
19:11:ש"מוצ
22:30:סליחות

22:20, 20:30, 19:05:ערבית
22:30:סליחות22:30:סליחות

,7:10,
05:40מניין הנץ- סליחות05:35מניין הנץ- סליחות 05:40מניין הנץ- סליחות

06:05,07:10:סליחות

22:30:סליחות

18:20:מנחה
22:20, 20:30, 19:05:ערבית

18:20:מנחה 18:20:מנחה
22:20, 20:30, 19:05:ערבית

18:20:מנחה
22:20, 20:30, 19:05:ערבית

22:30:סליחות

18:20:מנחה
22:20, 20:30, 19:05:ערבית

 

19:30,20:30

22:30:סליחות

05:55,07:10:סליחות
05:40סליחות מניין הנץ- 

  

:ערבית19:30,20:30:ערבית19:30,20:30:ערבית
   

18:45:מנחה18:45:מנחה18:45:מנחה

09:27א''גר,08:40א''מג:ש''סוף זמק09:27א''גר,08:40א''מג:ש''סוף זמק09:27א''גר,08:39א''מג:ש''סוף זמק
ראש חודש' ב

06:1530:הנץג06:1529:הנץב06:1428:הנץא 19:09:שקיעה19:10:שקיעה19:11:שקיעה

05:55,07:30:תענית ציבור

06:25,07:30,08:30: ו
06:00,07:30: ראש חודש

:  שחרית בחול
''ישתבח''לפני הנץ מתחיל '  דק8- ימי חול :(באולם האירועים)"הנץ" מנין 
06:25,07:30: ד, ג, א: נ"  בביהכ

*

09:30א''גר
ראש השנה' אערב ראש השנה

.אחרי צאת הכוכבים יש לומר שנית את שלושת הפרשיות של קריאת שמע, כמו כן.   דקות אחרי זמנה של מנחה ראשונה20- להדלקת נרות הוא כ (לכתחילה)הזמן האחרון , לאלה שמכניסים את השבת מוקדם:  שימו לב* 

    

17:20אין להדליק לפני

06:15,07:30:ה, ב

,08:46א''מג:ש''סוף זמק09:30

*17:28אין להדליק לפני20:30,

יד

:ש''סוף זמק09:29א''גר

:שקיעה18:56:שקיעה18:58:שקיעה
:ש''סוף זמק

18:55

18:48:שקיעה 06:2616:הנץכיט06:2414:הנץיח 06:23:הנץטו

:מנחה

8:30:סליחות
05:40מניין הנץ- סליחות

18:30:מנחה

17:36אין להדליק לפני
   

,08:41א''מג
19:08

:שקיעה19:00:שקיעה

שני
ה :הנץ06:16:הנץ

שלישי

:מנחה

19:39

06:18

13:30

שישי

09:30

09:27 :ש''סוף זמק
19:04ו

שי לוסטמן :שופטים-    בנות ובני מצווה&

ז

:ש"מוצ

19:05
:הנץ

:שקיעה
:הנץ 06:17

ראשון
31 ד

 
13:30,17:45:מנחה

19:06:שקיעה

שבת

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

123
רביעי

:נ"זה

09:28 א''גר א''מג:ש''סוף זמק09:27א''גר,08:40א''מג:ש''סוף זמק09:27א''גר,08:40

,6:30:שחרית

א''מג

18:40

:שקיעה

חמישי

:שקיעה
06:17

א''גר,08:41

19:30,20:30:ערבית

:ש''סוף זמק

,20:30
18:46:נ"זה

,17:28:מנחה

שופטים

18:51

 
,17:45

  &

,9:00

*17:43אין להדליק לפני

8:30

18:45:מנחה

10 9:הנץיב06:207:הנץיא06:206:הנץי06:195:הנץט06:184:הנץח 19:03:שקיעה
א''גר,09:2808:43א''גר,08:42א''מג:ש''סוף זמק09:28א''גר,08:41א''מג:ש''סוף זמק09:28א''גר,08:41א''מג:ש''סוף זמק א''מג א''מג:ש''סוף זמק09:28א''גר,08:42

06:21:הנץיג19:01:שקיעה 06:22:הנץ06:218

18:40:מנחה

18:59
09:28א''גר,08:42א''מג:ש''סוף זמק

19:20:ערבית19:20,20:30
18:37

:מנחה

09:28
  כי תצא

6:30,8:30,9:00:שחרית

א''מג:ש''סוף זמק09:28א''גר,08:42

17:21,18:42 ,20:30
*     

:מנחה18:40:מנחה
19:29:ש"מוצ19:20,20:30:ערבית19:20,20:30:ערבית  

:ערבית19:20,20:30

06:2617:הנץכא 18:46:שקיעה18:47:שקיעה18:51:שקיעה18:52:שקיעה18:54:שקיעה
:ש''סוף זמק09:29א''גר,08:44א''מג 09:29א''מג:ש''סוף זמק09:29א''גר,08:43א''מג:ש''סוף זמק א''גר,08:43

15 18:50:שקיעה

:נ"זה18:30

09:29
  כי תבא

א''גר,08:44א''מג

6:30,8:30,9:00:שחרית

18:30:מנחה18:30:מנחה18:30:מנחה

   

:ערבית
   

17:13,18:33 19:15,20:30:ערבית
 

06:3124:הנץכח06:3023:הנץכז 18:37:שקיעה18:38:שקיעה:שקיעה18:44:שקיעה 18:41 :שקיעה 06:28:הנץכד

6:30,8:30,9:00:שחרית

א''גר,08:45 א''מג:ש''סוף זמק09:30א''גר,08:44א''מג:ש''סוף זמק09:30א''גר,08:44א''מג:ש''סוף זמק09:29א''גר,08:44א''מג:ש''סוף זמק

05:55,07:106:05:סליחות

18:34:שקיעה18:35:שקיעה 06:32:הנץא06:3125:הנץכט

17:05:מנחה

א''מג:ש''סוף זמק09:30

06:30,07:45:שחרית

17:00

,18:23
18:18:נ"זה

  סליחות

18:39:שקיעה
06:2819

נצבים
א''גר,08:45א''מג:ש''סוף זמק

13:30,17:45:מנחה

מניין הנץ- 
09:30

:מנחה
18:28

06:25

:מנחה18:40

:הנץכג

:הנץ

א''מג:ש''סוף זמק
05:40

06:05,07:10:סליחות

19:30:ערבית
18:45:מנחה

א''גר,08:45
06:2922:הנץכו

א''גר,08:45

18:40:מנחה

,08:44א''מג:ש''סוף זמק

 
19:15,20:30:ערבית20:30,

:הנץיז12

09:30
06:2718:הנץכב

06:2413 06:23:הנץטז11

19:15:ערבית19:15,20:30:ערבית

:ערבית
  

א''מג:ש''סוף זמק09:29א''גר,08:43א''מג:ש''סוף זמק 09:29א''גר,08:43

06:2921:הנץכה18:4220:שקיעה18:43

19:15
 

8:30,10:15תקיעת שופר

26

 

א''גר,08:45א''מג:ש''סוף זמק

22:15:דברי התעוררות
:סליחות עם כלי נגינה

19:20

22:30:סליחות
00:25:דרשה וסליחות

22:30

13:30,17:45:מנחה
:ש"מוצ

:תקיעת שופר נוספת
17:15:מנחה

17:45:תשליך
19:08:נ וערבית''זה

¹
05:05מניין הנץ- סליחות
5:40,7:10,8:00:סליחות

18:15:נ"זה
18:20:מנחה

(ספטמבר-אוגוסט )ב"תשפ'אלול ה


