוז' כ ט תמוז"י ח תמוז"י ז תמוז"י

א תמוז"י תמוז' י

ז בתמוז"צום י
(3:45 - 20:12)

20:02     ערבית 19:15מנחה 

13:15- מנחה גדולה בשבת  וחג. 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

19:30 / 18:02
19:35 / 18:05
19:35 / 18:07
19:45 / 18:09

תמוז' ב תמוז' א סיון' ל

ה סיון"כ



July 2021

      20:31 3         19:14 2 1

      20:29 10         19:13 9 8 7 6 5 4

      20:26 17       19:11 16 15 14 13 12 11

      20:22 24       19:07 23 22 21 20 19 18

       20:16 31       19:02 30 29 28 27 26 25

20:10 19:40 20:31 19:20 19:10 19:14 פנחס

20:10 19:40 20:29 19:20 9:13 19:13 מטות מסעי

20:10 19:35 20:26 19:15 9:15 19:11 דברים שבת חזון
20:05 19:30 20:22 19:10 9:17 19:07 ואתחנן

20:00 19:25 20:16 19:05 9:19 19:02 עקב

רביעי שלישי

ואתחנן
טו באב

מטות מסעי
ראש חודש אב

א"ב אב תשפ"כ- א תמוז "כ

ג תמוז"ע ב תמוז"כ א תמוז"כ

שני ראשון

פנחס
שבת מברכים

שבת ששי חמישי

ז אב"י ב אב"כא אב"כז אב"ט

באב' ט* 
19:50תחילת הצום . בסעודת המפסקת מותר לאכול בשר ולשתות יין

ברוך המבדיל בין קודש "בצאת השבת יש לומר . 20:15החלפת נעליים ובגדים 
.20:45ערבית וקריאת איכה . (הבדלה בסוף הצום)" לחול

14:00מנחה גדולה . 7:00- שחרית משותפת ב, למחרת
.20:12סוף הצום . 20:02ערבית , 19:10מנחה קטנה 

19:35 / 18:09
19:35 / 18:07

19:30 / 18:05

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

19:35 / 18:09

אב' א ט תמוז"כ ח תמוז"כ ז תמוז"כ ו תמוז"כ ה תמוז"כ ד תמוז"כ

תשעה באב

אב' ח אב' ז אב' ו אב' ה אב' ד אב' ג אב' ב

אב' י ו אב"טאב' ט ד אב"י ג אב"י ב אב"י א אב"י

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

19:25 / 18:01

אב' כ ט אב"י ח אב"י

עקב

שבת
מנחה     ערבית

דברים
שבת חזון

* ערב תשעה באב



August 2021

        20:10 7         18:56 6 5 4 3 2 1

      20:02 14         18:50 13 12 11 10 9 8

      19:54 21         18:42 20 19 18 17 16 15

      19:45 28         18:34 27 26 25 24 23 22

31 30 29

19:55 19:20 20:10 19:00 9:21 18:56 ראה

19:45 19:10 20:02 18:50 9:23 18:50 שופטים

19:35 19:00 19:54 18:40 9:25 18:42 כי תצא
19:30 18:55 19:45 18:35 9:26 18:34 כי תבוא

ו אב"כ ה אב"כ

שני ראשון

ראה
ערב ראש חודש

שבת ששי חמישי רביעי שלישי

ד אב"כג אב"כ

א"ג אלול תשפ"כ- ג אב "כ

ראש חודש
אלול

ראש חודש
אלול

אלול' ו אלול' ה אלול' ד אלול' ג אלול' ב אלול' א אב' ל

ג אלול"י ב אלול"י א אלול"י אלול' י אלול' ט אלול' ח אלול' ז

כי תצא

אלול' כ ט אלול"י ח אלול"י ז אלול"י ז אלול"ט

כי תבוא
23:00סליחות בערב 

ג אלול"כ ב אלול"כ א אלול"כ

ו אלול"ט ד אלול"י

7:00 / 5:30סליחות 7:00 / 5:30סליחות 

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

19:20 / 17:56
19:15 / 17:51
19:05 / 17:45
19:00 / 17:38

שופטים

ט אב"כ ח אב"כ ז אב"כ



September 2021

      19:35 4         18:24 3 2 1

      19:26 11         18:15 10 9         19:30 8       19:31 7       18:21 6 5

      19:17 18         18:06 17       19:20 16         18:09 15 14 13 12

      19:07 25         17:57 24 23 22       19:13 21         18:02 20 19

30 29       19:03 28         17:53 27 26

19:20 18:45 19:35 18:25 9:27 18:24 נצבים

19:10 18:35 19:26 17:55 9:28 18:15 וילך     שבת שובה

19:00 18:25 19:17 18:05 9:29 18:06 האזינו

18:50 18:15 19:07 17:35 9:30 17:57 שבת חול המועד

רביעי שלישי

7:00 / 5:30סליחות 

תשרי' ז תשרי' ו

האזינו
יום כיפור

10:35יזכור 
17:50נעילה , 16:20מנחה 

19:20סוף הצום , 19:08שופר 

ערב יום כיפור
7:30 / 6:00סליחות 

14:00מנחה גלולה 
18:25כל נדרי 

7:00 / 5:30סליחות 

ב"ד תשרי תשפ"כ- ד אלול "כ

ז אלול"כ ו אלול"כ ה אלול"כ ד אלול"כ

שני ראשון

נצבים 7:00 / 5:30סליחות  7:00 / 5:30סליחות 

שבת

13:15- מנחה גדולה בשבת וחג . 8:00- שחרית בשבת וחג .  7:20-       ראש חודש ,  7:30- מנין שני , 6:00- מנין ראשון :  שחרית בחול

המשך השבוע
מנחה    ערבית

זמן.ס
ש"ק

שבת
מנחה     ערבית

ערב שבת מנחה הדלקת
נרות

18:50 / 17:31
18:40 / 17:23
18:30 / 17:15

 18:20

ד תשרי"כ ג תשרי"כ ב תשרי"כ א תשרי"כ תשרי' כ

ד תשרי"י ג תשרי"י

אסרו חג

ח תשרי"י ז תשרי"י ז תשרי"ט ו תשרי"ט

סוכות ערב סוכות

ט תשרי"י

'חול המועד ב'חול המועד א

וילך
שבת שובה

7:00 / 5:30סליחות 
ערב ראש השנה

7:00 / 5:00סליחות 
18:45מנחה 

7:00 / 5:30סליחות 

תשרי' ה תשרי' ד תשרי' ג תשרי' ב תשרי' א ט אלול"כ ח אלול"כ

ב"ראש  השנה תשפ
,13:04ג " מ10:40שופר 

18:18ק "מ, תשליך
19:31ערבית 

ב"ראש השנה תשפ
 10:40שופר 

18:18ק "מ,  13:04ג "מ
19:30ערבית 

צום גדליה
(5:07 - 19:16)

7:00 / 5:30סליחות 
19:06 ערבית 18:15מנחה 

7:00 / 5:30סליחות 

הושענא רבה 'חול המועד ה
ת"ע וש"ש
12:20גשם , 12:10יזכור 

18:12' מנחה ק, 12:59' מנחה ג
19:03ערבית 

7:00 / 5:30סליחות 

ב תשרי"י א תשרי"י תשרי' י תשרי' ט תשרי' ח

שבת חול המועד 'חול המועד ג

ששי חמישי



Bet Knesset !Emek Refaim! is popularly known as !Yael! because it is located on Yael Street in the
Baka (Geulim) neighborhood of Jerusalem. Founded in 1949, the congregation today numbers over
150 families, and continues to integrate native-born Israelis and new immigrants from across the
globe. The nusah of the prayer and the customs of the bet knesset follow the Ashkenaz tradition.

The rabbi of the congregation is Rav Shlomo Vilk, head of the hesder yeshiva Ohr Torah-
Mahanayim in Gush Etzion. 

kgh cujrc u,utmnv oua kg w“kgh” vbufav habt hpc treb wohtpr eng ,xbf ,hc

,ujpan 150-k kgn vkhvev vbun ouhf w1949c sxub /ohkaurhc vgec ,bufac  

hdvbnu vkhp,v jxub /kc, ,uume kfn ohasj ohkug ihcu .rtv hshkh ihc ckak vphxunu

/zbfat htmuh hdvbn hpk ov ,xbfv ,hc

/iuhmg audca “ohbjn-vru, rut” rsxvv ,chah atr tuv wekhu vnka crv wvkhvev cr           

ohtpr eng ,xbf ,hc
9350211 ohkaurh w4 kgh cujr 

info@yael.org.il :!"#$% • www.yael.org.il

Bet Knesset Emek Refaim
4 Rechov Yael, Jerusalem 9350211
www.yael.org.il • email: info@yael.org.il

Dear Community Members,

As we begin a new year, we stand with hope and fear—with the hope that it will be a better year than the
last, that the passing year’s difficulties may end and that the blessings of a new year will embrace us, and
in fear of the corona virus that has paralyzed the entire world causing many to perish, and bringing social
distancing to communities and synagogues instead of togetherness.

In these difficult days, one must also remember how relatively easy and good it is for us. There have
always been epidemics, but now we know how to defeat them. There have always been economic crises,
but the State of Israel has the experience and the ability to help all its citizens. Political chaos and gov-
ernmental chaos have always been our lot in Galut, but now we, citizens of Israel, have the power to
change our own future. If there has to be an epidemic and economic crisis, the only place in the world I
would like to be is here in our community. The beautiful and continual Zoom davening, the downsized
minyanim in our shul, the various shiurim, the caring for one another, the great care and respect for oth-
ers—all these testify to a community and a state that is strong and optimistic.

When a plague happened, our ancestors would go out to the town square, to the street, sounding
the alarm for plagues, wars and droughts. Like any mass gathering, the purpose of such prayer is to demon-
strate identification and concern, and to protest more than to pray. In the synagogue we entreat; in the
public square we protest forcefully, charismatic speakers demand justice, and the enthusiastic crowd
demonstrates. Our prayers outside the synagogue have more than prayer in them, there is a crying and a
sense of grievance, a repetition of the call of our father Abraham, ‘Will the judge of the whole earth not
do justice?!’, and of Isaiah’s call ‘How long?’. On fast days and during wars we cry out to God, we demand
justice, we stand like Choni the circle maker in the center of the courtyard and ask for blessed rain, for
things to be put right, for favors that were promised to us, and we strive to earn our entitlement to them.

I wish the whole world, and the people of Israel, and us, a bright future and a peaceful outcome, that
we will enjoy a good and sweet year, with friends close by, with unconcealed faces, where seniors can
enjoy being in the streets of Jerusalem without hesitation, a year of economic prosperity, and of being
able to daven facing the aron kodesh and not just the open air.

With best wishes for a happy new year.

Shlomo Wilk

Since circumstances do sometimes cause changes during the year, 
please check all times and dates with the weekly shul announcements.

,!"#! $%!&' ())*")#% ()+),% +*&-*. +*')/"!# -01&
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sxjv ,sgu

sjtk rae,vk i,hb wu”j isct ka vrenc

:vsguv hrcjn  

054.313.3728 (atr cauh) ehbcurz chyx

steven@keshetisrael.co.il

054.729.9992, 02.671.9057 skpnukc yukra

blumenfeldcs@gmail.com 

054.306.0273 rbrc iuxkb

nelsonbrenner@yahoo.com

054.484.3908 reurs chyx

sbd2@zahav.net.il

050.992.6318 irue (ejmh) ih’duh
ebkorn@gmail.com

054.647.0308   skhayur r,xt

estherrothschild@gmail.com

SYNAGOGUE BOARD

Michael Gillis (Chair )
Zippy Benmelech
Mimi Dickman
Simcha Edell
Noam Com
Yael Lehman
David Olivestone
Alex Pomson
Jonathan Porath
Devorah Preiss-Bloom
Azaria Rein
Marty Weisberg (Treasurer)

GABBAIM

Sasson Chacoty
Simcha Edell
Michael Gillis
Monty Penkower
Alex Pomson

TZEDAKAH FUND

Chava David
Yaelle Lehmann
Yehudit Rivlin
Rebeca Zerobnick
David Olivestone (Treasurer)

DESIGN COMMITTEE

Tziona Avitzur
Michael Gillis
David Olivestone
Diane Rosenschein
Rebeca Zerobnick

AUDIT AND REVIEW COMMITTEE

John Corre
Daniel Lehmann

VA’ADAT HACHESED

IN THE UNFORTUNATE EVENT OF A FAMILY LOSS,
PLEASE CONTACT ONE OF THE FOLLOWING:

Steve Zerobnick (Chair )   054.313.3728
steven@keshetisrael.co.il

Charlotte Blumenfeld    02.671.9057
054.729.9992, blumenfeldcs@gmail.com

Nelson Brenner    054.306.0273
nelsonbrenner@yahoo.com

Steve Drucker    054.484.3908
sbd2@zahav.net.il

Eugene Korn    050.992.6318
ebkorn@gmail.com

Esther Rothschild    054.647.0308
estherrothschild@gmail.com

Bet Knesset Emek Refaim
4 Rechov Yael, Jerusalem 9350211

P.O.B. 10083
www.yael.org.il • email: info@yael.org.il

ohtpr eng ,xbf ,hc
9350211 ohkaurh w4 kgh cujr 

10083 s‘‘,
info@yael.org.il :!"#$% • www.yael.org.il

,xbfv ,hc sgu
(atr cauh) xhkhd ktfhn

kst vjna
iuyxchkut sus

lknbc hphm
inehs hnhn 

invk kgh
iuxnup xfkt

,rup i,buh
oukcxhhrp vrucs

oue ogb
ihhr vhrzg

(rczd) drcxhhu hyrn

ohtcd
kst vjna

xhkhd ktfhn
iuxnup xfkt

rcuebp hfsrn
htyue‘m iuaa

vesm ire
sus vuj

ehbcurz vecr
invk kgh

ihkchr ,hsuvh
(rczd) iuyxchkut sus

cumhg ,sgu
rumhct vbuhm

iuyxchkut sus
xhkhd ktfhn

ehbcurz vecr
ihhabzur ithhs

,ruehc ,sgu
invk kthbs

hrue iu‘d


