
 דלוח זמנים לחג הפסח תשע"
 

 מידע לשבוע לפני פסח

 ין. את התרומות אפשר להעבירעבור מעות חיטקופת הצדקה של קהילת ידידיה מבקשת מכל אחד לתרום  •
אם יש לכם שאלות  אלי רנדר צרו קשר עם קופת צדקה"(. –למזכירות )המחאות לפקודת "קהילת ידידיה 

(ellie_r@netvision.net.il.) 

' ו, ועד יום 4.8, החל מיום ג' מתחת למתלה המעיליםאות , בקופסבחבילות סגורותניתן למסור חמץ, אך ורק •
( 0110-111) ללפנות לנעמי שטא אפשר .תפילת שחרית. המזון יתרם ללא יהודים נזקקים לאחרמיד  811.

 לפרטים נוספים.

*   *   * 
 (11-1.21 –י"ב ניסן )  אחרי מותפרשת  הגדול שבת

 14:11 –, מנחה ומעריב 11:92 –הדלקת נרות 

 לפי הזמנה מראש:–ארוחות משותפות
 לאחר תפילות ליל שישי -ארוחת ערב 

 לאחר השיעור –ארוחת צהריים

 לאחר קידוש: שבת הגדול שיעור -11:11
 "משה אני:  "יעביר שיעור בנושא קרוס לוין דוד הרב

 (19:11תפילת מנחה אחרי השיעור )בסביבות 
 14:80 –תפילת מנחה 

*   *   * 
 (1.21  –)עד י"ד ניסן לפני פסח 

המודעות  ותבדקו בלוח)"שטיבלאך" או ב וה ברח' שמשון,ובחצר המק וביה"כ שי עגנון, א  –הגעלת כלים • 
 .אפשר למכור את החמץ באותם המקומות ושעותבד"כ  .(לשעות מדויקות

 rishum.org.il/passover.asp-http://tzoharאפשר גם למכור את החמץ דרך האינטרנט:   •

*   *   * 
 (1121–)י"ד ניסן יום ב' –ערב פסח

 1:11בשעה עם סיום בכורות שחרית 
 1.:12 –סוף זמן אכילת חמץ 

 11:11–חמץ  ביעורסוף זמן 
 14:10 –, מנחה ומעריב 14:81 –הדלקת נרות 

 
 (1121 – ט"ו ניסןיום ג' יום א' של פסח )

 אין קידוש() 1:22תפילת שחרית בשעה ,  0:22–מנין מוקדם 
 14:11 –תפילת מנחה 

 12:81הבדלה  12:80 –תפילת מעריב  )ספירת העומר(

*   *   * 
 (11-1121 – ניסן י'ח–חול המועד פסח )ט"ז
 ם!כבואו בהמוני – 01:80שחרית כל בוקר בשעה 

 
 (221.-11 –שבת חול המועד )י"ט ניסן 

 12:00 –, מנחה ומעריב 14:88 –הדלקת נרות 
 04:80 – תפילת שחרית,  01:81 –שחרית + שיר השירים:  מוקדם 

 12:82הבדלה  14:81 –מנחה 

*   *   * 
 (121.-2. – שביעי של פסח )כ"א ניסן

 12:00 –,  מנחה 14:81 –הדלקת נרות 
 01:81 –מנין מוקדם 

 04:80 –תפילת יזכור  –קריאת תורה לנשים  –תפילת שחרית
 14:80   –מנחה 

 12:10הבדלה 
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