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  זמני שבת וחגי תשרי תשפ"ב

 
       

  18:16  צאת החג 13:10 מנחה גדולה 3/9יום שישי -פרשת ניצבים 

 24/9יום שישי -חוה"מ סוכות    שיעור עם צחי לאחר מנחה 18:42 הדלקת נרות

 18:16   הדלקת נרות חג 16:10  שיעור עם הרב קרסיק 18:30 מנחה

 18:05   מנחה 17:25  מנחה 4/9יום שבת  -פרשת ניצבים

 25/9יום שבת -חוה"מ סוכות  19:20  ערבית 07:45 "הודו"שחרית 

 07:45  שחרית "הודו" 19:29  צאת שבת 13:10 מנחה גדולה

 13:10  מנחה גדולה 15/9ערב יום כיפור  שיעור עם צחי לאחר מנחה

 שיעור עם צחי לאחר מנחה  14:00 תפילת מנחה 16:15 שיעור עם הרב קרסיק

 15:45   שיעור עם הרב קרסיק 18:28  תחילת הצום 17:30 מנחה

 17:10   מנחה 18:30  תפילת מנחה מניין שני 19:30 ערבית

 19:05   ערבית 18:45  סוף זמן התעטפות בטלית 19:39 צאת שבת

 19:10   צאת שבת חוה"מ שיעור עם הרב קרסיק לאחר תפילה 6/9ערב ראש השנה 

 27/9 -ערב חג שמחת תורה  16/9יום כיפור  18:38 הדלקת נרות חג

 18:12   הדלקת נרות חג 07:00 תפילת שחרית "הודו" 18:38 מנחה ערב חג

 18:10   מנחה 10:30 הזכרת נשמות-יזכור" 7/9-ראש השנה חג ראשון

 הקפות בבית הכנסת-ערביתלאחר   15:30  פתח אליהותפילת מנחה  07:30 שחרית "הודו"

 28/9 -שמחת תורה  17:45  תפילת נעילה 09:30 תקיעת שופר

 07:45   שחרית "הודו" 19:22  שופר וצאת הצום 17:00 שיעור עם הרב קרסיק

 בבית הכנסתסעודת -לאחר התפילה  17/9יום שישי  -פרשת "האזינו" 18:00 מנחה חג

 13:00   מנחה מניין א' "אשרי" 18:25  הדלקת נרות תשליך לאחר מנחה

 הקפות לאחר מנחה  18:15  מנחה 19:10 ערבית חג

 18:00   מנחה מניין ב' "אשרי" 18/9יום שבת  -פרשת האזינו 8/9-ראש השנה חג שני 

 19:00   ערבית 07:45 שחרית "הודו" 07:30 שחרית "הודו"

 19:06   צאת החג 13:10 פתח אליהו מנחה גדולה 09:30 תקיעת שופר

   19:30    הקפות שניות    שיעור עם צחי לאחר מנחה 17:00 שיעור עם הרב קרסיק

 19:30   והכנסת ספר תורה 16:00  שיעור עם הרב קרסיק 18:30 מנחה חג

1/10שישי  יום -פרשת "בראשית"  17:20  פתח אליהו מנחה 19:25 ערבית מוצאי חג  

 18:06 הדלקת נרות          19:15  ערבית 19:33 צאת החג

 17:55  פתח אליהו מנחה 19:20  צאת שבת 9/9 -צום גדליה

18/9יום שבת  -בראשיתפרשת   20/9ערב חג סוכות  07:30  שחרית "הודו"  

    07:45 שחרית "הודו"  18:21  הדלקת נרות חג 18:20  פתח אליהו מנחה

         13:00       פתח אליהו מנחה גדולה 18:20  מנחה ערב חג 19:05  ערבית

 שיעור עם צחי לאחר מנחה  21/09-חג סוכות  ערב 10/9יום שישי -פרשת "וילך" 

 15:45 שיעור עם הרב קרסיק  07:45  שחרית "הודו" 18:34 הדלקת נרות

אחרי תפילה שיעור בדף היומי 18:25 מנחה  16:50  מנחה 

 18:55  ערבית 18:15  מנחה חג 11/9יום שבת  -פרשת "וילך"

 19:01  צאת שבת 19:05  ערבית מוצאי חג ראשון 07:45 שחרית "הודו"


