
 
בס"ד 

דף מידע  למתפללי בית הכנסת ע"ש ש"י עגנון 
לוח זמנים לחודש חשון תשע"ט  

זמני התפילה והדלקת הנרות 

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

מניין שני      בימים א', ג', ד', ו' 06:30, בימים ב' ו-ה' 06.25, בראש חודש 06.15 (למטה). 
מניין שלישי ומניין רביעי   07:00  וב-08:15            מנחה גדולה בחול              13:30   מנין ערבית נוסף   21:00 
בשבת:  שחרית  בשעות : 06.25, 08.15, 09.00 (למטה)    תפילת ילדים (עד כיתה ב')  09:30   מנחה גדולה         13:30 

שיעורי תורה (שימו נא לב לשינויים בשעות שהודגשו) 
1) הדף היומי        בימות החול ב-07:00 וב-20:00    2)  שיעור בהלכה   בין מנחה וערבית      3) מסכת מכות   ביום א'  18:00  בבית הרב 
 4) מסכת סנהדרין ביום ב' 3/4 שעה לפני מנחה מתחילת שעון חורף: ביום ב' 3/4 שעה אחרי מנחה      5) מורה נבוכים  ביום ג' בשעה 20:00 
6) פרשת השבוע   ביום ד' 3/4 שעה לפני מנחה מתחילת שעון חורף: ביום ד' 3/4 שעה אחרי מנחה        7) מדרש           ביום שישי בשעה 07:00.     
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חשון

כ"ח תשרי עד ד' חשון תשע"ט    7-13.10.18 
יום שלישי ורביעי ראש חודש

09:3118:0518:4017:4418:1017:4518:54

09:3217:5518:3017:3518:0017:3518:46ה' חשון עד י"א חשון תשע"ט     14-20.10.18 שבת נח

09:3417:4518:2017:2717:5017:2518:38י"ב חשון עד י"ח חשון תשע"ט   21-27.10.18 שבת לך לך

שבת וירא 
שבת מברכין חודש 

כסלו

י"ט חשון עד כ"ה חשון תשע"ט  28.10.18-3.11.18 
שעון שבת מתחיל בלילה בין מוצאי שבת ליום 

ראשון

08:3716:4017:1517:2017:4517:2018:31

08:4016:3517:1916:1416:4016:1517:25כ"ו חשון עד ב' כסלו תשע"ט     4-10.11.18 שבת חיי שרה



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

ּובַּשָׁנָה הָאַחַת עֶׂשְֵרה ּבְיֶַרח ּבּול, הּוא הַחֶֹדׁש הַּשְׁמִינִי, ּכָלָה הַּבַיִת, לְכָל-ּדְבָָריו ּולְכָל-מִׁשְּפָטָו; וַּיִבְנֵהּו, ׁשֶבַע ׁשָנִים. (מלכים א' 
פרק ו' פסוק ל"ח)


