
 חזמנים והודעות לימים הנוראים תשע" –בית עוזיאל  –בית הכנסת המרכזי 
 צום גדליה  כט אלול ערב ראש השנה רביעייום 

 05:18  כניסת הצום -יום ראשון   04:45  סליחות

 18:52  צאת הצום  05:45 תפילת שחרית

 עשרת ימי תשובה  לאחר תפילת שחרית התרת נדרים

 04:45   סליחות  א לשכוח עירוב תבשיליןל – ראש השנהשני ימי 

 05:45   תפילת שחרית   18:18 הדלקת נרות – כניסת החג

 18:10 תפילת מנחה  18:20 אחות קטנה –מנחה ערב ראש השנה 

 18:30  בהלכות יום הכיפוריםשיעור   07:00 יום א' דראש השנה -תפילת שחרית 

 18:55   תפילת ערבית  10:00 דברי התעוררות 

 בכל ימות השבועשיעורים בבית המדרש הצטרף ל  10:15 תקיעת שופר

 מצורף בנפרד מסלול נסיעה–נסיעה לקברות הצדיקים  לישיביום ש   14:00 הכנסתספר תהילים בבית 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום שישי ערב שבת ויום כיפור  16:30 בבית המדרששיעור גמרא 

 04:45  סליחות  17:30 תפילת מנחה

 05:45 תפילת שחרית  18:00 תשליך

 לאחר תפילת שחרית התרת נדרים וקללות  18:30 דברי תורה ליום הדין

 14:30 תפילת מנחה  19:00 חון תחון ותפילת ערבית

 18:08 לך אלי תשוקתי –כניסת היום הקדוש   07:00 יום ב' דר"ה -תפילת שחרית 

 יום כיפור שבתיום   10:00 דברי התעוררות 

 06:00 תפילת שחרית  10:15 תקיעת שופר

 15:00 תפילת מנחה  15:00 משפחת ציון סויסה–ספר תהילים 

 17:30 דברי התעוררות   18:15 כניסת שבת

 17:45 תפילת נעילה  07:30 יום שבת קודש –תפילת שחרית 
 18:50 תקיעת שופר  08:45 דרשת שבת תשובה 

 19:03 צאת יום כיפור  15:30 בבית המדרש אבות ובנים

 19:40 צאת יום הכיפורים לרבינו תם  16:00 בבית המדרש גמראשיעור 

 לאחר תפילת ערבית ברכת הלבנה  17:00 תפילת מנחה

 הבדלה במוצאי יום כיפור על יין ועל נר שדלק מערב יום כיפור, ללא בשמים.  18:45 ערבית של מוצא"ש –אלפא ביתא 

ָחהְֱאכֹלְֵלךְ   [19:49]רבינו תם:  19:10 צאת השבת מ  ש ִׂ ֶמךְָלְ ְב   ֵתהְח  ֲׁ ֶלבְו ש  יְֵייֶנךְְָטֹובְב  ָברְכ ִׂ יםְָרָצהְכ  יךְְֶָאתְָהֱאלֹהִׂ ש ֶ עֲׁ ְמ 

ל א ר ש י ת  י ב ל  כ ל ה  ב ו ט ה  מ י ת ח ו ה  ב י ת כ ת  כ ר ב  ב


