
בס''ד

19.45 מעריב ב' מנחה ומעריב: 06.30 יום א' כב' אלול סליחות
22.15 מעריב ג' 18.45 יום א' - ג' 06.30 יום ב', ה'

18.40 יום ד' - ה' 06.40 יום ג', ד', ו'  
19.36 מעריב ומוצש"ק  17.35 שיעור מנ''ח 18.32 מנחה וקבלת שבת שבת פרשת נצבים

18.15 מנחה וסעודה שלישית 08.30 שחרית
18.28 מנחה וקבלת יו"ט 06.30 סליחות ערב ראש השנה
19.24 מעריב התרת נדרים
17.45 מנחה ותשליך 11.00 למנצח (בערך) 07.30 שחרית יום א' דראש השנה
19.31 מעריב ליל ב' 11.10 תקיעת שופר (בערך) 08.20 המלך
17.45 מנחה 11.00 למנצח (בערך) 07.30 שחרית יום ב' דראש השנה
19.29 מעריב ומוצאי יו''ט 11.10 תקיעת שופר (בערך) 08.20 המלך
19.05 מעריב ב' 18.10 מנחה ומעריב 06.20 סליחות צום גדלי'
19.18 מוצאי תענית (תחילת תענית:  05.50)  
19.45 מעריב ב' (יום ה') 18.15 מנחה ומעריב (יום ה') 06.15 יום ה' סליחות עשי''ת
22.15 מעריב ג' (יום ה') 06.25 יום ו'
19.20 מעריב ומוצש"ק  17.00 דרשה 18.16 מנחה וקבלת שבת שבת שובה פרשת וילך

18.00 מנחה וסעודה שלישית 08.30 שחרית
19.45 מעריב ב' 18.10 מנחה ומעריב 07.15 יום א' סליחות עשי''ת
22.15 מעריב ג' 06.15 יום ב' (יג' מידות)
18.10 כל נדרי 15.00 מנחה 06.50 סליחות ערב יום הכיפורים
19.04 מעריב 18.07 הפסקה וקבלת יה''כ
15.40 מנחה לא לפני 11.50 יזכור 07.30 שחרית יום הכיפורים
17.15 נעילה 11.55 מוסף 08.25 המלך
19.11 מעריב ומוצאי יה"כ 
19.45 מעריב ב' (יום ה') 18.05 מנחה ומעריב (יום ה') 06.55 שחרית יום ה' מחרת יוה''כ  ימות החול עד סוכות
22.15 מעריב ג' (יום ה') 07.10 שחרית יום ו'
19.05 מעריב ומוצש"ק  17.05 שיעור מנ''ח 18.01 מנחה וקבלת שבת שבת פרשת האזינו

17.45 מנחה וסעודה שלישית 08.30 שחרית
18.35 מעריב 17.56 מנחה וקבלת יו"ט 08.00 שחרית ערב סוכות
19.00 מעריב ליל ב' 17.00 כנוס בני הישיבות 08.45 שחרית יום א' דסוכות

17.50 מנחה ואח''כ דרשה
18.58 מעריב ומוצאי יו''ט 17.50 מנחה ואח''כ דרשה 08.45 שחרית יום ב' דסוכות
21.15 מעריב ב' (יום ד' - ה') 17.50 מנחה ומעריב (יום ד' - ה') 08.00 שחרית חול המועד יום ד' - ו'
18.50 מעריב ומוצש"ק  17.30 מנחה וסעודה שלישית 17.46 מנחה וקבלת שבת שבת חול המועד
20.45 משנה תורה 08.30 שחרית קהלת

18.20 מעריב 17.42 מנחה וקבלת יו"ט 06.45 שחרית כותיקין הושענא רבה
07.32 הנץ

17.40 מנחה לא לפני 10.15 יזכור 08.45 שחרית שמיני עצרת
דרשה ואח''כ מכירת כיבודים תפילת גשם

18.46 מעריב ליל שמחת תורה
17.30 מנחה ונעילת החג לא לפני 11.45 כל הנערים 08.00 שחרית שמחת תורה
18.44 מעריב ומוצאי יו''ט
19.45 מעריב ב' (יום ד' - ה') 17.40 מנחה ומעריב (יום ד' - ה') 07.10 שחרית יום ד', ו' ימות החול
22.15 מעריב ג' (יום ד' - ה') 07.00 שחרית יום ה'
18.37 מעריב ומוצש"ק  16.05 שיעור מנ''ח 17.32 מנחה וקבלת שבת שבת פרשת בראשית

16.45 מנחה וסעודה שלישית 08.30 שחרית מברכין החודש

19.45 מעריב א' 13.00 מנחה 08.00 שחרית יום א' ימות החול
22.15 מעריב ב' 07.00 שחרית יום ב' , ה'

06.50 שחרית יום ג', ד' - ר''ח
07.10 שחרית יום ו'

16.05 מנחה וסעודה שלישית 08.00 שיעור מנ''ח 16.18 מנחה וקבלת שבת שבת פרשת נח
17.24 מעריב ומוצש"ק  08.25 שחרית
19.45 מעריב א' 13.00 מנחה 08.00 שחרית יום א' ימות החול
22.15 מעריב ב' 07.00 שחרית יום ב' , ה'

07.10 שחרית יום ג' , ד' , ו'
15.55 מנחה וסעודה שלישית 08.00 שיעור מנ''ח 16.06 מנחה וקבלת שבת שבת פרשת לך לך
17.14 מעריב ומוצש"ק  08.30 שחרית
19.45 מעריב א' 13.00 מנחה 08.00 שחרית יום א' ימות החול
22.15 מעריב ב' 07.00 שחרית יום ב' , ה'

07.10 שחרית יום ג' , ד' , ו'
15.40 מנחה וסעודה שלישית 08.00 שיעור מנ''ח 15.56 מנחה וקבלת שבת שבת פרשת וירא
17.05 מעריב ומוצש"ק  08.30 שחרית 08.30 שחרית

Move clocks back 1 hour

בברכת כתיבה וחתימה טובה
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