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 נחל לכיש 33
 רמת בית שמש

 

33 Nachal Lachish 
Ramat Bet Shemesh 
Bet Shemesh 

 w w w . A h a v a s S h a l o m . o r g  
 Rav: HaRav Avraham Baruch Zachariash רב: הרב אברהם ברוך זכריש שליט"א

 
 

 פסח
גתשע" 

 מכירת חמץ 

 ניתן לסדר מכירת חמץ עם 
בבית המדרש הרב שליט"א 

 כדלהלן:

The Rav שליט"א will be available 
in the Shul for selling חמץ as 
follows: 

 
 
 Sunday 17/3 • 21.00 – 20.00 ' ניסןויום א'  • 

 Tuesday 19/3 • 20.15 – 19.30 ' ניסןחיום ג'  • 

 Thursday 21/3 • 21.00 – 20.00 ניסן 'י' היום  • 

 *Motsa”sh P’ Tzav • 21.00 – 20.00 * מוצ"ש פ' צו • 

 Last opportunity*  *הזדמנות אחרונה  שבת הגדול -פרשת צו 
    12:30 מנחה גדולה

   17:36/17:16 הדה"נ 
    17:39 וקבלת שבת מנחה

    08:00 שחרית
    (גר"א) 8:43 (מג"א) 7:58 סוף זמן קריאת שמע

 חול המועד  17:56שקיעה  17:10;13:00 מנחה
(In English) 16:30 Shabbos Haggodol Drosho  8:45/7:15/6:00 'א', וימי  7:45/6:00ימי ד', ה' שחרית 

 17:40/15:15 מנחה דרשת שבת הגדול  (בעברית):20:30 (ליל שבת)

 21:00/19:00/18:20 מעריב  18:33 שבת הגדול ומעריב א'מוצש"ק 
 Summer time from Friday 29/3 י"ח ניסן שעון קיץ מיום שישי  18:56 מעריב ב'                             

 (זמנים לפי שעון קיץ) חול המועד שבת
 13:30 מנחה גדולה  ליל בדיקת חמץ –' י"ג ניסן איום 

 מנחה
 מעריב

17:40/15:15/13:00 
21:00/19:00/18:17 

 מנחה 
 וקבלת שבת מוקדמת

 )17:40(פלג  17:20
 (הדה"נ לא לפני פלג)

 18:40/18:20 הדה"נ
 18:43 מנחה  ' ערב פסחביום 

 8:15 שחרית  8:05, 7:15, 6:20 שחרית
 (גר"א) 9:38 (מג"א) 8:53 סוף זמן קריאת שמע  (גר"א) 9:43 (מג"א) 9:13 חמץ אכילת זמן סוף
 19:01 שקיעה 18:15/16:00/13:30 מנחה  (גר"א) 10:45 (מג"א) 10:30 חמץ ביעור זמן סוף

 19:38 מעריב א', צאת שבת   
 20:01 מעריב ב'  ראשון של פסח

 של פסח ישביע  12:30 מנחה גדולה -ערב חג 
 מנחה  17:38/17:18 הדה"נ

 וקבלת יו"ט מוקדמת
 )17:51(פלג  17:21

 הדה"נ לא לפני פלג)(
 18:41/18:21 הדה"נ  17:41 מנחה
 19:21מעריב          18:44        מנחה 18:18 מעריב
 8:15 שחרית  23:46 חצות

 (גר"א) 9:36 (מג"א) 8:51 סוף זמן קריאת שמע 8:00 שחרית
 19:02        שקיעה 18:30/16:00/13:30 מנחה  (גר"א) 8:42 (מג"א) 7:56 סוף זמן קריאת שמע

 נעילת החג 17:30/13:00 מנחה
 20:02    מעריב ב' 19:39יו"ט מעריב א', צאת   17:58 שקיעה

 לחכות לפחות שעה לאפשר  18:35 מעריב א', צאת החג
  18:58 מעריב ב' קניית החמץ מהנכרי
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	21:00/19:00/18:17

