
 
 בס"ד

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

 לוח זמנים לחודש טבת תש"פ
 

  זמני התפילה והדלקת הנרות
 

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

  ערבית
 בחול

 הדלקת
  נרות
 עש"ק

  מנחה
 ערש"ק

 מנחה
 שבת

מוצ"
 ש

 שבת מקץ
 

 כ"ד כסלו עד ל' כסלו תש"פ   22-28.12.19
 יום ראשון בערב הדלקת נר ראשון של חנוכה

 שבת ראש חודש טבת

16:30 17:05 16:08 16:35 16:10 17:23 

 שבת ויגש
 

 א' טבת עד ז' טבת תש"פ  29.12.19-4.1.20
 יום ראשון ראש חודש טבת

16:35 17:10 16:13 16:40 16:15 17:28 

 ח' טבת עד י"ד טבת תש"פ    5-11.1.20 שבת ויחי
 

16:40 17:15 16:18 16:45 16:20 17:33 

 ט"ו טבת עד כ"א טבת תש"פ     12-18.1.20 שבת שמות
 

16:45 17:20 16:24 16:50 16:25 17:39 

 שבת וארא
 שבת מברכין חודש שבט

 כ"ב טבת עד כ"ח טבת תש"פ    19-25.1.20
   

16:55 17:30 16:30 16:55 16:30 17:45 

 זמני תפילות:
  בימים א', ג', ד', ו' 05.50, בימים ב' ו-ה' ובראש חודש 05.40, את הקדישים בתחילת התפילה מקדימים ב 2 דקות. מניין ראשון בימי החול:

 בימים א', ג', ד', ו' 06:30, בימים ב' ו-ה' 06.25, בראש חודש 06.15 (למטה). מניין שני
 מנין ערבית נוסף   21:00, 19:30 מניין שלישי ומניין רביעי   07:00  וב-08:30            מנחה גדולה בחול              13:30

 מנחה גדולה      12:30 שחרית  בשעות : 06.25, 08.15, 09.00 (למטה)    תפילת ילדים (עד כיתה ב')  09:30בשבת:
 

 שיעורי תורה
 1) הדף היומי        בימות החול ב-07:00 וב-20:00  2)  שיעור בהלכה   בין מנחה וערבית  3) מסכת סוטה  ביום א'  18:00  בבית הרב

  4) מסכת סנהדרין ביום ב' 3/4 שעה לפני מנחה 5)שיטת ימימה ביום ג' 18:00 בבית משפחת יאול, לייב יפה 28  6) שער לתלמוד ביום ד' 09:30 בספרייה
  7) מורה נבוכים עם ישראל הרשלר  ביום ד' בשעה 20:00   8) פרשת השבוע  ביום ד' 3/4 שעה לפני מנחה   9) מדרש   ביום שישי בשעה 07:00

 10) מסכת קידושין  ביום שבת שעה לפני מנחה 11) ביום שישי בשעה 07:45  לסירוגין: א) פירוש הפרשה לפי ה"כלי יקר" ב) מחשבת ישראל על פי ספר
  משלי

 
 ְוַעל ַהִּנִּסים, ְוַעל ַהֻּפְרָקן, ְוַעל ַהְּגבּורות, ְוַעל ַהְּתׁשּועות ְוַעל ַהִּנְפָלאות, ְוַעל ַהֶּנָחמות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה


