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 First Selichot  Shabbat, August 28    סליחות ראשונות  אלול   'מוצאי שבת, כ 

 Sermon 00:10  דרשה 

 First Selichot (following Lithuanian custom) 00:40 סליחות ראשונות (כמנהג ליטא) 

 Selichot days  Aug. 29–Sep. 5ימי סליחות      אלול   חכ" -א כ"

 Selichot and Shacharit (First Sunday 6:15) 5:45  ) 6:15 הראשון  'יום א(  סליחות ותפילת שחרית

 Mincha 18:30  תפילת מנחה

 Sunset 19:07-18:58  שקיעת החמה 

 Maariv 21:00  תפילת ערבית 

 Erev Rosh Hashanah  Monday, September 6ערב ראש השנה    אלול   טכ" י, נ יום ש

 Selichot and Shacharit (Hatarat Nedarim) 6:00  ותפילת שחרית (התרת נדרים) סליחות  

 Candle lighting, and a 24-hour candle 18:37  שעות - 24הדלקת נרות יום טוב ונר 

 Mincha 18:40  תפילת מנחה

 Sunset 18:57  שקיעת החמה 

 Maariv (Hamelech Hakadosh) 19:17  )קדוש (המלך ה תפילת ערבית 

 . . . Ideal to repeat Shma after 19:35  טוב לחזור על קריאת שמע אחרי . . . 

 Rosh Hashanah First Day   Tuesday, September 7ראש השנה יום א'     י, א' תשרי לישיום ש

 Shacharit I 5:45  א'   תפילת שחרית

 . . . Shofar I – not before 7:15  לא לפני . . .  –  א' תקיעת שופר 

 Shacharit II 8:45  ' ב  תפילת שחרית

 . . . Shofar II – not before 10:15  לא לפני . . .  –  ' ב תקיעת שופר 

 Mincha 18:05  תפילת מנחה

  נוספת תקיעת שופר 
18:40 

Additional Shofar Blowing 

  , 2דירה  7תשליך (ליד נחל מאור 
  ) 1דירה  17נחל מאור ובגינה של 

Tashlich (outside Nahal Maor 7 Apt. 2, 
and in the garden of Nahal Maor 17 Apt. 1) 

 Sunset 18:56  שקיעת החמה 

 Shiur 19:00  שיעור 

  (מאש קיימת)  הדלקת נרות 
 19:33  . . .  לא לפני   – יום טוב והכנות ל 

Candle lighting (from an existing flame) and 
preparations for Yom Tov – not before . . . 

 Maariv  תפילת ערבית 

 Rosh Hashanah Second Day   Wednesday, September 8ראש השנה יום ב'     , ב' תשרי רביעי יום 

 Shacharit I 5:45  א'   תפילת שחרית

 . . . Shofar I – not before 7:15  לא לפני . . .  –  א' תקיעת שופר 

 Shacharit II 8:45  ' ב  תפילת שחרית

 . . . Shofar II – not before 10:15  לא לפני . . .  –  ' ב תקיעת שופר 

 Additional Shofar Blowing 18:10  נוספת תקיעת שופר 

 Mincha 18:25  תפילת מנחה

 Sunset 18:54  שקיעת החמה 

 Shiur 18:55  שיעור 

 Yom Tov ends, Maariv (Hamelech Hamishpat) 19:32  (המלך המשפט)   צאת החג, תפילת ערבית

 Fast of Gedaliah   Thursday, September 9  צום גדליה    ' תשרי ג, יחמישיום 

 Fast begins 5:06  תחילת הצום 

 Selichot and Shacharit 5:45  סליחות ותפילת שחרית 

 Mincha (Birkat Kohanim) 18:15  כהנים) תפילת מנחה (ברכת 

 Sunset 18:53  שקיעת החמה 

 Maariv 19:13  תפילת ערבית 

 Fast ends 19:18  גמר הצום 

 . . . Ideal to repeat Shma after 19:31  טוב לחזור על קריאת שמע אחרי . . . 
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 Erev Shabbat Shuva  Friday, September 10    שובה ערב שבת   ' תשרי ד,  ששי יום 

 Selichot and Shacharit 6:30  שחרית סליחות ותפילת  

 Candle lighting for Shabbat 18:32  שבת הדלקת נרות 

 Mincha 18:35  תפילת מנחה

 Sunset 18:52  שקיעת החמה 

 Shabbat Shuva  Shabbat, September 11   וילךשבת שובה פרשת   ' תשרי היום שבת, 

 Shacharit 8:00  שחרית תפילת 

 Shabbat Shuva Drasha 16:50  דרשת שבת שובה 

 Mincha 17:50  תפילת מנחה

 Sunset 18:50  שקיעת החמה 

 Shabbat ends, Maariv 19:28  ערבית צאת שבת, תפילת 

 Aseret Y’mai Tshuva  September 12-14עשרת ימי תשובה      ' תשרי ח-'ו

 Selichot and Shacharit 5:45  סליחות ותפילת שחרית 

 Mincha 18:30  תפילת מנחה

 Sunset 18:49-18:47  שקיעת החמה 

 Maariv 21:00  תפילת ערבית 

 Erev Yom Kippur  Wednesday, September 15ערב יום כיפור      , ט' תשרי י רביעיום 

 Selichot and Shacharit 6:45  סליחות ותפילת שחרית 

 Mincha 15:00 / 14:00  תפילת מנחה

  ת תוספת יום טוב) וַ (לשם מצ   תחילת הצום

18:25 

Fast begins (For the mitzvah of extending Yom Tov) 

 Candle lighting (and a 24-hour candle)  הדלקת נרות יום כיפור (ונר נשמה) 

 Tefillah Zakah  תפילה זכה 

 Kol Nidre 18:35  כל נדרי 

 Sunset 18:45  שקיעת החמה 

 Maariv  19:05  תפילת ערבית 

 . . . Ideal to repeat Shma after 19:23  לחזור על קריאת שמע אחרי . . . טוב  

 Yom Kippur  Thursday, September 16יום כיפור      , י' תשרי יחמישיום 

 Shacharit (Shir Shel Yom after Musaf) 7:30  (שיר של יום אחרי מוסף)תפילת שחרית  

 . . . Yizkor – not before 10:40  לא לפני . . .  – יזכור 

 Mincha 15:50  תפילת מנחה

 Dvar Torah 17:20  דבר תורה 

 Ne’ilah (V'chotmenu) 17:35  (וחתמנו) תפילת נעילה  

 Sunset 18:44  שקיעת החמה 

 Shma Yisrael, Hashem Hu Ha’elokim, Kaddish 18:58  שמע ישראל, ה' הוא האלוקים, קדיש תתקבל 

 Shofar, Maariv, Kiddush Levanah 19:04  תפילת ערבית, קידוש לבנה תקיעת שופר, 

  צאת החג, גמר הצום 
19:21 

Yom Tov ends, conclusion of fast 

),  ונר ששבת (על ייןהבדלה , קריאת שמע 
  אחרי. . .   והיתר מלאכה

Repeat Shma, Havdalah (on wine and existing 
flame), Melacha permitted after . . . 

  

  בברכת כתיבה וחתימה טובה 


