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  Shabbat Parshat Vayikra Shabbat, March 20    ויקראפרשת  שבת  ניסן  'ז, בתיום ש   
 Shabbat Hagadol Drasha (one week early) 15:55  (מוקדמת בשבוע)  דרשת שבת הגדול  

  Thursday, March 25   ניסן  ב, י"חמישייום   

 Shacharit and Siyum for Taanit Bechorot 6:00  סיום לתענית בכורות ו  תפילת שחרית  

 Mincha 17:35  תפילת מנחה   

 Sunset 17:54  שקיעת החמה   

 … Bedikat Chametz after 18:14  … בדיקת חמץ אחרי    

 Maariv 21:00 תפילת ערבית   

  Erev Shabbat Hagadol Friday, March 26  שבת הגדולערב    ניסן  גי, י" ששיום   
 Daylight Savings Time begins 2:00  תחילת שעון קיץ    

 Shacharit 7:00  תפילת שחרית   

  חמץ [מגן אברהם] {גר"א}  רו עסוף זמן בי   
  ") לא אומרים "כל חמירא ; מלבד הנשאר לשבת(

{11:44} [11:29] 
Burn chametz until … {Gra} [Magen Avraham] 
(besides that for Shabbat; do not say “Kol Chamira”) 
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 Early Mincha 17:25  תפילת מנחה מוקדמת

  סוף זמן תפילת מנחה מוקדמת 
17:39 

Finish early Mincha by … 

 … Early candle lighting & a 24-hr. candle after  …  אחרי שעות-24ונר  הדלקת נרות מוקדמת

 … Finish early candle lighting by 18:00  סוף זמן הדלקת נרות מוקדמת 

 … Begin Kiddush and seuda by 19:02  … קידוש ותחילת הסעודה עד 

 … Best to repeat Shma after 19:32  … לחזור על קריאת שמע אחריטוב  

'ש
 

ה
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:18  שעות -24ונר   הדלקת נרות 53  Candle lighting and a 24-hour candle 

 Mincha 18:40  תפילת מנחה 

 Sunset 18:55  שקיעת החמה 

  Shabbat Hagadol Parshat Tzav Shabbat, March 27  פרשת צו שבת הגדול  יום שבת, י"ד ניסן   
 Shacharit 6:30  תפילת שחרית   

 Latest Shma 9:40  מע שריאת ק מןזוף ס  

 Eat Chametz until … {Gra} [Magen Avraham] [10:12] {10:42}  [מגן אברהם] {גר"א} …סוף זמן אכילת חמץ  

 Bitul Chametz until … {Gra} [Magen Avraham] [11:29] {11:44}  [מגן אברהם] {גר"א} …סוף זמן ביטול חמץ  

  סעודה שלישית: אם אוכלים מזונות, ל  
  … לפניאותה ראוי להתחיל 

15:51 
For seuda shlishit: if eating mezonot, 
best to begin the meal before … 

 Shiur 17:00  שיעור   

 Mincha 18:00  תפילת מנחה   

  Sunset 18:56  שקיעת החמה   

 Maariv for Chag (vaTodi'enu and Hallel) 19:16  , הלל) ותודיענו( ת לחגתפילת ערבי  

  
  … אחריהכנות לחג , "ברוך המבדיל"צאת שבת, 

19:33 

Shabbat ends, “Baruch Hamavdil”,  
preparations for Chag after … 

 Candle lighting for Chag from an existing flame  מאש קיימת יום טוב הדלקת נרות    

 … Best to repeat Shma after  … טוב לחזור על קריאת שמע אחרי  

 … Finish Afikomen by 00:45  חצות לילה   

  Pesach First Day Sunday, March 28יום ראשון     –פסח   יום ראשון, ט"ו ניסן   
 Shacharit (Tefillat Tal) 8:30  ) טלתפילת (  תפילת שחרית  

 Latest Shma 9:39  מע שריאת ק מןזוף ס  

 Mincha 18:40  תפילת מנחה   

 Sunset 18:56  שקיעת החמה   

 Shiur 19:00  שיעור   

 Chag ends, Maariv (V'ten bracha and Omer) 19:34  העומר) פירת (ותן ברכה וס, תפילת ערבית חגהצאת   
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   Chol Hamoed Mon.–Thu., March 29–April 1חול המועד     י"ט ניסן–חמישי, ט"ז–ימי שני  
  Shacharit 7:00  תפילת שחרית   

 Latest Shma 9:38-9:36  מע שריאת ק מןזוף ס  

 Mincha 18:40  תפילת מנחה   

 Sunset 18:57-18:59  שקיעת החמה   

 Maariv 21:00  תפילת ערבית   

  Erev Shabbat Pesach Seventh Day Friday, April 2 ערב שבת שביעי של פסח      יום ששי, כ' ניסן   
 Shacharit 7:00  תפילת שחרית   

 Latest Shma 9:35  מע שריאת ק מןזוף ס  
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 Early Mincha, Mizmor Shir 17:25  תפילת מנחה מוקדמת, מזמור שיר 

  סוף זמן תפילת מנחה מוקדמת 
17:42 

Finish early Mincha by … 

 … Early candle lighting & Yahrzeit candle after  …  אחרי ונר נשמה הדלקת נרות מוקדמת

 … Finish early candle lighting by 18:00  מוקדמת סוף זמן הדלקת נרות 

 … Begin Kiddush and seuda by 19:07  … קידוש ותחילת הסעודה עד 

 … Repeat Shma and count Omer after 19:37  … לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר אחרי 

ה
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 Candle lighting and Yahrzeit candle 18:40  ונר נשמה   הדלקת נרות 

 Mincha, Mizmor Shir 18:45  תפילת מנחה, מזמור שיר 

 Sunset 19:00  שקיעת החמה 

 Maariv 19:20  תפילת ערבית 

 … Best to repeat Shma and count Omer after 19:37  … טוב לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר אחרי 

  Shabbat Pesach Seventh Day Shabbat, April 3שביעי של פסח   שבת   , כ"א ניסן שבתיום   
 Shacharit (Shir Hashirim) 8:00  (שיר השירים)  תפילת שחרית  

 Latest Shma 9:34  מע שריאת ק מןזוף ס  

 … Yizkor after 9:45  … יזכור אחרי    

 Mussaf – for Chag with additions for Shabbat   חג עם הוספות לשבת של  –תפילת מוסף   

 Shiur 17:00  שיעור   

 Mincha 18:00  תפילת מנחה   

 Sunset 19:00  שקיעת החמה   

 Shabbat and Chag end, Maariv 19:38  חג, תפילת ערביתשבת וצאת   

 … Chametz permitted after 20:30  … אכילת חמץ אחרי   

  
  

  בברכת חג פסח כשר ושמח! 


