
שעות תקיעת שופר ושעות יזכור הינן שעות משוערות 

  

06:25,07:30,08:30: ו

:  שחרית בחול06:5226:הנץ**א
''ישתבח''לפני הנץ מתחיל '  דק8- ימי חול :(באולם האירועים)"הנץ" מנין 17:59:שקיעה א''מג:ש''סוף זמק

06:00,07:30: ראש חודש17:40:מנחה

06:25,07:30: ד, ג, א ראש חודש' ב
06:15,07:30:ה, ב

13:30:מנחה גדולה
16:45:עליות נוספות לתורה

17:30:מנחה קטנה
:ט''מוצי

09:35א''גר :ש''סוף זמקא''מג
בראשית

18:25
18:27:ערבית

לימוד ערב הושענא רבה

06:20,08:20

:שחרית

07:30:באולם אירועים
06:20,08:30:שחרית

 ( 09:30: הקפות ) 
17:50:נ"זה

17:55:מנחה

18:03
18:36:ערבית

8:45
ערב סוכות

6:25,7:30,8:30:שחרית
 

:שחרית6:10,7:30,8:45 ,9:006:10,7:30,

,8:15

18:04:נ"זה

12 :הנץ**

09:33

06:41

10:30(שעה משוערת)יזכור
9:00

 
13:30,17:00:מנחה

08:00

17:05

06:42:הנץ**

18:53:ש"מוצתקיעת שופר עם 

מ סוכות''שבת חוה
א''מג

18:10

 
,6:45,8:30:שחרית

19:00:ל''ספקטור זצ. דוד א 18:57 :ט''צאת הצום במוצי

7:15
15:50:מנחה

  22:30:סליחות

:כ''מנחה ערב יו

:כל נדרי

18:00:מנחה18:00:מנחה
:ערבית22:20, 20:30, 18:45:ערבית

17:00:דרשת שבת שובה

05:40מניין הנץ- סליחות05:40מניין הנץ- סליחות
:שחרית05:40,07:05:סליחות05:50,07:05:סליחות

:ש"מוצ

09:32
6

19:02

אולם התפילהמניין הנץ
5:35,5:35,7:05:סליחות

18:15 :שיעור מפי הרב

09:31א''גר,08:46א''מג:ש''סוף זמק
ראש השנה' ב
06:30,07:45:שחרית

8:30,10:15תקיעת שופר 8:30,10:15

:נ"זה

ראש השנה' א
06:30,07:45:שחרית05:10מניין הנץ- סליחות

17:15:מנחה

ערב ראש השנה
תקיעת שופר5:40,7:10,8:00:סליחות

17:00

06:3226:הנץא06:3125:הנץכט 18:34:שקיעה18:35:שקיעה
09:30:ש''סוף זמק09:30א''גר,08:45א''מג:ש''סוף זמק א''גר,08:46א''מג

07:30:תענית ציבור18:20,20:30:ערבית

06:38 :שקיעה4 י 06:36 :הנץ
18:25

06:37:הנץ
18:24:שקיעה 3 :הנץ**

:תקיעת שופר נוספת

18:22

18:15
18:20:מנחה

2
22:30:סליחות

:הנץ

05:02 (''העיקר לדינא''אור ראשון לפי ) דקות במעלות קודם הנץ החמה72לפי 05:20:תחילת הצום עם עמוד השחר ;(ינסקי'מ טוקצ''למנהג הגרי) דקות במעלות קודם הנץ החמה90לפי 

18:42

  

09:37

:שקיעה18:08:שקיעה

שמיני עצרתהושענא רבה

17:58:נ"זה
:מנחה

18:45,20:30

:ש''סוף זמק

05:55מניין הנץ- סליחות

: התעוררות ונעילה.ד

18:09

א''מג:ש''סוף זמק

09:33

17:30

שבת שובה - וילך

ש באנגלית אחרי מוסף''דשב
13:30,16:40:מנחה

:שחרית

22:30:סליחות

1 30 06:35

:ש''סוף זמקא''גר,08:46 09:3108:46,

א''גר,08:47

17:45:מנחה

06:3327:הנץב 18:33:שקיעה
א''מג

:הנץ

6:45,8:30

06:35:הנץ

9:00

09:31א''גר

,

ו

18:09:נ"זה
18:14:מנחה

18:28:שקיעה

18:05

09:34

22

13:30
17:49

18:03
א''גר

08:48,

8:30,

:שקיעה

 האזינו

:הנץ**

09:3508:51,

 
,17:00

א''מג

18:00

מ סוכות''חוה' ה
,6:20:שחרית

:ש"מוצ:ערבית 18:25,

9:00

:הנץ**
:שקיעה

:ש''סוף זמק

20:30

18:16:שקיעה

18:38

17:45

 
:מנחה

 
05:55,

18:14:שקיעה

6:30:שחרית

09:36
 

09:34
טזטו

א''מג

:הנץ**

א''גר,08:49א''מג

06:41

08:48,
:שקיעה

:הנץ**

:ש''סוף זמק
כ 14

:ש''סוף זמק א''מג:ש''סוף זמק

18:45:ש"מוצ ,
17:55

א''גר,08:48 א''גר,08:48

17:55

,8:30

09:33
מ סוכות''חוה' א
:ש''סוף זמק

סוכות
08:48, א''מג:ש''סוף זמק

:מנחה 13:30,17:00:מנחה:מנחה

א''גר

24

א''מג

יח 18:15:שקיעה
א''גר

1011
א''מג

יש להקפיד על כל החוקים על מנת לכבד את כלל הציבור ולהימנע ממחלוקת    . ''גבאי הקורונה''לרבות ל,     נבקשכם לשים לב ולהקפיד לשמור על הנחיות הממונים מטעם בית הכנסת
.המקפידים להתפלל שחרית לא לפני הנץ החמה צריכים להתפלל בימים האלה עם מניין הנץ החמה או מנין אחר בשעה מאוחרת יותר ** 

יט

כט
א''גר

א''גר

:הנץ 21

ראשון

כוכה

יז

שני

יב 06:38

:ש''סוף זמק

:מנחה

חמישי

06:48

:הנץ**

א''גר

06:4306:43
18:12

09:33
13

,08:49א''גר

:ערבית

שבת
ה

שישירביעי שלישי

ל

:ש''סוף זמקא''מג
:שקיעה

09:33
18:13

 

א''גר,08:50
אסרו חג

,6:30:שחרית

09:3208:48,

:מנחה

,

א''מג :ש''סוף זמק

25
א''מג

17:40

,08:52א''מג

 

 

כז

17:45 17:45:מנחה:מנחה

18:04:שקיעה 18 18:05כד:הנץ**

 

17:40
18:20,20:30

09:37א''גר,08:52
: נ"  בביהכ

09:31א''גר,08:46א''מג:ש''סוף זמק
18:29

א''מג:ש''סוף זמק
:שקיעה

05:40
,8:20

מניין הנץ- סליחות05:40מניין הנץ- סליחות
07:05

06:3429:הנץ**ד 18:30:שקיעה

06:48 19
09:36

06:49

,20:30

מ סוכות''חוה' דמ סוכות''חוה' גמ סוכות''חוה' ב
א''גר,08:49

:הנץ :הנץ
18:207:שקיעה יא5

08:51,
:שקיעה :שקיעה

8
א''מג:ש''סוף זמק

,05:40:סליחות

18:10:מנחה
:ערבית

18:21

5:50,7:05:סליחות

18:50 ,20:30 ,22:20

:הנץ

15 :הנץ

17:52:נ"זה

א''מג א''גר,08:47

06:44

א''מג

  

:מנחה13:30,17:55:מנחה

¯
20:30

06:45כב

,08:50א''מג:ש''סוף זמק:ש''סוף זמק

  
:ערבית ,18:35:ערבית 18:50

07:30הלל מוזיקאלי במנין של 

09:35א''גר,08:50א''מג

:ט''מוצי

א''גר

18:35

20
08:50,

 
:ערבית

:ערבית

א''מג :ש''סוף זמק

  
:הנץ**

,

8:309:00 :שחרית

20:30,20:30

  

ראש חודש' א

18:20,20:30:ערבית20:30
:מנחה 17:40:מנחה

18:01:שקיעה
:הנץ**

09:36א''גר:ש''סוף זמק
:שקיעה

:ש''סוף זמק

18:20:ערבית

06:5023 18:02:שקיעה
06:51

08:51, א''גר,08:51א''מג:ש''סוף זמק
:הנץ**כח

9:הנץ 18:18:שקיעה

06:39 יג

18:00:נ"זה
:מנחה

,08:47:ש''סוף זמק
:שקיעה

א''גר
18:19:שקיעה

09:32א''גר 09:31א''גר
:שקיעה 18:26

09:32 :ש''סוף זמק
ט ח

א''מג,08:47א''מג 09:32א''גר
יום הכיפוריםערב יום הכיפורים

:שקיעה ז
:ש''סוף זמק,08:47

06:36

,6:10:סליחות

06:39

13:30

09:32

 

18:07 16

06:40יד

:ש''סוף זמק

:הנץ** 06:46
18:06
06:47 06:45 :הנץ

09:34א''גר08:49,09:34
כג 17:הנץכא

א''מג :ש''סוף זמק
18:09:שקיעה

17:44:נ"זה

17:57:מנחה

09:36

06:52

:מנחה

17:45:תשליך
19:08:נ וערבית''זה

17:30:תקיעת שופר נוספת

19:06:ט''מוצי

06:3328:הנץג 18:31:שקיעה
09:31א''גר,08:46א''מג:ש''סוף זמק

צום גדליה
05:20:('מע'  ד72)צום' תח

18:49:סוף הצום
18:00:מנחה

6:13,6:15,7:45:שחרית

22:30:סליחות18:49,20:30:ערבית 22:30:סליחות

6:10,7:30,8:45:שחרית
 07:30הלל מוזיקאלי במנין של

6:10,7:30,8:45:שחרית

18:25,20:30

18:35:ערבית

שוק ארבעת המינים
18:00-22:00באולם הארועים

ר הרב''אזכרה לזכר מו
18:45 :מניין ראשון- ערבית 
18:00 :מנחה

20:30:מניין שני- ערבית 

(אוקטובר-ספטמבר )ג"תשפ'תשרי ה


