
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

ס. זמן הדלקת

19:35 18:25 9:27 18:24 נצבים מנחה וערבית ק"ש מנחה ערב חג נרות
19:26 17:55 9:28 18:15 וילך     שבת שובה 19:13      18:15 9:29 18:25 18:02 סוכות
19:17 18:05 9:29 18:06 האזינו 19:03      18:05 9:30 18:15 17:53 שמניני עצרת וש"ת
19:07 18:00 9:30 17:57 שבת חול המועד

18:45
18:35
18:25
18:15

כ"ח אלול

סליחות 5:30 / 7:25

כ' תשרי

סליחות 5:30 / 7:25

ו' תשרי

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

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

 18:20

כ"ד אלול - כ"ד תשרי תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

נצבים סליחות 5:30 / 7:25 סליחות 5:30 / 7:25 סליחות 5:30 / 7:25

כ"ז אלול כ"ו אלול כ"ה אלול כ"ד אלול

וילך
שבת שובה

סליחות 5:30 / 7:25

צום גדליה
(19:16 - 5:07)

סליחות 5:30 / 7:25

מנחה 18:15 ערבית 19:06

ראש השנה תשפ"ב
שופר 10:30 

  מ"ג 13:04,  מ"ק 18:30
ערבית 19:30

ראש  השנה תשפ"ב
שופר 10:30 מ"ג 13:04,

תשליך, מ"ק 18:30
ערבית 19:31

ערב ראש השנה
סליחות 5:00 / 7:25

מנחה 18:45
ה' תשרי ד' תשרי ג' תשרי ב' תשרי א' תשרי כ"ט אלול

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

האזינו
יום כיפור

יזכור 10:35
מנחה 16:20, נעילה 17:50

שופר 19:08, סוף הצום 19:20

ערב יום כיפור
סליחות 5:50 / 7:40
מנחה גלולה 14:00

כל נדרי 18:25

סליחות 5:30 / 7:25 סליחות 5:30 / 7:25

י"ט תשרי י"ח תשרי י"ז תשרי ט"ז תשרי ט"ו תשרי י"ד תשרי י"ג תשרי

שבת חול המועד חול המועד ג' חול המועד ב' חול המועד א' סוכות ערב סוכות

אסרו חג
ש"ע וש"ת

יזכור 12:10, גשם 12:20
מנחה ג' 12:59, מנחה ק' 18:12

ערבית 19:03

הושענא רבה

כ"ד תשרי כ"ג תשרי כ"ב תשרי כ"א תשרי

חול המועד ה'



October 2021

    18:58 2       17:48 1

    18:50 9       17:39 8  7 6 5 4 3

     18:42 16       17:31 15 14 13 12 11 10

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

    18:28 30       17:16 29 28 27 26 25 24

31

18:58 17:45 9:31 17:48 בראשית - מברכים
18:50 17:40 9:32 17:39 נח
18:42 17:30 9:33 17:31 לך לך
18:34 17:25 9:35 17:23 וירא
18:28 17:20 9:38 17:16 חיי שרה - מברכים

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

י"א חשון

ד' חשון

כ' חשון

י"ג חשוןי"ב חשון

כ"ז תשרי

ראשון

17:40

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

כ"ה תשרי - כ"ה  מרחשון תשפ"ב

ראש חודש
מרחשון

ראש חודש
מרחשון

שעון חורף
(בבקר 2:00  > 1:00)

18:10
18:05
17:55 כ"ה חשון
17:45

י"ט חשון י"ח חשון

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

כ"ד חשון כ"ג חשון כ"ב חשון כ"א חשון

חיי שרה
שבת מברכים

(מכוונים השעונים 2:00)

י"ז חשון ט"ז חשון ט"ו חשון י"ד חשון

רביעי שלישי שני

וירא

י' חשון ט' חשון ח' חשון ז' חשון ו' חשון ה' חשון

לך לך
(ותן טל ומטר לברכה בערבית)

ג' חשון ב' חשון א' חשון ל' תשרי כ"ח תשרי כ"ח תשרי

נח

בראשית
שבת מברכים

כ"ו תשרי כ"ה תשרי

שבת ששי חמישי

 רטמו לט ןתו
13



November 2021

      17:23 6         16:10 5 4 3 2 1

      17:18 13         16:06 12 11 10 9 8 7

      17:15 20       16:02 19 18 17 16 15 14

      17:14 27         16:00 26 25 24 23 22 21

30 29       19:31 28

17:23 16:10 8:49 16:10 תולדות
17:18 16:05 8:44 16:06 ויצא
17:15 16:05 8:48 16:02 וישלח
17:14 16:05 8:52 16:00 וישב - מברכים

16:35
16:30
16:30
16:30

ויצא

וישב
שבת מברכים

כ"ד כסלו

ערב חנוכה

י"ז כסלו

י' כסלו

כ"ו מרחשון - י"ח כסלו תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תולדות
ראש חודש

כסלו
ב' כסלו א' כסלו כ"ט חשון כ"ח חשון כ"ז חשון כ"ו חשון

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

וישלח

ט"ז כסלו ט"ו כסלו י"ד כסלו י"ג בסלו י"ב כסלו י"א כסלו

כ"ג כסלו כ"ב כסלו כ"א כסלו כ' כסלו י"ט כסלו י"ח כסלו

ב' חנוכה א' חנוכה

כ"ו כסלו כ"ה כסלו

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

16:35
16:30
16:25
16:25



December 2021

      17:14 4         15:59 3 2 1

      17:15 11         16:00 10 9 8 7 6 5

      17:17 18         16:02 17 16 15 14 13 12

      17:21 25         16:05 24 23 22 21 20 19

31 30 29 28 27 26

17:14 * 16:05 8:56 15:59 מקץ / חנוכה / ר"ח
17:15 16:05 9:00 16:00 ויגש
17:17 16:05 9:04 16:02 ויחי
17:21 16:10 9:08 16:05 שמות

16:30
16:30
16:30
16:35

כ"ב טבת

ט"ו טבת

ח' טבת

א' טבת

ז' חנוכה
ראש חודש טבת

כ"ז כסלו - כ"ז טבת תשפ"ב

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

16:25
16:15
16:25
16:30

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

ב' טבת

ויחי

ל' כסלו כ"ט כסלו כ"ח כסלו כ"ז כסלו

ויגש

כ"ה טבת כ"ד טבת כ"ג טבת

שמות

כ"א טבת כ' טבת י"ט טבת י"ח טבת י"ז טבת ט"ז טבת

כ"ז טבת

עשרה בטבת
(16:59 - 5:19)

מנחה 16:00 / ערבית 16:49

שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

ד' חנוכה ג' חנוכה

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

ח' חנוכה

ז' טבת ו' טבת ה' טבת ד' טבת ג' טבת

כ"ו טבת

 שדקל קיפסהל ידכ ,םייתעש ךשמב וקלדיש תורנב קילדהל ושקבתי הליהקה ירבח*
 הכונח תורנ תקלדה .הכונחו תבש תדועסב םיקלוד תורנה דועב ,הליפתה רחאל תיבב
 "רוצ זועמ"ו "וללה תורנה" תריש ןכמ רחאל .תבש תסינכל ךומסב תבש תורנ ינפל תיבב
 .תיבב
.הרישבו םע בורב תסנכה תיבב תורנ תקלדה 16:20 **
 תליפת ינפל הירישו הכונח תורנ תקלדה יאבגה זירכי ,תיברע ינפל ,תבש יאצומב ***

* הכונח 'ה
14:00 הלדג החנמ

** 18:40 תסנכה תיבב החנמ

ץקמ
*** הכונח תבש
תבט שדוח שאר



January 2022

    17:25 1       16:10 31

    17:30 8       16:15 7  6 5 4 3 2

     17:36 15       16:21 14 13 12 11 10 9

    17:42 22       16:27 21 20 19 18 17 16

    17:48 29       16:34 28 27 26 25 24 23

17:25 16:15 9:11 16:10 וארא
17:30 16:20 9:13 16:15 בא
17:36 16:25 9:14 16:21 בשלח - שבת שירה
17:42 16:30 9:14 16:27 יתרו
17:48 16:35 9:13 16:34 משפטים - מברכים

16:40
16:45
16:50
17:00
17:05

31 30

כ"ח טבת - כ"ט שבט תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

וארא
שבת מברכים

כ"ח טבת כ"ז טבת

בא ראש חודש שבט

ו' שבט ה' שבט ד' שבט ג' שבט ב' שבט א' שבט כ"ט טבת

בשלח
שבת שירה

ראש חודש
שבט

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

יתרו
ט"ו בשבט

כ' שבט י"ט שבט י"ח שבט י"ז שבט ט"ז שבט י"ד שבט

משפטים
שבת מברכים

כ"ז שבט כ"ו שבט כ"ה שבט כ"ד שבט כ"ג שבט כ"ב שבט כ"א שבט
המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

16:35
16:40
16:45 כ"ח שבט
16:50
17:00

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

כ"ט שבט



February 2022

      17:54 5 4 3 2 1

      18:00 12 11 10 9 8 7 6

      18:05 19         16:52 18 17 16 15 14 13

      18:10 26         16:58 25 24 23 22 21 20

28 27

17:54 16:45 9:11 16:40 תרומה
18:00 16:50 9:08 16:46 תצוה
18:05 16:55 9:05 16:52 כי תשא
18:10 17:00 9:01 16:58

17:10
17:15
17:25
17:30

17:05
17:10
17:15
17:20

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

א' אדר א' - כ"ז אדר א' תשפ"ב

ראש חודש
אדר א'

ראש חודש
אדר א'

כ"ז אדר א' כ"ו אדר א'
המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

ויקהל
שקלים

שבת מברכים
כ"ה אדר א' כ"ד אדר א' כ"ג אדר א' כ"ב אדר א'

ט' אדר א' ח' אדר א' ז' אדר א' ו' אדר א' ה' אדר א'

תרומה

ד' אדר א' ג' אדר א' ב' אדר א' א' אדר א' ל' שבט
        16:46

כ"א אדר א' כ' אדר א' י"ט אדר א'

כי תשא פורים קטן פורים (דפרזים) קטן

י"ח אדר א' י"ז אדר א' ט"ז אדר א' ט"ו אדר א' י"ד אדר א' י"ג אדר א' י"ב אדר א'

ויקהל - שקלים - מברכים

שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
         16:40

תצוה

י"א אדר א' י' אדר א'



March 2022

      18:16 5 4 3 2 1

      18:20 12 11 10 9 8 7 6

      18:25 19         17:13 18 17 16 15 14 13

      19:30 26         18:18 25 24 23 22 21 20

31 30 29 28 27

18:16 17:05 8:56 17:03 פקודי
18:20 17:10 8:51 17:08 ויקרא - שבת זכור
18:25 17:15 8:45 17:13 צו
19:30 18:20 9:40 18:18

17:35
17:40
17:45
17:50

שבת

ט"ז אדר ב'

כ"ח אדר א' - כ"ח אדר ב' תשפ"ב
ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

         17:03

פקודי
ראש חודש

אדר ב'
ראש חודש

אדר ב'
ב' אדר ב'  א' אדר ב' ל' אדר א' כ"ט אדר א' כ"ח אדר א'

        17:08

ויקרא
שבת זכור

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

צו פורים *
פורים  (דפרזים)*

מנחה 17:40
ערבית וקריאת מגילה 18:10

תענית אסתר
(18:10 - 4:36)

מנחה 17:10 - ערבית 18:00
ט"ו אדר ב' י"ד אדר ב' י"ג אדר ב' י"ב אדר ב' י"א אדר ב' י' אדר ב'

שמיני
שבת פרה

שבת מברכים

 
שעון קיץ        
(בבקר   2:00 > 3:00)

כ"ג אדר ב' כ"ב אדר ב' כ"א אדר ב' כ' אדר ב' י"ט אדר ב' י"ח אדר ב' י"ז אדר ב'
(מכוונים השעונים 2:00 בלילה)

17:25
17:30
17:35
18:40 שמיני - שבת פרה - מברכים

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

כ"ח אדר ב' כ"ז אדר ב' כ"ו אדר ב' כ"ה אדר ב' כ"ד אדר ב'
המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

  ,6:00 הליגמה תאירקו ןושאר ןינמ :רקובב םירופ*
 .7:30 הליגמ תאירקו ינש ןינמ
  .10:00 םישנל הליגמ תאירק
.17:35 הנטק החנמ ,12:30 הלודג החנמ



April 2022

    17:25 2       18:23 1

    17:30 9       18:27 8  7 6 5 4 3

     17:36 16       18:32 15 14 13 12 11 10

    19:51 23       19:50 22         18:36 21 20 19 18 17

    19:57 30       18:42 29 28 27 26 25 24

19:35 18:25 9:23 18:23

19:40 18:20 9:29 18:27

19:46 18:45 9:24 18:32

19:50 18:50 9:20 18:36

19:51 18:40 9:19 18:37

19:57 18:45 9:15 18:42
19:05
19:10

18:55
19:00
19:00

-

ט"ו ניסן

א' ניסן

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

תזריע - ר"ח - שבת החודש

חול המועדחול המועד
ערוב תבשילין

י"ז ניסן - עומר 2

18:45
18:50
18:55
19:00
19:00

כ"ט ניסן - עומר 14 כ"ח ניסן - עומר 13 כ"ז ניסן - עומר 12 כ"ו ניסן - עומר 11 כ"ה ניסן - עומר 10 כ"ד ניסן - עומר 9 כ"ג ניסן - עומר 8
המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

כ"ב ניסן - עומר 7 כ"א ניסן - עומר 6 כ' ניסן - עומר 5 י"ט ניסן - עומר 4 י"ח ניסן - עומר 3 ט"ז ניסן - עומר 1

קדשים
שבת מברכים

יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

טכס בית הכנסת 
ליום השואה והגבורה

(20:15)

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

אחרי מות שביעי של פסח
יזכור

חול המועד חול המועד חול המועד

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

א' פסח
תפילת טל

ספירת העומר בערבית

בדיקת חמץ

כ"ט אדר ב'

מצורע
שבת הגדול

כ"ט אדר ב' - כ"ט ניסן תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

תזריע
ראש חודש ניסן

שבת החודש

19:05 קדשים - מחר חודש

מצורע - שבת הגדול
א' פסח

שביעי של פסח
אחרי מות

חספ ברע
םירוכב תינעת
םינינמה ירחא םימויס
9:58 דע ץמח תליכא
11:18 דע ץמח רועיב
12:39 דע לכאנ ןמוקיפאה

 ןותבש

ב 
נכה תי

 תס

ושה לשא
ורמ

 ן



May 2022

     20:02 7      18:47 6 5 4 3 2 1

     20:08 14      18:52 13 12 11 10 9 8

     20:13 21      18:57 20 19 18 17 16 15

     20:;8 28      19:01 27 26 25 24 23 22

31 30 29

20:02 18:50 9:12 18:47 אמר
20:08 18:55 9:09 18:52 בהר
20:13 19:00 9:07 18:57 בחקתי
20:18 18:45 9:07 19:01 במדבר - מברכים

19:15
19:20
19:25
19:30

ל' ניסן - א' סיון תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

אמר
 

יום העצמאות ראש חודש איירראש חודש אייר
 

יום הזכרון
ו' אייר - עומר 21 ה' אייר - עומר 20 ד' אייר - עומר 19 ג' אייר - עומר 18 ב' אייר - עומר 17 א' אייר - עומר 16 ל' ניסן - עומר 15

ראש חודש
סיון

כ' אייר - עומר 35 י"ט אייר - עומר 34 י"ח אייר - עומר 33 י"ז אייר - עומר 32 ט"ז אייר - עומר 31 ט"ו אייר - עומר 30 י"ד אייר - עומר 29

במדבר - מברכים

בהר

י"ג אייר - עומר 28 י"ב אייר - עומר 27 י"א אייר - עומר 26 י' אייר - עומר 25 ט' אייר -עומר 24 ח' אייר - עומר 23 ז' אייר - עומר 22

בחקתי
ל"ג בעומר

פסח שני

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

א' סיון - עומר 45 כ"ט אייר - עומר 44 כ"ח אייר - עומר 43

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

19:10
19:15
19:20
19:25

כ"ז אייר - עומר 42 כ"ו אייר - עומר 41 כ"ה אייר - עומר 40 כ"ד אייר - עומר 39 כ"ג אייר - עומר 38 כ"ב אייר - עומר 37 כ"א אייר - עומר 36

םוי דובכל תישילש הדועס
 18:45 כ"הב רצחב םילשורי



June 2022

      20:23 4         19:05 3 2 1

      20:26 11        19:09 10 9 8 7 6      20:23 5

      20:29 18         19:11 17 16 15 14 13 12

      20:30 25         19:13 24 23 22 21 20 19

30 29 28 27 26

20:23 19:20 9:05 19:05 נשא - ערב שבועות
20:23 19:20 9:05 20:23 שבועות
20:26 19:15 9:06 19:09 בהעלתך
20:29 19:20 9:06 19:11 שלח
20:30 19:20 9:08 19:13 קרח - מברכים

19:35
19:35
19:40
19:40
19:40

קרח
שבת מברכים

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

ראש חודש
תמוז

19:35

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

19:30
19:20
19:35
19:35

ראש חודש
תמוז

א' תמוז ל' סיון כ"ט סיון כ"ח סיון כ"ז סיון

כ"ו סיון כ"ה סיון כ"ד סיון כ"ג סיון כ"ב סיון כ"א סיון כ' סיון

שלח

י"ט סיון י"ח סיון י"ז סיון ט"ז סיון ט"ו סיון י"ד סיון י"ג סיון

שבועות
מנין א' מגילת רות 4:43

ר' ישמעאל 5:08
נץ החמה (העמידה)  5:33

י"ב סיון י"א סיון י' סיון ט' סיון ח' סיון ז' סיון ו' סיון

ה' סיון - עומר 49 ד' סיון - עומר 48 ג' סיון - עומר 47 ב' סיון - עומר 46

בהעלתך

ב' סיון - א' תמוז תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

נשא
ערב שבועות

לימוד ליל שבועות 22:15



July 2022

    20:30 2       19:13 1

    20:29 9       19:12 8  7 6 5 4 3

     20:26 16       19:10 15 14 13 12 11 10

    20:22 23       19:07 22 21 20 19 18 17

    20:17 30       19:02 29 28 27 26 25 24

31

20:30 19:20 9:10 19:13 חקת
20:29 19:20 9:12 19:12 בלק
20:26 19:15 9:15 19:10 פנחס
20:22 19:10 9:17 19:07 מטות - מברכים
20:17 19:05 9:19 19:02 מסעי

19:40
19:40
19:35
19:30
19:25

מטות
שבת מברכים

19:30
19:25

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

ראש חודש
מנחם אב

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

19:35
19:35
19:35 ג' אב

מסעי

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

צום י"ז בתמוז
(3:57-20:10)

מנחה 19:10 ערבית 20:00

כ"ד תמוז כ"ג תמוז כ"ב תמוז כ"א תמוז כ' תמוז י"ט תמוז י"ח תמוז

פנחס

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

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

חקת

ג' תמוז ב' תמוז

בלק

ב' תמוז - ג'  אב תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

13



August 2022

      20:10 6         18:57 5 4 3 2 1

      20:03 13         18:50 12 11 10 9 8 7

      19:55 20       18:43 19 18 17 16 15 14

      19:46 27         18:35 26 25 24 23 22 21

31 30 29       19:31 28

20:10 19:10 9:21 18:57 דברים - חזון - ערב ת"ב
20:03 18:55 9:23 18:50 ואתחנן
19:55 18:45 9:23 18:43 עקב
19:46 18:35 9:26 18:35 ראה - ר"ח אלול

19:20

כ"ט אב כ"ח אב כ"ז אב

ראש חודש
אלול

ג' אלול ב' אלול א' אלול

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

 * ט' באב
 בסעודת המפסקת מותר לאכול בשר ולשתות יין.    תחילת הצום 19:36

 החלפת נעליים ובגדים 19:00    בצאת השבת יש לומר "ברוך המבדיל 
 בין קודש לחול" (הבדלה   בסוף הצום). ערבית וקריאת איכה 20:30

 למחרת, שחרית משותפת ב- 7:00.      מנחה גדולה 14:00
 מנחה קטנה 19:15       ערבית 19:49                             סוף הצום 19:59

ד' אלול

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

19:22
19:15
19:05
19:00

19:15
19:05
18:55

י"ד אב י"ג אב

כ"ו אב כ"ה אב

י"ט אב י"ח אב י"ז אב

;

ואתחנן

ט"ז אב

עקב
מברכים

י"ב אב י"א אב י' אב

כ"ג אב כ"ב אב כ"א אב כ' בסלו

ראה
ראש חודש אלול

ל' אב כ"ד אב

ה' אב ט' אבד' אב ח' אב ז' אב ו' אב

שלישי שני ראשון

ד' אב - ד' אלול תשפ"ב
שבת ששי חמישי רביעי

דברים - חזון
ערב תשעה באב *

ט"ו באב

החדנ באב העשת



September 2022

      19:37 3       18:26 2 1

      19:28 10       18:17 9 8 7 6 5 4

      19:18 17       18:08 16 15 14 13 12 11

      19:09 24       17:59 23 22 21 20 19 18

    17:50 30 29 28       19:05 27         19:06 26       17:55 25

19:37 18:25 9:27 18:26 שפטים
19:28 18:15 9:28 18:17 כי תצא
19:18 18:05 9:28 18:08 כי תבא
19:09 18:00 9:29 17:59 נצבים

19:05/6 18:05 9:30 17:55 ראש השנה

שחרית בחול:  מנין ראשון - 6:00 / מנין שני - 7:45     שחרית בשבת וחג:  מנין ראשון - 7:00 / מנין שני - 9:00

ראש השנה תשפ"ג
שופר 10:40    מנחה ג. 1:00
מנחה 18:05  ערבית 19:06

המשך השבוע
מנחה וערבית

שבת
מנחה     ערבית

ס.זמן
ק"ש ערב שבת מנחה

הדלקת
נרות

18:50
18:40
18:30
18:25

צום גדליה
סליחות 5:30 / 7:00

מנחה 17:50  ערבית 18:40

ראש השנה תשפ"ג
שופר 10:40    מנחה ג. 1:00
מנחה 18:05  ערבית 19:06

ערב ראש השנה
סליחות 5:30 / 7:00

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

18:20

18:45
18:40
18:30
18:20
18:20

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

כ"ח אלול כ"ז אלול כ"ו אלול כ"ה אלול כ"ד אלול כ"ג אלול כ"ב אלול

כי תבא
סליחות בערב 23:00

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

סליחות 5:30 / 7:00סליחות 5:30 / 7:00

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

ז' אלול ו' אלול ה' אלול

כי תצא

ה' אלול - ה' תשרי תשפ"ג
שבת ששי חמישי

שופטים

רביעי שלישי שני ראשון


