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זמני קריאת מגילה  -תשע"ז
שחונה

בית כנסת

רימון נטע בנימין
רב תכליתי
מגן אברהם
ספרדי-ירושלמי רימון
תאנה שירת שלמה
לב אפרת
תאנה – מזרח
גפן "בית אהרן" למעלה
"בית אהרן" למטה
הגפן – ספרדי
"משכן יאיר"
דקל נחלת אופיר
אוהל שמעון ואסתר
תפארת אבות
בית חב"ד
מרכזי בדקל ב'

ערב

 18:35ערבית  +מגילה 20:30 ,מגילה
 18:20ערבית  +מגילה
 18:35ערבית  +מגילה
 18:50ערבית  19:05מגילה
 18:45ערבית  +מגילה
 18:35ערבית  +מגילה

 9:30 + 6:00שחרית  +מגילה

 7:00שחרית  +מגילה
 7:15שחרית  8:00מגילה
 7:30שחרית  +מגילה
 8:00 + 6:30שחרית +מגילה

דקל דקל מרכזי (דקל ב')

זית
**

12:30
13:15

 19:00ערבית  19:15מגילה
 19:15ערבית  19:30מגילה שקתה

 5:30מניין א' 7:00 .מניין ב'
 7:15שחרית 8:00 ,מגילה

12:30
13:00

 18:45ערבית  +מגילה  -קריאה
נוספות 23:00 '22:00 ,21:00 ,20:00

 7:30שחרית  +מגילה-קריאות נוספות ,9:00
14:00 ,13:00 ,12:00 ,11:00 ,10:00

14:30

 18:45ערבית  +מגילה

 7:30שחרית  +מגילה ,קניאה נוספת ב
 9:30אצל מש' וינשטיין  -שבת ציון 2/5

13:15+17:30

 19:15קריאה רועשת ללא ערבית21:00 .
קריאה נוספת

 18:50ערבית  +מגילה

 7:30 + 6:00שחרית  +מגילה
 7:30שחרית  +מגילה

13:00,17:27

13:30
12:45

 5:25נץ 7:30 ,שחרית  +מגילה 9:00 .ק .לנשים

 7:30 + 5:40שחרית ומגילה
 9:30קריאה נוספת

14:00

 18:35ערבית  +מגילה וקריאה נוספת 30
דקות אחרי סיום הקריאה הראשונה

 07:50שחרית  +מגילה
 07:40שחרית  +מגילה וקריאה נוספת
ב 10:00
----

ערבית  +מגילה 18:15

 07:30שחרית  +מגילה

13:00

 18:50ערבית  +מגילה  20:45ק .מגילה

 8:00שחרית+מגילה10:00 .קריאה נוספת

14:15

 18:50ערבית  +מגילה

 7:30שחרית  +מגילה 9:00 .קריאה נוספת

13:30

נשים על ידי נשים
רימון רימון
גפן רבקה קובולסקי
גפן גפן/דקל א'

13:00+17:35

 18:20רק ערבית 18:40 .ערבית עם מגילה.

"אורות הזית"ספרדי ירושלמי  18:30ערבית  +מגילה 20:30 .קריאה לנשים
 18:35ערבית  +מגילה 20:15 .קריאה נוספת
בנה ביתך בזית  -קפות
בבית מש' פומרנץ ,הקטורת 22/1
תמרים

זמר הזית
שירת דוד
מנורת המאור
אור איתן  -מש' שטרן,
מתתיהו הכהן 14/1
אורות יהודה
תמר תמר
דגן דגן

 8:00 + 6:30שחרית  +מגילה

 06:00שחרית ומגילה
 7:30+9:00שחרית ומגילה

גני אפרת  -משכן בניה
ברכה ושלום (דקל מערב)
 18:40ערבית  +מגילה
אשומורת אברהם
 18:30ערבית  +מגילה
אור חביב
זית זית רענן

קול ברמה
משכן צפורה

בוקר

מנחה

 20:00רב תכליתי

 09:45נטע בנימין

 19:45בגפן
20:15

 9:00בנחלת אופיר
----

סניף בני עקיבא
אם יודע על מישהו שלא יכול להגיע לבית כנסת לשמוע מגילה בפורים מוזמן להתקשר למשה באואר

 993-1960או  052-3402-438ונארגן קריאה בבית הלקוח.

12:30

13:00

