
  בס"ד         

  בית הכנסת אדמון ספרא –קהילת אחוות רעים                   
  )58-034-929-8 (ע"ר " רחלבניהול עמותת " שמחת                   
  הפארק רעננה- לב  09-7724039טל': 10הסייפן                      

  http://www.achvatreim.co.ilאתר אינטרנט:                              

  achvatreim@hotmail.comדואר אלקטרוני:                              

        חחחחתשע"תשע"תשע"תשע"זמנים לחג הפסח זמנים לחג הפסח זמנים לחג הפסח זמנים לחג הפסח 
        ))))30303030////33330000////8888111120202020ג ג ג ג חחחחערב ערב ערב ערב יד' ניסן (יד' ניסן (יד' ניסן (יד' ניסן (    ששיששיששיששיזמני יום זמני יום זמני יום זמני יום 

  05:45  :שחרית
  06:50  :לימוד גמר מסכת וסעודת מצווה

  09:45  :סוף זמן אכילת חמץ
  10:57  היהחנייה ליד בריכת השחבמגרש ** עיריית רעננה מציבה פח  סוף זמן שריפת חמץ
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  18:25  :)בערב ששי(יום  שבתערב  – חג פסחמנחה ערב -שיר השירים
  08:00  :)שבת(יום שחרית 

  13:30  :גדולה מנחה
  18:30  :ושבת ערבית מוצאי החג -שעור 
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  18:44  :)חמישי(יום שביעי של פסח  -  מנחה ערב חג
  08:00  :)שביעי של פסח ששי,(יום שביעי של פסח  –חג שחרית 

  18:30  :) ערב שבת (יציאת החג  מנחה - שיר השירים
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  18:30  :שבתמנחה ערב שיר השירים ו

  08:00  :שבתשחרית 
  13:30  :גדולה מנחה
  18:00  :נוספת מנחה

  18:45  שעור תורה (הרב נדב):
  18:45  שעור לילדים:
  19:41  :שבתערבית מוצאי 

        
   45:81בשעה   ערביתמנחה ו ,   00:70שחרית בשעה  :תותפילזמני ה פסח *** בחול המועד

  בית הכנסתוועד  – בברכת חג פסח כשר ושמח


