
      
א"מסופרים

  
'מסופרים

      

  
ז"כסופרים

    

ליל יום ירושלים
20:19:(ערבית חגיגית)ש''מוצ

19:10:מנחה

05:37:הנץא30

ג בעומר''מדורות ל
19:55,20:30:ערבית

05:38:הנץכט29

(מוקדם)ערב יום הזיכרון

20:25:ערבית חגיגית

(מוקדם)ערב יום העצמאות
19:10:מנחה
19:25:טקס :ערבית20:30

20:45''טד בעומר''הרצאות 

ג בעומר''ליל ל

05:4319:הנץ
בעומר  הלילה 

05:4712

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

05:55,07:30:תענית ציבור
בעומר  הלילה ו"מסופריםבעומר  הלילה ה"מסופרים

:  שחרית בחול
"ישתבח"לפני הנץ מתחיל '  דק8- ימי חול :(באולם האירועים)" הנץ" מנין 

06:25,07:30: ד, ג, א: נ"  בביהכ

: ו

20:05,20:30:ערבית20:05,20:30:ערבית20:05,20:30:ערבית
19:20:מנחה19:20:מנחה19:20:מנחה

   
בעומר  הלילה ד"מסופרים

09:06א''גר,08:12א''מג:ש''סוף זמק09:07א''גר,08:12א''מג:ש''סוף זמק09:07א''גר,08:13א''מג:ש''סוף זמק

6:15,7:30:שחרית
ראש חודשיום ירושלים

06:15,07:30:ה, ב

31 19:43:שקיעה19:42:שקיעה19:41:שקיעה 05:38:הנץכח
בעומר  הלילה ג"מסופריםבעומר  הלילה ב"מסופרים בעומר  הלילה בעומר  הלילה בעומר  הלילה ט"ל

*18:10אין להדליק לפני  
סופריםבעומר  הלילה ח"לסופריםבעומר  הלילה ז"לסופרים

19:21:נ"זה19:20
17:55,19:26:מנחה 20:00,20:30:ערבית20:00,20:30:ערבית20:00,20:30:ערבית20:00,20:30:ערבית20:00,20:30:ערבית

:מנחה19:20:מנחה19:20:מנחה19:20:מנחה19:20:מנחה

  במדבר
6:30,8:30,9:00:שחרית

א''גר,08:13א''מג:ש''סוף זמק09:07א''גר,08:13א''מג:ש''סוף זמק09:07א''גר,08:13א''מג:ש''סוף זמק09:07א''גר,08:14 א''מג:ש''סוף זמק09:07א''גר,08:14א''מג:ש''סוף זמק09:08א''גר,08:14א''מג:ש''סוף זמק09:08א''גר,08:15א''מג:ש''סוף זמק
05:3828:הנץכז05:3827:הנץכו 19:41:שקיעה19:40:שקיעה19:40:שקיעה19:39:שקיעה19:38:שקיעה19:38:שקיעה19:37:שקיעה

בעומר  הלילה ו"לסופריםבעומר  הלילה ה"לסופריםבעומר  הלילה 

05:3926:הנץכה05:3925:הנץכד05:4024:הנץכג05:4023:הנץכב05:4122:הנץכא

20:14:ש"מוצ *18:07אין להדליק לפני  
בעומר  הלילה ג"לסופריםבעומר  הלילה ב"לסופריםבעומר  הלילה א"לסופריםבעומר  הלילה 

17:52,19:21:מנחה 19:55,20:30:ערבית19:55,20:30:ערבית19:55,20:30:ערבית19:55,20:30:ערבית

 
13:30,18:00:מנחה 19:16:נ"זה19:10:מנחה19:10:מנחה19:10:מנחה19:10:מנחה

09:08
  בחקתיג בעומר''לפסח שני

6:30,8:30,9:00:שחרית

א''גר,08:15א''מג:ש''סוף זמק09:08א''גר,08:16א''מג:ש''סוף זמק09:08א''גר,08:16א''מג:ש''סוף זמק09:09א''גר,08:17 א''מג:ש''סוף זמק09:09א''גר,08:17א''מג:ש''סוף זמק09:09א''גר,08:17א''מג:ש''סוף זמק09:10א''גר,08:18א''מג:ש''סוף זמק

05:4121:הנץ 19:36:שקיעה19:36:שקיעה19:35:שקיעה19:34:שקיעה19:34:שקיעה19:33:שקיעה19:32:שקיעה

בעומר  הלילה ט"כסופריםבעומר  הלילה ח"כסופרים

כ05:4220:הנץיטיח05:4318:הנץיז05:4417:הנץטז05:4516:הנץטו05:4515:הנץיד

20:09:ש"מוצ *18:03אין להדליק לפני  
בעומר  הלילה ו"כסופריםבעומר  הלילה ה"כסופריםבעומר  הלילה ד"כסופריםבעומר  הלילה ג"כסופרים

19:11:נ"זה
17:48,19:16:מנחה 19:50,20:30:ערבית19:50,20:30:ערבית19:50,20:30:ערבית19:50,20:30:ערבית19:50,20:30:ערבית

:מנחה19:10:מנחה19:10:מנחה19:10:מנחה19:10:מנחה

09:10
  בהר

6:30,8:30,9:00:שחרית

א''גר,08:18א''מג:ש''סוף זמק09:10א''גר,08:19א''מג:ש''סוף זמק09:11א''גר,08:20א''מג:ש''סוף זמק09:11א''גר,08:20 א''מג:ש''סוף זמק09:11א''גר,08:21א''מג:ש''סוף זמק09:12א''גר,08:21א''מג:ש''סוף זמק09:12א''גר,08:22א''מג:ש''סוף זמק
05:4614:הנץיג05:4613:הנץיב 19:32:שקיעה19:31:שקיעה19:30:שקיעה19:29:שקיעה19:29:שקיעה19:28:שקיעה19:27:שקיעה :הנץיא05:4811:הנץי05:4910:הנץט05:499:הנץח05:508:הנץז

בעומר  הלילה ז"טסופרים

8:30

בעומר  הלילה  סופרים

,19:45:ערבית19:45,20:30:ערבית19:45,20:30:ערבית

ב"כסופריםבעומר  הלילה  א"כסופרים

19:45,20:30
    

19:06:נ"זה
17:44,19:11:מנחה

*17:59אין להדליק לפני
בעומר  הלילה ט"יבעומר  הלילה ח"יסופרים בעומר  הלילה ז"יסופרים

09:13א''גר,08:22

19:05:מנחה19:05:מנחה19:05:מנחה19:05:מנחה

  אמור
,9:00

09:13א''גר,08:23א''מג:ש''סוף זמק 09:15א''גר,08:25א''מג:ש''סוף זמק09:15א''גר,08:26א''מג:ש''סוף זמק09:16א''גר,08:26א''מג:ש''סוף זמק
(מוקדם)

6:25,7:30,8:45:שחרית

א''מג:ש''סוף זמק
יום הזיכרון

05:543:הנץב05:552:הנץא05:561:הנץל 19:2419:25:שקיעה19:23:שקיעה19:22:שקיעה

ראש חודש' בראש חודש' א
,6:30:שחרית

74-יום העצמאות ה

'כ בעומר  הלילה סופרים

א''מג:ש''סוף זמק09:14א''גר,08:24א''מג:ש''סוף זמק09:14א''גר,08:24

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
.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* 

 

567
רביעי ראשון

4 ג

 
13:30,18:00:מנחה 19:10

ו

:ש"מוצ

19:26
:הנץ

:שקיעה
:הנץ 05:52

,18:00

:שקיעה

חמישי
ה

שני
ד :הנץ05:53:הנץ

שלישי

:מנחה

20:04

05:51

13:30

שבת שישי

19:27 :שקיעה
05:52

 
13:30,18:00:מנחה

19:25:שקיעה

09:07

ד"לסופרים 'לסופרים

(מאי)ב"תשפ'אייר ה


