
בית כנסת
מנחה ביום א-ה 

לא בתוך
בית כנסת

נטע בנימין 
בית אהרןתאנה – מזרחלב אפרתשירת שלמהמנין המעיןרימון ספרדימגן אברהםרב תכליתירימון מרכזי

אוהל שמעון נחלת אופירמשכן יאירגפן – ספרדיגפן מרכזי
ישיבתתפארת אבותואסתר

שבות ישראל

לפי חזן א/סירושלמיתימןספרדי צ"אלפי חזן א/סלפי חזן א/סספרדאשכנזנוסח

דקלדקלדקלגפןגפןגפןתאנהתאנהתאנהרימוןרימוןרימוןרימוןרימוןשכונה

חול

שחרית א-ה

6:006:006:256:30 6:30 + 06:00
ותיקין 34 דק 5:305:506:00+ 7:05

ב'-ה'6:15לפני זריחה
7:30

7:457:00ב-ה 5:45ב-הב,ה 6:15ר"ח 6:457:156:15

5:55 + +6:25 06:05 ר"ח5:50 ב' ו-ה'
7:05

ר"ח וצומות - 
ר"ח 6:00 + 8:15 לפי צורך5:40

7:00

ר"ח 05:50 8:00ר"ח 5:45
חופש 8:15/+06:20 7:05

קיץ 8:00

שחרית יום ו'

ותיקין 34 דק 6:006:006:256:306:005:305:506:00
7:00לפני זריחה

6:457:156:307:458:15

 לפי צורך 8:158:008:15

מנחה
25 דק' לפני ח' 12:30קיץ 18:00במועצה 13:30

שקיעה
10דק' לפני 
מנחה ברימון

20 דקי לפני 
שקיעה

25 דקי לפני 
שקיעה

20 דק' לפני 
שקיעה

20 דק' לפני 
שקיעה

13:00
15:00

מרכז בדקל 
)זמנים עגולים(קיץ 13:3013:15

מעריב

18 דקי אחרי 20:3021:30בזמן20:45בזמן
20דק אחרי 20:30סמוך לערביתשקיעה

שקיעה
18דקי אחרי 

שקיעה

19:3020:3020:4520:30

20:3022:00

א'-ו' 6:45דף יומי
א'-ה' 19:45

א'-ה' 21:00
ו' 8:00

א'-ה' 8:45 
ו' 9:00 

שיעור גמראא'-ו' 6:30א'-ה' 20:45א'-ה' 7:00
א'-ה'א'-ה' 20:00א'-ה' 5:30

20:45 ,6:15

א', ג', ד'
9:00
ב',ה'
9:15

שבת
מנחה /

10 דק אחרי 10 דק' אחרי 4 דק' אחריהדלקת נירות10 דק' אחרי 10 דק' אחרי קבלת שבת
10 דקי אחרי 15 דק' אחרי10 דק' אחריהדלקת נרות

20 דק' לפני 10 דק' אחריהדלקת נירות20 דק' לפני שקהדלקה
שקיעה

5 דק' אחרי 
שקיעה

שחרית
6:45ותיקין8:156:457:157:459:008:458:156:308:007:458:30

8:458:307:458:30

9:308:458:45

מנחה

ח' 12:4512:30 ח' 13:30ק' 13:1518:00ח' 12:30 13:1513:1513:00ח' 14:0016:00 ח' 13:1513:1513:15

לפי ביכנס ק' 13:30קיץ 13:0013:15
ברימון 

שעה לפני צאת 
ח'+ק' 15:4513:15ק' 18:00ח' 18:0016:00ק' 13:15שבת

ח' לפי כניסת 
75 דק' לפני ק' 18:00ח' 13:00לאחר דף יומישבת

צאת שבת
75 דק' ל' צאת 

שבת
ח' 30 ד' לפני 

שקיעה

קיץ 18:00ק' 18:00

14:00דף יומי
ח' בין מנחה 

לערבית, ק' לפני 
מנחה

שעה לפני מנחה 
15:00לאחר מוסףקטנה

קיץ - 17:00
חורף בין מנחה 

לערבית

More updates on the web:  www.efrat .muni. i l עדכונים נוספים באתר המועצה:  

עדכון אחרון: טבת תשע"חזמני התפילות ודף יומי ברחבי אפרת



More updates on the web:  www.efrat .muni. i l עדכונים נוספים באתר המועצה:  

גני אפרת - מרכזי בדקל ב'בית חב"דבית כנסת
משכן בניה

ברכה ושלום 
)דקל מערב(

אשומרת 
אורות הזית זית רענןאור חביבאברהם

ספרדי ירושלמי
בנה ביתך 

קהילתמנורת המאורמשכן צפורהקול ברמהבזית 
תמרדגןזמר הזיתאורות יהודהאור איתן

לפי חזן א/סספרדי צ"אירושלמילפי חזן א/סלפי חזן א/סנוסח

תמרדגןזיתזיתזיתזיתזיתזיתזיתדקלדקלדקלדקלדקלדקלשכונה

חול

שחרית א - ה

א', ג', ד'6:156:006:005:50ותיקין8:306:156:005:506:30
 א', ג', ד' 6:156:15

ר"ח 6:00 + 
ב', ה'7:40ב+ה 5:55ר"ח 8:006:00רח 7:005:45

6:10
 ב', ה'
6:10

5:50 ר"ח8:10בחופש 8:158:45 בחופש7:00

שחרית יום ו'

7:307:006:507:00ותיקין8:307:008:056:006:30

7:308:008:007:40

מנחה
קיץ-20 דק בזמן16:35קיץ 19:00בחורף 16:30

ק' 19:15לפני

ח' 3 דק אחרי קיץ 19:00
כ שבת

מעריב

20:3021:3020:3020:45צאת הכוכבים20:3021:0020:3020:1520:00

קיץ 5 דק לפני שקיעה17:00 05-לפי זמני שקיעה
צ"ה

19:45

א'-ה' 5:45דף יומי
א'-ו' אחרי א'-ה' 6:30ו' 6:00

א'-ה' אחרי א'-ה' 20:30א'-ו' 5:15א'-ה' 19:00א'-ו' 6:00תפילת שחרית
תפילת שחרית

שבת

מנחה /
קבלת שבת

10 דק' אחרי 10 דק' אחרי10 דק' אחרי10 דק' אחרי
חורף- כנסת 10 דק' אחרי הדלקת נרות7 דק'10 דק' אחרי10 דק' אחרי א'

5 דק' אחרי 14:00שבת
הדלקת נרות

5 דק' אחרי 
10 דק' אחרי10 דק' אחרי 10 דק' 10 דק'הדלקת נרות

ס' בהדלקת 
5 דק' אחריקיץ 10 דק לפנינרות

שחרית
7:008:308:458:308:458:3008:30הודו 6:308:00נץ - 6:308:156:405:38א 9:158:308:308:30

8:308:307:458:308:30ס' 8:15

מנחה

שעה ו-10 דק' 14:00ק- 12:3013:0017:3013:15חורף 12:30 )1(חורף 12:45חורף 13:1513:1513:1512:45בחורף 16:00
16:0012:45לפני צאת שבת

ח- 13:00ח' 13:0015:30 )2(קיץ 17:00קיץ 16:0013:15בחורף 16:00קיץ 17:00

ק' ס' שעה קיץ 18:00
 90 דקות קיץ 13:20וחצי לפני 

10 דק' לפני לפני ערבית16:00חורף 15:45חורף 16:00חורף 16:00
כניסת שבת

קיץ 18:00קיץ 18:00קיץ 18:00קיץ 18:00

לפני תפילת 7:3016:30דף יומי
שחרית

50דק' לפני 
7:00מנחה קטנה

עדכון אחרון: טבת תשע"חזמני התפילות ודף יומי ברחבי אפרת


