
 בס"ד

 כיפור יום לערב תפילות זמני

 18.9.2018  תשרי ט׳ הכיפורים ויום

 

 19:00 - הצום כניסת

 19:03 - נרות הדלקת

 20:03  - הצום יציאת

 

 שלישי יום

 8:15 - בשעה שחרית

 9:00  - כפרות מנהג

 13:30 - מנחה

 19:15 - נדרי כל תפילת

 

 19.9  תשרי י׳ הכיפורים יום רביעי יום

 10:00 - שחרית

 12:00  - יזכור

 17:45 - מנחה

 19:00 - נעילה

 20:05 - ערבית תפילת

 20:15 - הבדלה

 

 זמני תפילות לשבת פרשת האזינו  
21.9.2018  י״ב תשרי  

 
 

18:57הדלקת נרות:   
19:57יציאת השבת :   

 
19:00 -תפילת מנחה   
19:30 -קבלת שבת   
20:00 -סעודת שבת   

 



22.9  יום שבת י״ג תשרי  
10:00 -שחרית   

12:30 -סעודת שבת   
18:30 -מנחה וסעודה שלישית   

20:00 -ערבית והבדלה   
 

 :לידיעתכם
 סעודות השבת יתקיימו בבית הכנסת

 לנרשמים מראש
 

לחג הסוכות תשע״ט  זמני תפילות  
 

18:54הדלקת נרות יום ראשון:   
 הדלקת נרות יום טוב שני של גלויות)

19:53) 
19:54יציאת החג יום שלישי   

 
 יום ראשון ערב חג סוכות

23.9.2018י״ד תשרי   
 

19:00 -תפילת מנחה   
19:15 -תפילת ערבית   

19:45 -סעודת חג   
 

24.9  יום שני ט״ו תשרי  
10:00 -שחרית   

12:30 -סעודת חג   
19:00 -תפילת מנחה   

19:30  ערבית יום טוב שני של גלויות  
19:45 -סעודת חג   
 

25.9ל גלויות יום שלישי יום טוב שני ש  
10:00 -שחרית   

12:30  -סעודת חג   
19:00 -מנחה   

19:50 -ערבית והבדלה   
 

 חג שמח
 

 זמני תפילות לשבת חול המועד סוכות
21.9.2018  י״ב תשרי  

 
18:44 -הדלקת נרות   
19:43 -יציאת השבת   

 
19:00 -מנחה   

19:15 -קבלת שבת   
19:45 -סעודת שבת   

 



22.9  יום שבת י״ג תשרי  
10:00 -שחרית   

12:30 -סעודת שבת   
18:30 -מנחה וסעודה שלישית   

19:45 -ערבית והבדלה   
 

 מועדים לשמחה ושבת שלום
 

2018-מני תפילות לחג שמחת תורה תשע״ט   
 

18:41 -הדלקת נרות יום ראשון   
 הדלקת נרות יום טוב שני של גלויות)

19:49יום שני  ) 
19:38 -יציאת החג יום שלישי   

 
30.9.2018שון כ״א תשרי יום רא  

18:50 -תפילת מנחה   
19:15 -תפילת ערבית  

19:30 -קידוש   
19:45  -הקפות עם ספרי התורה  

בסיום שמחת ההקפות -סעודת חג  . 
 

1.10.2018 -יום שני כ״ב תשרי   
10:00-שחרית   

11:30 -יזכור   
12:30 -סעודת חג   

18:50 -מנחה   
19:15 -ערבית יום טוב שני של גלויות   

19:30 -קידוש   
19:45 -הקפות שניות   

בסיום שמחת ההקפות -סעודת חג  . 
 

2.10 -יום שלישי כ״ג תשרי   
 .יום שני של גלויות

 
10:00-שחרית   
11:00 -הקפות   

12:30 -סעודת חג   
בסיום הסעודה -תפילת מנחה  . 

19:35 -ערבית והבדלה  
 

 חג שמח
 


