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  הבעל"ט חתשע"זמני התפילות בחגים           

 
 בבית הכנסת                   

משכן 

 דניאל

באולם  המרכזי

 בלונדהיים

ועדון במ

 נעמת

 
 ימי הסליחות

 
 סליחות ראשונות מוצאי שבת

 22.00                22.00                   וילך אור לכו' אלול-נצבים
(17.9.17            )                       00.30 
 

 מנין נוסף של סליחות מתקיים                 6.30                      5.45                       סליחות בימי שני ושלישי   
 במשכן דניאל 22.00 -מידי ערב ב                                                                                                                                    (  18-19.9.17כז' כח' אלול  )

 
 "הערב רסליחות 

 22.00         22.00                                ( 19.9.17עי )אור ליום רבי
                                                                                                                 00.30  

 
 6.05      שחרית והתרת נדרים ערב ר"ה

        6.50                                    (  20.9.17יום רביעי )
 

 יש לעשות עירוב תבשילין

 

 

 ראש השנה
 

 (21.9.17יום חמישי ) –א' דר"ה 
 

 18.03הדלקת הנרות: 
   18:30         18.30                                  18.30                                18.30                                                                            מנחה                    

  19.00         19.00              19.00                         19.00                                        ערבית                      
 7.25                                                             7.00                                     7.25                       8:15                                                                                                                              שחרית, מוסף

 9.20                       8.30                                  9.20                                    9.45                          תקיעת שופר )בערך(  
 1  00.81               1 .3017                                                                                                                                                                                                                              מנחה )תשליך(    

                                                                                                           
 
 

 (22.9.17ישי )יום ש -ב' דר"ה 
 

 19.00         19.00                                    19.00                19.00                           ערבית       
    19.13הדלקת נרות לא לפני 

 7.25                                 7.00                                  7.25                   8:15  שחרית, מוסף                       
 9.20                       8.30                                  9.20                                              9:45                            תקיעת שופר )בערך(  

 
 
 בחצר האחורית של בית הכנסת "בריכת הצבי"תשליך אחרי מנחה ב          1
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בבית הכנסת                  

משכן 

 דניאל

באולם  המרכזי

 בלונדהיים

במועדון 

 נעמת

 
 

  (17.9.32שבת שובה פ' האזינו )
 

 18.00הדלקת הנרות:  
 18.25                             18.25                      מנחה, קבלת שבת, ערבית 

 6.30                                   7.30                                                    , מוסף      שחרית
                                                                                        9.30                                               8.15            8.45 

 13.15                                    מנחה            
 מנחה קטנה עם דרשה 

 18.00                                                                   ע"י הרב בורשטיין          
 19:01פילת ערבית  ת

 19.11מוצאי שבת:    
 
 

 ( 17.9.42) צום גדליה  )נדחה( יום ראשון
 

 4.55התחלת הצום:  
 6.20             5.35                                                                   סליחות , שחרית      

 18.00                                                                              מנחה    
 18.45                                                                            ערבית       

 18.54סוף הצום :      
 
 

 (17.28-52יחות ותפילות בעשרת ימי תשובה )סל
 

 מנין נוסף של סליחות מתקיים      6.20             5.35סליחות , שחרית                  
 במשכן דניאל 22.00 -מידי ערב ב                           18.15                                                                                                                    מנחה

 
 

 (17.09.29יום שישי )-וריםערב יום הכיפ
 

 6.30             6.00סליחות, שחרית                   
 13.30                                               13.30                                                      מנחה         

 
 

 (17.09.30שבת ) -יום הכיפורים 
 

 סוף זמן אכילה 
  17.51ת : והדלקת הנרו  

 18.05                              18.05                                       18.05                              18.05                                                                                               כל נדרי    
 8.15                                     7.30                                               8.15            8:15                                שחרית, יזכור, מוסף 

 16.20                                       16.20                                                      16.00                        16.00                                                                                                           מנחה , נעילה 
    18.50                      תקיעת שופר : 

 19.02מוצאי שבת ויום כיפור:   
 
 
 
 

 הערה:    אנו חוזרים ומזכירים לחברים, שמקומות הישיבה שנקבעו לר"ה ויו"כ, 
 לו בלבד, ואין מקומות ישיבה קבועים במהלך השנה, לאהינם  לימים א                             
  בעזרת הגברים ולא בעזרת הנשים.                                

 
 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 בבית הכנסת            



משכן 

 דניאל

באולם  המרכזי

 בלונדהיים

 
                                       

 (17.10.5יום חמישי ) -חג סוכות  
 

 17.45הדלקת הנרות :     
 18.15                                18.15                                         מנחה                 

 18.40                                  18.40                            ערבית          
 6.30                                 7.30                       שחרית , מוסף 

                                                                                                                                                                                                              9.30                       8.15            8.45 
        13.15                                                                      מנחה

                                                                                                                                                                                                                                                             18.15                                                                        18.15 
    18.55מוצאי חג:   

 
 

 (10.10.17-6חול המועד )
 

       6.00                                                           שחרית
                                             8.00         7.00 

  18.05                                                                    מנחה וערבית    
 
 

 (17.10.7ד סוכות )שבת חול המוע
 

 17.42הדלקת הנרות :     
 18.05                                     18.05  , ערבית       מנחה , קבלת שבת

 6.15                                      7.30       שחרית , קהלת , מוסף      
                                                                                                                                                     9.30                          8.00          8.45 

        13.15                                                                       מנחה
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          17.50                                                                                      17.50 

 18.53מוצאי שבת :   
 
 

 (17.10.11רביעי )יום  -הושענא רבה 
 

 17:10לימוד ליל הושענא רבה          במסגרת השיעור בדף היומי  ביום ג' בערב 
 6.45                           6.00שחרית , מוסף                       

                                                                                                     8.00 
 
 

 (71.10.21שמחת תורה יום חמישי  ) -י עצרת שמינ
 

 17.36ת:   הדלקת  הנרו
           18.05       18.05                                                        מנחה                       

           18.30       18.30ת והקפות                      ערבי
 5 6.15                           4 7.30           5 7.30מוסף              יזכור,  שחרית ,

                                                                                  9.30 6                        8.45 4 

 13.15                                                         מנחה           
                                                                18.05      18.05 

 18.47מוצאי חג: 
 
 
 הקפות אחרי מוסף          4
 הקפות לפני קריאת התורה         5
 התפילה תתקיים בפרגולה         6
 

 בברכת מועדים לשמחה                                      
 
 
 

 

 בס"ד

 הצבי  ישראלבית הכנסת 

 קהילת קוממיות 
 4400, ת.ד. 14רחוב חובבי ציון 
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 ך השנהזמני התפילות במש                          
 

 בבית הכנסת            

משכן 

 דניאל

באולם  המרכזי

 בלונדהיים

 
 ימי חול

 
 6.05                                                 שחרית מנין ראשון    

 5.55בימי קריאת התורה                 
 6.50שחרית מנין שני                      

 (      דקות לפני השקיעה 15 -כלפי הזמן )           מנחה , ערבית              
 

 שבת ומועדים
 

 דקות אחרי הדלקת הנרות 25מנחה , ערבית                        
 (לפני הדלקת נרות  שעהבזמן שעון קיץ, גם )                                            

 8.45       6.30          7.30                                                       שחרית , מוסף     
                                           9.30          8.15 

 (13.15 -בזמן שעון קיץ ב)  13.00                                                                                                                          מנחה גדולה    
 דקות אחרי זמן הדלקת הנרות בערב שבת 10                                    מנחה קטנה              

 דקות לפני צאת שבת או חג 10         ערבית במוצאי שבת וחג 
 

 רשימת השיעורים הקבועים בבית הכנסת                 
 במשך השבוע

 .הרב יעקב כילאבע"י  בדף יומי, שיעור הראשון ןהמניימיד לאחר כל בוקר  .1

 הרב שמעון הכסטרע"י  באנגלית יומיבדף , שיעור השני ןהמנייכל בוקר מיד לאחר  .2
 .בורשטיין אביגדור הרבע"י  )משנה ברורה( בהלכהכל יום בין מנחה ומעריב שיעור  .  3
 שעה -)בקיץ  ורשטייןהרב אביגדור בע"י  בדף היומיכל יום שיעור   . 4

 מיד לאחר תפילת ערבית( -לפני מנחה, בחורף       
 בבית הכנסת המרכזי. 19:15ע"י נשים בשעה  אמירת תהיליםכל יום ראשון   . 5
 הרבע"י  באנגלית בפרשת השבועשיעור  20.00כל יום שני בשעה   . 6

 עמנואל ברנשטיין.      
 .סילברמן אליאב הרבעל ידי  מראשיעור בג 8:45.   כל יום שישי בשעה 7

    
 במשך השבת

 בפרשתהמרכזי, שיעור  ןבמניידקות אחרי התפילה בבוקר  10כל שבת  .  1
 ע"י מרצים שונים.באנגלית  השבוע      

 .הרב אביגדור בורשטייןע"י  בפרשת השבועכל שבת בין מנחה לערבית, שיעור   . 2
 
 
 

 רים ואירועים תורניים נוספים.במהלך השנה מתקיימים שיעו          
 .פרטים נפרסם בסמוך למועד                               

 
 
 

 סדיםח תירתע הנש האת                             


