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Shabbat, April 13

 ח' ניסן,יום שבת
דרשת שבת הגדול
Thursday, April 18
Bedikat Chametz בדיקת חמץ
 י"ג ניסן,יום חמישי
Bedikat Chametz after …
19:30
… בדיקת חמץ אחרי
Friday, April 19
Erev Shabbat & Erev Pesach ערב שבת וערב פסח
 י"ד ניסן,יום ששי
Shacharit and siyum for Taanit Bechorot
7:00
תפילת שחרית וסיום לתענית בכורות
Eat Chametz until … {Gra} [Magen Avraham]
{10:29} [9:57]
{סוף זמן אכילת חמץ… ]מגן אברהם[ }גר"א
Bitul Chametz until … {Gra} [Magen Avraham]
{11:34} [11:18]
{סוף זמן ביטול חמץ… ]מגן אברהם[ }גר"א
Candle lighting
18:51
הדלקת נרות
Mincha, Mizmor Shir
18:55
 מזמור שיר,תפילת מנחה
Sunset
19:11
שקיעת החמה
Maariv (Hallel)
19:31
(תפילת ערבית )הלל
19:50
…טוב לחזור על קריאת שמע אחרי
Ideal to repeat Shma after …
Finish Afikomen by …
00:39
חצות לילה
Shabbat, April 20
Shabbat & Pesach First Day שבת ופסח – יום ראשון
 ט"ו ניסן,יום שבת
Shacharit (Shir Hashirim, Tefillat Tal)
8:30
( תפילת טל,תפילת שחרית )שיר השירים
Latest Shma
9:22
סוף זמן קריאת שמע
Mincha I
13:30
תפילת מנחה גדולה
Shiur
17:10
שיעור
Mincha II
18:10
תפילת מנחה קטנה
Sunset
19:11
שקיעת החמה
Shabbat & Yom Tov end, Maariv (Ten bracha,Omer)
19:50
( תפילת ערבית )ותן ברכה וס' העומר,צאת שבת וחג
Sun.-Wed., April 21-24
Chol Hamoed חול המועד
ט"ז – י"ט ניסן
Shacharit
7:00 / 8:30
תפילת שחרית
Mincha
18:55
תפילת מנחה
Sunset
19:12-19:14
שקיעת החמה
Maariv
21:00
תפילת ערבית
Thursday, April 25
Erev Pesach Seventh Day ערב שביעי של פסח
 כ' ניסן,יום חמישי
Shacharit
7:00 / 8:30
תפילת שחרית
Early Mincha
17:35
תפילת מנחה מוקדמת
Finish early Mincha before …
17:53
סוף זמן תפילת מנחה מוקדמת
… הדלקת נרות מוקדמת ונר נשמה אחרי
Early candle lighting & Yahrzeit candle after…
17:53
(Eruv Tavshilin, 24-hour candle)
( שעות24  נר,)עירוב תבשילין
Finish early candle lighting before …
18:10
סוף זמן הדלקת נרות מוקדמת
19:24
Begin Kiddush and seuda by …
סוף זמן קידוש
19:54
…לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר אחרי
Repeat Shma and count Omer after …
Candle lighting & Yahrzeit candle (Eruv Tavshilin)
18:55
(הדלקת נרות ונר נשמה )עירוב תבשילין
Mincha
19:00
תפילת מנחה
Sunset
19:15
שקיעת החמה
Maariv
19:35
תפילת ערבית
19:54
Ideal to repeat Shma and count Omer after …
…טוב לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר אחרי
Shabbat Hagadol Drasha

Shabbat HaGadol Parshat Metzora

שבת הגדול פרשת מצורע

17:10

יו"ט רגיל
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Friday, April 26

Pesach Seventh Day and Erev Shabbat שביעי של פסח וערב שבת

 כ"א ניסן,יום ששי
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שבת רגילה

!בברכת חג פסח כשר ושמח

שבת מוקדמת

Shacharit
8:00
תפילת שחרית
9:45
… יזכור אחרי
Yizkor after …
Early Mincha, Mizmor Shir
17:40
 מזמור שיר,תפילת מנחה מוקדמת
Finish early Mincha before …
17:54
סוף זמן תפילת מנחה מוקדמת
Early candle lighting from existing flame after…
17:54
…הדלקת נרות מוקדמת מאש קיימת אחרי
Finish early candle lighting before …
18:15
סוף זמן הדלקת נרות מוקדמת
19:25
Begin Kiddush and seuda by …
סוף זמן קידוש
19:55
…לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר אחרי
Repeat Shma and count Omer after …
Candle lighting from existing flame
18:56
הדלקת נרות מאש קיימת
Mincha, Mizmor Shir
19:00
 מזמור שיר,תפילת מנחה
Sunset
19:16
שקיעת החמה
Maariv
19:36
תפילת ערבית
19:55
…טוב לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר אחרי
Ideal to repeat Shma and count Omer after …
Shabbat Parshat Acharei Isru Chag
Shabbat, April 27
שבת פרשת אחרי אסרו חג
 כ"ב ניסן,יום שבת
Shacharit
8:00
תפילת שחרית
Shabbat Mincha I
13:30
תפילת מנחה גדולה
Shiur
17:15
שיעור
Shabbat Mincha II
18:15
תפילת מנחה קטנה
Shabbat Sunset
19:16
שקיעה שבת
Shabbat ends, Maariv
19:56
 תפילת ערבית,צאת שבת
Eat chametz after …
20:30
… אכילת חמץ אחרי

