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Ahavas Shalom is a registered Amutah 58 – 035 – 333 – 2 עמותת אהבת שלום מס'  

 

הסליחותימי (2/10)  סוכות    'מיום א חורף שעון 

תשובהעשרת ימי  0:00  

 
  התעוררות דברי מנחה גדולה 12:30

'דק 20/40 נרות הדלקת 5:4016:54/16:34 ,6:40, 7:35)מיד אחרי סליחות( ושחרית סליחות   00:31חצות וילך-נצבים' פש “מוצ סליחות

  'יום א סליחות צום גדליה 'יום א מנחה  5:50 13:00 ,15:15 ,16:45 16:57 מנחה

צום גדליה 'מעריב יום א 7:45 שחרית 6:20 ,7:15 ,8:05 17:47 ,21:00 ,22:25 'איום  שחרית

השבוע  משך - סליחות א"גר/א"ש מ"ז ק“סו  צום גדליה תעניתסוף 8:34/7:49  17:51   ,5:55 ,6:50, 7:40 

 )שאר עשרת ימי תשובה(מנחה 15:15 12:50 ,15:15 13:00 ,16:45 מנחה מנחה

 17:13 מעריב שקיעה )שאר עשרת ימי תשובה(מעריב 21:00 ,22:25 , 19:00 19:00 ,21:00 ,22:25
17:50 18:13 מעריב נוסף      מעריב/שבת צאת

ד      כיפוריום ה"רערב'יום

כיפורערב5:50, 7:05  סליחות   ו(יום )'יום   התרת
 נדרים

המועד  חול
7:00 ,8:15 שחרית 6:20 ,7:15 ,8:05 שחריתו סליחות  6.55 ,8.05 שחרית

  לפני השקיעה 'דק  מנחה כפרות 20 ,15:15 עירוב תבשילין    13:30     מנחה גדולה

השנהראש 20 מעריב  12:00 ,13:00 ,13:45 מנחה  21:00 ,22:25,  19:00,'אחרי שק' דק 

המועד 17:19 זמן אכילה סוף  'איום חול  שבת
 12:30 מנחה גדולה' יום ו 17:01/16:41 'דק 20/40 נרות הדלקת 18:12/17:52  'דק 20/40 נרות הדלקת
 16:52/16:32 'דק 20/40 נרות הדלקת 17:20 נדרי  כל 18:15מנחה

)7:48א "ש מ"סוף זמן ק( שחריתדרשה   6:55 16:55 מנחה
 7:45 שחרית 10:30 נשמות הזכרת  19:02מעריב

שחרית א"גר/א"ש מ"ז ק“סו  6:55 14:45 מנחה 8:34/7:50

 13:00 ,16:25 נעילה מנחההמלך  7:40 16:05
 17:11 שקיעה 17:39 שופר תקיעת  09:50)'דק 10( הפסקה

18:11מעריב נוסף 17:53 הצום יציאת  10:00מוסףו שופר תקיעת  17:48   מעריב /שבת צאת

השואבה:ש"מוצ  17:15  לנשים שופר תקיעת  6:15 ,7:10 ,8:00 בית 20:00:שמחת 'ום אי שחרית 

רבההושענא     17:30 ותשליך מנחה 

יוה'ביום   בין שבוע תפילה    שיעור 20.30 לסוכותכ"זמני

'ד –' ב שחרית  6:20 ,7:15 ,8:05 19:08  תיקון ליל הושענה רבה  )לא לפני( נ"הדה/מעריב
והושענות שחריתשחרית 6:45 ,8:00 20, 15:15 ,12:50 6:55 לפני השקיעה' דק  מנחה

עצרת  7:40 מעריב  21:00 ,22:25,  19:00,'אחרי שק' דק 20המלך שמיני
)'דק 10( הפסקה   09:50 12:30 מנחה גדולה

10:00  

 
 16:47/16:27 20/40 נרות הדלקתמוסףו שופר תקיעת 

 16:50 מנחה   17:40לנשים שופר תקיעת
 17:37  מעריב    

פ שובה  7:30  שחרית   האזינו'שבת

12:15: נשמות הזכרת )הקפותה ביןקידוש 'דק 20/40 נרות הדלקת (   18:09/17:49
19:00 ערבית  מיד אחרי התפילה  'א מנחה    17:55 וקבלת שבת מנחה

 16:35  'ב מנחה   22:15 –בעברית  שובה שבת תדרש
 נעילת החג  8:15 שחרית

 17:06שקיעה  9:32/8:47 א"גר/א"ש מ"סוף זמן ק
  )באנגלית( 17:00: שובה שבת תדרש

Also Open for Ladies 
 18:06מעריב נוסף   17:43 מעריב/החג צאת  

     
 6:15 ,7:10 ,8:00 - 'ושחרית יום  מנחה   13:30 ,15:45 ,17:45

18:28 
     

  שקיעה

מעריב/שבת צאת 19:28 מעריב נוסף19:05
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