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aass  

זמני תפילה שבת 
 במדבר' קודש פ

 זמני תפילה 
 שבועות

 4:13 עלות השחר  17:49 מוקדמת מנחה
 4:39 טלית  18:09 פלג

 5:10 ברכות השחר  19:19/18:59 'דק 20/'דק 40 נרות הדלקת
 5:53 נץ  19:22 שבת וקבלת מנחה

 8:15 'ב שחרית  08:15 שחרית
 9:07/8:13 א"גר/א"מ ש"ק ז"ס  9:07/8:14 א"גר/א"מ ש"ק ז"ס

 'מנין א – מנחה
 'מנין ב           
 'מנין ג           

13:30 
30:15* 
10:19* 

 'מנין א – מנחה 
 'מנין ב           
 'מנין ג           

13:30 
18:00 
19:15 

 18:15 אבות ובנים  30:17 - 30:18 אבות ובנים
18:30 Pirkei Avos Shiur  בערך( 19:30 נעילת החג( 

א רצוי לכתחילה "הרב שליט מורינו לפי :סעודה שלישית

 19:40 שקיעה  16:06 שעההי נלברך המוציא לפ

 20:17 'א ומעריב אי חגמוצ   19:40 שקיעה
 20:40 'מעריב ב  20:00 דרשה
    *20:20 ומעריב ק"מוצש

    לא כפי שפורסם בלוח הקיץ*
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  תיקון ליל שבועותתיקון ליל שבועות

 במשך הלילה כיבוד קל יוגש

Shiurim will take place 
in the Ezrat Nashim 

 שיעורים יתקיימו 
 ה בעזרת הנשים״אי

 אבות ובנים 23.30 – 22.30 
00.00 – 00.45 Rav Aharon Simkin shlit”a 

 Where should we eat? 
What to look out for in kashrus when choosing a restaurant or caterer, and 
the differences in American and Israeli hashgachos. 

01.00 – 01.45 Rav Eli Margoliyot  shlit”a 
 Freedom 

02.00 – 02.45 Rav Yehoshua Ducker shlit”a 

What's that doing here? 
Or why do we say במה מדליקין during davening on Friday night 

03.00 – 03.45 Rav Zachariash shlit”a א״שליט זכריש במורינו הר 

 What's after the cheesecake? 
 בחלב בשר הלכות

   ״״״בית צביבית צביבית צבי״״״במשך הלילה תתקיים תוכנית הלימוד של כולל במשך הלילה תתקיים תוכנית הלימוד של כולל במשך הלילה תתקיים תוכנית הלימוד של כולל 


