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דף מידע  למתפללי בית הכנסת ע"ש ש"י עגנון

לוח זמנים לחודש אלול תשע"ט 
זמני התפילה והדלקת הנרות – שעון קייץ

מנחה בשבוע    מ.....עד.....פרשת השבוע
בחול

ערבית 
בחול

הדלקת נרות 
עש"ק

מנחה 
ערש"ק

מנחה
שבת

מוצ"ש

שבת פרשת עקב
שבת מברכין אלול

18-24/8/1919:0519:4018:3919:0518:4019:51י"ז עד כ"ג אב תשע"ט           

25-31/8/19כ"ד  עד ל' אב תשע"ט           שבת פרשת ראה
א' דראש חודש–  יום שבת 

19:0019:3518:3118:5518:3019:42

1-7/9/19א' עד ז' אלול תשע"ט            שבת פרשת שופטים
 

18:5019:2518:2218:4518:2019:33

 8-17/9/19ח' עד י"ד אלול תשע"ט           שבת פרשת כי תצא
 

18:4019:1518:1318:4018:1519:23

18:3019:0518:0418:3018:0519:14 15-21/9/19ט"ו עד כ"א אלול תשע"ט        שבת פרשת כי תבוא

22-28/9/1918:2018:5517:5418:2017:5519:05כ"ב עד כ"ח אלול תשע"ט       שבת פרשת נצבים

הזמנים יפורסמו לקראת סוף חודש אלולכ"ט אלול תשע"ט עד ו' תשרי תש"פשבת פרשת וילך
זמני תפילות: 

   דקות.2, את הקדישים בתחילת התפילה מקדימים ב 05.40, בימים ב' ו-ה' וראש חודש 05.50בימים א', ג', ד', ו'  מניין ראשון      :  בימי החול
 (למטה).06.15, בראש חודש ובימי צום 06.25, בימים ב' ו-ה' 06:30בימים א', ג', ד', ו'     מניין שני   
21:00 לפי הלו"ז ואח"כ ב-מנין ערבית בחול    13:30   מנחה גדולה בחול   09:00ב-בימי שישי וערבי חג מניין חמישי     08:30, 07:00 מניין שלישי, רביעי   

13:30  מנחה גדולה בשבת 09:30  תפילת ילדים (עד כיתה ב')    (למטה) 09.00, 08.15, 06.25  בשעות : שחרית   בשבת:
שיעורי תורה 

  בבית הרב18:00   ביום א'  מסכת סוטה ) 3     בין מנחה וערבית         שיעור בהלכה    ) 2   20:00 וב-07:00  בימות החול ב-הדף היומי  ) 1
ב ח ו פ ש ה  לא מתקיים:   שער לתלמוד )6 בבית יאול   18:00 ביום ג' בשעה  שיטת ימימה )5 דקות לפני מנחה45 ביום ב' מסכת סנהדרין  ) 4
 07:00  ביום שישי בשעה מדרש ) 9      בספריה20:00נבוכים ביום ד' בשעה מורה  ) 8 דקות לפני מנחה45  ביום ד'  פרשת השבוע  )7

 מחשבת ישראל על פי ספר משליב)הפרשה לפי ה"כלי יקר"   לסירוגין: א) 07:45) ביום שישי ב-11              ביום שבת שעה לפני מנחהמסכת קידושין) 10

: החל מיום ראשון א' אלול עד כ"ח אלול - בסיום שחרית בימי החול תוקעים בשופר. כמו כן אומרים מזמור "לדוד ה' אורי וישעי" עד שמיני עצרת – ועד ולא בכלל. תקיעת שופר
 במניין בקומה התחתונה. לתפילת השחרית מצטרפים למניין השני. 5:30 בשעה נוסח הספרדים הירושלמים, תתקיים אמירת סליחות 1-9-19        : החל מיום ראשון א' באלול, סליחות

.05:25. ביום ראשון כ"ב אלול אמירת הסליחות תתקיים רק במניין הראשון בשעה 23:15 יתחילו את אמירת הסליחות במוצאי שבת אור ל-כ"ב אלול בשעה האשכנזים                     
.5:15 ובימים ב', ה' בשעה 5:25       החל ביום שני כ"ג אלול תשע"ט אמירת סליחות תתקיים בכל המניינים. בימים א', ג', ד', ו'  בשעה        

.  במוצאי שבת ניצבים, אור ליום ראשון כ"ט אלול, יאמרו בבית הכנסת סליחות לערב ראש השנה8:05., מנין רביעי 6:35, מנין שלישי 6:05 מנין שני כשאומרים סליחות:       
. 23:15בשעה 

. אלה שברצונם לומר סליחות בבוקר יום א', ערב ר"ה, יכולים כמובן לארגן זאת מראש.   04:45       למחרת אמירת סליחות רק במניין הראשון בשעה 
תיערך בערב ראש השנה בכל המניינים אחרי תפילת השחרית.התרת נדרים : 



לוח זמנים מדוייק לחגי ראש השנה, יום כיפור, חג הסוכות, שמחת תורה והימים שביניהם, יופיעו בדף של חודש תשרי.   

ים" נוני חנ תח א בת רא ם קום וקת דא רת ך ני ה לת ם מח דא ן-אא "בן
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