
*** עירוב תבשילין *** תענית וסיום בכורים

6:35 (מוקדמת)מנחה  7:00 / 8:00 שחרית    

6:49 פלג המנחה 10:33 א"מג- סוף זמן אכילת חמץ 

7:59 הדלקת נרות 10:57 א"גר- סוף זמן אכילת חמץ 

8:00 מנחה 11:54 א"מג- סוף זמן הנאה ושריפת חמץ 

8:17 שקיעת החמה 12:06 א"גר- סוף זמן הנאה ושריפת חמץ 

1:16 חצות

4:43 (איסור אכילת קבע)שעה עשירית 

8:45 שחרית 7:52 (שהחיינו)- הדלקת נרות      

9:43 א"גר- ש "סוף זמן ק 7:55 מנחה

6:35 (מוקדמת)מנחה  8:10 שקיעת החמה

6:50 פלג המנחה 8:40 מעריב

8:00 הדלקת נרות 1:16 (ז אכילת אפיקומן"ס)חצות לילה 

8:00 מנחה

8:18 שקיעת החמה

9:15 שחרית

9:48 א"גר- ש "סוף זמן ק

שיר השירים  7:45 מנחה

8:45 יזכור- שחרית  8:11 שקיעת החמה

9:42 א"גר- ש "סוף זמן ק 8:45 (ספירת העומר)מעריב  

7:50 ונעילת החג- שלש סעודות - מנחה  8:56 (שהחיינו)- אחרי     - הדלקת נרות 

8:19 שקיעת החמה 9:23 ת אחרי"ר- הדלקת נרות 

9:04 ט"מוצאי יו

9:31 ת"ר- ט "מוצאי יו

9:15 שחרית

9:47 א"גר- ש "סוף זמן ק

7:55 מנחה

8:57 ט"מוצאי יו

9:24 ת"ר- ט "מוצאי יו

6:45 '    א- שחרית 

8:15 '    ב- שחרית 

8:00 מנחה

8:25 מעריב      

Sunday April 24-  דפסח'   ב

Mon/Tue/Wed/Thu - April 25-28-    חול המועד 

Thursday April 28-    ערב שביעי של פסח

Friday April 29-    שביעי של פסח

Shabbos April 30-    אחרון של פסח

Friday April 22 -   ערב פסח

תפלת טל    Shabbos April 23- דפסח '   א

 

 דרשת שבת הגדול 
 פרשת מצורע

April 16 

6:25 

( לעומר 'א ) 

( לעומר 'ב ) 

( לעומר 'ה ) 

( לעומר 'ו ) 

( לעומר 'ז ) 

Morning  service 

Morning  service 

Morning  service 

Morning  service 

Morning  service (Yizkor) 

Sunset 

Lastest time to eat 
Chametz 

Chametz should be 
burned by 

Mid-day 

Candlelighting 

Afternoon  service 

Evening service 

Afikomon should be 
eaten by 

Sh'ma should be said by 

Afternoon  service 

Sunset 

Candlelighting 
after 

Sh'ma should be said by 

Afternoon  service 

Yom Tov ends 

Early Mincha 

Candlelighting 

Afternoon  service 

Sunset 

Candlelighting for early Mincha, not before 

Sh'ma should be said by 

Early Mincha 

Candlelighting for early Mincha, not before 

Candlelighting by 

Afternoon  service 

Sunset 

Sunset 

Yom Tov ends 

(No  שלש סעודות   (  

Sh'ma should be said by 


