
ב"תשפ- לוח זמני תפלה 
    ראש השנה

'יום ב 'יום א האזינו יום כיפור וילך 'יום ב 'יום א
ז תשרי"ט ו תשרי"ט ב תשרי"י תשרי' י תשרי' ה תשרי' ב תשרי' א

ב"ביצה כ א"ביצה כ ח"ביצה י ז"ביצה ט א"ביצה י 'ביצה ח 'ביצה ז דף יומי
ו-ה' שביעית א ד-ג' שביעית א ח-ז'כלאים ט ד-ג'כלאים ט ח-ז'כלאים ז ב-א'כלאים ז ט-ח'כלאים ו משנה יומית

6:40 6:45 6:55 מנחה בחול

8:07 6:38 6:43 6:46 6:54 8:30 7:01 הדלקת נרות
6:30 6:43 6:48 6:50 כל נדרי 6:59 6:35 7:06 מנחה
6:54 6:56 7:01 7:04 7:13 7:18 7:19 שקיעה

אחר מנחה אחר מנחה 7:35 7:35 מעריב
8:30 8:30 8:30 7:45 8:30 7:30 7:30 שחרית

ש"סוף זמן ק
9:09 9:09 9:08 9:08 9:06 9:05 9:05     מגן אברהם
9:45 9:45 9:44 9:44 9:42 9:41 9:41 א"    גר
6:30 6:30 6:20 6:20 6:35 6:35 מנחה
6:53 6:54 6:59 7:03 7:11 7:16 7:18 שקיעה
7:53 8:00 8:12 8:17 7:35 מעריב
8:05 8:07 8:12 8:15 8:24 8:29 8:30 ב מינוט"ע

דרשה
אחר מנחה

שמחת שמיני הושענא

נח בראשית תורה עצרת רבה שבת
חשון'ג ו תשרי"כ ג תשרי"כ ב תשרי"כ א תשרי"כ ט תשרי"י

ט"ביצה ל ב"ביצה ל ט"ביצה כ ח"ביצה כ ז"ביצה כ ה"ביצה כ דף יומי
ב-א' שביעית ה ח-ז' שביעית ג ב-א' שביעית ג י-ט' שביעית ב ח-ז' שביעית ב ד-ג' שביעית ב משנה יומית
6:10 6:20 מנחה בחול

6:08 6:19 7:55 6:26 6:31 הדלקת נרות
6:13 6:24 6:20 6:31 6:36 מנחה
6:26 6:38 6:43 6:44 6:49 שקיעה

אחר מנחה אחר מנחה אחר מנחה מעריב
8:30 8:30 8:30 8:30 6:15/8:30 8:30 7:05/8:30 שחרית

ש"סוף זמן ק
9:15 9:13 9:12 9:11 9:11 9:10     מגן אברהם
9:51 9:49 9:48 9:47 9:47 9:46 א"    גר
5:45 6:00 6:20 6:20 1:45/6:31 6:10 1:45/6:25 מנחה
6:25 6:36 6:41 6:43 6:44 6:48 שקיעה
7:25 7:36 7:41 7:48 אחר מנחה מעריב    
7:37 7:48 7:53 7:55 8:00 8:15/10:00 ב מינוט"ע

מברכים

ימות החול
1:45 ימות החול שעה אחת קודם תפילת שחרית- כולל בוקר     מנחה גדולה    

8:30' ו-'     יום א7:20' ה',      יום ב7:30' ו',ד',ג',יום א שחרית
 10:00 8:15, אחר מנחה' יום ה-'מעריב יום א

7:45    מעריב 6:35צום גדליה      מנחה 

סוכות

חול המועד


