
11:47סוף זמן ביעור חמץ   10:32סוף זמן אכילת חמץ  

א"תשפ- לוח זמני תפלה 
פסח

ח ניסן"כ ב ניסן"כ א ניסן"כ ז ניסן"ט ו ניסן"ט ד ניסן"י
'שקלים כ ד"שקלים י ג"שקלים י 'שקלים ח 'שקלים ז 'שקלים ו דף היומי

'ב'ידים ד 'א'ידים ג 'ד'ידים ב 'ד'ידים א 'ג'ידים א 'ב'ידים א משנה יומית

שמיני 'יום ח 'יום ז מ"חוה 'יום ב 'יום א ערב פסח- צו 
7:05 6:50 מעריב בחול-מנחה

7:11 8:36 7:03 8:29 8:28 6:56 הדלקת נרות
7:00 6:45 7:08 6:55 6:45 7:01 מנחה

כ"המקבל שבת עם פלג צריך ליזהר להדליק נרות אחר פלג ולפני קבלת שבת בביה
6:08 פלג המנחה
7:29 7:23 7:22 7:17 7:16 7:15 שקיעה

8:05 אחר מנחה 8:00 8:00 מעריב
8:30 8:30 8:30 7:10/8:30 8:30 8:30 6:45 שחרית
9:05 9:10 9:11 9:16 9:17 9:18 א"ש מ"סוף זמן ק
9:41 9:46 9:47 9:52 9:53 9:54 א"ש גר"סוף זמן ק
6:30 6:35 6:45 1:45/7:00 6:55 6:55 6:45 מנחה
7:30 7:24 7:23 7:18 7:17 7:16 שקיעה
8:31 8:25 8:05 7:30/815 8:18 8:00 8:00 מעריב
8:43 8:37 8:36 10:00 8:30 8:29 8:28 ב מינוט"ע
מברכים נעילת החג

סיון' ד ו אייר"כ ט אייר"י ב אייר"י אייר' ה
ז"יומא ל ו"יומא ל ד"יומא ל ז"יומא כ 'יומא כ ג"יומא י 'יומא ו דף היומי

'ו'עוקצים ג 'ט'עוקצים ב 'ב'עוקצים ב 'א'עוקצים א משנה יומית

'יום ב 'יום א במדבר בחוקתי-בהר אמור אחרי קדושים תזריע מצורע
7:40 7:30 7:25 7:20 7:10 מעריב בחול-מנחה

9:21 7:49 7:47 7:40 7:33 7:25 7:18 הדלקת נרות
7:45 7:54 6:21 6:15 6:10 6:04 6:00 מנחה

כ"המקבל שבת עם פלג צריך ליזהר להדליק נרות אחר פלג ולפני קבלת שבת בביה
6:36 6:30 6:25 6:19 6:14 פלג המנחה

8:08 8:07 8:05 7:58 7:51 7:44 7:37 שקיעה
8:25 4:40/8:25 8:25 8:30 8:30 8:30 8:30 שחרית

ש"סוף זמן ק
8:38 8:38 8:39 8:43 8:47 8:53 8:58     מגן אברהם
9:14 9:14 9:15 9:19 9:23 9:29 9:34 א"    גר
7:15 7:45 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 מנחה
8:09 8:08 8:06 7:59 7:52 7:45 7:38 שקיעה
9:10 9:07 9:00 8:53 8:45 8:38 מעריב
9:22 9:21 9:19 9:12 9:05 8:57 8:50 ב מינוט"ע

נעילת החג מברכים

כ קטן"   סדר יו דף יומי שעה אחת קודם תפלה- כולל בוקר  ימות החול

7:05במדבר ' פ' יום ג 7:10ראש חודש  8:30' ו-'יום א, 7:20' ה',  יום ב7:30' ו',ד',ג',יום א שחרית

10:00& חצי שעה אחר מנחה ' יום ה-'מעריב יום א

1:45מנחה גדולה שבת קודש    1:45' ו-'מנחה גדולה יום א

ב ניסן"י' תענית בכורים מוקדם יום ה

זמן מנחה בערב שבת לפני פלג המנחה
ח דקות לפני השקיעה "י-הדלקת נרות למעלה הוא בזמנו

כ"המקבל שבת עם פלג צריך ליזהר להדליק נרות שבת אחר פלג ולפני קבלת שבת בביה

שבועות


