
       בס"ד

                     בית הכנסת רמת מודיעים                  

 ע"ש המרכז היהודי דגלנווד

    ט"עתשה'לוח זמנים לימים הנוראים ולסוכות 

 דליק כמו בערב שבתהללנוהגים     )**( 

                                           הגבאים – וחג שמח ובהטחתימה ותיבה כטובה ובברכת שנה 

     לפני ר"ה סליחות
 00:30    23:00            : כי תבוא מוצש"ק

 7:55 ,אולם יפה(ב) 7:10 ,6:10 ,5:25 ':ה ויום' איום 
 8:10)באולם יפה(,  7:25, 6:40, 5:30      ערב שבת:   

 ( 21:50  :ערבית)22:00  :חותיסל  בכל ערב
 00:37   23:00    :'אאור ליום ערב ר"ה 

 
  'איום  ערב ראש השנה

   8:30, 7:45 ,7:00, 5:50 (סליחות בלי) שחרית
 

  'ביום   ראש השנהדא' 
 18:45   :המנח )**(18:35  :הדלקת נרות

 19:10   :ערבית          18:57      :שקיעה 
 8:15  בה"כ     6:30  : נר תמידשחרית

 יפה אולםבבית הכנסת ומנייני אחרי קריאת התורה בהפסקה דקות  30
 13:06מנחה אחרי      

 תשליך      18:29  18:04   מנחה קטנה

 

 'גיום   ראש השנהדב' 
 19:29 יחרא : הדלקת נרות

 19:27                               : ערבית
 8:15  בה"כ    6:30   : נר תמידשחרית

 אולם יפהבדקות הפסקה אחרי קריאת התורה במנייני בית הכנסת ו 30
 13:06מנחה אחרי      

  18:28  18:03 מנחה קטנה  
 19:28 צאת החג:

 

         'דיום   :צום גדליה
 4:50   :עלות השחר

  7:45)אולם יפה(,  7:00 ,6:00 ,5:15 :סליחות
 19:08:הצוםמר ג 19:06ערבית:     18:28, 13:30: מנחה 
 

 בעשרת ימי תשובה סליחות
  7:45 )באולם יפה(, 7:00, 6:00, 5:15

     8:00)אולם יפה(,  7:15, 6:30, 5:20ערב שבת: 
 ( 21:50 )ערבית:  22:00 :בכל ערב סליחות

 

 וילךפ'  –בת שובה ש
  18:49שקיעה:              18:28הדלקת נרות: 

 18:38  מנחה:
 8:30   8:00      6:40 שחרית:

  17:55, 13:40 ,13:15 מנחה:          

 
 

 
 19:22    ערבית וצאת השבת: 

 

 ערב יום הכיפורים
 8:15   7:35   6:45   5:35   :סליחות ושחרית

 14:00   13:15   :מנחה
 

 יום ד' :יםכיפורהיום 
  18:23                    :הדלקת נרות

 18:45 :השקיע    18:33                   :נדריכל 
   19:00                                      :ערבית

 8:15 6:30       :שחרית
  9:28       :סוף זמן קריאת שמע

 16:35                             : מנחה
 (17:45 )בערך :מיד אחרי מנחה נעילה

   18:44                   :שקיעה
 19:05      :וערבית תקיעת שופר 

  19:17                     :החגצאת 
 

 'ביום   של סוכות ראשון יו"ט
 18:26  :מנחה  )**(18:16  :הדלקת נרות

 18:52  :ערבית       18:38          :שקיעה
 8:30    8:00   6:40             :שחרית

 9:29  :סוף זמן קריאת שמע
 18:10  17:45  13:40  13:15          : מנחה  

  19:10 : ומוצאי יו"ט ערבית
 

 חול המועד סוכות
 8:15 אולם יפה( ב) 7:45    7:00      :שחרית

 18:56  :ערבית    18:26   :מנחה
 

 חול המועד סוכות תשב
  18:20  :מנחה    18:10   :הדלקת נרות

    18:32           :שקיעה
 8:30    8:00      6:30       :שחרית

    18:04  17:39  13:40   13:15       :מנחה
 19:04    :וצאת השבת  ערבית 

 

 'איום הושענא רבה 
     6:08מניין בהנץ החמה בשעה 
  6:30הנץ החמה                       

  9:00   7:00 :באולם יפה שחרית
 

 'ב יום שמחת תורה שמיני עצרת
 18:17:  מנחה      )**( 18:07   :הדלקת נרות

     18:29 :שקיעה
   8:15  6:15 :שחרית 

 11:15בערך הקפות קידוש לאחר        

 (12:59)אחרי  אחרי מוסףגדולה  מנחה
 18:01 17:36  :מנחה קטנה 

 19:01               :יו"טאי צומוערבית 

 18:20 :דרשת הרב מרא דאתרא      
 


