
 לאומי )במת"ל(   ורניבית מדרש ת
"גפני תפילה ושעורים לשבת · חורף תש זמ  

 

 תפילות קבועות 
 ( # בשבתות מסומנות   8:00)  8:15 א:מנין שחרית 
 8:45 ב:מנין שחרית 

   13:30מנחה מנין א: 

 שיעורים 
 7:05עמוד יומי: 

: מיד אחרי שחרית  על התורה( עמק דברפרשת השבוע )
 מנין ב 

 אחרי מנחה מנין בשעון חורף  דף יומי וסעודה שלישית:
 לימוד הורים וילדים: 

 שעה לפני מנחה ב.    -שעון קיץ 
צאת השבתשעה לאחר  -שעון חורף 

 פרשת 
 השבוע 

 תאריך 
 עברי

 תאריך 
 לועזי

 הדלקת 
 נרות 

 מנחה 
 וקבלת שבת 

 שקיעת 
 החמה 

 מנחה בשבת 
 מנין ב 

 ערבית ומוצ”ש

 18:39 17:15 18:04 17:45 17:24 אוק -22 כ"ז תשרי * בראשית
 18:32 17:05 17:57 17:35 17:17 אוק -29 מרחשון ד' נח 

 התחלת שעון חורף 
 17:27 16:00 16:51 16:30 16:11 נוב-5 מרחשון  י"א 8:00שחרית    #לך לך 
 17:23 16:00 16:46 16:25 16:06 נוב -12 מרחשון  י"ח 8:00שחרית   #וירא 

 17:19 15:55 16:42 16:20 16:02 נוב -19 מרחשון "ה כ  *חיי שרה 
 17:18 15:55 16:39 16:20 16:00 נוב -26 ב' כסלו תולדות 

 17:17 15:50 16:39 16:20 15:59 דצמ -3 ' כסלו ט ויצא 
 17:18 15:55 16:39 16:20 15:59 דצמ -10 כסלו  ט"ז וישלח 
 17:20 15:55 16:41 16:20 16:01 דצמ -17 כסלו "ג כ * וישב 

 17:19/17:24 15:55 16:44 16:25 16:24 דצמ -24 כסלו ל'  1מקץ 

 17:28 16:05 16:48 16:30 16:09 דצמ -31 טבת ז' ויגש
 17:33 16:10 16:54 16:35 16:14 ינו -7 טבת  די" ויחי 

 17:39 16:15 16:59 16:40 16:20 ינו -14 טבת  כ"א שמות  
 17:44 16:20 17:06 16:45 16:26 ינו -21 טבת חכ" וארא *

 17:50 16:25 17:12 16:50 16:32 ינו -28 שבט  ו' בא
 17:56 16:30 17:18 17:00 16:39 פבר -4 שבט "ג י בשלח )שירה(  

 18:02 16:35 17:24 17:05 16:45 פבר-11 שבט כ' יתרו 
 שקלים/ משפטים

* 
 18:08 16:45 17:30 17:10 16:51 פבר-18 שבט  זכ"

 18:13 16:50 17:36 17:15 16:56 פבר-25 אדר  ד' תרומה 
 18:18 16:55 17:41 17:20 17:02 מרץ -4 אדר  י"א זכור/ תצוה

 18:23 17:00 17:47 17:25 17:07 מרץ -11 ראד י"ח פרה/ כי תשא
-ויקהל

 * פקודי/החודש
 18:28 17:05 17:51 17:30 17:12 מרץ -18 אדר הכ"

  שעון חורף  סוף

  מנחה   
 ב

פלג  
 מנחה 

הדלקת  
 ערבית  דף יומי מנחה ג  מנחה ב  שקיעה  ג   מנחה נרות 

 19:33 18:30 18:05 17:30 18:56 18:35 18:17 17:37 17:25 מרץ -25 ג' ניסן   ויקרא
 19:38 18:35 18:10 17:30 19:01 18:40 18:21 17:41 17:30 אפר-1 ' ניסן י צו/הגדול

 
 מברכים  שבת   *

 8:15במקום   #8:00 שחרית במנין מרכזי  
 .   שבת  נר מדליקין חנוכה  נר לאחר ומיד  , חנוכה נר מדליקין החמה  שקיעת  קודם דקות   25ערב לפנות  ק ”עש   : חנוכה שבת  1
 . 17:24וצאת השבת בשעה   ,17:19ערבית בשעה   .  דקות אחר השקיעה 35מדליקין נר חנוכה    מוצש”ק ב



 לאומי )במת"ל(   תורניבית מדרש 
פ"ג לה ושעורים לימות החול · חורף תש זמני תפי   

  
 תפילות קבועות 

   6:15שחרית מנין א: 
 ( 5:55; תענית 6:00; ר”ח 6:10)ימי ב, ה  
 8:15/ מנין ג:  7:15מנין ב: 

 9:15: בלבד  מנין ד בימי שישי
 13:30מנחה מנין א: 

 19:00: )שעון חורף בלבד( בערבית מנין 
 21:30: דמנין  / 21:00: גמנין  ערבית

 שיעורים 
 20:00, 7:05, ימי ב, ה( 5:25)  5:30דף יומי: 

 6:35עמוד יומי: 
 20:30–21:30 ג: יום (קידושין )מסכת  גמרא בעיון 

 )פעם בשבועיים(  20:30–21:30 א : יום )אנגלית( נ"ך
 
 

מעריב   
 מנין א 

מנחה  
 מנין ב 

 פרשת השבוע  תאריך עברי  תאריך לועזי 

 בראשית כ"ז תשרי  -כ"ג  18-22/10 17:45 18:25  

 נח  מרחשון  ד –תשרי  חכ" 23-29/10 17:40 18:20  

 התחלת שעון חורף 
   1לך לך מרחשון  י"א– ה' 30/10-5/11 16:30 17:15   יום ב תענית שני קמא, יום ה תענית  1
 2וירא   מרחשון  י"ח – י"ב 6-12/11 16:25 17:10 יום ב תענית שני בתרא  2

 חיי שרה מרחשון   כ"ה -י"ט  13-19/11 16:20 17:05 

 תולדות   ב' כסלו – מרחשוןו כ”  20-26/11 16:20 17:00  

 ויצא  כסלו  ט'  -ג'  27/11-3/12 16:20 17:00  

 וישלח  כסלו  ט"ז -י'  4-10/12 16:20 17:00  

 וישב כסלו כ"ג  –י"ז  11-17/12 16:20 17:00  
מי חנוכה )יום ב עד יום ב הבא(:  י 3

 ( 6:00)ר"ח  6:05שחרית מנין ראשון 
   3מקץ כסלו   ל' –כ"ד  18-24/12 16:20 17:05

 ויגש טבת ז'  –א'  25-31/12 16:25 17:10  
מותר לאכול    תענית י' בטבת:  ג יום  4

סוף הצום  ,  16:15מנחה ,  5:23עד  
 17:10, ערבית  17:08

 4ויחי  טבת די" - ח' 1-7/1 16:30 17:15

 שמות   טבת  כ"א –ט"ו  8-14/1 16:35 17:20  

 וארא   טבת חכ"  -כ"ב  15-21/1 16:40 17:25

 בא  שבט ו' –טבת  טכ" 22-28/1 16:50 17:30  

 בשלח  שבט  י"ג  –ז'  29/1-4/2 16:55 17:40  

 יתרו  שבט   כ' –י"ד  5-11/2 17:00 17:45  

 שקלים/ משפטים שבט  כ"ז –כ"א  12-18/2 17:05 17:50  

 תרומה   ר ' אד ד -שבט  חכ" 19-25/2 17:15 17:55  
 זכור/ תצוה אדר י"א –' ה 26/2-4/3 17:20 18:00  
: מותר לאכול  תענית אסתר ביום   5

, סוף הצום  17:10, מנחה 4:49עד  
17:59   

 זמנים לפורים יפורסמו בנפרד 

 5 פרה/ כי תשא אדר י"ח– י"ב 5-11/3 17:25 18:05

 אדרכ"ה  –י"ט  12-18/3 17:30 18:10 
-ויקהל

 פקודי/החודש 
 ויקרא  ג' ניסן   – אדר וכ" 19-25/3 17:35 18:20 

 שעון חורף  סוף

 צו/הגדול ניסן ' י –' ד 26/3-1/4 18:40 19:20 

 


