סוכות

(יום שבת) ()3.10

הדלקת נרות 17:47
מנחה 18:10
צאת הכוכבים 18:46
שחרית 9:00 / 6:45
מנחה 17:40
שיעור של הרב
מעריב ומוצ"ש 18:59
קבלת פנים למשפחות חדשות
אצל הרב קנאי 20:30
רח' משעול הרותם ( 1תלוי בסגר)

חוה"מ סוכות
שחרית ( 6:20כותיקין) 8:00/

הושענה רבה

(יום ו' בשבוע) ()9.10

ליל לימוד הושענא רבה – לזכר אודי
אלגרבלי – .קישור זום יישלח בהמשך
שחרית ( 6:15כוותיקין) 8:00 /

שמיני עצרת

(יום שבת) ()10.10

הדלקת נירות 17:38
מנחה 18:00
מעריב והקפות 18:37
שחרית והקפות ( 6:05כוותיקין) 8:00 /
מנחה 17:30
קבלת פנים אצל הרב קנאי 17:45
(תלוי בסגר)

רח' משעול הרותם 1
מעריב ומוצ"ח 18:49

זמני תפילה לחגי תשרי
התשפ"א

בברכת
כתיבה וחתימה טובה וחג שמח
הוועד והגבאים
www.MitzpeRamot.com
MitzpeRamot@gmail.com

ראש השנה יום ב'
ערב ראש השנה

(יום ו' בשבוע) ()18.9

סליחות 00:33
סליחות ושחרית 5:45/7:15

ראש השנה יום א'

(יום א' בשבוע)

()20.9

מעריב 19:12
הדלקת נירות לא לפני 19:17
שחרית (המלך) 6:05/7:45

תקיעת שופר לא לפני 7:30/9:00
(שבת) ()19.9

הדלקת נירות 18:05
מנחה 18:25
מעריב 19:04
שחרית (המלך) 6:05/7:45

תקיעת שופר לא לפני 7:30/9:00
תקיעות שופר נוספות בסיום שני המניינים

מנחה 18:10

תשליך בשני ימי ר''ה
בין השעות 16:00-18:00
מש' סינגר ,דרך החורש 23
ומשפחת לובודה ,דרך החורש 56
ומשפחת פריד ,משעול הכתרון 18

תקיעות שופר נוספות בסיום שני המניינים

מנחה 18:20
מעריב ומוצ"ח 19:17

צום גדליה

(יום ב' בשבוע) ()21.9

התחלת הצום 4:52
זמן טלית ותפילין 5:36
סליחות 7:30 / 5:30
מנחה 18:05 / 13:40
מעריב וגמר הצום 18:46

סליחות י' ימי תשובה
ימים ב' ,ה'7:35 / 5:35 :
ימים ג' ,ד ,ו'7:35/ 5:45 :
ערב יוה"כ7:45 / 6:00 :

שבת האזינו – שובה

()26.9

הדלקת נירות 17:56
מנחה 18:25
צאת הכוכבים 18:55
שחרית 9:00 / 7:00

דרשת שבת שובה מפי הרב 16:40
מנחה 17:45
מעריב ומוצ"ש 19:08

יום הכיפורים

(יום ב' בשבוע) ()28.9

מנחה ערב 13:30 / 13:00
הדלקת נירות 17:53
תפילת זכה  17:55כל נדרי 18:05
שקיעה 18:33
מעריב 18:53
שחרית (המלך) 7:30 / 6:10
יזכור לא לפני 8:45 / 7:30
מנחה 16:30

נעילה 17:30
מעריב וגמר החג 19:05
גמר חתימה טובה

