
 (102.) (' בשבוע)יום דצום גדליה 

  5:03התחלת הצום 

 7:40/  6:20/  5:35סליחות  

 17:50/  13:30מנחה 

 18:42מערב וגמר הצום 

 תשובה ימי' י סליחות

 7:40 / 6:20 / 5:40': וב' ה ימי

 7:45 / 6:25 / 5:45': וא' ו ימי

 7:50 / 6:45 / 6:00: כ"יוה ערב

 (108.)שובה  –שבת וילך 

 17:41הדלקת נירות 

 18:05מנחה 

 18:40צאת הכוכבים 

 9:15/  9:00/  8:20/  7:00שחרית 

 16:30הרב  שבת שובה מפי דרשת

 17:30מנחה 

 18:52 ש"ומוצ מערב

 

 

 

 
  

 (2.10)  )יום א' בשבוע( ערב ראש השנה 

 00:28סליחות 

 8:00/  6:15 שחרית בלבד

 6:30סליחות ושחרית 

 (3.10) ב' בשבוע()יום  ראש השנה יום א'

 17:46הדלקת נירות 

 18:05מנחה 

 18:52מערב  

 6:00שחרית כוותיקיו 

 8:00שחרית 

 10:00/   7:45 לא לפניתקיעת שופר 

 33/3יגאל  13:00תקיעת שופר נוספת 

 18:05מנחה 

 23דרך החורש מש' סינגר  17:30 מ תשליך

 (4.10) )יום ג' בשבוע( ראש השנה יום ב'

 18:57 לא לפניהדלקת נירות 

 18:52מערב  

 6:00שחרית כוותיקיו 

 8:00שחרית 

 10:00/   7:45 לא לפניתקיעת שופר 

 33/3יגאל   13:00 תקיעת שופר נוספת

 18:05מנחה 

 18:56 חמעריב ומוצ"
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 (1022.) שבת חוה"מ סוכות

 17:24הדלקת נירות 

 17:50מנחה 

 18:23צאת הכוכבים 

 9:15/  9:00/  8:20 / 6:45שחרית 

 16:35דרשת הרב 

  17:15מנחה 

 18:36ש "מערב  ומוצ

 (24.10) )יום ג' בשבוע(שמיני עצרת 

 17:22הדלקת נירות 

 17:45מנחה 

 18:21צאת הכוכבים 

 18:18מערב והקפות 

  8:00/   6:30שחרית והקפות 

 מוסףלאחר  קידוש רבה / סעודת חג

  16:40מנחה 

 17:15קבלת פנים אצל הרב קנאי  

 1הרותם  משעול' רח

 18:33ח "מערב  ומוצ

 

 (1071.) ' בשבוע(ג)יום  סוכות 

 17:30הדלקת נירות 

 17:55מנחה 

 18:29צאת הכוכבים 

 9:15/  8:45/  6:45שחרית 

  17:55מנחה 

 שיוער של הרב

 18:40 ח"ומוצ מערב

קבלת פנים למשפחות חדשות אצל הרב 

 1 הרותם משעול' רח  20:30קנאי 

 חוה"מ סוכות

 (6:41-6:44 נץ) 

 לא לברך על הלולב לפני הנץ

 8:00 /7:00/  6:20שחרית 

 (1023.) ' בשבוע(א)יום  הושענה רבה

בבית משפחת  -רבה  הושענא לימוד ליל

 הרב ,קנאי הרב אלגרבלי בהשתתפות

 .דור והרב גרונר

 8:00/  6:20שחרית 

 6:44 לא לברך על הלולב לפני
 

 (12.10) )יום ה' בשבוע( יום הכיפורים  

 13:30הכיפורים  מנחה ערב יום

 17:36הדלקת נירות 

 17:40תפילת זכה 

 17:58כל נדרי 

 18:16שקיעה 

 18:36מערב  

 7:45/  6:30שחרית 

 9:45/  8:15 לא לפנייזכור 

 15:50מנחה 

 17:00נעילה 

 18:46מערב וגמר החג 

 (15.10) שבת האזינו

 17:32הדלקת נירות 

 17:55מנחה 

 18:31צאת הכוכבים 

 9:15/  9:00/  8:20/  7:00שחרית 

 16:45דרשת הרב 

  17:25מנחה 

 18:43ש "מערב ומוצ


