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 Chol Hamoed  September 22 – 23 חול המועד      תשרי  זי"  –ז"ט

 Shacharit 7:00  תפילת שחרית

 Shma end time 9:30  סוף זמן קריאת שמע
 Mincha 18:20  תפילת מנחה

 Sunset 18:36-18:35  שקיעת החמה

 Maariv 21:00  תפילת ערבית

   

 Erev Shabbat  Friday, September 17 פרשת האזינו     ערב שבת  תשרי  אי"יום ששי, 

 Shacharit 7:00  תפילת שחרית

 Candle lighting for Shabbat 18:23  שבת  הדלקת נרות
 Mincha 18:25  תפילת מנחה

 Sunset 18:43  שקיעת החמה

 Shabbat Haazinu Shabbat, September 18    פרשת האזינו שבת  תשרי  בי"יום שבת, 

 Shacharit 8:00  תפילת שחרית

 Shma end time 9:29  סוף זמן קריאת שמע

 Shiur 16:45  שיעור

 Mincha 17:45  תפילת מנחה

 Sunset 18:41  שקיעת החמה

 Shabbat ends, Maariv 19:19  , תפילת ערבית שבתצאת 

 Sunday, September 19    תשרי  ג, י"ראשוןיום 

 Shacharit 6:15  תפילת שחרית

 Mincha 18:25  תפילת מנחה

 Sunset 18:40  שקיעת החמה

 Maariv 21:00  תפילת ערבית

 Erev  Succot  Monday, September 20    סוכות  ערב  תשרי  ד, י"שנייום 

 Shacharit 7:00  תפילת שחרית

 Candle lighting for Yom Tov 18:19  הדלקת נרות יום טוב 
 Mincha 18:25  תפילת מנחה

 Sunset 18:39  שקיעת החמה

 Maariv 18:59  תפילת ערבית

 … Ideal to repeat Shma after 19:16  …לחזור על קריאת שמע אחרי טוב 

 Succot First Day   Tuesday, September 21סוכות יום א'    תשרי  ו"י, טלישש  יום

 Shacharit 8:00  תפילת שחרית
 Shma end time 9:30  סוף זמן קריאת שמע

 Mincha 18:20  תפילת מנחה

 Sunset 18:37  שקיעת החמה

 Yom Tov ends, Maariv 19:15  , תפילת ערביתהחג צאת
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 Chol Hamoed  Sunday, September 26 חול המועד      שרי ת כ', אשוןיום ר

 Shacharit 7:00  תפילת שחרית

 Shma end time 9:30  סוף זמן קריאת שמע
 Mincha 18:15  תפילת מנחה

 Sunset 18:31  שקיעת החמה

 Maariv 21:00  תפילת ערבית

 Hoshana Raba  Monday, September 27   הושענא רבה  , כ"א תשרי שנייום 

  תפילת שחרית
  ) ללא "נשמת" , (פסד״ז של יו״ט בתוספת "מז' לתודה" 

7:00 Shacharit (Pesukei D’z of Yom Tov, 
adding “Mizmor L’Todah”, without “Nishmat”) 

 Candle lighting (and a yahrzeit candle) 18:09  הדלקת נרות יום טוב (ונר נשמה) 
 Mincha 18:15  תפילת מנחה

 Sunset 18:29  שקיעת החמה
 Maariv 18:49  תפילת ערבית

 … Ideal to repeat Shma after 19:07  …לחזור על קריאת שמע אחרי טוב 
 Hakafot 19:15  הקפות

 Shmini Atzeret / Simchat Torah  Tuesday, September 28שמיני עצרת ושמחת תורה    תשרי   ב"כ , יליששיום 

 Shacharit (Tefillat Geshem) 8:00  תפילת שחרית (תפילת גשם)

 Shma end time 9:30  סוף זמן קריאת שמע

 Hakafot 9:30  הקפות

 Midday 12:30  חצות היום 

 . . . Yizkor – not before 13:00  לא לפני . . .  –יזכור 

 Mincha 18:10  תפילת מנחה

 Sunset 18:28  שקיעת החמה

 Yom Tov ends, Maariv 19:05  צאת החג, תפילת ערבית

  
  בברכת חג שמח!

 Erev Shabbat Chol Hamoed  Friday, September 24     חול המועד ערב שבת  תשרי  חי"יום ששי, 

 Shacharit 7:00  תפילת שחרית

 Candle lighting for Shabbat 18:13  שבת הדלקת נרות 
 Mincha, Mizmor Shir 18:15  , מזמור שירתפילת מנחה

 Sunset 18:33  שקיעת החמה
 Maariv 18:53  תפילת ערבית

 … Ideal to repeat Shma after 19:11  …לחזור על קריאת שמע אחרי טוב 

 Shabbat Chol Hamoed Shabbat, September 25שבת חול המועד      תשרי  י"טיום שבת, 

  (מגילת קהלת)  תפילת שחרית 
  עם הוספות לשבת  ״טף: ליותפילת מוס

8:00 
Shacharit (Megillat Kohelet) 
Mussaf: for Yom Tov with Shabbat additions 

 Shma end time 9:30  סוף זמן קריאת שמע

 Midday 12:31  חצות היום 

 Shiur 16:35  שיעור

 Mincha 17:35  תפילת מנחה

 Sunset 18:32  שקיעת החמה

 Shabbat ends, Maariv 19:09  , תפילת ערבית שבתצאת 


