
בס''ד

22.15 מעריב ב' מנחה ומעריב שחרית יום א' ט' ניסן - יום ה' יג' ניסן

20.47 יום ה' - ליל בדיקת חמץ - מעריב בזמנו 19.20 יום א' - ה' 08.00 יום א'

07.00 יום ב' , ה'

07.10 יום ג' , ד'

19.48 מנחה וקבלת שבת ויו''ט ודרשה תענית בכורות ערב פסח

07.30 שחרית (ואח''כ סיום)

10.00 סוף זמן אכילת חמץ

11.30 סוף זמן שריפת חמץ

19.00 כינוס בני הישיבות 08.30 שחרית 20.30 מעריב שבת יום א' דפסח

19.45 מנחה ודרשה 08.51 / 09.27 סוף זמן קריאת שמע 12.59 חצות

תפלת טל

19.50 מנחה ודרשה 08.30 שחרית 21.01 מעריב יום ב' דפסח

21.03 מעריב מוצי''ט 08.50 / 09.26 סוף זמן קריאת שמע ספירת העומר

12.59 חצות

21.15 מעריב ב' 19.30 מנחה ומעריב 08.00 שחרית  חול המועד

ערוב תבשילין שביעי של פסח

18.30 מנחה א' 08.25 שחרית 18.30 מנחה א' ערב יו''ט

18.45 פלג א' והדל''נ וקבלת שבת ויו''ט * 08.44 / 09.20 סוף זמן קריאת שמע 18.44 פלג א' והדל''נ וקבלת יו''ט *

19.30 מנחה ב' 19.25 מנחה ב' ערב יו''ט

19.42 פלג ב' והדל''נ וקבלת שבת ויו''ט 19.41 פלג ב' והדל''נ וקבלת יו''ט

19.50 מנחה וס''ש ונעילת החג 08.25 שחרית שבת אחרון של פסח

21.14 מעריב מוצאי שבת ויו''ט 08.43 / 09.19 סוף זמן קריאת שמע

שיר השירים

לא לפני 09.55 יזכור

22.15 מעריב ב' מנחה ומעריב שחרית ימות החול

19.35 יום א' - ג' 08.00 יום א'

19.40 יום ד' - ה' 07.00 יום ב' , ה'

07.10 יום ג' , ד' , ו'

18.15 מנחה ואח''כ שיעור מנ''ח 08.20 שחרית 18.35 מנחה א' ערב שבת שבת פרשת אחרי

21.05 שיעור בפרקי אבות 08.36 / 09.12 סוף זמן קריאת שמע 18.54 פלג א' מברכין החודש

21.28 מעריב מוצש"ק 18.54 - 19.04 הדלקת נרות א' *

19.35 מנחה ב' ערב שבת

19.51 פלג ב'

19.51 - 20.01 הדלקת נרות ב'

22.15 מעריב ב' מנחה ומעריב שחרית ימות החול

18.45 יום א' - ג' 07.45 יום א' - ר''ח

18.50 יום ד' - ה' 06.50 יום ב' - ר''ח

07.10 יום ג', ד' , ו'

07.00 יום ה'

18.15 מנחה ואח''כ שיעור מנ''ח 08.15 שחרית 18.45 מנחה א' ערב שבת שבת פרשת קדשים

21.30 שיעור בפרקי אבות 08.30 / 09.06 סוף זמן קריאת שמע 19.03 פלג א'

21.53 מעריב מוצש"ק 19.03 - 19.13 הדלקת נרות א' *

19.45 מנחה ב' ערב שבת

20.00 פלג ב'

20.00 - 20.10 הדלקת נרות ב'

22.15 מעריב ב' מנחה ומעריב שחרית ימות החול

18.55 יום א' - ג' 08.00 יום א'

19.00 יום ד' - ה' 07.00 יום ב' , ה'

07.10 יום ג' , ד' , ו'

18.15 מנחה ואח''כ שיעור מנ''ח 08.05 שחרית 18.55 מנחה א' ערב שבת שבת פרשת אמר

21.35 שיעור בפרקי אבות 08.24 / 09.00 סוף זמן קריאת שמע 19.11 פלג א'

21.56 מעריב מוצש"ק 19.11 - 19.21 הדלקת נרות א' *

19.55 מנחה ב' ערב שבת

20.08 פלג ב'

20.08 - 20.18 הדלקת נרות ב'

ליזהר שלא להדליק לפני הפלג *

קהילת אהל משה
ע"ש הרה"צ ר' משה בן ר' שרגא פייביש סטעמפעל זצוק"ל הי"ד

100 - 102 Leeside Crescent NW11

זמני תפלות פסח תשע''ט


