
ו אדר"ט אדר' ח אדר' א ד שבט"כ ז שבט"י
ח"פסחים צ א"פסחים צ ד"פסחים פ ז"פסחים ע 'פסחים ע דף היומי

ב"י'זבים ה 'ה'זבים ה 'ה'זבים ד 'א'זבים ג 'ד'זבים א משניות זכרון שיח יצחק

תצוה תרומה משפטים יתרו בשלח
5:15 5:10 5:00 4:50 4:45 מעריב בחול-מנחה

5:26 5:18 5:09 5:01 4:52 הדלקת נרות
5:31 5:23 5:14 5:06 4:57 מנחה
5:44 5:36 5:28 5:19 5:10 שקיעה
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 שחרית

ש"סוף זמן ק
8:44 8:50 8:55 8:59 9:02     מגן אברהם
9:20 9:26 9:31 9:35 9:38 א"    גר
5:05 5:00 4:50 4:40 4:35 מנחה
5:45 5:37 5:29 5:20 5:12 שקיעה
6:46 6:38 6:29 6:21 6:12 מעריב
6:58 6:50 6:41 6:33 6:24 ב מינוט"ע

שושן פורים זכור ראש חודש מברכים
שקלים

ד ניסן"י ניסן' ז ט אדר"כ ב אדר"כ
'שקלים ו ט"פסחים קי ב"פסחים קי ה"פסחים ק דף היומי

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

צו ויקרא ויקהל פקודי כי תשא
6:50 6:40 5:35 5:25 מעריב בחול-מנחה

6:56 6:49 5:41 5:34 הדלקת נרות
7:01 6:54 5:46 5:39 מנחה
7:15 7:07 6:00 5:52 שקיעה
TBA 8:30 8:20 8:25 שחרית

ש"סוף זמן ק
9:18 9:25 8:31 8:38     מגן אברהם
9:54 10:01 9:07 9:14 א"    גר
TBA 6:20 5:25 5:15 מנחה
7:16 7:08 6:01 5:53 שקיעה
TBA 8:09 7:01 6:54 מעריב
8:28 8:21 7:13 7:06 ב מינוט"ע

שבת הגדול דרשה אחר מנחה מברכים /החודש פרה
ערב פסח DST

כ קטן"  סדר יו דף יומי שעה אחת קודם תפלה- כולל בוקר  ימות החול
4:25משפטים ' פ' יום ה 9:00דף יומי ' ה-'יום א- כולל ערב 

8:30' ו-'יום א, 7:20' ה',  יום ב7:30' ו',ד',ג',יום א 5:00ויקהל פקודי ' פ' יום ה שחרית

7:10ראש חודש שחרית   
DST EST אחר מנחה' ה-'מעריב יום א
1:45 12:45 & 1:45' ו-'מנחה גדולה יום א 10:00   8:15' ה-'מעריב יום א
1:45 1:45מנחה גדולה שבת קודש   

6:30 מעריב 5:10כי תצוה מנחה ' פ' תענית אסתר יום ה


