
ימי 

 חול 

 0066, 0066 שחרית

 0055, 5055 -‘ה‘ + ימים ב

 00066 ערבית

  -בקיץ

מנחה נוספת 

 וערבית

דקות טרם  06 –מנחה

 שקיעת החמה.

דקות אחרי  05 –ערבית

 שקיעת החמה.

 מנחה וערבית

 ערב שבת

 דקות טרם כניסת השבת 06

 שבת 

 00:6 שחרית

 0:0:6 –בקיץ מנחה גדולה

 000:6 –בחורף

 זמן כניסת השבת מנחה קטנה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת מכבים

  נוסח אשכנזי –, שהם 29רח' מכבים 



ימי 

 חול 

 0066 שחרית

 50:5 -ראש חודש‘ + ה‘ + ימים ב

)מיד לאחר מכן שיעור עם  030:6 מנחה

 הרב אוהד אביטן(

 06005 ערבית

 שבת 

 דקות טרם כניסת השבת 05 מנחה ראשונה

 בזמן כניסת השבת מנחה שניה

 מיד לאחר מנחה ערבית

  00:6  שחרית

 (00:5 –)לפני כן שיעור גמרה ב

 0:005 מנחה ראשונה

 –)לפני כן שיעור גמרה ב 03066 מנחה שניה

 עם הרב מנחם גרינברג( 00066

מיד לאחר מנחה  -סעודה שלישית

 שניה

 דקות לפני צאת השבת 06 ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת אהבת ישראל

 מניין מרוקאי   -, מרכז ספרא, שהם9רח' חרמון 



ימי 

 חול 

 50:5 שחרית

 0066, 50:5 -‘ימי ו

 03005 מנחה

 06006 ערבית

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 זמן כניסת השבת

  00:6  שחרית

 (0066 –)לפני כן שיעור תורה ב

מנחה 

 מוקדמת

0:0:6 

 הבן איש חי -שיעור תורה -0:066

 עין יעקב -שיעור תורה -000:5

 תהילים לילדים -03066

 00055 מנחה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת זכור אברהם

 נוסח ספרדי   -עמק איילון(, שהם‘ )פינת רח 9רח' החבל 



ימי 

 חול 

 00:5 -‘רק בימי ו שחרית

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 זמן כניסת השבת

  00:5  שחרית

 שיעורי תורה -000:6-060:6

 03066 מנחה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת אחדות ישראל

 נוסח ספרדי   -, שהם92רח' תמר 



ימי 

 חול 

 0066 -‘ד‘, ג‘, ימי א שחרית

 5055 -‘ה‘, ימי ב

 00:6 -‘ימי ו

 060:5 ערבית

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 דקות לאחר כניסת השבת 06

  00:6  שחרית

 0:0:6 מנחה גדולה

 00066 מנחה קטנה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 אלי‘ ה-בית כנסת מי ל

 נוסח אשכנזי   -, שהם92רח' תמר 



ימי 

 חול 

 00:6 שחרית

 06066 דף יומי

 060:6 ערבית

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 זמן כניסת השבת

 00:6, 00:6  שחרית

 זמן כניסת השבת מנחה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 מעלות זאב -בית כנסת אבני החושן

 נוסח אשכנזי   -, מרכז ספרא, שהם9רח' חרמון 



ימי 

 חול 

 00:6 -‘ד‘, ג‘, ימי א שחרית

 00:5 -‘ה‘, ימי ב

 00:6 -‘ימי ו

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 דקות לאחר כניסת השבת 06

 00:6  שחרית

 זמן כניסת השבת מנחה

 דקות לפני צאת השבת 06 ערבית

 זמני תפילות
 ‘בית כנסת שכונה ט

 נוסח אשכנזי   -(, שהם1רח' בשמת )רחבת כלנית 



ימי 

 חול 

 00005 ערבית

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 דקות לאחר כניסת השבת 06

שחרית 

 ומוסף

 0005 

 זמן כניסת השבת מנחה

 מיד לאחר מכן יתקיים שיעור

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת דורות אברהם

 נוסח אשכנזי   -, שהם29רח' מכבים 



 שבת 

 דקות לאחר כניסת השבת 06מנחה 

 00:6  שחרית 

מיד לאחר מכן יתקיים שיעור 

 גמרה

 זמן כניסת השבת מנחה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת מעלות נתן

  -)בביה"ס "אבני החושן"(, שהם 29רח' מכבים 

 נוסח אשכנזי  



ימי 

 חול 

 0005 שחרית

 3066, 0005 -‘ימי ו

בימי חופשות בני הנוער מתקיים 

 3066 –מניין נוסף ב

 דקות טרם שקיעת החמה 5 מנחה

 בצאת הכוכבים ערבית

 –בחורף מתקיים מניין נוסף ב

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 דקות לאחר כניסת השבת 06

  3066  שחרית

 זמן כניסת השבת מנחה

 צאת השבת ערבית

 זמני תפילות
 ד“בית כנסת חב

 ד  “נוסח חב -, מרכז ספרא, שהם9רח' חרמון 



 שבת 

מנחה 

 וערבית

03005 

 00:6  שחרית 

 00006 מנחה

יתקיים  00006לפני כן, בשעה 

שיעור עם רב בית הכנסת 

 אבינועם דר

 06006 ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת היכל ציון

  -, מרכז ספרא, שהם9רח' חרמון 

 תימני  נוסח 



ימי 

 חול 

 דקות לפני הנץ 6: -מניין ותיקין שחרית

 50:5 -מניין שני

 0005 -מניין שלישי

 000:5 מנחה גדולה

 דקות לפני השקיעה 06 מנחה קטנה

 דקות אחרי השקיעה 06 ערבית

 שבת 

מנחה 

 וערבית

 שעה לפני השקיעה -מניין מוקדם

 דקות לפני השקיעה 05 -מניין רגיל

 שעה לפני הנץ -מניין ותיקין שחרית

 0005 -מניין שני

 3066 -מניין שלישי

 0:005 מנחה גדולה

 שעה לפני השקיעה מנחה קטנה

 דקות טרם צאת השבת 5 ערבית

 זמני תפילות
 בית כנסת שבת אחים

 ספרדי  נוסח  -, מרכז ספרא, שהם9רח' חרמון 


