
לוח זמנים והנחיות לגביי תפילות השבת

ט"וחג הפסח הבעל
.אין להתכנס למניין לא בחוץ ולא בבתים. התפילות יתקיימו ביחידות בבית

,שבת הגדול–שבת פרשת צו 

(4-3.4)ניסן ' י

18:41–כניסת השבת 

09:34–סוף זמן קריאת שמע 

10:37–סוף זמן שחרית 

מנחת ' וערבה לה"קוראים פרשת צו והפטרת 

('ג, מלאכי)" יהודה וירושלים

12:43–סוף זמן מוסף 

"צדקתך צדק"במנחה אין אומרים 
"  עבדים היינו"יש הנוהגים לקרוא בהגדה אחרי מנחה מ)

"(לכפר על כל עוונותינו"עד 

19:03–סוף זמן מנחה 

19:39–צאת השבת 

.21:00קודש בשעה -שבת-דרשת שבת הגדול מוצאי

.קישור יפורסם באמצעי המדיה השונים

מחזורי תפילה לחג הפסח

מי שמעוניין לקבל מחזורים של פסח מבית הכנסת לביתו מתבקש לשלוח

כמות וכתובת אל דוד אפרתי, נוסח

deze@smile.net.il-או אימייל 0542056077בוואטסאפ 

בתוך שקיתהמחזורים יונחו בכניסה לבתים 

צ"אחה7/4/2020ג ניסן "שלישי יביום 

מכירת חמץ

מי שעדיין לא מכר חמץ יכול  

הודעת  /לשלוח מסרון

וואטסאפ

לרב נפתלי רוטנברג

054-4222973

. עם שם וכתובת

בדיקת חמץ

(07/04)יום שלישי בערב 

(19:05)אחרי השקיעה 

הר אדר–בית כנסת הראל 

mailto:deze@smile.net.il


.אין להתכנס למניין לא בחוץ ולא בבתים. התפילות יתקיימו ביחידות בבית

08/04/2020, ד ניסן"י, יום רביעי, ערב פסח

09:00–סיום מסכת לפטור מתענית בכורות

.קישור להתחברות יפורסם באמצעי המדיה השונים

סיום המסכת פוטר גם בכורים שלא הצליחו להתחבר ולשמוע את הסיום  

.  בפועל

סוף זמן אכילת חמץ

09:39–ספרדים 

10:04–אשכנזים 

סוף זמן ביעור חמץ

10:52–ספרדים 

11:23–אשכנזים 

שריפת חמץ
(לצורך שריפת חמץאין להתרחק מהבית)למי שאין אפשרות לשרוף את החמץ בחצר ביתו 

י השלכה לאשפה  "את מה שנשאר יבטלו ע. יש להשתדל לא להשאיר הרבה חמץ בביתהשנה

אם נותר רק מעט חמץ יפוררו וישליכו  . ושפיכת אקונומיקה כדי לבטל את החמץ מאכילת כלב

.ראו פירוט בדף ההנחיות של רב הישוב. לאסלה

חג הפסח

18:44–כניסת החג 

תפילת ערבית לליל החג

(ספרדים... )כי טוב ' הודו לה–מזמור של חג 

קריאת שמע וברכותיה, ברכו

(ספרדים... )' אלה מועדי ה

...וידבר משה את מועדי 

(אתה בחרתנו)שמונה עשרה של חג 

(בברכה)הלל שלם 

(ספרדים)בצאת ישראל ממצרים 

עלינו לשבח

00:42-סוף זמן אכילת אפיקומן  

הר אדר–בית כנסת הראל 



.אין להתכנס למניין לא בחוץ ולא בבתים. התפילות יתקיימו ביחידות בבית

08/04/2020, ו ניסן"ט, יום חמישי

שחרית

(כמו של שבת)פסוקי דזמרה 

כי טוב' הודו לה–ספרדים מוסיפים מזמור של חג 

נשמת כל חי

ישתבח שמך

קריאת שמע וברכותיה, ברכו

(הכל יודוך–והספרדים , המאיר לארץ-האשכנזים אומרים )

(אתה בחרתנו)שמונה עשרה של חג 

09:30–סוף זמן קריאת שמע 

(בברכה)הלל שלם 

(אשכנזים)יום חמישי , שיר של יום

10:34–סוף זמן שחרית 

..."ויקרא משה לכל זקני ישראל"ב "שמות י, קריאה בתורה לחג הפסח

..."ובחדש הראשון בארבעה עשר יום "ח "במדבר כ-מפטיר 

מוסף

אשרי

פיוטי תיקון טל

(אתה בחרתנו, מוריד הטל)תפילת מוסף של חג 

19:06–סוף זמן מוסף 

מנחה

ובא לציון, אשרי

(יעלה ויבוא, אתה בחרתנו)שמונה עשרה של חג 

(לשיטת הספרדים)מזמור בצאת ישראל ממצרים 

עלינו לשבח

19:06–סוף זמן מנחה 

19:43–צאת החג 

ערבית

(יעלה ויבוא, אתה חוננתו)שמונה עשרה 

ספירת העומר

הר אדר–בית כנסת הראל 


