
חורף. פ.שקיץ. פ.שטלפון במקווהכתובת המקווהשכונהשם היישובמועצה

מהשקיעה עד סוף טובלותמהשקיעה עד סוף טובלות4309-8910288הבנים אבן יהודהאבן יהודה

820:00-24:0018:00-24:00משעול הרקפת אופקיםאופקים

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 14אבוחצירא אופקים

22:00מהשקיעה עד 23:00מהשקיעה עד 1עמרם בן דיואן אופקים

22:00מהשקיעה עד 23:00מהשקיעה עד 1שמשון אופקים

 שעות3.5מהשקיעה למשך  שעות3.5מהשקיעה למשך 1203-5334025יוסף חיים אור יהודהאור יהודה

 שעות3.5מהשקיעה למשך  שעות3.5מהשקיעה למשך 203-5330718עולי גרדום אור יהודה

 שעות3.5מהשקיעה למשך  שעות3.5מהשקיעה למשך 503-5331347אפרים גואטה פינת השומר אור יהודה

32לנדאו אור יהודה

1התאנה אור עקיבאאור עקיבא
מעשרים דקות לאחר השקיעה 

 שעות3למשך 

מעשרים דקות לאחר השקיעה 

למשך שעתיים

בן יהודהאור עקיבא
מעשרים דקות לאחר השקיעה 

 שעות3למשך 

מעשרים דקות לאחר השקיעה 

למשך שעתיים

1הכרמל אור עקיבא
מעשרים דקות לאחר השקיעה 

 שעות3למשך 

מעשרים דקות לאחר השקיעה 

למשך שעתיים

'א1התאנה אורניתאורנית
אין פעילות כאשר המקווה בארבל 

פעיל

אין פעילות כאשר המקווה בארבל 

פעיל

2803-936904020:30-22:3020:30-22:30הארבל אורנית



5003-559600119:30-22:0017:30-20:30משה שרת אזוראזור

08-637380118:00-22:0017:00-21:00החורבאילתאילת

701408-633179118:00-22:0117:00-21:00ששת הימים אילת

2408-634406018:00-22:0217:00-21:00בני ישראל אילת

8ציפורם אליכיןאליכין
חצי שעה אחרי שקיעה לשעתיים 

וחצי

חצי שעה אחרי שקיעה לשעתיים 

וחצי

209-792584320:00-22:0019:00-21:00כרכום אלפי מנשהאלפי מנשה

 שעות3מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 203-9362696אבקת רוכל אלקנה

5002-993151321:00-21:4521:00-21:45רימון רימוןאפרתאפרת

18:30-20:30 מהשקיעה למשך שעתיים1002-9938647דקל דקלאפרת

3402-993474020:30-22:3019:30-22:00זית שמן זיתאפרת

03-641734919:30-22:3018:30-21:30' רובע ב33בית לחם אריאלאריאל

03-936653918:30-21:3017:30-20:30' רובע א1שומרון אריאל

5073-2654671משמר הירדן רובע אאשדוד
חצי שעה לפני שקיעה עד שעה 

22:30
21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 25073-2654673ח "הפלמרובע ג



21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 5073-2654674שאוי רובע ד

22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 23:30חצי שעה לפני שקיעה  עד 7073-2654676ירמיהו הלפרין רובע ו

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 3073-2654678מבוא האתרוג רובע ח

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 35073-2654679א "הכררובע ט

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 5073-2654681הר חרמון א"רובע י

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 26073-2654682שבט דן ב"רובע י

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 20073-2654683שלמה המלך ג"רובע י

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 5073-2654685שמטת ברוריה ו"רובע ט

21:30חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 36073-2654684העצמאות רובע סיטי

108-672612718:45-23:0017:30-21:45המרד אשקלוןאשקלון

08-675263818:45-23:0017:30-21:45אפרים צור בחניוןאשקלון

08-673413518:45-23:0017:30-21:45סמטת הקיקיוןאשקלון

908-678119218:45-23:0017:30-21:45מעלות אשר אשקלון



08-675564518:45-23:0017:30-21:45דוד רזיאלאשקלון

208-684520818:45-23:0017:30-21:45הבלפור אשקלון

08-676173218:45-23:0017:30-21:45' א21משה יוליש 37אשקלון

208-928124918:00-21:3017:00-20:30יהודה באר יעקבבאר יעקב

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 5308-6106171מבצע עבודה באר שבעבאר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 4008-6486770המדע באר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 2808-6273987עליאש מרדכי באר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 608-6480844שמעון בן שטח באר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 08-6480948 ליד צומת אבות10כיכר הקניזי באר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 08-6410401 פינת העליה40סטרומה באר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 08-6431402אגרנט/הגאוניםבאר שבע

באר שבע
 ליד מרכז קהילתי 15קלאוזנר 

קפלן
21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 08-6480843

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 208-6420855מבצע משה באר שבע



21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 6008-6418139בוטינסקי 'יהונה זבאר שבע

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 17077-5446012אחד העם באר שבע

1703-960323519:00-22:0020:00-17:00הבנים בית דגןבית דגן

' שע3מהשקיעה למשך ' שע3מהשקיעה למשך 3304-6587975יעקב מכלוף בית שאןבית שאן

' שע3מהשקיעה למשך ' שע3מהשקיעה למשך 704-6587480אחד העם בית שאן

02-9913404' א12המשלט בית שמשבית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

4202-9925536הרקפת בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

2002-9952016ראובן בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

2402-9917488שביל האשל בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

20/802-9912442נחל רביבים בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

302-9998472בן זכאי בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

3002-9925213דולב בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

702-9921605בן איש חי בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

3יואל בית שמש
ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

ארבעים דקות לפני השקיעה עד 

22:30השעה 

22:00שעה לפני שקיעה עד 22:30שעה לפני שקיעה עד 802-5806059ט "הבעשביתרביתר עלית



22:30שעה לפני שקיעה עד 23:00שעה לפני שקיעה עד 302-5808444יצחק אריאלי ביתר

22:00שעה לפני שקיעה עד 22:00שעה לפני שקיעה עד 02-5725649קנייבסקי לוי פינת אגרות משהביתר

22:00שעה לפני שקיעה עד 22:30שעה לפני שקיעה עד 02-5807722ץ"קדושת לוי פינת מהריביתר

23:00שעה לפני שקיעה עד 23:30שעה לפני שקיעה עד 702-5800669ברים ביתר

22:00שעה לפני שקיעה עד 22:30שעה לפני שקיעה עד 3502-6507450מוצפי ביתר

703-5744868בארי בני ברק
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

703-6187479חפץ חיים 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

01:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

01:00

1303-5794661זבולון עמר 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

1203-5790636דנגור 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

2803-5744869נחל סורק 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

403-5709617אחיה 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

1503-6196867נויפלד 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

1303-5705417אבני נזר 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

1403-5794489קליש 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

1603-5744870רבינא 
שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00

שעה ורבע לפני השקיעה עד 

23:00



08-859438618:00-21:3017:00-20:30סמטת התמרבני עיישבני עייש

 שעות3מהשקיעה ל שעות3משקיעה ל04-3800548הנדיבבנימינה

21:00-מהשקיעה 22:00- מהשקיעה 3803-5078442הלפר בת יםבת ים

21:00-מהשקיעה 22:00- מהשקיעה 603-5076933סמטת הורדים בת ים

21:00-מהשקיעה 22:00- מהשקיעה 9החלוצים בת ים

202-536215820:00-22:0019:00-21:00עמק איילון גבעת זאב

1902-586287020:00-22:0019:00-21:00ערוגות 

נ ישא "גבעון מערב ליד ביהכ

ברכה
02-650482619:45-21:5018:45-20:50

102-563775521:00-22:3020:00-21:30רחוב העופר אגן האיילות

102-561835919:00-21:0018:00-20:00רחוב האיילות 

 שעות3מהשקיעה ל שעות3מהשקיעה להדקלגבעת עדה

21:30מהשקיעה עד22:30-מהשקיעה203-7262683נימרובר גבעת שמואלגבעת שמואל

21:30מהשקיעה עד 22:30- מהשקיעה 603-5320053אגנון גבעת שמואל

22:3017:45-22:00מהשקיעה עד 55טייבר גבעתייםגבעתיים

22:3017:45-22:00מהשקיעה עד 2מנרה גבעתיים

' שע3מהשקיעה למשך ' שע3מהשקיעה למשך 1508-8692754ליליבלום גדרהגדרה

18:00-21:00' שע3מהשקיעה למשך 2008-8691654יסמין גדרה



מהשקיעה למשך שעתיים וחצימהשקיעה למשך שעתיים וחצי08-8571678רבי עקיבאגן יבנה

מהשקיעה למשך שעתיים וחצימהשקיעה למשך שעתיים וחצי708-6588392ארגמן 

03-534984019:00-22:0018:00-21:00הר נבו' סמגני תקוהגני תקוה

703-535168719:00-22:0018:00-21:00עין גנים ' סמגני תקוה

21:00רבע שעה לפני שקיעה עד 19:15-22:00הדסדימונהדימונה

21:00רבע שעה לפני שקיעה עד 19:15-22:00נאות הללידימונה

21:00חצי שעה לפני השקיעה עד 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד עובדתדימונה

3009-7416944סוקולוב הוד השרוןהוד השרון
3אחרי שקיעה למשך ' דק45   

שעות

3אחרי שקיעה למשך ' דק45   

שעות

409-8358961הנגב הוד השרון
 3שעה אחרי השקיעה למשך 

שעות

 3שעה אחרי השקיעה למשך 

שעות

' שע5לפני שקיעה ל' דקי15 ' שע5לפני שקיעה ל' דקי15 09-7604286יהושע בן גמלההוד השרון

209-7446890הבבלי 
שעה אחרי השקיעה למשך 

שעתיים וחצי

שעה אחרי השקיעה למשך 

שעתיים וחצי

בתאום מראשבתאום מראש1309-7437824הדבש הוד השרון

הוד השרון
אלכסנדר ) 18שמעון הצדיק 

(18הגדול 
' שע3שעה לאחר שקיעה למשך ' שע3שעה לאחר שקיעה למשך 09-7408945

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 409-9507136סירקין הרצליההרצליה

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 1209-9567917זיסו הרצליה

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 2009-9501485היתד הרצליה

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 5409-9516136פנקס הרצליה

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 2אהרן קציר הרצליה

 שעות4מהשקיעה  שעות4מהשקיעה 8704-6390308המיסדים זכרון יעקבזכרון יעקב

 שעות4מהשקיעה  שעות4מהשקיעה סמטת הבארזכרון יעקב

1604-620135819:00-22:0017:00-21:00קיבוץ גלויות חדרהחדרה



904-634187419:00-22:0017:00-21:00האמוראים חדרה

119:00-22:0017:00-21:00עליית הנוער חדרה

904-632366019:00-22:0017:00-21:00קין 'לבוצחדרה

104-615873117:00-22:0019:00-22:00משמר הגבול חדרה

1503-6516541צבי שץ חולוןחולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

37עליה שניה חולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

1503-5518523משעול הפז חולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

2303-5594803השילוח חולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

603-5509978יהושפט חולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

903-5058268הרב קוק חולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

103-6518899פינת שיבת ציון חולון
עשרים דק לפני השקיעה עד 

22:30

עשרים דק לפני השקיעה עד 

21:30

1004-8387816דרך הים חיפה
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

2בצלאל 
04-8629497/04-

8620552

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

04-8539212 פינת הבריכה7ההגה 
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

2204-8225139שאול 
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

12104-8222203סילבר . ה.א/212יד לבנים 
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

04-8490391ס הגדול"י ביהכנ"הראשונים ע
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע



3704-8516128א "ת' רח
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

04-8710198תורה ועבודה' רח
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

1604-6965773סיני ' שד
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

04-8101898(15מול בית )המלך שלמה ' רח
 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

 3חצי שעה לפני שקיעה למשך 

'שע

בתאום מראשבתאום מראשהקריה החסידיתחצורחצור

' שע3מהשקיעה למשך ' שע3מהשקיעה למשך 04-6930304החסידהחצור

104-6731090חזון איש 'שיכון דטבריהטבריה
לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

22:00

לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

21:00

4077-4450608צאלון מורדות טבריהטבריה
לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

22:00

לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

21:00

04-6723114ל" פינת רמח58שטרית 'שיכון בטבריה
לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

22:00

לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

21:00

504-6723115הרב ורנר קרית שמואלטבריה
לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

22:00

לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

21:00

9304-6723112השילוח 'שיכון אטבריה
לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

22:00

לאחר השקיעה עד ' עשרים דק

21:00

04-857051919:00-22:0017:00-21:00הרצליה לוריאטירת כרמלטירת הכרמל

04-857653519:00-22:0017:00-21:00שרביט רבקה

21:30 -04-670894719:30-21:3017:30         ס"נפתלי מול בייבניאליבנאל

4מהשקיעה למשך  שעות  שעות4מהשקיעה למשך 08-9431759גויאבהיבנהיבנה

5מהשקיעה למשך  שעות  שעות4מהשקיעה למשך 4008-9160961שבזי יבנה



22:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 5תורמוס יבנה

נוה -יהוד

מונסון
20:00- 16:00 22:00- 18:00 2003-6526269צבי ישי 

20:00- 16:00 22:00- 403-533748818:00מונסון  רחוב הספיר 

20:30 -21:3017:00 -9804-993785218:00רחבו הירדן יקנעם

21:3017:00-20:30 -1004-620746418:00רחוב השקד 

18:30-22:3017:00-21:30גוש עציוןירוחםירוחם

1502-6255404יצחק בן דור ארנונהירושלים
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

2102-6256903שחר בית הכרם
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

02-5370931כפר השילוח פינת זוננפלדבית ישראל
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

102-6255560 פינת התבור 7הנציב בתי ראנד
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

2402-6788374הלר גבעת מורדכי
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1502-5811715ההגנה גבעה צרפתית
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל



02-5002715 פינת גרוסברג14ברוכים 80גוש 
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

4002-6766202האפרסמון 'גילה א
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

2302-6767779הסנונית'גילה ב
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1502-6782352יהודא הנשיא דבאח גונן
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

02-6283715 חצר מושב זקנים11העומר העיר העתיקה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1702-6452431הממציא הר חומה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

02-6259755הרב שלמה מנהר'הר  חומה ב
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1002-6526903אגסיהר נוף
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל



8202-5363830שאולזון 'הר נוף ב
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

702-6717597גדעון טל בקעה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

3002-6482534אנטיגנוס לרזה גונן
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1002-6272008אלישע מורשה נכות
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

902-5323674ר מויזניץ "ה אדמו"סנמאור חיים
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

02-9708921מעלה זיתיםמעלה הזייתים
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

402-5851355בלבן נוה יעקב
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

202-5849889זוין נוה יעקב מזרח
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל



702-6436787דרך האחיות עין כרם
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

902-5858246סיירת גולני פסגת זאב
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

2602-5856990ראובן ארזי מול פסגת זאב מזרח
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

102-6561951מזל טלה פסגת זאב צפון
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

02-5023508מנחת יצחק פינת אוהל יהושועקומונה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

302-6417110פלורנטין תורן- קטמון הותיקה 
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

702-5365174המצור 
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

502-6416946הסביון קרית יובל
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל



3702-6521577חיים ויטאל קרית משה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

502-5632783י "האררחביה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

502-5868890שירת הים 1רמות
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

302-5864556משעול הקורנית 2רמות
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

702-5866357שלום סיון 3רמות
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1202-5863176חזקיהו שבתאי  תורן4רמות 
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

602-5810741פארן רמת אשכול
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

1802-5633428משה אהרון טוב רמת בית הכרם
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל



1602-5863121כהנמן רמת שלמה
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

10502-6723026אבשלום חביב מול בלוק תלפיות מזרח
 3חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות
 שעות4חצי שעה לפני השקיעה ל

כוכב יאירכוכב יאיר
נ "שדרות הארץ מאחורי ביהכ

המרכזי
20:00-22:0020:00-22:00

20:00-22:0020:00-22:00 לשם בין מתחם גני הילדיםצור יגאל

09-8943818יחזקאל ליד הדוארכפר יונהכפר יונה
חצי שעה לאחר השקיעה למשך 

שלוש שעות

 חצי שעה לאחר השקיעה למשך 

שלוש שעות

23:00משקיעת החמה עד 23:00משקיעת החמה עד 6709-7660802תל חי מרכז העירכפר סבאכפר סבא

מרכז העירכפר סבא
ו " גישה גם מביל23בן גוריון 

10
21:00משקיעת החמה עד 22:00משקיעת החמה עד 09-7670802

21:00משקיעת החמה עד 22:00משקיעת החמה עד 1609-8652819רחוב האחדות עליהכפר סבא

קפלןכפר סבא
 הכניסה מרחוב 3מרדכי 

השופטים
21:00משקיעת החמה עד 22:00משקיעת החמה עד 09-7656667

כפר שמריהו
שבע מאות 

מטר מהרצליה

19:30-21:0018:00-20:00כפר תבורכפר תבור

21:00חצי שעה לפני השקיעה עד 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד 23חטיבת אריאל  כרמיאלכרמיאל

21:00חצי שעה לפני השקיעה עד 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד 13כרמים כרמיאל

21:00חצי שעה לפני השקיעה עד 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד 1רמים כרמיאל

21:00חצי שעה לפני השקיעה עד 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד 13משעול הדולב כרמיאל

308-921472619:00-22:0017:00-21:00הניצנים לודלוד



708-920300219:00-24:0017:00-23:00המצביאים לוד

408-922678019:00-23:0017:00-22:00אלפעל לוד

108-924375419:00-23:0017:00-22:00צמח צדק לוד

408-923026519:00-23:0017:00-22:00חללי מינכן לוד

108-929872819:00-23:0017:00-22:00בן שמן לוד

902-5346368שדה חמד מבשרת ציון
 4חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות

 4חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות

02-5346007' ב19מצפה הבירה 
 4חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות

 4חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעות

19:30 -18:30-20:3017:30סמטת סחלבמגדלמגדל

104-654780819:00-22:3017:00-20:30חבצלת העמק.ממגדל העמק

04-654335319:00-22:3017:00-20:30הנשיאיםהעמק.מ

704-654322019:00-22:3017:00-20:30האילן העמק.מ

7104-681746920:00-23:0018:00-21:30נחל צבי העמק.מ

608-934996519:30-22:3017:30-22:00מידון מזכרת בתיהמזכרת בתיה

1004-695194118:00-22:3018:00-22:30הראשונים מטולהמטולה

08-651846020:00-22:0019:00-21:00מיתרמיתרמיתר

9602-535173220:00-22:3019:00-22:00מצפה נבו מעלה אדומיםמעלה אדומים

10202-590102220:00-22:3019:00-22:00פרי מגדים מעלה אדומים

302-590938520:00-22:3019:00-22:00הערבה מעלה אדומים



2002-590563220:00-22:3019:00-22:00השיש מעלה אדומים

9602-535200719:00-22:0018:00-21:30הנחלים מעלה אדומים

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתיים04-9973567(י העירייה"ע)הכלנית מעלותמעלות

2004-997384520:00-22:0019:30-21:30ההגנה מעלות

סגורסגור31אשכולות מעלות

צאת הכוכבים לשלושצאת הכוכבים לשעתים16בן גוריון ' שדמצפה רמוןמצפה רמון

904-951139817:30-22:3016:30-21:30ישורון נהריה

1004-992038517:30-22:3016:30-21:30גרניום 

החלוץ מרכז מסחרי 

טרומפלדור
04-982853519:30-22:0018:00-20:00

4704-982386017:30-22:3016:30-21:30אשכול 

21:30 -17:30 22:30 -2908-940339219:00רחוב העמצאות נס ציונה

20:30- 08-940547720:30-22:3017:30ישראל שמיד

21:30 -22:3018:00- 19:00הגבעהנצרת עיליתנצרת עילית

21:30 -22:3018:00 -04-646068419:00יזרעאלנצרת עילית

22:00 -23:0018:00 -819:00ליבנה נצרת עילית

1דבורה נשרנשר
חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעתיים

חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעתיים

14הנורית נשר
חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעתיים

חצי שעתה לפני השקיעה למשך 

שעתיים

דרך הטכניוןנשר
חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעתיים

חצי שעה לפני השקיעה למשך 

שעתיים



 שעות3מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 90108-9945254ם "רמבנתיבותנתיבות

 שעות3מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 90408-9944232בוטינסקי 'זנתיבות

 שעות3מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 91408-9943189א "החידנתיבות

 שעות4מהשקיעה למשך  שעות4מהשקיעה למשך 2208-9932203הרב צבאן נתיבות

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 1409-8782858סביון רמת פולגנתניהנתניה

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 3409-8655341רוטנברג קרית נורדאו

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 309-7720069הרותם גבעת האירוסים

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 809-8357282אלנקוה אזורים

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 09-8354814(13יחזקאל ) 10שמואל (דורה)רמת ידין 

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 2309-8652560אלחריזי רמת חן

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 1709-8329238גליקסון סלע

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 309-8871071שפיגלמן ב"משה

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 1209-8323492זוארץ ותיקים

21:00צאת הכוכבים עד 22:00צאת הכוכבים עד 4009-8622561משה שפירא הפועל מזרחי

22:00צאת הכוכבים עד 23:00צאת הכוכבים עד 2509-8611839יהודה הלוי מרכזית

00-20:0018:30-20:30"1220הדרום סביוןסביון

 שעות4מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 5908-9950014הקנאים ערד

 שעות4מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 208-9957182עיינות 

 שעות4מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 108-6373088עיט 



04-9911067הרב לופס 11שכוני המזרחעכו
חצי שעה מהשקיעה עד שעה 

22:00
20:00מהשקיעה עד 

21:00חצי שעה מהשקיעה עד 22:00חצי שעה מהשקיעה עד 204-9917554הכרם 

22:0119:00-22:00חצי שעה מהשקיעה עד 204-6577898עליית הנוער 

סגורסגור5704-9913493דרך הארבעה 

109-7921214חתם סופר עמנואלעמנואל
עשרים דקות לפני שקיעה עד 

22:00

עשרים דקות לפני השקיעה עד 

21:00שעה 

1509-7921073פנחס לוין עמנואל
עשרים דקות לפני שקיעה עד 

22:00

עשרים דקות לפני השקיעה עד 

21:00שעה 

04-659783919:30-22:0017:30-20:00קינמון פינת וולפסוןעפולהעפולה

1604-640010019:30-22:0117:30-20:01כורש עפולה

1904-659433019:30-22:0217:30-20:02בורוכוב עפולה

604-631979219:30-22:0317:30-20:03פעמונית עפולה

 שעות4מהשקיעה למשך  שעות4מהשקיעה למשך 104-9840313החרוב עתליתעתלית

פרדס חנה 

כרכור
21:00מהשקיעה עד שעה 22:00מהשקיעה עד  שעה 4304-6271826חשמונאים 

21:00מהשקיעה עד שעה 22:00מהשקיעה עד  שעה 10304-6373440דרך הבנים 

סגור7רבי עקיבא 

מהשקיעה למשך שעתיים וחצימהשקיעה למשך שעתיים וחצי1309-8946181שבזי פרדסיהפרדסיה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 603-9336414העצמאות פתח תקוהפתח תקוה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 803-9344973חיים עוזר פתח תקוה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 1803-9324523השופטים פתח תקוה



22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 5403-9305437רמז פתח תקוה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 403-9324591שבט גד פתח תקוה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 103-9348104שמואל הנגידפתח תקוה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 1103-9226792מוסטבוי פתח תקוה

22:00-חצי שעה לפני השקיעה 23:00-חצי שעה לפני השקיעה 03-9348104' א13אסירי ציון פתח תקוה

2804-6920395התבור מול בניין צפתצפת
 3חצי שעה לפני השקיעה עד 

שעות אחרי השקיעה

 3חצי שעה לפני השקיעה עד 

שעות אחרי השקיעה

נוף כנרתצפת

' א378הנשרים בול בית צפת

077-78778489י"מקווה ברסלב רחוב הארצפת
חצי שעה לפני השקיעה לשלוש 

+שעות

חצי שעה לפני השקיעה למשך 

+שלוש שעות

2004-6970160הרצל צפת
 3חצי שעה לפני שקיעה עד 

שעות לאחר השקיעה

 3חצי שעה לפני שקיעה עד 

שעות לאחר השקיעה

20:00-23:00-מ20:00-23:00-מ09-7928520 שורה רביעית2רבבות אפרים גבעת שלםקדומים

מול מינמרקט קדומיםקדומים דרום

24הנבל קדומים צפון

__________ברחבת החניה מול בית הכנסתמצפה ישי

 שעות3מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 2009-8949493האילנות קדימהקדימה

 שעות3מהשקיעה למשך  שעות3מהשקיעה למשך 09-8990342ח"פלמקדימה

7504-685004920:00-22:0019:00-21:00כנרות קצריןקצרין

103-535502819:00-22:0018:00-21:00שי עגנון קרית אונוקרית אונו

1203-535097319:00-22:0018:00-21:00הגפן קרית אונו



קרית ארבע
קרית ארבע 

חברון
02-996173320:00-22:0019:00-21:00יהושוע בן נון

קרית ארבע 

חברון
02-996303320:00-22:0019:00-21:00רמת ממרא

אברהם אבינוחברון

21:00משקיעה עד 22:00משקיעה עד 1604-8444749המייסדים קרית אתאקרית אתא

21:01משקיעה עד 22:01משקיעה עד 304-8442602אברהם טביב קרית אתא

21:02משקיעה עד 22:02משקיעה עד 2004-8452118גיבור הקריה קרית אתא

21:03משקיעה עד 22:03משקיעה עד 104-8480090הארז קרית אתא

21:04משקיעה עד 22:04משקיעה עד אלשייךקרית אתא

7504-6564843ל "קקקרית ביאליקקרית ביאליק
מצאת הכוכבים למשך שלוש 

שעות

מצאת הכוכבים למשך שלוש 

שעות

04-8750053ראובן פינת מנשה
מצאת הכוכבים למשך שלוש 

שעות

מצאת הכוכבים למשך שלוש 

שעות

1304-8741697שי עגנון 
מצאת הכוכבים למשך שלוש 

שעות

מצאת הכוכבים למשך שלוש 

שעות

608-688432018:30-22:0016:30-21:00יחזקאל קרית גתקרית גת

1108-688435018:30-22:0016:30-21:00השושן קרית גת

708-688423018:30-22:0016:30-21:00רפאל קרית גת

3308-688432218:30-22:0016:30-21:00הארז קרית גת

908-652549018:30-22:0016:30-21:00יפתח הגלעדי קרית גת

508-9957288סטרומה קרית גת

1004-983414922:30-19:3022:30-18:30החורש קרית טבעוןקרית טבעון

מהשקיעה לשעתיים וחצימהשקיעה לשעתיים וחצי15לימן קרית יםקרית ים



21:00חצי שעה לפני השקיעה עד 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד 302-5346135בלוך . מ. הרב אסטון- טלז קרית יערים

104-871252519:00-22:3017:00-21:30גרושקביץ קרית מוצקין

7019:00-22:3017:00-21:30דקר 

22:00מהשקיעה עד השעה 22:00שעה אחרי השקיעה עד 4908-8502229ם "הרמבקרית מלאכיקרית מלאכי

08-648134119:00-23:0017:00-21:00מימון פינת שלמה בן יוסףקרית עקרוןקרית עקרון

22:00חצי שעה לאחר שקיעה עד 29הורדים קרית שמונהקרית שמונה
חצי שעה לאחר השקיעה עד 

20:30

22:00חצי שעה לאחר שקיעה עד 204-6959265יהודה הלוי קרית שמונה
חצי שעה לאחר השקיעה עד 

20:30

אלוני שילהקרני שומרוןקרני שומרון

20:00-22:0018:00-22:00י"לחקרני שומרון

20:00-22:0020:00-22:00האלוןקרני שומרון

2520:00-22:0019:00-21:00הנבל קרני שומרון

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 12303-9380277ראש העיןראש העין

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 5803-9382448הטייס ראש העין

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 2503-5248522מבצע דני ראש העין

21:00מהשקיעה עד 22:00מהשקיעה עד 3203-9026634ש "הרשראש העין

כ"מעלה גאוני סמוך לביראש פינהראש פינה

18:00-21:00 23:00-מהשקיעה  203-6047934קפאח ראשון לציוןראשון לציון

18:00-21:00 23:00-מהשקיעה  2003-9413812כורש ראשון לציון

18:00-21:00 23:00-מהשקיעה  5103-9525925התזמורת ראשון לציון

18:00-21:00 23:00-מהשקיעה  503-9644156א "החידראשון לציון



23:0018:00-21:00-מהשקיעה  703-9508274נחמה ראשון לציון

23:0018:00-21:00-מהשקיעה  503-9508762יוסף הנשיא ראשון לציון

23:0018:00-21:00-מהשקיעה  2003-9588380פופל ראשון לציון

23:0018:00-21:00-מהשקיעה  103-9617792אנילביץ פינת חנה סנש 

23:0018:00-21:00-מהשקיעה  3003-9508275לוז ראשון לציון

21:30שעה לפני שקיעה עד 22:30משעה לפני השקיעה עד 208-9453078השופטים רחובותרחובות

21:30שעה לפני שקיעה עד 22:30משעה לפני השקיעה עד 1208-9452260בר אילן רחובות

21:30שעה לפני שקיעה עד 22:30משעה לפני השקיעה עד 1608-9467535משה פריד רחובות

21:30שעה לפני שקיעה עד 22:30משעה לפני השקיעה עד 308-9493816חשמונאים רחובות

21:30שעה לפני שקיעה עד 22:30משעה לפני השקיעה עד 10מדאר רחובות

21:30שעה לפני שקיעה עד 22:30משעה לפני השקיעה עד 308-9457405שבזי רחובות

1008-946101820:00-22:0021:00-19:00דוד אלעזר רחובות

304-9846905עוזיאל רכסיםרכסים
חצי שעה לפני השקיעה למשך 

 שעות3.5

חצי שעה לפני השקיעה למשך 

 שעות3.5

4604-9847632הכלניות רכסים
חצי שעה לפני השקיעה למשך 

 שעות3.5

חצי שעה לפני השקיעה למשך 

 שעות3.5

21:00-חצי שעה לפני השקיעה22:00-חצי שעה לפני השקיעה108-9152465מרדכי שרעבי רמלהרמלה

21:00-חצי שעה לפני השקיעה22:00-חצי שעה לפני השקיעה808-9255282מוצקין רמלה

21:00-חצי שעה לפני השקיעה22:00-חצי שעה לפני השקיעה1008-9255281וילנא רמלה

21:00-חצי שעה לפני השקיעה22:00-חצי שעה לפני השקיעה1908-6495881עוזי חיטמן רמלה

21:00-חצי שעה לפני השקיעה22:00-חצי שעה לפני השקיעה408-8540158גרשון שץ רמלה



22דוד רזיאל 

21:00מהשקיעה עד השעה 22:30מהשקיעה עד 2403-6311256עזריאל רמת גןרמת גן

21:00מהשקיעה עד השעה 22:30מהשקיעה עד 503-6189340עוזיאל רמת גן

21:00מהשקיעה עד השעה 22:30מהשקיעה עד 703-6774395מבצע עין רמת גן

1203-736301420:00-22:0018:30-21:00גילדסגיים רמת גן

203-635391920:00-22:0019:00-21:00החוגה רמת גן

21:00מהשקיעה עד השעה 22:30מהשקיעה עד 3403-6737482העם הצרפתי רמת גן

720:00-22:0019:00-21:00הגיבורים ' שדרמת גן

21:00-חצי שעה לפני השקיעה 22:00-חצי שעה לפני השקיעה 303-5493530הנוטע רמת השרוןרמת השרון

21:00-חצי שעה לפני השקיעה 22:00-חצי שעה לפני השקיעה 3403-5498018השחל רמת השרון

מהשקיעה למשך שלוש שעותמהשקיעה למשך שלוש שעות604-9832641היסמין רמת ישירמת ישי

21:00-מהשקיעה 22:00-מהשקיעה 309-7746765הרצל רעננהרעננה

21:00-מהשקיעה 22:00-מהשקיעה 7409-7652366רבוצקי רעננה

21:00-מהשקיעה 22:00-מהשקיעה 5309-7711046פרץ רעננה

17:00-21:00מהשעה 18:00-22:00מהשעה 08-6891131משעול פעמוניתשדרותשדרות

17:00-21:00מהשעה 18:00-22:00מהשעה 3008-6894014ההגנה שדרות

פתוח עד חצות308-6893750יעקב דורי שדרות

5עוזיאל שלומישלומי
מצאת הכוכבים למשך שעתים 

וחצי

מצאת הכוכבים למשך שעתים 

וחצי

הדרורשלומי
מצאת הכוכבים למשך שעתים 

וחצי

מצאת הכוכבים למשך שעתים 

וחצי



21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 03-5371256 א4שדרות החייל יד אליהותל אביב

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 1003-5610089 שדורת ההשכלה ביצרון

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 5903-6319535 בושם כפיר

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 2303-6876211 כסליו עזרא

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 03-6817093 א3 החיזיון קרית שלום

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 6503-6880892 שדרות חכמי ישראל שפירא

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 403-5187164 אוריאל יעקובוב תל כביר

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 403-6827142שדרות התחיה יפו

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 903-6965166רה ' סגיפו

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 2403-5108677 פינס נוה צדק

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 1003-6296512 יבנה מרכזית

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 1203-5464899ןפקיעין צפון

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 5403-5288055 בר כוכבאמרכז

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 8603-5228188 בן יהודה צפון

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 1003-5468893 צירלסון צפון

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 3203-6439725 טאגור רמת אביב

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 303-6470960מרק יעקב הדר יוסף



21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 803-6470623 הטית רמת החייל

21:00חצי שעה לפני שקיעה עד 22:30חצי שעה לפני שקיעה עד 2403-6472626ראול ולנברג נוה שרת

1809-7964001התמר תל מונדתל מונד
משקיעת החמה במשך שעתיים 

וחצי

משקיעת החמה במשך שעתיים 

וחצי

מחולהמחולהבקעת הירדן

שדמות מחולהשדמות מחולה

חמדתחמדת

גיתיתגיתית

ייטבייטב

מבואות יריחומבואות יריחו

מעלה אפריםמעלה אפרים

יפיתיפית

ורד יריחוורד יריחו

ספירספיר

נאות הכיכרנאות הכיכר

החוף הבין לאומיעין בוקק

משכיותמשכיות

21:30מהשקיעה עד 21:30מהשקיעה עד 02-9933228אל ההראלון שבותגוש עציון

02-993296419:30-22:0020:00-22:30אלעזראלעזר

איבי הנחלאיבי הנחל

19:00-20:00עד סוף טבילות02-993350821:00בת עיןבת עין

גבעותגבעות

02-996337920:30-21:1520:30-21:15כרמי צורכרמי צור

כפר עציוןכפר עציון

מיצדמיצד

מגדל עוזמגדל עוז

מעלה עמוסמעלה עמוס

02-996372920:30-21:0020:30-21:00נוקדיםנוקדים

02-993276019:00-22:0019:30-22:00נוה דניאלנוה דניאל

19:00-21:0019:00-21:00פני קדםפני קדם

קידרקידר



20:30-21:3020:00-21:00ראש צוריםראש צורים

02-996411120:00-21:3020:00-21:30תקועתקוע

20:00-22:0019:30-20:30האלההר גילה

סוף טבילות-02-996112421:00-21:3020:00כפר אלדדכפר אלדד

19:30-21:0018:00-20:00מושב ארבלארבלגליל תחתון

אילניהאילניה

19:00-21:0018:00-20:00קיבוץ בית רימוןבית רימון

19:30-21:0018:00-20:00גבעת אבניגבעת אבני

19:30-21:0018:00-20:00הודיותהודיות

19:30-21:0018:00-20:00הזורעיםהזורעים

19:30-21:0018:00-20:00כפר זיתיםכפר זיתים

19:30-21:0018:00-20:00קבוץ לביאלביא

19:30-21:0018:00-20:00מסדמסד

19:30-21:0018:00-20:00מצפה נטופהמצפה נטופה

19:30-21:0018:00-20:00שדה אילןשדה אילן

אביגילאביגילהר חברון

אדורהאדורה

אשכולותאשכולות

י"בית חגי"בית חג

ר"בית יתיר"בית יתי

חירןחירן

כרמלכרמל

ליבנהליבנה

מעוןמעון

מעלה חברמעלה חבר

מצפה יאירמצפה יאיר

נגוהותנגוהות

סוסיאסוסיא

סנסנהסנסנה

עומריםעומרים

עשהאלעשהאל

עתניאלעתניאל



שמעהשמעה

תלםתלם

ניר גליםניר גליםחבל יבנה

כרם ביבנהכרם ביבנה

הרימוןבן זכאי

באזור הבריכהגבעת וושינגטון

קבוצת יבנהקבוצת יבנה

בני דרוםבני דרום

כ הגדול"באזור ביהבית גמליאל

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לאחיסמךאחיסמךחבל מודיעין

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לברקתברקת

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לטירת יהודהטירת יהודה

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לגבעת כחגבעת כח

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לנחליםנחלים

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לרינתיהרינתיה

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לבארות יצחקבארות יצחק

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה לגמזוגמזו

2.5חצי שעה מהשקיעה ל2.5חצי שעה מהשקיעה למבוא מודעיםמבוא מודעים

03-9711787כפר טורמןכפר טורמן

בית נחמיהבית נחמיה

חדידחדיד

עמק - כנרות 

הירדן
04-670909520:00-23:0019:00-22:00נווה עובדפוריה

כפר עבודהפוריה

- כפר פינס 

מנשה
פינת החורבקציר

ס"ליד ביכנמצפה אילן

ס"ליד ביכנכפר פינס

ס"ליד ביכנמאור

תלמיםמושב תלמיםלכיש

שדה דבמושב שדה דוד

מושב זוהרמושב זוהר

ן"ניר חן"מושב ניר ח



שחרמושב שחר

נהורהמושב נהורה

נוגהמושב נוגה

עוצםמושב עוצם

יד נתןמושב יד נתן

אחוזםמושב אחוזם

מנוחהמושב מנוחה

אמציהמושב אמציה

שקףמושב שקף

נטעמושב נטע

אליאבמושב אליאב

בני דקליםמושב בני דקלים

02-591390620:00-22:0019:00-21:00הרדוף הנחליםאדםמטה בנימין

אחיהאחיה

אלוןאלון

אש קודשאש קודש

בית אריהבית אריה

20:00-22:0020:00-22:00בית חורוןבית חורון

גבעת אסףגבעת אסף

גני מודיעיןגני מודיעין

גבעת הראלגבעת הראל

דולבדולב

29כליל החורשחדשה

חרשהחרשה

02-5913911טלמוןטלמון

20:30-21:3020:00-21:30כוכב השחרכוכב השחר

20:15-21:1519:30-20:30מקור חייםכוכב יעקב

כ מרכזי"מאחורי  ביהכפר אדומים

כרם רעיםכרם רעים



20:45-21:4520:00-21:00מבוא חורוןמבוא חורון

מגרוןמגרון

מכמשמכמש

מעלה לבונהמעלה לבונה

דבירמצפה יריחו

מתתיהומתתיהו

20:30-21:3020:00-21:00כ מרכזי"מאחורי  ביהנווה צוף

4520:15-21:1519:45-20:45נחל ערוגות נופי פרת

נחליאלנחליאל

שיר השירים.רח הגפן פנריה

עדי עדעדי עד

1הרימון עופרים

עטרתעטרת

02-5913922האגוז ליד מכינת בני דודעלי

שכונת היובלעלי

פלגי מיםעלי

גבעת הרואהגבעת הרואה

2702-591390421:00-22:0020:30-21:30באייר ' טעפרה

נבופסגות

קידהקידה

רימוניםרימונים

320:00-22:3019:00-21:30הדקל רמת מודיעין

שבות רחלשבות רחל

20:30-22:0020:00-21:30מסילה עולהשילה

902-591393219:30-21:3018:30-21:00קהילות יעקב תל ציון

אבן מנחםאבן מנחםמעלה יוסף

אלקושאלקוש

גורןגורן



זרעיתזרעית

חוסןחוסן

יערהיערה

לפידותלפידות

מעונהמעונה

נטועהנטועה

עבדוןעבדון

עין יעקבעין יעקב

פקיעיןפקיעין

צוריאלצוריאל

שומרהשומרה

שתולהשתולה

מנותמנות

גרנותגרנות

אביביםאביביםמרום  הגליל

אור הגנוזאור הגנוז

אמיריםאמירים

ביריהביריה

בר יוחאיבר יוחאי
אחרי השקיעה למשך ' עשרים דק

שעתיים

דובבדובב

דלתוןדלתון

חזוןחזון

טפחותטפחות

ז.ב.כז.ב.כ

כלניתכלנית

כפר שמאיכפר שמאי

לבניםלבנים

מירוןמירון

ספסופהספסופה

עלמהעלמה

שזורשזור

שפרשפר



מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה שעתייםמבועיםמבועיםמרחבים

קלחיםקלחים

ניר משהניר משה

שדה צבישדה צבי

ז,פעמי תשז"פעמי תש

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה שעתיים08-9922836בטחהבטחה

מסלולמסלול

אשבולאשבול

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה שעתיים08-9922910תפרחתפרח

פטישפטיש

ניר עקיבאניר עקיבא

פדוייםפדויים

גילתגילת

עמק 

המעיינות

מעלה ' קב

גלבוע
מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתיים מעלה גלבוע

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםשלוחותשלוחות' קב

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםשדה אליהושדה אליהו' קב

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםב"עין הנציב"עין הנצי' קב

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםמירבמירב' קב

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםטירת צביטירת צבי' קב

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםבית יוסףמושב בית יוסף

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםירדנהמושב ירדנה

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםרויהמושב רויה

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםרחובמושב רחוב

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםתל תאומיםתל תאומים

מושב שדי 

תרומות
מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםשדי תרומות

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםמנחמיהמושבה מנחמיה

- עמק חפר 

כפר הראה
ה"כפר הראה"כפר הרא

בת חפרבת חפר

עולשעולש

גאולי תימןגאולי תימן



אלישיבאלישיב

חבצלת השרוןחבצלת השרון

אחיטובאחיטוב

שדה יעקבשדה יעקבעמק יזרעאל

הושעיההושעיה

תל עדשיםתל עדשים

כפר גדעוןכפר גדעון

23:00-חצי שעה לפני שקיעה 23:00חצי שעה לפני השקיעה עד 03-9606929ד"כפר חבד"כפר חבעמק לוד

22:00-חצי שעה לפני שקיעה 22:00חצי שעה לפני השקיעה עד 108-9295042היסמין אחיעזר

מושב זיתן זיתן

1חוני המעגל יגל

מושב חמדחמד

מושב צפריהצפריה

בני יהודהבני יהודהרמת הגולן

אבני איתןאבני איתן

נובנוב

04-6763074חיספיןחיספין

חיספיןחיספין

רמת מגשימיםרמת המגשימים

יונתןיונתן

נטורנטור

קשתקשת

אלוני הבשןאלוני הבשן

חד נסחד נס

- שדות נגב

עזתה
08-993476020:00-22:0020:00-22:00ליד המרפאהבית הגדי

ליד גן הילדיםגבעולים

ליד המועדוןזמרת

ד"ליד ביהמזרועה

ליד בית הכנסתיושיביה

ליד בית הכנסתכפר מימון



077-212003720:00-22:0019:00-21:00בכניסה לישובמעגלים

ליד הגרעיןסעד

ליד המרפאהעלומים

ליד בית הכנסתשובה

ליד המועדוןשוקדה

ליד בית הכנסתשיבולים

בכניסה לישובשרשרת

20:30-21:3020:30-21:30ליד גן הילדיםתושיה

68ליד משק תקומה

21:00-21:4520:30-21:15אלון מורהאלון מורהשומרון

02-997573020:30-21:3020:00-21:00איתמראיתמר

21:00-22:0020:30-21:30אבני חפץאבני חפץ

20:40-21:3020:40-21:30ברוכיןברוכין

ברקןברקן

20:00-21:0020:00-21:00הר ברכההר ברכה

חרמשחרמש

טל מנשהטל מנשה

20:30-21:3020:30-21:30יקיריקיר

20:45-21:3020:45-21:30יצהריצהר

20:30-21:1520:30-21:15לשםלשם

נופי נחמיהנופי נחמיה

20:00-20:3020:00-20:30נופיםנופים

מגדליםמגדלים

מעלה שומרוןמעלה שומרון

מבוא דותןמבוא דותן

20:30-21:0020:00-20:30עינבעינב



20:30-21:1520:30-21:15עלי זהבעלי זהב

20:45-21:3020:45-21:30עץ אפריםעץ אפרים

20:30-21:3020:30-21:30פדואלפדואל

20:45-21:3020:45-21:30צופיםצופים

20:30-21:1520:30-21:15קרית נטפיםקרית נטפים

20:30-21:3020:30-21:30רבבהרבבה

20:30-21:1520:30-21:15רחליםרחלים

שבי שומרוןשבי שומרון

20:30-21:4520:30-21:45שערי תקוהשערי תקווה

שקדשקד

20:30-21:1520:00-20:45תפוחתפוח

אבן שמואלאבן שמואלשפיר

מושב איתןמושב איתן

מושב זבדיאלמושב זבדיאל

מושב זרחיהמושב זרחיה

אלומהאלומה

מושב עוזהמושב עוזה

משואות יצחקמשואות יצחק

מושב נועםמושב נועם

קיבוץ עין צוריםקיבוץ עין צורים

מושב קוממיותמושב קוממיות

מושב שפירמושב שפיר

מושב שלוהמושב שלוה

08-6527242מרכז שפיראמרכז שפירא

מהשקיעה למשך שעתייםמהשקיעה למשך שעתייםאחוזת אתרוגאחוזת אתרוג

מושב רווחהמושב רווחה



הערותתאום מראשרמת הנגשהט"ש ויו"מוצ. פ.שערב שבת וחג. פ.ש

מצאת שבת עד סוף טובלותנ עד סוף טובלות"מה

לאחר הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

חצי שעה לאחר צאת שבת : חורף

                            21:00עד 

חצי שעה לאחר צאת שבת : קיץ

22:00עד 

בשיפוצים

לאחר הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

חצי שעה לאחר צאת שבת : חורף

                            21:00עד 

חצי שעה לאחר צאת שבת : קיץ

22:00עד 

הנגשה חלקית

לאחר הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

חצי שעה לאחר צאת שבת : חורף

                            22:00עד 

חצי שעה לאחר צאת שבת : קיץ

23:00עד 

לאחר הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

חצי שעה לאחר צאת שבת : חורף

                            22:00עד 

חצי שעה לאחר צאת שבת : קיץ

23:00עד 

הנגשה חלקית

שעה לאחר הדלקת נרות למשך 

שעה אחת

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים

שעה לאחר הדלקת נרות למשך 

שעה אחת

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

שעה לאחר הדלקת נרות למשך 

שעה אחת

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה אחת

 בתאום מראש

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי
הנגשה בתאום מראש

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי
הנגשה מלאה

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי
הנגשה מלאה

בתאום מראש
חג / שעה לאחר צאת השבת

למשך שעה

הנגשה חלקיתאין פעילותבתאום מראש



חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך כחצי שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

לאחר צאת שבת למשך' דק45  

שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

לאחר צאת שבת למשך' דק45  

שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

לאחר צאת שבת למשך' דק45  

שעתיים
הנגשה מלאה

בתאום מראש
שעה אחרי צאת שבת לשעתיים 

וחצי
הנגשה חלקית

בתאום מראשבתאום מראש

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת : חורף

.' דק25נרות למשך 

לאחר הדלקת נרות '  דק40: קיץ

למשך רבע שעה

שעה אחרי צאת שבת : חורף

למשך חצי שעה

21:30-22:00: קיץ

הנגשה מלאה

חצי שעה לאחר הדלקת : חורף

.                   ' דק25נרות למשך 

לאחר הדלקת נרות '  דק40:  קיץ

למשך רבע שעה

חצי שעה אחרי צאת : חורף וקיץ

שבת למשך שעתיים
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת : חורף

.                   ' דק25נרות למשך 

לאחר הדלקת נרות '  דק40:  קיץ

למשך רבע שעה

19:45-22:00: חורף

21:00-23:00: קיץ
הנגשה חלקית

:            רצוי בעניין הנגישות

052-6433072 058-5791162

הנגשה חלקית22:30שעה אחרי צאת שבת עד נ למשך שעה"הד

נ למשך שעה"הד

שעה אחרי צאת שבת

20:30חורף עד 

21:30קיץ עד 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 



חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

22:30חורף עד 

23:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

הנגשה חלקית

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

חצי שעה לפני שקיעה למשך 

שעה וחצי

לאחר צאת שבת' דק45    

21:30חורף עד 

22:30קיץ 

הנגשה מלאה

נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות

נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות

נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות
מקוה תורן

נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות
הנגשה חלקית



נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות

נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות

נ לשעתיים"רבע שעה אחרי הד
 3חצי שעה אחרי צאת שבת ל

שעות

נ למשך "לאחר הדה' עשר דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת השבת 

לשעתיים

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:00: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:01: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:02: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:03: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:04: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:05: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:06: קיץ             

הנגשה מלאה

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:07: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:08: קיץ             



נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:09: קיץ             

נ למשך שעה"מה

מצאת השבת' דק40  

21:00חורף  

22:10: קיץ             

מקוה תורן

נ "לאחר הדה' עשרים דק:חורף

למשך שעה    

לאחר הדלקת נרות '  דק20: קיץ

למשך שעה

חצי שעה אחר צאת השבת  :חורף

למשך שעתיים וחצי                   

חצי שעה לאחר יציאת :   קיץ

השבת למשך שעתיים וחצי

' שע3מהשקיעה למשך מהשקיעה למשך שעתיים

ד"עם ממהנגשה חלקית' שע3מהשקיעה למשך מהשקיעה למשך שעתיים

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 
הנגשה מלאה

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

 שעות4למשך 

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת עד 

         22:30בקיץ 

22:00: בחורף

ד"יש מקוה חב



חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת

          23:00בקיץ 

22:30: חורף

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה
ד"יש מקוה חב22:00שעה לאחר צאת שבת עד 

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת

                      22:30בקיץ 

22:00: בחורף

ד"יש מקוה חבהכנה להנגשה

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת

                      23:30בקיץ 

23:00: בחורף

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת 

                      22:30בקיץ 

22:00: בחורף

ד"יש מקוה חבהנגשה חלקית

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
הנגשה מלאה

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

01:00
הנגשה מלאה

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
הנגשה מלאה

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
בשיפוץ

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
בשיפוץ

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
הנגשה חלקית

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
הנגשה חלקית

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
הנגשה חלקית

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00

ת"מהדלקת נרות עד ר
שעה ורבע לאחר צאת שבת עד 

23:00
הנגשה חלקית



נ למשך שעה"מהד
שעה אחרי צאת שבת לשעתיים 

וחצי

 שעות3מצאת שבת לנ לשעתיים"הד

מהדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה אחר צאת השבת 

21:00- חורף22:00- קיץ

מהדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה אחר צאת השבת 

21:00- חורף22:00- קיץ

מהדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה אחר צאת השבת 

21:00- חורף22:00- קיץ

שלושים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת 

 21:00חורף 

22:00קיץ  

מהדלקת נרות למשך שעה

שעה לאחר צאת שבת 

 21:00חורף 

22:00קיץ  

מהדלקת נרות למשך שעה
שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי
                                                                                                            

דק40לפני שקיעה למשך ' דק5 בירור טל לגבי שעות פתיחה19:30-20:30'

דק40לפני שקיעה למשך ' דק5 בירור טל לגבי שעות פתיחהשעה אחרי צאת שבת למשך שעה'

 שעות3מצאת שבת לנ לשעתיים"מהד

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת      חורף 

               קיץ עד 21:30עד 

22:30

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת      חורף 

               קיץ עד 21:30עד 

22:30

הנגשה חלקית

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת לשעתיים 

וחצי

סגורסגור

לאחר הדלקת נרות למשך שעה
כשעה אחר צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

לאחר הדלקת נרות למשך שעה
כשעה אחר צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית



מהדלקת נרות למשך שעה
שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה

מהדלקת נרות למשך שעה
שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה

' דק45נ למשך "חצי שעה לאחר ה
שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

' דק45נ למשך "חצי שעה לאחר ה
שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

מהדלקת נרות לשעה ורבע
שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

מהדלקת נרות לשעה ורבע
שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

מהדלקת נרות לשעה ורבע
שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

נ  למשך שעה"לאחר זמן הדה
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

למשך שעתיים
הנגשה חלקית

נ  למשך שעה"לאחר זמן הדה
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

למשך שעתיים

נ  למשך שעה"לאחר זמן הדה
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

'למשך שלוש שע

נ  למשך שעה"לאחר זמן הדה
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

למשך שעתיים

נ  למשך שעה"לאחר זמן הדה
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

למשך שעתיים

נ  למשך שעה"לאחר זמן הדה
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים 

למשך שעתיים

חג בתאום מראש/ערב שבתהנגשה חלקיתמצאת השבת למשך שעתייםמהדלקת נרות למשך שעה

מצאת השבת למשך שעתייםמהדלקת נרות למשך שעה

פתוח רק בימי שישי וערבי חגמצאת השבת למשך שעתייםמהדלקת נרות למשך שעה

מצאת השבת למשך שעתייםמהדלקת נרות למשך שעה

בימי שישי וערב חג בתאום מראשהנגשה מלאהמצאת השבת למשך שעתייםמהדלקת נרות למשך שעה

 שעות4מצאת שבת נ לשעתיים"מהד

 שעות4מצאת שבת נ לשעתיים"מהד

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי



חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה
מצאת השבת למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר יציאת השבת למשך 

שעתיים

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 

 בחורף 23:00מקוה תורן ניסגר בשעה 

!בלבד

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 
הנגשה מלאה

משעת הדלקת נרות למשך שעה
משעה אחר צאת השבת

22:30 בקיץ 21:30בחורף 
הנגשה חלקית

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
הנגשה מלאה

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
הנגשה חלקית

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
נהנגשה מלאה

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
הנגשה חלקית



נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
הנגשה חלקית

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
הנגשה חלקית

נ לפי הצורך"חצי שעה לאחר ה
 3 שעה לאחר צאת השבת למשך 

'שע
הנגשה חלקית

בתאום מראשבתאום מראש

מהדלקת נרות למשך שעה
שעה לאחר צאת שבת עד סוף 

הטבילות
הנגשה חלקית

מהשקיעה למשך שעה

לאחר צאת החג ' עשרים דק

                            21:00: חורף

22:00: קיץ

054-8493481למקווה מונגש בתאום 

מהשקיעה למשך שעה

לאחר צאת החג ' עשרים דק

                            21:00: חורף

22:00: קיץ

054-8493482למקווה מונגש בתאום 

מהשקיעה למשך שעה

לאחר צאת החג ' עשרים דק

                            21:00: חורף

22:00: קיץ

054-8493483למקווה מונגש בתאום 

מהשקיעה למשך שעה

לאחר צאת החג ' עשרים דק

                            21:00: חורף

22:00: קיץ

054-8493484למקווה מונגש בתאום 

מהשקיעה למשך שעה

לאחר צאת החג ' עשרים דק

                            21:00: חורף

22:00: קיץ

054-8493485למקווה מונגש בתאום 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך חצי שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך חצי שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה

הנגשה חלקיתמצאת השבת למשך שעההדלקת נרות למשך שעה

הדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

.שלוש שעות

הדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

.שלוש שעות
הנגשה חלקית



הדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

.שלוש שעות
הנגשה חלקית

054-6562360בתאם מראשבתאום מראש

054-6562360בתאם מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום עם הבלניתבתאום עם הבלנית

בתאום עם הבלנית
שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת הנרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי
אופציה לקביעת זמן טבילה למאחרות

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים



חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים



חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים



חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

מקוה תורן

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים



חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

מקוה תורן

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים



חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

חצי שעה לאחר כניסת שבת 

למשך חצי שעה

משעה לאחר צאת השבת - בחורף

למשך שעתיים וחצי                

משעה לאחר צאת השבת -קיץ

למשך שעתיים

הנגשה חלקיתסגורנ לחצי שעה"חצי שעה אחרי הד

הנגשה חלקיתשעה אחרי צאת שבת לשעהנ לחצי שעה"חצי שעה אחרי הד

חצי שעה לאחר השקיעה למשך 

שעה

שעה וחצי לאחר יציאת שבת 

.למשך שלוש שעות
הנגשה חלקית

מזמן הדלקת נרות למשך שעה
שעה אחר צאת שבת 

24:00 קיץ 23:00: חורף
ד"יש מקוה חב

מזמן הדלקת נרות למשך שעה
שעה אחר צאת שבת 

23:00 קיץ 22:00: חורף

מזמן הדלקת נרות למשך שעה
שעה אחר צאת שבת 

23:00 קיץ 22:00: חורף

מזמן הדלקת נרות למשך שעה
שעה אחר צאת שבת 

23:00 קיץ 22:00: חורף
ד"יש מקוה חבהנגשה מלאה

מטר 700אין מקווה בכפר שמריהו 

.מהמקוואות בהרצליה

חצי שעה לאחר הדלקת 

נרותלמשך שעה

חצי שעה אחר צאת השבת  

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת הנרות 

למשך שעה

 שעה אחר צאת השבת  למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת הנרות 

למשך שעה

 שעה אחר צאת השבת  למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת הנרות 

למשך שעה

 שעה אחר צאת השבת  למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת הנרות 

למשך שעה

 שעה אחר צאת השבת  למשך 

שעה וחצי

נ למשך "לאחר הדה' עשרים דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי



נ למשך "לאחר הדה' עשרים דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי

מקווה תורן שעת סגירה מאוחרת בתיאום 

.מראש

נ למשך "לאחר הדה' עשרים דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי

נ למשך "לאחר הדה' עשרים דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי

נ למשך "לאחר הדה' עשרים דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי

נ למשך "לאחר הדה' עשרים דק

שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

אחרי צאת ' ארבעים וחמש דק

השבת למשך שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

אחרי צאת ' ארבעים וחמש דק

השבת למשך שעתיים
הנגשה מלאה

בתאום מראשבתאום מראש
לנופשות יש לתאם שעת הגעה מאוחרת מול 

.הבלנית

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי שעה אחרי הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

מצאת שבת 

22:30 קיץ 222:00חורף 

20:30 052-694357719:00בתאום 

הנגשה חלקיתשעה מצאת השבת למשך שעתיים052-5665020-בתאום

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

'למשך שעה ועשר דק

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

'למשך שעה ועשר דק

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

'למשך שעה ועשר דק

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי



חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

'למשך שעה ועשר דק

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי
מקוה תורן

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

'למשך שעה ועשר דק

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

 דקות50מהשקיעה למשך 
חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

 דקות50מהשקיעה למשך 
   19:30-21:30-חורף

21:00-23:00-  קיץ
הנגשה חלקית

!כלות לפי דרישה פתוח בימי שישי בלבדהנגשה חלקיתסגור דקות50מהשקיעה למשך 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

 שעה3/4ל
בתאום מראששעה אחרי צאת שבת לשעה וחצי

נ למשך שעה"חצי שעה לאחר ה
שבת למשך שעה.לאחר צ' דק40  

וחצי

נ למשך שעה"חצי שעה לאחר ה
שבת למשך שעה.לאחר צ' דק40  

וחצי
הנגשה חלקית

נ למשך שעה"חצי שעה לאחר ה
שבת למשך שעה.לאחר צ' דק40  

וחצי

נ למשך שעה"חצי שעה לאחר ה
שבת למשך שעה.לאחר צ' דק40  

וחצי

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך חצי שעה

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי
050-6739885

עשרים קות לאחר הדלקת נרות 

למשך חצי שעה

שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

הדלקת נרות  למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת 

לשעתיים וחצי

הדלקת נרות  למשך שעה
חצי שעה לאחר שצאת שבת 

לשעתיים וחצי
הנגשה חלקית

הדלקת נרות  למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת 

לשעתיים וחצי

הדלקת נרות  למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

הדלקת נרות  למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים

הדלקת נרות  למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים



מצאת שבת לשלוש שעותמהדלקת נרות  לשעתיים

מצאת שבת לשלוש שעותמהדלקת נרות  לשעתיים

מצאת שבת לשלוש שעותמהדלקת נרות  לשעתיים

מצאת שבת לארבע שעותמהדלקת נרות לשלוש שעות

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:00 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:01 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:02 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:03 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:04 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:05 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:06 קיץ 21:00חורף 
הנגשה מלאה

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:07 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:08 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:09 קיץ 21:00חורף 

רבע שעה אחרי הדלקת נרות 

לשעה

שעה אחרי צאת שבת3/4   

22:10 קיץ 21:00חורף 

נ  למשך "לאחר הדה' מעשר דק

שעה

חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים
בתאום מראש

דקות אחרי הדלקת נרות40   

למשך שעה

משעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

דקות אחרי הדלקת נרות40   

למשך שעה

משעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

דקות אחרי הדלקת נרות40   

למשך שעה

משעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית



מהדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת 

לשעתיים

חצי שעה מצאת שבת לשעתיים הדלקת נרות למשך שעה
יש לתאם )יש  מעלית נכות

(מראש

 הדלקת נרות למשך שעה
חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי
יש מעלית נכות

יש מעלית נכותסגור הדלקת נרות למשך שעה

אחרי הדלקת לשעה' דק40
שעה ורבע לאחר צאת שבת 

למשך שעתיים

אחרי הדלקת לשעה' דק40
שעה ורבע לאחר צאת שבת 

למשך שעתיים

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה מלאה

מצאת השבת למשך שעתיים וחצימהדלקת נרות למשך שעה

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

כשעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

כשעה לאחר צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה מלאה

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה
סגור

תאום מראשתאום מראש

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:00 קיץ 22:00 חורף 
מקוה תורןהנגשה חלקית

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:01 קיץ 22:00 חורף 

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:02 קיץ 22:00 חורף 
הנגשה חלקית



הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:03 קיץ 22:00 חורף 

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:04 קיץ 22:00 חורף 
הנגשה מלאה

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:05 קיץ 22:00 חורף 
הנגשה חלקית

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:06 קיץ 22:00 חורף 
הנגשה חלקית

הדלקת נרות ועד שעה לאחר 

ההדלקה

מחצי שעה לאחר צאת שבת

23:07 קיץ 22:00 חורף 
הנגשה חלקית

חצי שעה אחרי הדלקת נרות עד 

חצי שעה לאחר צאת הכוכבים

 3שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעות

04-6923743תאום מראשהנגשה חלקית

04-6827724תאום מראש

שלושת רבעי שעה לאחר הדלקת 

נרות למשך שעה ורבע
הנגשה מלאה+שעה אחרי צאת שבת לשעתיים

חצי שעה אחרי הדלקת נרות עד 

חצי שעה לאחר צאת הכוכבים

 3שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעות
הנגשה חלקית

לאחר הדלקת נרות '  דק40מ

למשך חצי שעה

-  קיץ20:00-23:00-מ-חורץ

21:00-23:00

 דקות40מהדלקת נרות ל

 דקות40מהדלקת נרות ל

בתאום מראש______________________

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת השבת 

לשעתיים
בערב שבת ניתן גם בתאום מראש

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת השבת 

לשעתיים
בערב שבת ניתן גם בתאום מראש

 לאחר הדלקת נרות למשך 45

חצי שעה

חצי שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך חצי שעה

שעה לאחר  צאת שבת למשך 

שעה
052-8317458רצוי לתאם מראש בשבת 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך חצי שעה
050-4100514רצוי לתאם מראש בשבת שעה לאחר שבת למשך שעה



ארבעים וחמש דקות לאחר 

הדלקת נרות  למשך חצי שעה

חצי שעה לאחר צאת השבת 

לשעתיים

ארבעים וחמש דקות לאחר  

הדלקת נרות למשך חצי שעה

חצי שעה לאחר צאת השבת 

לשעתיים
הנגשה חלקית

בתאום מראש

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה
בתאום מראש

הנגשה מלאהבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראש

מזמן הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

דקות אחרי צאת השבת45   

 שעות3למשך 
2018אמור להיפתח בתחילת שנת 

מזמן הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

דקות אחרי צאת השבת45   

 שעות3למשך 

מזמן הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי
סגור

מזמן הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

דקות אחרי צאת השבת45   

 שעות3למשך 
הנגשה חלקית

מזמן הדלקת נרות למשך שעה 

וחצי

דקות אחרי צאת השבת45   

 שעות3למשך 
מקוה תורןהנגשה מלאה

2018אמור להיפתח בתחילת שנת הנגשה מלאה

מונגש חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםנ לשעה וחצי"מהד



שעה אחרי  הדלקת נרות לחצי 

שעה

שעה ורבע לאחר צאת שבת 

לשעתיים
בתאום מראשמונגש חלקית

מהדלקת נרות למשך שעה
שעה לאחר צאת השבת במשך 

שעתייים
נגישות חלקית

מהדלקת נרות למשך שעה
שעה לאחר צאת השבת במשך 

שעתייים
נגישות חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

השבת לשעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

מחצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

חצי שעה לאחר צאת השבת 

למשך שעתיים
הנגשה חלקית

נ למשך שעה"חצי שעה אחרי הדה
שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי
הנגשה חלקית

נ למשך שעה"חצי שעה אחרי הדה
שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי
הנגשה חלקית

לפי תיאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראש

חצי שעה אחרי שקיעה למשך 

שעה

מצאת השבת

 22:00 קיץ עד 

21:00חורף עד 

בתאום מראש
- בחורף ו22:00יש מקוה תורן עד שעה 

 בקיץ23:00

חצי שעה אחרי שקיעה למשך 

שעה

מצאת השבת

 22:00 קיץ עד 

21:01חורף עד 

הנגשה חלקית

חצי שעה אחרי שקיעה למשך 

שעה

מצאת השבת

 22:00 קיץ עד 

21:02חורף עד 

חצי שעה אחרי שקיעה למשך 

שעה

מצאת השבת

 22:00 קיץ עד 

21:03חורף עד 

הנגשה מלאה

בתאום מראש

הנגשה מלאה שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי



 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

2018פתיחה בתחלית  שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

 שעות3מצאת השבת למשך מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר הדלקת הנר 

למשך שעה

משעה לאחר צאת השבת בחורף 

23:30 ובקיץ עד 22:30עד 

חצי שעה לאחר הדלקת הנר 

למשך שעה

משעה לאחר צאת השבת בחורף 

23:30 ובקיץ עד 22:30עד 

חצי שעה לאחר הדלקת הנר 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת הנר 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים
הנגשה מלאה

לנשים טובלות בנכות מלאה יש לקבוע תור 

מראש

חצי שעה לאחר הדלקת הנר 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי שעה לאחר הדלקת הנר 

למשך שעה

שעה אחרי צאת שבת למשך 

שעתיים

חצי לאחר הדלקת נרות למשך 

שעה
שעה לאחר  צאת השבת לשעתיים

נ לשעה ורבע"חצי שעה אחרי הד
משעה לאחר צאת השבת למשך 

 שעות3

נ לשעה ורבע"חצי שעה אחרי הד
משעה לאחר צאת השבת למשך 

 שעות3
הנגשה חלקית

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

-חצי שעה לאחר צאת השבת בקיץ

21:00- ובחורף 22:00
הנגשה חלקית

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

-חצי שעה לאחר צאת השבת בקיץ

21:00- ובחורף 22:00
הנגשה חלקית

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

-חצי שעה לאחר צאת השבת בקיץ

21:00- ובחורף 22:00
הנגשה חלקית

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

-חצי שעה לאחר צאת השבת בקיץ

21:00- ובחורף 22:00
הנגשה חלקית

עשרים דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

-חצי שעה לאחר צאת השבת בקיץ

21:00- ובחורף 22:00
הנגשה מלאה



24:00מקוה תורן עד 052-6524062

מהשקיעה למשך שעה
משעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים
בנכות מלאה יש צורך בתאום מראש052-6636668

מהשקיעה למשך שעה
משעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים

מהשקיעה למשך שעה
משעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

מהשקיעה למשך שעה
משעה לאחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי

054-3454782תאום מראשתאום מראש

מהשקיעה למשך שעה
משעה לאחר צאת השבת 

לשעתיים

מהשקיעה למשך שעה
שעה אחר צאת השבת למשך 

שעה וחצי

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה אחרי צאת שבת 

22:00 קיץ 21:00חורף 

מהדלקת נרות למשך שעה
מחצי שעה אחרי צאת שבת 

22:01 קיץ 21:00חורף 

בתאום ראש
מחצי שעה לאחר צאת השבת 

למשך שעתיים וחצי

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים
הנגשה חלקית

עשר דקות לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

שעה לאחר צאת השבת למשך 

שעתיים

מחצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

מחצי שעה לאחר צאת השבת 

22:00 קיץ  21:00בחורף  

מחצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה

מחצי שעה לאחר צאת השבת 

22:00 קיץ  21:00בחורף 

24:00מקוה תורן עד השעה 052-7134137

חצי שעה לאחר ההדלקה למשך 

שעה
 צאת השבת במשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר ההדלקה למשך 

שעה
 צאת השבת במשך שעה וחצי



חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 
הנגשה חלקית



חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 
הנגשה חלקית

חצי שעה לאחר הדלקת נרות 

למשך שעה וחצי

חצי שעה לאחר צאת השבת 

22:30 קיץ 21:00חורף עד 

לאחר הדלקת נרות למשך שעה
כשעה לאחר צאת שבת למשך 

שעה וחצי

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

הנגשה חלקיתשעה אחרי שבת לשעתייםמהשקיעה לחצי שעה

2דק אחרי צאת שבת ל45בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

שעה אחרי שבת לשעתיים שעה1/2לאחר שקיעה ל' שע1/2

בתאום מראשהנגשה חלקית

21:15-22:00קיץתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

 שעה1/2לאחר שקיעה ל' שע1/2
      קיץ 19:00-20:30חורף 

21:00- 22:00

הנגשה חלקיתדק אחרי צאת שבת40בתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשאחרי צאת הכוכבים לשעה

בתאום מראשהנגשה חלקית



הנגשה חלקיתבתאום מראש שעה1/2ל.נ.שע אחרי ה1/2

אחרי כניסת שבת'דק40
      קיץ 20:00-21:00חורף 

21:00- 22:00
הנגשה חלקית

הנגשה חלקיתשע אחרי צאת שבת1/2בתאום מראש

הנגשה חלקיתמצאת שבת לשעה וחצי שעה1/2ל.נ.שע אחרי ה1/2

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

הנגשה חלקיתבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש



בתאום מראשהנגשה מלאה

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת להנגשה חלקית1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת ל1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת ל1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת ל1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת להנגשה חלקית1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת להנגשה חלקית1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת ל1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת ל1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

1.5אחרי צאת שבת ל1.5אחרי צאת שבת לבתאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

 שעות3מצאת השבת להנגשה חלקית שעות3מצאת השבת לנ למשך שעה.אחרי ה

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראשהנגשה מלאה

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראש



תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראש

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראשהנגשה מלאה

תאום מראשהנגשה חלקית

נ.אחרי ה' דק45 .
          קיץ 20:30-22:00חורף 

21:30-23:00

          קיץ 20:30-22:00חורף 

21:30-23:00

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום יומיים מראש

בתאום מראשבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראש

חצי שעה אחרי צאת שבתהנגשה חלקיתחצי שעה אחרי צאת שבתבתאום מראש

בתאום מראש

בתאום יום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש בתא הקולי של 

.המקווה

נ"אחרי הד' דק35
          קיץ 20:00-21:30חורף 

21:00-22:00

          קיץ 20:00-21:30חורף 

21:00-22:00

שעה מצאת שבת לשעהשעה מצאת שבת לשעהמהשקיעה לחצי שעה

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית



נ לחצי שעה"דקאחרי הד40

חורף שעה מצאת שבת לשעה     

                       קיץ שעתיים 

אחרי צאת שבת לשעה

חורף שעה מצאת שבת לשעה    

                        קיץ שעתיים 

אחרי צאת שבת לשעה

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראש
          קיץ 20:45-21:45חורף 

21:15-22:15

          קיץ 20:45-21:45חורף 

21:15-22:15

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש בתא קולי של 

המקווה

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

 שעה1/2נ ל"שע אחרי הד1/2
         קיץ 20:30-21:30חורף 

21:00-22:00

         קיץ 20:30-21:30חורף 

21:00-22:00

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש
שעה אחרי צאת שבת חורף 

22:30 קיץ21:30
הנגשה חלקית

שעה אחרי צאת שבת חורף 

22:30 קיץ21:30

בתאום מראש

21:00-22:0021:00-22:00בתאום יממה מראש

שעה אחרי צאת שבת לשעתייםהנגשה מלאהשעה אחרי צאת שבת לשעתייםלפני השקיעה לשעה'דק5

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש



תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראשהנגשה חלקית

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

תאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש



מצאת שבת שעתייםמצאת שבת שעתייםנ לשעה"מהד

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

מצאת שבת שעתייםמצאת שבת שעתייםנ לשעה"מהד

בתאום מראש

בתאום מראש

מצאת שבת שעתייםמצאת שבת שעתייםנ לשעה"מהד

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

מצאת שבת לשעתייםמצאת שבת לשעתייםבתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש



בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

23:00מצאת שבת עד הנגשה חלקית23:00מצאת שבת עד 1.5מכניסת שבת ל

23:00מצאת שבת עד 23:00מצאת שבת עד 1.5מכניסת שבת ל

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

 בלניות2 1מקוה בתאום מראשהנגשה מלאה

בתאום מראשהנגשה מלאה

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש19:00-20:3021:00-22:00

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש



 שעה1/2נ ל.דק אחרי ה20
 19:00-21:00חורף 

20:45-22:45קיץ 

      קיץ 19:00-21:00חורף 

20:45-22:45

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראש

נ למשך חצי שעה"אחרי ה' דק45
    20:30-21:15: חורף

21:00-21:45: קיץ

ק של המקווה.בתאום בתק של המקווה.בתאום בת

דק20נ למשך "לאחר ה' דק50 '
       20:30-21:30:חורף

21:30-22:00: קיץ

הנגשה מלאהבתאום מראשבתאום מראש

בתאום מראש

לאחר השקיעה למשך חצי' דק12  

שעה

   20:00-21:00: חורף

21:00-22:00: קיץ

בתאום מראש

בתאום מראש

21:00-22:00נ למשך חצי שעה"לאחר ה' דק20

משקיעה למשך חצי שעה
:          קיץ20:30-21:15: חורף

21:30-22:15

נ למשך חצי "חצי שעה אחרי ה

שעה
20:30-21:15

בתאום מראש

בתאום מראש
:           קיץ20:30-21:00:חורף

21:15-21:45

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשבתאום מראש



בתאום מראש
          20:30-21:15:חורף

21:00-21:45:קיץ

בתאום מראשבתאום מראש

נ למשך חצי "חצי שעה אחרי ה

שעה
21:00-22:00

20:45-21:30בתאום מראש

בתאום מראש
          20:30-21:15:חורף

21:00-22:00:קיץ

בתאום מראש

          20:30-21:30:חורף

שעה אחרי צאת שבת למשך :קיץ

שעה

20:15-21:00בתאום מראש

בתאום מראש

דק20נ למשך "אחרי ה'  דק40 'דק20שבת למשך .שעה לאחר צ'

בתאום מראש

בתאום מראש
            21:30-22:15: קיץ

20:00-20:45:חורף

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

בתאום מראש

בתאום מראש

בתאום מראשהנגשה חלקית

הנגשה חלקית

בתאום מראש


