בס"ד
`

סליחות

לספרדים-לכל התקופה :א-ה 05:05

לוח זמנים לחודש תשרי תש"פ בבית הכנסת המרכזי
צום גדליה (יום רביעי)

כניסת הצום-עה"ש

05:01

זמן הנחת תפילין

05:30

סליחות ושחרית

שיחה במוצ"ש
סליחות במוצ"ש

00:10
00:30

מנחה
ערבית

5:10 ;6:00 ;7:00
;8:00
17:50
18:45;20:15

שחרית יום א'

5:50 ;6:30; 7:15

סיום הצום

18:45

סליחות ושחרית ימים ב,ה

5:20 ; 6:10 ; 7:00

סליחות ושחרית ימים ג,ד

5:30 ; 6:10 ; 7:00

סליחות ושחרית יום ו'

5:30;6:30;7:15;8:
00

סליחות ושחרית:

מנחה ימים א-ה
ערבית ימים א-ה

18:20
19:00 ; 20:15

זמן הנחת תפילין
ימים ה',ב'

05:33
5:10 ;6:00;7:00
;5:20; 6:00; 7:00
8:00

יום א'

5:20 ;6:00 ;7:00

לאשכנזים החל ממוצ"ש כי-תבא:

עשרת ימי תשובה

יום ו'
יום ראשון -ערב ראש השנה (סליחות כשעה !)
סליחות מוצ"ש נצבים בלילה
סליחות ושחרית

00:30
;6:00;7:00
8:00; 8:30

א' דראש השנה (יום שני)
כניסת החג
18:07
מנחה
18:12
05:50
שחרית באולפנה מנין בנץ (*)
)בערך( 7:15
תקיעות ומוסף באולפנה
שחרית בבהכנ"ס מרכזי
07:30
שיחה הרב קופלד
)בערך( 9:40
תקיעות ומוסף במרכזי
)בערך( 9:50
תקיעות לנשים בביהכ"נ לאחר התפילה
אבות ובנים
16:15
מנחה ותשליך
17:00
שיעור
ב' דראש השנה (יום שלישי)

מנחה בימים ה',א',ב'

18:05

ערבית בימים ה',א',ב'

18:45;20:15

שבת שובה  -וילך
18:02
הדלקת נרות
18:07
מנחה וקבלת שבת
6:20 ; 8:00
שחרית
שיעור
אבות ובנים מייד לאחר התפילה
בן איש חי אצל משפחת שבתאי 13:00
16:35
מנחה
דרשת שבת שובה  -לגברים ונשים
18:23
שקיעה
18:57
צאת השבת
ערב יום כיפור (יום שלישי)
5:40 ;6:20 ;7:00
שחרית וסליחות
;8:00

הדלקת נרות וערבית-צאת הכוכבים

18:47

מנחה

שחרית באולפנה מנין בנץ (*)

05:50

מקוה גברים עד 16:30

)בערך( 7:15
תקיעות ומוסף באולפנה
שחרית בבהכנ"ס מרכזי
07:30
שיחה הרב קופלד
)בערך( 9:40
תקיעות ומוסף במרכזי
)בערך( 9:50
תקיעות לנשים בביהכ"נ לאחר התפילה
אבות ובנים
16:30
מנחה
17:15
שיעור
ערבית ומוצאי חג

19:00

* הנץ בימי ר"ה בשעה 6:29
מקוה גברים פתוח בכל ערב חג עד שעה לפני החג.

הד"נ ותחילת הצום
כל נדרי
יום כיפור (יום רביעי)
שחרית:
יזכור
מנחה
שיחה ונעילה
צאת החג וסוף הצום
אבות ובנים

13:30;14:30

17:57
18:02

יום חמישי י"א בתשרי
שחרית בנץ-כולל דולב .זמן תחילת
06:20
התפילה
;5:40; 6:30; 7:15
שחרית:
8:30

סדר הלימוד והשיעורים בלילה יפורסם בנפרד
תיקון ליל הו"ר כמנהג הספרדים  -בסוכת
משפחת אברהם

23:30

מנחה

18:00

שחרית ספרדי-ביהמ"ד (הנץ)6:42-

06:10

ערבית

18:40 ;20:15

שחרית א'  -בביהכ"נ (הנץ)6:42 -
שחרית ב'  -אולם שמחות

06:15
07:15

שחרית ג'  -בביהכ"נ

08:30

שבת האזינו
זמן הדה"נ

17:54

מנחה וקבלת שבת

17:59

שחרית

6:20 ; 8:00

שיעור
בן איש חי אצל משפחת אברהמי 13:00

שמחת תורה (יום שני)
כניסת החג
מנחה ערב החג
שיחה ,ערבית והקפות

17:42
17:47

אבות ובנים

16:45

שחרית

מנחה

;13:20; 14:00
17:30
18:47

יזכור

)בערך( 10:15

קידוש והקפות

)בערך( 11:00

מנחה

17:25

צאת השבת

5:50; 6:30,
שחרית ערב סוכות
7:15;8:00; 8:30
שחרית בנץ-כולל דולב
06:20
חג סוכות (יום שני)
כניסת החג
17:51
מנחה ערב החג
17:56
שחרית
6:10;8:00
אבות ובנים
16:40
מנחה
13:20 ; 17:25
שיעור
צאת החג
18:43
חול המועד סוכות
5:45 ; 6:25 ;7:00
;;7:30 ;8:00
ריכוז זמני תפילות שחרית לפי שעות
8:30; 9:00
תפילות שחרית חלוקה לפי מיקום:
,מניין בנץ 6:25
שחרית בביהכנ"ס
7:30, 8:30

התוועדות באולם השמחות
מוצאי החג וערבית

18:36

ימים ג'-ה' בשבוע שלפני פרשת בראשית
שחרית בימים ג,ד
5:50; 6:30; 7:15
שחרית ביום ה'
5:40; 6:30; 7:15
06:25
שחרית בנץ כולל דולב-זמן תחילת התפילה
17:45
מנחה
18:25;20:15
ערבית
שבת בראשית
כניסת השבת
שחרית
שיעור

שחרית בביהמ"ד
שחרית ספרדי בביהמ"ד

קרבנות( 7:00
)6:45
17:55
18:35;20:15

מנחה

08:00
)בערך( 10:45
15:55
17:05
18:50

מנחה
שיעור
צאת השבת

15:45
; 13:20;14:00
16:20
16:40
18:39

17:39
6:20 ;8:00

בן איש חי אצל משפחת פלח

9:00 ; 8:00 ; 5:45

17:45
17:50
6:15, 8:00

6:15 ;7:45

17:40

אבות ובנים

מנחה
ערבית
שבת חול המועד
כניסת השבת
מנחה ערב שבת
שחרית
בן איש חי אצל משפחת צרויה ב 13:00
אבות ובנים

20:30

הושענה רבא

צאת השבת וערבית

16:30
; 13:20;14:00
17:15
18:33

ימים א'-ה' בשבוע שלפני פרשת נח  -שעון חורף!!
5:50; 6:30; 7:15
שחרית ביום א'
5:40; 6:30; 7:15
שחרית בימים ב,ה
5:35; 6:15; 7:15
שחרית בר"ח בימים ג,ד
05:50
שחרית בנץ כולל דולב-זמן תחילת התפילה
16:40
מנחה
ערבית

17:20;20:15

