לוח זמ ים לחודש תשרי תשפ"ב בבית הכ סת המרכזי

בס"ד

`

צום גדליה )יום חמישי(

סליחות
לספרדים-לכל התקופה :א-ה 05:05

כ יסת הצום )עלות השחר(
זמן ה חת תפילין

לאשכ זים החל ממוצ"ש כי-תבא:
שיחה במוצ"ש
סליחות במוצ"ש
שחרית ביום א
סליחות ושחרית בימים ב,ה
סליחות ושחרית בימים ג,ד
סליחות ושחרית ביום ו
מ חה בימים א-ה
ערבית בימים א-ה

סליחות ושחרית

00:20
00:40
5:50 ;6:30; 7:15
5:20 ; 6:10 ; 7:00
5:30 ; 6:10 ; 7:00
5:30;6:30;7:15;8:00
18:50
19:30 ; 20:15

החל ממוצ"ש יצבים:
מ חה ביום א
ערבית ביום א

מ חה
ערבית
סיום הצום

05:15
5:10 ;6:00 ;7:00 ;8:00
18:20
19:15; 20:15
19:15

עשרת ימי תשובה
זמן ה חת תפילין
סליחות ושחרית ביום ו
סליחות ושחרית בימים א,ג
סליחות ושחרית ביום ב

5:30 ; 6:10 ; 7:00
18:45
19:25; 20:15

סליחות ושחרית ביום א

04:43

מ חה בימים א-ג
ערבית בימים א-ג

05:20
5:20; 6:00; 7:00; 8:00
5:20 ;6:00 ;7:00
5:15; 6:00; 7:00
18:35
19:15;20:15

שבת שובה  -וילך
יום ש י  -ערב ראש הש

ה )סליחות כשעה!(

סליחות בליל ש י
סליחות בבוקר ש י ושחרית

18:33
18:38
6:20 ; 8:00

הדלקת רות

00:35
6:00;7:00; 8:00; 8:30

מ חה וקבלת שבת
שחרית
שיעור

א' דראש השנה )יום שלישי(
כ יסת החג
מ חה
שחרית במגרש בית הספר מ ין בה ץ )*(
תקיעות ומוסף במגרש ביה"ס

שחרית בבהכ "ס מרכזי
שיחה הרב קופלד
תקיעות ומוסף במרכזי

18:38
18:43
05:40
)בערך( 7:00
07:30
)בערך( 9:40
)בערך( 9:50

תקיעות ל שים בביהכ" לאחר התפילה
מ חה ותשליך

מ חה
דרשת שבת שובה  -לגברים ול שים

17:10

שקיעה

18:54
19:29

צאת השבת

ערב יום כיפור )יום רביעי(
סליחות ושחרית
מ חה

5:40 ;6:20 ;7:00 ;8:00
13:30;14:30

מקוה גברים עד 16:30

17:30

שיעור

18:27
18:32

הדלקת רות ותחילת הצום
כל דרי

ב' דראש השנה )יום רביעי(
הדלקת רות וערבית )צאת הכוכבים(
שחרית במגרש בית הספר מ ין בה ץ )*(
תקיעות ומוסף במגרש ביה"ס

שחרית בבהכ "ס מרכזי
שיחה הרב קופלד
תקיעות ומוסף במרכזי

יום כיפור )יום חמישי(

19:17
05:40
)בערך( 7:00
07:30
)בערך( 9:40
)בערך( 9:50

תקיעות ל שים בביהכ" לאחר התפילה
מ חה

18:00

ערבית ומוצאי חג

19:33

שיעור

שחרית
יזכור
מ חה
שיחה ו עילה
צאת החג וסוף הצום
יום שישי י"א בתשרי
שחרית בה ץ )כולל דולב(
שחרית

* ה ץ בימי ר"ה בשעה 6:14

מקוה גברים פתוח בכל ערב חג עד שעה לפ י החג.

08:00
)בערך( 10:45
16:20
17:30
19:22

06:00
5:50; 6:30; 7:15; 8:30

שבת האזי ו

הושענא רבה

זמן הדלקת רות

18:24

מ חה וקבלת שבת

18:29
6:20 ; 8:00

שחרית
שיעור

13:20; 14:00; 18:00
19:18

מ חה
צאת השבת

סדר הלימוד והשיעורים בלילה יפורסם ב פרד
תיקון ליל הו"ר כמ הג הספרדים  -מיקום
יפורסם בהמשך
שחרית ספרדית באולם השמחות )ה ץ(6:27 :
שחרית א'  -בבית הכ סת )ה ץ(6:27 :
שחרית ב'  -בבית המדרש
שחרית ג'  -בבית הכ סת

שמחת תורה )יום שלישי(

יום ראשון י"ג בתשרי
שחרית בה ץ )כולל דולב(

06:00
5:50 ;6:30; 7:15
18:25
19:05; 20:15

שחרית
מ חה
ערבית

כ יסת החג
מ חה ערב החג

ערב סוכות )ביום ש י(

שחרית

שחרית

קידוש והקפות

06:00
5:40; 6:30; 7:15; 8:00; 8:30

חג סוכות )יום שלישי(
כ יסת החג
מ חה ערב החג
שחרית
מ חה

18:11
18:16

שיחה ,ערבית והקפות
יזכור

שחרית בה ץ )כולל דולב(

23:15
05:55
06:00
07:15
08:30

מ חה
מוצאי החג וערבית

6:15 ;7:45
)בערך( 10:15
)בערך( 11:00
18:15
19:05

ימים ד-ה בשבוע שלפ י פרשת בראשית

18:21
18:26
6:10;8:00
13:20 ; 17:55

שיעור

שחרית ביום ד
שחרית ביום ה
שחרית בה ץ כולל דולב
מ חה
ערבית

5:50; 6:30; 7:15
5:40; 6:30; 7:15
06:25
18:10
18:50;20:15

19:15

צאת החג

יום שישי כ"ה בתשרי
חול המועד סוכות
ריכוז זמ י תפילות שחרית

שחרית בה ץ )כולל דולב(

6:00; 7:00; 7:30; 8:30; 9:00

שחרית

שבת בראשית

תפילות שחרית חלוקה לפי מיקום:
שחרית ספרדי באולם השמחות

מ יין בה ץ 8:30 ,7:30 ,6:00
)קרב ות 7:00 (6:45

שחרית וספת באולם השמחות

09:00

שחרית

מ חה

18:20

שיעור

ערבית

19:00;20:15

מ חה

שחרית בביהכ "ס

06:10
;5:50; 6:30; 7:15
8:00

כ יסת השבת
מ חה וקבלת שבת

צאת השבת וערבית

18:06
18:11
6:20 ;8:00

13:20; 14:00; 17:40
19:00

שבת חול המועד
כ יסת השבת
מ חה ערב שבת
שחרית
מ חה
שיעור
צאת השבת

18:15
18:20
6:15, 8:00
13:20;14:00 ; 17:50
19:09

ימים א-ה בשבוע שלפ י פרשת ח
שחרית בימים א,ג
שחרית ביום ב
שחרית בר"ח בימים ד,ה
שחרית בה ץ )כולל דולב(
מ חה
ערבית

5:50; 6:30; 7:15
5:40; 6:30; 7:15
5:35; 6:15; 7:15
06:00
18:05
18:45;20:15

