
שחרית

06:3007:3008:30:(מזמור שיר/הודו)חול 

06:3008:25:(ברכות)שבת 

מנחה

 דקות לפני השקיעה10-לא פחות מ14:00: חול

(מעוגל) דקות לפני השקיעה 14:0030:תענית

 דקות אחרי זמן הדלקת נרות 10:ערב שבת

(מעוגל) דקות לפני  כניסת שבת 80:(בקיץ)מנין מוקדם 

17:30מתחיל בחג הפסח וממשיך כל עוד תחילת התפילה לא לפני 

13:30- מנחה גדולה :שבת קודש

 (מעוגל) דקות לפני צאת השבת 80- מנחה קטנה 

ערבית

20:4523:00(מעוגל) דקות אחרי השקיעה לקריאת שמע 18:חול

 דקות לפני סיום הצום 2שהוא , בזמן קריאת שמע:תענית

בזמן יציאת השבת:ק"מוצש

https://www.kehilatariel.comנא לעקוב אחרי הודעות ההנהלה ובאתר הקהילה 

היוזם והעורך של הלוח במתכונתו המקורית, ל"נפתלי הירצקא בן אלתר אברהם הלוי בורשטיין ז' הלוח מוקדש לזכרו של חברנו ר

ג"סדר התפילות בבית כנסת אריאל לשנת תשפ



הדלקת נרותתאריך לועזיתאריך עבריחג/שבת

צאת 

/ השבת 

חג

מנחה ערב 

שבת 

מוקדם

מנחה ערב 

חג/שבת

מנחה 

חג/ שבת 

מנחה 

בחול 

בשבוע 

שלפני

ערבית 

בחול 

בשבוע 

שלפני

הערות לשבוע שלפני השבת

26/09/202218:1418:2417:30תשרי' אא ראש השנה

27/09/202219:0819:0717:3018:30תשרי' בב ראש השנה

01/10/202218:0719:0218:1717:4018:1518:50תשרי' ושבת שובה- וילך 

תחילת הצום , צום גדליה- ' יום ד

ערבית , 18:00מנחה , 5:20

18:50סיום הצום , 18:48

זמנים נוספים יפורסמו בנפרד05/10/202218:0218:5714:0016:15תשרי' ייום כיפור

08/10/202217:5818:5318:0817:3518:0518:40ג תשרי"יהאזינו

10/10/202217:5618:5118:0618:10ו תשרי"טא סוכות

קהלת15/10/202217:5018:4518:0017:2518:0018:35תשרי' כשבת חול המועד

17/10/202217:4718:4317:5718:00ב תשרי"כשמיני עצרת

שבת מברכין22/10/202217:4218:3717:5217:1517:5018:25ז תשרי"כבראשית

ח חשון ביום שלישי וביום רביעי"ר30/10/202217:3418:3117:4417:1017:4518:20חשון' דנח

05/11/202216:2817:2516:3816:0516:3517:10א חשון"ילך לך

 2:00-שעון חורף מיום ראשון ב

אור ליום שלישי ; לפנות בוקר

"ותן טל ומטר"מתחילים 

12/11/202216:2317:2016:3316:0016:3017:05ח חשון"יוירא

שבת מברכין19/11/202216:1917:1716:2915:5516:2517:00ה חשון"כחיי שרה

ח כסלו ביום חמישי וביום שישי"ר26/11/202216:1717:1516:2715:5516:2016:55כסלו' בתולדות

03/12/202216:1617:1516:2615:5516:2016:55כסלו' טויצא

10/12/202216:1617:1616:2615:5516:2016:55ז כסלו"טוישלח

שבת מברכין17/12/202216:1817:1816:2816:0016:2516:55ג כסלו"כוישב

מקץ שבת ראש חודש 

נר ראשון של חנוכה אור ליום שני24/12/202216:2117:2116:3116:0016:2517:00כסלו' לוחנוכה

ח טבת ביום ראשון"ב ר31/12/202216:2517:2616:3516:0516:3017:00טבת' זויגש

07/01/202316:3017:3116:4016:1016:3517:10ד טבת"יויחי

יום , צום עשרה בטבת- ' יום ג

, 5:24תחילת הצום . הקדיש הכללי

סיום , 17:06ערבית , 16:10מנחה 

17:08הצום 

14/01/202316:3617:3616:4616:1516:4017:15א טבת"כשמות

שבת מברכין21/01/202316:4317:4216:5316:2016:4517:20ח טבת"כוארא

ח שבט ביום שני"ר28/01/202316:4917:4816:5916:3016:5017:25שבט' ובא

04/02/202316:5617:5417:0616:3517:0017:35ג שבט"ישבת שירה- בשלח 

ו בשבט ביום שני"ט11/02/202317:0218:0017:1216:4017:0517:40שבט' כיתרו



שבת מברכין18/02/202317:0818:0617:1816:4517:1017:45ז שבט"כשבת שקלים- משפטים 

ח אדר ביום שלישי וביום רביעי"ר25/02/202317:1418:1117:2416:5017:1517:50אדר' דתרומה

04/03/202317:1918:1717:2916:5517:2017:55א אדר"ישבת זכור- תצוה 

11/03/202317:2518:2217:3517:0017:3018:00ח אדר"ישבת פרה- כי תשא 

תחילת הצום . תענית אסתר- ' יום ב

ערבית , 17:15מנחה , 4:51

- ' יום ג; 18:02סיום הצום , 18:00

פורים

שבת - ויקהל פקודי 

שבת מברכין18/03/202317:3018:2717:4017:0517:3518:10ה אדר"כהחודש

25/03/202318:3519:3218:4518:1017:4018:15ניסן' גויקרא

-שעון קיץ מ; ח ניסן ביום חמישי"ר

 לפנות בוקר בלילה שבין יום 2:00

חמישי לשישי

01/04/202318:3919:3718:4918:1518:4519:20ניסן' ישבת הגדול- צו 

06/04/202318:4319:4018:5318:20ו ניסן"טפסח

ז אכילת "ס, תענית בכורות' יום ד

11:28ביעור חמץ , 10:13חמץ 

שיר השירים08/04/202318:4419:4218:5418:2018:5019:20ז ניסן"ישבת חול המועד

12/04/202318:4719:4518:5719:05א ניסן"כשביעי של פסח

שבת מברכין15/04/202318:4919:4717:3018:5918:2518:5519:25ד ניסן"כשמיני

שבת - תזריע מצורע 

22/04/202318:5419:5317:3519:0418:3519:0019:30אייר' אראש חודש

. יום הזכרון לשואה ולגבורה- 'יום ג

ח אייר ביום שישי ובשבת"ר

29/04/202318:5919:5817:4019:0918:4019:0019:35אייר' חאחרי מות קדושים

יום הזכרון לחללי מערכות - ' יום ג

יום העצמאות- ' יום ד. ישראל

06/05/202319:0420:0417:4519:1418:4519:0519:40ו אייר"טאמור

ג בעומר"ל- ' יום ג13/05/202319:0920:1017:5019:1918:5019:1019:45ב אייר"כבהר בחוקותי

שבת מברכין. יום ירושלים- ' יום ו20/05/202319:1420:1517:5519:2418:5519:1519:50ט אייר"כבמדבר

עירוב תבשילין26/05/202319:1820:1519:2819:35סיון' ושבועות

.ח סיון ביום ראשון"ר27/05/202319:1820:2018:0019:2819:0019:2519:55סיון' זנשא

03/06/202319:2320:2518:0519:3319:0519:3020:00ד סיון"יבהעלותך

10/06/202319:2620:2918:0519:3619:1019:3020:05א סיון"כשלח

שבת מברכין17/06/202319:2920:3218:1019:3919:1019:3520:05ח סיון"כקרח

ח תמוז ביום שני וביום שלישי"ר24/06/202319:3120:3318:1019:4119:1519:3520:10תמוז' החקת

01/07/202319:3120:3318:1019:4119:1519:4020:10ב תמוז"יבלק

08/07/202319:3120:3218:1019:4119:1019:4020:10ט תמוז"יפנחס

תחילת . ז בתמוז"צום י- ' יום ה

ערבית , 19:20מנחה , 4:13הצום 

20:11סיום הצום , 20:09

שבת מברכין15/07/202319:2920:3018:1019:3919:1019:3520:10ו תמוז"כמטות מסעי

ח אב ביום רביעי"ר22/07/202319:2620:2618:0519:3619:0519:3520:05אב' דשבת חזון- דברים 



29/07/202319:2120:2118:0019:3119:0019:3020:05א אב"ישבת נחמו- ואתחנן 

תחילת . צום תשעה באב- ' יום ה

ערבית , 19:15מנחה , 19:43הצום 

20:02סיום הצום , 20:00

05/08/202319:1620:1417:5519:2618:5519:2520:00ח אב"יעקב

שבת מברכין12/08/202319:0920:0717:5019:1918:4519:1519:50ה אב"כראה

ח אלול ביום חמישי וביום שישי"ר19/08/202319:0219:5917:4019:1218:4019:1019:45אלול' בשופטים

26/08/202318:5419:5017:3519:0418:3019:0519:40אלול' טכי תצא

02/09/202318:4519:4118:5518:2018:5519:30ז אלול"טכי תבוא

09/09/202318:3619:3218:4618:1518:4519:20ג אלול"כניצבים וילך

16/09/202318:2719:2218:3519:15תשרי' אשבת א ראש השנה


