
 בית מדרש תורני לאומי )במת"ל( 
 תשפ"בזמני תפילות לימים הנוראים וסוכות 

 כתיבה וחתימה טובה 
 

 ד"בס

 

 

 
   ערב ראש השנה

 סליחות, שחרית,   8:00, 7:00, 6:00
    התרת נדרים מניינים א, ב 

 , ג )באולם סלסני(
 שקיעה(  19:00הדלקת נרות ) 18:20
מנחה, שיחה בענייני דיומא,   18:40

 ערבית 

 

   יום א' דראש השנה
 שחרית    8:00

 (10:15)תקיעת שופר סביב  
 לימוד הורים וילדים   16:15
 תקיעות לילדים 16:45
 תקיעות לנשים 17:00
 מנחה, תשליך 17:15
 דף יומי  18:10
 שיחה בענייני דיומא 19:10
ערבית, הדלקת נרות לאחר זמן  19:32

 זה
 

    יום ב' דראש השנה
 שחרית    8:00

 (10:15)תקיעת שופר סביב  
 לימוד הורים וילדים   17:00
 לילדיםתקיעות  17:35
 דף יומי   17.30
 תקיעות לנשים  18.10
 מנחה 18.25
שיעור: "מה עושים מחר    19.00

מדריך מעשי   -הנה זה מגיע בבוקר?" 
  לימים הראשונים של השמיטה

 ערבית ומוצאי חג  19:33

 

 צום גדליה 
 תחילת הצום  5:07
 סליחות ושחרית מנין ראשון 5:35

  )בבית הכנסת(
 ושחרית מנין שניסליחות  6:40

 )אולם סלסני(  
 סליחות ושחרית מנין שלישי 7:40

  )בבית הכנסת( 
 מנחה גדולה   13:30

   מנחה קטנה :2018
 וערבית גמר הצום 19:12

 
 
 

 

 
 ימי חול עשרת ימי תשובה  

 ג( ו, א, )ימים  5:40ב(,  ום)י 5:35
 ושחרית מנין ראשון  סליחות 

 )בבית הכנסת(
 ושחרית מנין שניסליחות  6:40

 )אולם סלסני(  
 סליחות ושחרית מנין שלישי 7:40

  )בבית הכנסת( 
 מנחה גדולה 13:30
 מנחה קטנה  18:30
 ערבית 21:30, 21:00, 19:10

 

  פרשת וילך -שבת שובה ערב 
 מנחה גדולה 13:30
 מוקדם וקבלת שבת מנחה    17:15
 הדלקת נרות לא לפני    17:34
 ( 18:55)שקיעה הדלקת נרות  18:15
 קבלת שבתומנחה  18:35

 
 פרשת וילך  -שבת שובה 

 תפילת שחרית בבית הכנסת 8:15
 תפילת שחרית באולם סלסני  8:45

 דרשת שבת שובה באנגלית  10.15
 מנחה גדולה 13:30
 לימוד הורים וילדים   16:00
 דרשת שבת שובה 16:30
 מנחה ב   17:30
 מנחה ג   18:05
 דף יומי  18:30
 ערבית ומוצאי שבת  19:29

 
   ערב יום הכיפורים

 סליחות ושחרית  8:00, 7:00, 6:00
 מנחה  14:00, 13:30
 הדלקת נרות, תפילה זכה 18:08

 ( 18.48)שקיעה 
 כל נדרי, שיחה, ערבית 18:20

 דף יומי של יו"כ אחרי שיר היחוד 

 

  יום הכיפורים
 פסוקי דזמרא, המלך, שחרית 7:30

 , מוסף יזכור   10:30
  מנחה, שיחה, נעילה 16:10
 מוצאי יו"כ, קידוש לבנה  19:20

 לימוד הורים וילדים   20:30-21:00
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  בין יוה"כ לסוכות
 שחרית  8:15, 7:15(, 6:10' ב)יום  6:15

 מנחה 18:25, 13:30
 ערבית  21:30, 21:00, 19:05

 

  פרשת האזינוערב שבת 
 מנחה גדולה   13:30
 מוקדם וקבלת שבת מנחה    17:05
 הדלקת נרות לא לפני    17:26
 ( 18:45הדלקת נרות )שקיעה  18:06
 קבלת שבתומנחה  18:25

 
 פרשת האזינו שבת 

 תפילת שחרית בבית הכנסת 8:15
 תפילת שחרית באולם סלסני  8:45

 מנחה גדולה   13:30
 לימוד הורים וילדים     17:00
   תפילת מנחה   17:30
 תפילת מנחה  18:00
 דף יומי    18:25
 ערבית ומוצאי שבת    19:20

 

  יום א' דסוכות
 ( 18:42הדלקת נרות )שקיעה  18:02
 מנחה, שיחה, ערבית 18:20
 שחרית, קריאת התורה, מוסף    8:15

 מנחה גדולה 13:30
 "דילוגי סוכה" לילדים 15:00
   לימוד הורים וילדים  17:30
 מנחה 18:00
 דף יומי  18:20
 ערבית מוצאי חג,  19:16

 
 חול המועד תפילות ב

 שחרית   8:30, 7:00
 מנחה 18:20, 13:30
 ערבית 21:30, 21:00, 19:00

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  שבת חול המועדערב 
 מוקדם וקבלת שבת מנחה  17:00
 הדלקת נרות לא לפני  17:18
 ( 18:36הדלקת נרות )שקיעה    17:57
 וקבלת שבת מנחה 18:15

 
 שבת חול המועד 

 קריאת התורה, קהלת,שחרית,    8:15
 מוסף 

 מנחה גדולה   13:30
 לימוד הורים וילדים     17:00
 מנחה קטנה    17:30
 דף יומי    18:15
 מוצאי שבת, ערבית   19:10

 

 ערב שמיני עצרת / הושענא רבה
 )אולם סלסני(  שחרית   6:45
 שחרית )בבית הכנסת( 8:30

 מנחה גדולה   13:30
 ( 18:32הדלקת נרות )שקיעה  17:53
 מנחה, שיעור, ערבית, הקפות   18:10

 

 שמיני עצרת /שמחת תורה 
 שחרית, הקפות, קידוש, קריאת    7:30

התורה, יזכור, תפילת גשם,  
 ( 12:31)חצות היום  מוסף

 מנחה 17:55
 דף יומי  18:15
 וצאי חג, ערבית מ  19:06

 
 עד שבת בראשית  

 שחרית   8.15, 7.15(, 6.10)ה  6.15
 מנחה   18.10,  13.30
   ערבית   21.30. 21.00, 18.50

 
 
 


