
ד"בס

08.00 וימי חופש' יום א שחרית

07.00 ' וה' יום ב

07.10 ' ו' ד' יום ג

06.50 ראש חודש ק"מעריב מוצש מנחה וסעודה שלישית ש"סזק שחרית ק''מנחה וקבש פרשה

07.45 'ראש חודש ביום א
 דקות לפני מנחה 40שיעור מנחת חינוך 

ויקרא' בשלח עד פ' מפ
א"מג/  א  "גר

 08.00שיעור מנחת חינוך 

בא' נח עד פ' מפ

13.00 פקודי-ויקהל' נח עד סוף פ' מפ ('ה- ' יום א)מנחה  17.19 16.00 08.46 / 09.22 08.30 16.12 נח

18.50 (מנחה ומעריב)ויקרא ' פ 17.09 15.45 08.53 / 09.29 08.30 16.00 לך לך

19.00 (מנחה ומעריב)צו ' פ 17.01 15.40 08.59 / 09.35 08.30 15.51 וירא

19.45 פקודי-ויקהל' נח עד סוף פ' מפ (חדר שני)' מעריב א 16.55 15.30 09.06 / 09.42 08.30 15.43 ח''מבה חיי שרה

22.15 מעריב ב' 16.51 15.25 09.12 / 09.48 08.30 15.38 תולדות

16.50 15.25 09.18 / 09.54 08.30 15.35 ויצא

16.51 15.25 09.23 / 09.59 08.30 15.36 וישלח

08.00 ('ה- ' יום א)כסלו ' כט- ' כה שחרית 16.54 15.25 09.26 / 10.02 08.30 15.39 ח''מבה וישב

07.45 (ח''ר- ' יום ו)טבת ' א 17.00 15.35 09.29 / 10.05 08.30 15.44ק ''וקבש'   מנחה ב14.15' מנחה א שבת חנוכה- מקץ 

08.00 ('יום א)טבת ' ג- זאת חנוכה  17.07 15.40 09.29 / 10.05 08.30 15.52 ויגש

16.50 מעריב בזמנו 17.16 15.50 09.29 / 10.05 08.30 16.02 ויחי

17.26 16.05 09.26 / 10.02 08.30 16.13 ח''מבה שמות

עשרה בטבת 17.37 16.15 09.23 / 09.59 08.30 16.25 ח'''ר וארא

06.52 עלות 17.48 16.30 09.18 / 09.54 08.30 16.38 בא

07.45 שחרית 18.00 16.40 09.12 / 09.48 08.30 16.51 בשבט' טו- בשלח 

13.00 'מנחה א 18.12 16.55 09.05 / 09.41 08.30 17.04 יתרו

15.50 מנחה ומעריב 18.24 17.05 08.57 / 09.33 08.30 17.16 ח''מבה פרשת שקלים- משפטים 

16.45 'מעריב ב 18.36 17.20 08.49 / 09.25 08.30 17.29 תרומה

16.58 מוצאי תענית 18.48 17.30 08.41 / 09.17 08.25 17.41 פרשת זכור- תצוה 

19.01 17.45 08.32 / 09.08 08.20 17.53 פרשת פרה- כי תשא 

07.30 שחרית 18.48 ק''מוצש 19.13 17.55 08.23 / 08.59 08.10 18.05 ח''מבה פרשת החודש- פקודי -ויקהל

09.45 'קריאת המגילה ב 19.15 מעריב

15.00 הצדיק''ישיבת מ 19.30 'קריאת המגילה א

16.00 מנחה 21.00 'קריאת המגילה ב 18.15דרשה 

21.00 מעריב 19.20מנחה 

ליזהר שלא להדליק לפני הפלג *

18.20

13.00

06.50

05.16

17.30

20.39 09.05 / 09.41 08.30
18.21 - 18.31* ' נ א''  הדלק18.21'   פלג א18.05' מנחה א

שבת הגדול- צו 
19.18 - 19.28'  נ ב''  הדלק19.18'   פלג ב19.05' מנחה ב

(מוקדם)תענית אסתר 

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

ז''זמני תפלות חורף תשע

חנוכה

18.36

ויקרא

פורים

18.12 - 18.22* ' נ א''  הדלק18.12'   פלג א18.00' מנחה א

19.09 - 19.19'  נ ב''  הדלק19.09'   פלג ב18.55' מנחה ב

                                  10.05לא לפני  ('א: קריאת פרשת זכור

(חצי שעה אחר גמר התפלה )11.10לא לפני  ('ב

20.26 19.05 09.14 / 09.50 08.30


