
זמני תפילות ימים נוראים 
וחגי תשרי תשפ"ג

תפילת שחרית בכל ימות החול כולל ערבי חג וחול המועד 07:15 & 08:10

 בברכת, 
שנה טובה 

וחתימה טובה

ערב סוכות יום ראשון 9.10.22 

17:55הדלקת נרות

18:05מנחה וערבית

09:00שחרית

17:50מנחה

18:51ערבית מוצאי חג

שבת חוה״מ סוכות יום שישי 14.10.22

17:49הדלקת נרות שבת

18:00מנחה וקבלת שבת

09:00שחרית

17:40מנחה 

18:45ערבית וצאת שבת

 הושענא רבה

וערב שמחת תורה יום ראשון 16.10.22

07:15שחרית

17:47הדלקת נרות

18:00מנחה

18:25ערבית והקפות

08:30שחרית שמחת תורה

10:45) משוער(יזכור

11:00הקפות

17:40מנחה

18:42ערבית

 סוכות
ושמחת תורה

ערב יום הכיפורים שלישי 4.10.22

07:15 & 08:10שחרית

13:15מנחה

18:00כניסת החג

18:10כל נדרי

יום הכיפורים רביעי 5.10.2

08:00שחרית

11:00 )משוערך(יזכור

16:30מנחה ונעילה

18:58מוצאי הצום

יום 
הכיפורים

ראש 
השנה

ערב ראש השנה ראשון כ"ט אלול 25.9.22

18:13הדלקת נרות

18:23מנחה וערבית 

א' דראש השנה שני 26.9.22

08:00שחרית

10:15 )משוערך(תקיעת שופר

17:15מנחה

לאחר תפילת מנחהתשליך

18:55ערבית

ב' דראש השנה שלישי 27.9.22

08:00שחרית

10:15 )משוערך(תקיעת שופר

18:20מנחה

19:08ערבית וצאת החג

ערב שבת פרשת האזינו 8.10.22

17:57הדלקת נרות שבת

18:10מנחה וקבלת שבת

09:00שחרית

17:45מנחה 

18:56ערבית מוצ"ש

שבת 
האזינו

ערב שבת שובה פרשת וילך 30.9.22

18:06הדלקת נרות שבת

18:15מנחה וקבלת שבת

09:00שחרית

מנחה ולאחריה דרשת 
17:30שבת שובה

19:05 צאת שבת

             

שבת 
שובה
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זמני תפילות 
ימים נוראים 
וחגי תשרי 

תשפ"ג
תפילת שחרית בכל ימות החול 

כולל ערבי חג וחול המועד 
08:10 & 07:15

 הושענא רבה

 וערב שמחת תורה 
יום ראשון 16.10.22

07:15שחרית

17:47הדלקת נרות

18:00מנחה

18:25ערבית והקפות

08:30שחרית שמחת תורה

 10:45 יזכור
)משוער(

11:00הקפות

17:40מנחה

18:42ערבית

שמחת תורה

 ערב סוכות 
יום ראשון 9.10.22 

17:55הדלקת נרות

18:05מנחה וערבית

09:00שחרית

17:50מנחה

18:51ערבית מוצאי חג

 שבת חוה״מ סוכות 
יום שישי 14.10.22

17:49הדלקת נרות שבת
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סוכות
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 בברכת, 
שנה טובה 

וחתימה טובה

 ערב יום הכיפורים 
שלישי 4.10.22

07:15 & 08:10שחרית

13:15מנחה

18:00כניסת החג

18:10כל נדרי

 יום הכיפורים 
רביעי 5.10.2

08:00שחרית

11:00 )משוער(יזכור

16:30מנחה ונעילה

18:58מוצאי הצום

יום 
הכיפורים

ראש 
השנה

 ערב ראש השנה 
ראשון כ"ט אלול 25.9.22

18:13הדלקת נרות

18:23מנחה וערבית

א' דראש השנה שני 26.9.22

08:00שחרית

 10:15 תקיעת שופר
)משוער(

17:15מנחה

 לאחר תשליך
תפילת מנחה

18:55ערבית

ב' דראש השנה שלישי 27.9.22

08:00שחרית

 10:15 תקיעת שופר
)משוער(

18:20מנחה

19:08ערבית וצאת החג

שבת 
האזינו
 ערב שבת 

פרשת האזינו 8.10.22

17:57הדלקת נרות שבת

18:10מנחה וקבלת שבת

09:00שחרית

17:45מנחה 

18:56ערבית מוצ"ש

             

 ערב שבת שובה 
פרשת וילך 30.9.22

18:06הדלקת נרות שבת

18:15מנחה וקבלת שבת

09:00שחרית

מנחה ולאחריה 
דרשת שבת שובה

17:30

19:05 צאת שבת

שבת 
שובה


