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 יום זמני התפילות 

סליחות, שחרית  08:30  
 

כ"ב אלול ,יום א' 22.09    

 יום ראשון של סליחות 

תכנית אומנותית, הדלקת נרות, ערביתמנחה,   17:30  
מראשבהרשמה   סעודת חג ב"סינגוגה מארה"  19:45 

 29.09 כ"ט אלול  ,'יום א  

 ערב ראש השנה

שחרית  09:30        
, מוסףתקיעת שופר  11:00  
מנחה, תשליך, ערבית  18:30  

םקיי נרהדלקת נרות מ   אחרי 19:50 

30.09 ' תשרי א ,'יום ב  
ראשוןהיום הראש השנה,   

שחרית  09:30        
, מוסףתקיעת שופר  11:00  
, ערביתרשהדמנחה,   18:30  

ת נרות לקהד    אחרי 19:48

1.10    , ב' תשרי'גיום 
שניהיום הראש השנה,   

רביתעת שבת, מנחה, הדלקת נרות, קבל  18:00  
04.10   ה' תשרי ,ערב שבת

 ערב שבת שובה 

שחרית, קריאת התורה, מוסף  09:30 

, הבדלה נחה, ערביתמ  18:30 
05.10 ' תשרי ת, ושב  

 שבת שובה 

מנחה  13:00 

ית, ערבנדרי לכהדלקת נרות,   18:15  
 יום ג', ט תשרי  08.10 

 ערב יום כפור

תשחרי  09:30 

ףמוס, יזכור  11:30 

מנחה  17:20 

נעילה  18:20 

תקיעת שופר וערבית  19:20 

הבדלה  19:33 

09.10 תשרי  ' , י' יום ד  
 יום כפור

רביתעת שבת, מנחה, הדלקת נרות, קבל  18:00 11.10    תשרי י"ב ,ערב שבת

, מוסףהתורה שחרית, קריאת  09:30 

נחה, ערבית, הבדלה מ  18:15 

12.10 תשרי   י"ג ת,שב  
 



 יום זמני התפילות 

הדלקת נרות, מנחה, ערביתב"סינגוגה מארה"   18:00 

בהרשמה מראש)מכוסה ברזנט(  קידוש בסוכה   19:15 
 יום א', י"ד תשרי  13.10

ב סוכות ער  

 09:30 דוש בסוכהי, קאת התורה, מוסףקרי ,נטילת לולב  ,שחריתב"סינגוגה מארה"  

הבסוכדוש יק  מנחה, ערבית, " מארה סינגוגה" ב   18:00 

םקיי נרהדלקת נרות מ   אחרי 19:25 

14.10 תשרי  ', ט"ו יום ב  
אשון רהיום ה סוכות,  

 09:30 דוש בסוכהי, קאת התורה, מוסףקרי ,נטילת לולב ,שחרית ב"סינגוגה מארה" 

 18:15 , הבדלה ערביתדרשה, מנחה,   

הדלקת נרות    אחרי 19:23

15.10 ', ט"ז תשרי  יום ג  
שני היום הסוכות,   

את התורה, מוסףקרי ,נטילת לולב ,שחרית  08:00 

נחה, ערביתמ   18:00 
    ז תשרי"י יום ד', 16.10
 חול המועד סוכות 

את התורה, מוסףקרי ,נטילת לולב ,שחרית  08:00 

נחה, ערביתמ  18:00 
    תשרי ח"י ',היום  17.10
 חול המועד סוכות 

את התורה, מוסףקרי ,לולבנטילת  ,שחרית  08:00 

הדוש בסוכיק ערבית, קבלת שבת, מנחה, " מארה סינגוגה" ב   18:00 
תשרי    ט, י"תערב שב 18.10  

חול המועד סוכות ערב שבת   

 09:30 הדוש בסוכיק, חרית, קריאת התורה, מוסףש "מארה סינגוגה"ב 

נחה, ערבית, הבדלה מ  18:00 
 שבת, כ תשרי 19.10

סוכות  דועמשבת חול ה  

 08:00 קריאת התורה, מוסףענות, הושנטילת לולב,  חרית,ש 
הדלקת נרות, מנחה, ערבית  18:00 

20.10 כ"א תשרי ם א' יו  
א הושענא רב  

שמיני עצרת ערב  

 09:30 שחרית   
מוסףיזכור,   11:00 

 18:00 קפותהנחה, ערבית, מ  

19:13 נרות מנר קיים הדלקת     אחרי

21.10    יום ב', כ"ב תשרי 
 שמיני עצרת

שמחת תורהרב ע  

 09:30 שחרית 

קריאת התורה, מוסף ,הקפות  10:30 

 18:00  , הבדלהערביתדרשה, מנחה,  

דלקת נרות ה    אחרי 19:12

 יום ג', כ"ג תשרי  22.10
תורהחת מש  

 

 

 
ה!כתיבה וחתימה טוב    


