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 בית הכנסת י"ד משה
 זמני תפילות

 
 חתשע" -וחג הסוכות ימים הנוראים ל

 
 ראש השנהערב יום ד' כ"ט אלול 

 עירוב תבשילין

 שחרית
 סליחות

06:30 
05:30 

07:15 
-- 

08:00 
-- 

 18:20 הדלקת נרות
 18:32 מנחה

 18:42 שקיעה
 18:55 ערבית

  
 ה' א' דראש השנהיום 

 07:30 שחרית
ר קריאת הפסקה לאח

 דק'( 45התורה )
0010: 

 )משוער(

 45:10 תקיעות שופר ומוסף
 )משוער(

 (13:03)לא לפני  לאחר תפילת מוסף –מנחה 
 אחה"צ –תשליך 

 18:55 תפילת ערבית
 18:57 לא לפני –הדלקת נרות 

  
 ב' דראש השנה ו'יום 

 07:30 שחרית
הפסקה לאחר קריאת 

 דק'( 45התורה )
0010: 

 )משוער(

 45:10 תקיעות שופר ומוסף
 )משוער(

 (13:03לאחר תפילת מוסף )לא לפני  –מנחה 
 18:17 הדלקת נרות

 18:39 שקיעה
 18:45 קבלת שבת וערבית

 

 שבת שובה-פרשת האזינושבת 

 08:15 שחרית
 13:15 מנחה גדולה

 18:10 )גלנווד(דרשת הרב אורבך 
 18:17 מנחה קטנה

 19:11 ()קידוש לבנה ערבית מוצ"ש
 22:30 סליחות

 

 
 זמן הנחת תפילין

 יום ה' יום א'
05:39 05:41 

  
 ד'(-)א' סליחות בכל ערב

 22:30בשעה 
 

 יום א' צום גדליה )נדחה(

 04:59 תחילת הצום
 סליחות
 שחרית

05:10 
05:40 

06:30 
07:00 

-- 
08:00 

 18:10 מנחה
 18:50 ערבית

 18:55 הצום גמר
 

 ה' עשרת ימי תשובה-ימים ב'

 סליחות
 שחרית

05:10 
05:40 

06:30 
07:00 

-- 
08:00 

 18:23 מנחה
 18:53 ערבית

  
 יום ו' ערב יום כיפור

 דקות לפני התפילה 10סליחות בבוקר 
 08:00 07:15 06:30 שחרית

 13:00 מנחה
 18:08 הדלקת נרות

 18:15 כל נדרי וערבית
  

 יום כיפור -שבת 

 08:00 שחרית
 11:00 )שעה משוערת(יזכור 

 16:15 מנחה ונעילה
 18:29 שקיעה

 18:45 תקיעת שופר
 ערבית וקידוש לבנה

 19:02 גמר הצוםמוצאי שבת ו
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 זמן הנחת תפילין
 'גיום  יום א'
05:43 05:45 

  
 (י"ג תשרי-י"א) ג'-ימים א'

 08:00 06:57 05:40 שחרית
 18:16 מנחה

 18:46 ערבית
  

 חג הסוכותערב  -יום ד' 

 08:00 07:15 06:30 שחרית
 18:02 הדלקת נרות

 18:15 מנחה
 18:24 שקיעה
 18:37 ערבית

  
 חג הסוכות -ה' יום 

 08:15 שחרית
 13:15 מנחה גדולה
 18:12 מנחה קטנה

 18:56 ערבית מוצ"ח
  

 חוה"מ - ו'יום 

 08:00 06:30 שחרית
 17:59 הדלקת נרות

 18:11 מנחה
 18:21 שקיעה

 

 חוה"מ סוכותשבת 

 08:15 שחרית
 13:15 מנחה גדולה
 17:59 מנחה קטנה

 18:53 )קידוש לבנה( מוצ"שערבית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ג' חוה"מ-ימים א'

 08:00 06:50 05:40 שחרית
 18:07 מנחה

 18:37 ערבית
 

 הושענא רבא -יום ד' 

 08:00 06:15 שחרית
 17:53 הדלקת נרות

 18:05 מנחה
 18:15 שקיעה

 18:28 ערבית והקפות
  

 שמיני עצרת/שמחת תורה-יום ה'

 07:45 שחרית
 בעמידה בזמן ק"ת קידוש

 (12:56לאחר תפילת מוסף )לא לפני  –מנחה 
 18:47 ערבית מוצ"ח

 
ערב שבת פרשת  אסרו חג -יום ו' 

 בראשית
 

 08:00 07:15 06:30 שחרית
 17:51 הדלקת נרות

 18:03 מנחה
 18:13 שקיעה

 

 פרשת בראשיתשבת 

 08:15 שחרית
 13:15 מנחה גדולה
 17:51 מנחה קטנה

 18:45 )קידוש לבנה( ערבית מוצ"ש

 
 


