
תשע"ח
 

הערותמעריבמנחהשבוע של:מעודכן ליום ט"ו אלול תשע"ז (ייתכנו שינוים)
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תאריך
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18:0318:2519:0317:00/18:2021.9חג: ראש השנה א'שחרית בחול:
18:2022.9חג: ראש השנה ב'6:15*, 7:00, 8:00

18:3019:0418:0018:2018:5917:5519:1223.9האזינו *6:05 ימי ב' וה' וחנוכה
30.9חג: יום הכפורים*6:00 ר"ח, זאת חנוכה וחוה"מ

17:4418:0518:4318:0518:555.10חג: סוכות
17:4218:0518:4117:3518:537.10נטילת לולב לא לפני נץ!18:1018:46חוה"מ סוכותשבת - שחרית:

17:3618:0018:3516:5518:4612.10חג: שמיני עצרת6:50, 8:40, 9:15 (וירא-ויצא 9)
18:0018:3717:3317:5518:3217:2518:4414.10בראשית שבת - מנחה גדולה: 13:30

17:2517:5018:2417:2018:3721.10ו' ר"ח 17:5518:29נח ר"ח
17:4518:2117:1817:4018:1717:1018:3128.10לך לך צום גדליה (יום א')

16:1216:3517:1116:0517:244.11א': שעון חורף16:4017:14וירא התחלה: 4:55 [זמן טלית ותפילין 5:43]
16:3517:0816:0716:3017:0616:0017:1911.11חיי שרה סליחות: 5:20, 6:20, 7:40

16:3017:0316:0316:2517:0216:0017:1618.11תולדות מנחה: 13:30, 18:05
16:0016:2516:5916:0017:1425.11א' ר"ח 16:3017:00ויצא מעריב וגמר צום: 18:55

16:2516:5815:5916:2016:5816:0017:132.12וישלח 
16:2516:5715:5916:2016:5816:0017:159.12וישב סליחות י' ימי תשובה: 

16:0116:2517:0016:00ד' מתחיל חנוכה 16:2516:58מקץ חנוכה[זמן טלית ותפילין: 5:44-5:46]
16:0316:2517:0216:0017:1923.12חנוכה עד ה'16:3017:01ויגש ימי ב-ה: 5:35/5:45, 6:30, 7:45

16:0816:3017:0716:0017:2330.12ה' י טבת 16:3017:05ויחי ערב יוה"כ: 6:00, 6:45, 7:50
16:3517:1016:1316:3517:1216:0517:296.1שמות 

16:4017:1616:1816:4017:1716:1017:3313.1וארא חוה"מ סוכות
16:2516:5017:2416:2017:4020.1ד' ר"ח 16:5017:22בא נץ 6:36-6:32 (נטילת לולב לא לפני נץ)

16:5517:2816:3116:5517:3016:2517:4627.1בשלח שחרית 6:15, 7:00, 8:00
17:0017:3416:3717:0017:3616:3017:513.2יתרו הושענא רבה: 6:10, 8:00

17:0517:4016:4317:0517:4216:3517:5710.2משפטים 
16:4917:1017:4816:4018:0317.2ה' ר"ח ו' ר"ח 17:1517:46תרומה י' טבת (יום ה')

17:2017:5216:5517:2017:5416:5018:0824.2תצוה התחלה: 5:50
17:0017:2517:5916:5518:133.3ד' תע' אסתר ו' פורים דמוקפין 17:2517:57כי תשא מנחה: 13:30, 16:15

17:3018:0217:0517:3018:0417:0018:1910.3ויקהל פקודי מעריב וגמר צום: 17:06
17:3518:0717:1017:3518:0917:0518:2417.3ויקרא ר"ח

17:2517:3618:1418:3519:1318:0519:2924.3ו': שעון קיץ17:4018:12צו תענית אסתר (יום ד')
18:4519:1617:2517:3918:1918:4019:1818:1019:3431.3 פסחהתחלה: 4:37

17:3017:4218:2318:4519:226.4עירוב תבשילין18:5019:21אחרון של פסחמעריב וגמר צום: 17:52
18:5019:2117:3517:4518:2318:4519:2218:1519:387.4שמיני 

17:3517:4818:2818:5019:2718:2019:4414.4ה' יום השואה 18:5519:25תזריע מצורע פורים דמוקפין (יום ו')
17:4017:4818:3318:5519:3218:2519:4921.4א'-ב' ר"ח ד' זכ' ה' עצמ'18:5519:30אחרי מות קדושים מעריב ומגילה: 18:00

19:0019:3517:4017:5218:3819:0019:3718:3019:5528.4אמור שחרית: 6:00, 7:30, 9:00
19:0519:4017:4517:5618:4319:0519:4218:3520:005.5בהרמנחה: 12:20, 17:25

19:1019:4517:5018:0018:4819:1019:4718:4020:0612.5בחוקותי
17:5018:0418:5219:1519:5118:4519.5ג' ר"ח 19:1519:50במדבר ערב פסח ופסח (ע"ש)
19:1520:1320.5שבועותס"ז אכילת חמץ: 10:08
19:2019:5417:5518:0718:5719:2019:5618:5020:1726.5נשא ס"ז ביעור חמץ: 11:26

19:2519:5918:0018:1119:0119:2520:0018:5520:222.6בהעלותך חצות לילה: 00:42
19:3020:0318:0018:1419:0519:3020:0419:0020:269.6שלח 

18:0518:1619:0819:3020:0719:0020:2916.6ד' ר"ח ה' ר"ח 19:3520:06קרח יום העצמאות (יום ה')
19:3520:0818:0518:1819:1019:3520:0919:0520:3123.6חקת שחרית: 6:15, 7:30, 8:30

19:4020:0918:0518:1919:1119:3520:1019:0520:3130.6בלק 
19:0519:1919:1119:3520:1019:0520:317.7א' יז תמוז 19:4020:09פינחס י"ז בתמוז (יום א')

20:0520:1919:1019:3520:0919:0520:2914.7ו' ר"ח 19:4020:09מטות מסעי התחלה: 3:44
מוצ"ש 20:26 מעריב 19:3520:0718:0518:1819:0719:3020:0618:1520:45דברים מנחה: 13:30, 19:20

18:0018:1419:0319:2520:0218:5520:2028.7א' ט אב 19:3020:04ואתחנן מעריב וגמר צום: 20:09
19:2519:5917:5518:0818:5819:2019:5718:5020:144.8עקב 

19:2019:5417:5018:0518:5219:1519:5118:4520:0711.8ראה ר"חט' באב (יום א')
17:4517:5818:4519:1019:4418:4020:0018.8א' ר"ח 19:1519:48שופטים מעריב: 20:45

19:0519:4117:4017:5118:3719:0019:3618:3019:5125.8כי תצא שחרית: 6:00, 8:00, 9:00
19:0019:3317:3017:4418:2818:5019:2718:2019:421.9כי תבוא מנחה: 13:30, 19:15

18:5019:2417:2517:3618:1918:4019:1818:1019:328.9נצבים מעריב: 20:05 גמר הצום: 20:26

סליחות
מוצ"ש כי תבא 0:39

ימי ב-ו: 5:40/5:50, 6:40, 7:45
ערב ר"ה: 00:36, 6:30

ער"ה שחרית בלבד: 6:15, 8:00

שחרית 6:30, 8

מוצ"ש 17:16 מעריב 17:05

שחרית א' 6:45

מנחה 13:15 14:00 נרות 17:51 זכה 17:53 מעריב 18:51 שחרית 5:50, 7:45 יזכור 8:15, 9:45 מנחה 15:50 מעריב 19:02

נרות (ומעריב) לא לפני 20:12   רות 04:45

שבת / חגחול

מעריב: 19:08 נרות לא לפני 19:13
שחרית 5:45, 8:00

שופר לא לפני 8:00, 10:00
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