
ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ שם המושב/

קיבוץ 
ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

יש07:0017:00 יש05:4519:3019:50אליקיםאליקים

אילן פרלמן גולןקשת
0548024661

יש08:0013:15/18:20 יש05:25/06:3019:2020:10

ר' שמואל קובוס גלבועבית השיטה
0528693686

יששעה לפני השקיעה 08:30 יש 

ינון פרץ גלבועברק 
0522903903

40דק לפני 08:00 יש05:1519:4020:10
השקיעה שיעור 

שעה לפני מנחה 

יש

משה אבודרהם גלבועגדעונה
0504243137

20 דקות לפני 05:30
השקיעה 

יש07:0017:00 ישצאת הכוכבים 

אברהם ניר גלבועמגן שאול 
0527172860

שעה וחצי לפני 08:30 ישבתיאום מראש
השקיעה 

יש

גילי חוטר  גלבועמולדת 
0543022174

 בתיאום 
מראש 05:30

יש08:0018:30 יש

צחי וקנין גלבועמלאה 
0547871428

חצי שעה לפני 05:45
השקיעה 

יש07:3018:00 ישצאת הכוכבים

אורן גיסין גלבועניר יפה 
0506276671

יום רביעי  
21:30

ישזמן הדלקת נרות 07:30 יש

אופיר גלבועעין חרוד 
0522692926

יש08:2019:00 ישבתיאום מראש
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ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

יש08:0018:00 יש אסי 0523211483גלבועתל יוסף

לוין אברומי -050גליל עליוןמעיין ברוך 
 4402110

חצי שעה לפני 08:00 יש 
השקיעה 

יש

יהודה גליל עליוןנאות מרכי 
0502200115

א' ד' 15:00:00 ה'  
14:50

    

אייל שוהם גליל עליוןשדה נחמיה
0523668901

יש08:0018:45 יש 

הירש נתן גליל עליון גונן
0586602864

יש08:0018:30 ישבתיאום מראשבתיאום מראשבתיאום מראש

  07:30 יש יהודה גליל עליון כפר בלום

ישראל גליל עליון כפר גלעדי
0503314150

יש07:4513:15 יש07:0019:1520:30

גיל חדד גליל תחתוןאילניה
0546377148

ישהדלקת נרות08:00 יש 

דורון אביטן גליל תחתוןארבל
0522823046

יש08:0018:45 יש06:00

 יחיאל גליל תחתוןבית רימון
0544509656

א.ג.ד06:00 
ב.ה.05:50 

ו.06:30 /08:00

רבע שעה לפני 
השקיעה 

יש06:45/08:3017:30 ישצאת הכוכבים

אלי שטיין גליל תחתוןהודיות
 046653200

יש08:3013:15 יש07:4513:0020:00

בועז יוסף גליל תחתוןכפר חיטים
0505774433

ישזמן הדלקת נרות 07:45 יש 



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

שלמה דקוטורמן גליל תחתוןכפר קיש 
050-3800551

 08:30 ישבתיאום מראש

משה גליל תחתוןלביא
גולד046799211

יש08:0017:00 יש05:45/07:3016:4020:10

עמוס גליל תחתוןמסד
0502667186

 07:45 יש 

 08:30 יש אבינועם גליל תחתוןשדמות דבורה

ר' שלום גרבי זבולוןנופית
0542211363

רבע שעה לפני 06:00
השקיעה 

ישזמן הדלקת נרות 07:30 ישצאת הכוכבים 

פילוס -052חוף כרמלשדות ים
7127945

יש08:0018:45 ישבתיאום מראשבתיאום מראשבתיאום מראש

אורנה שמיר יוקנעםיוקנעם מושבה 
0542504212

רבע שעה אחרי 08:30 יש06:00
כניסת השבת 

יש

מבואות אמנון
חרמון

דוד אזולאי 
0502815944

יש08:1519:15 יש 

מבואות כפר יובל
חרמון

מאיר אוחנא 
0505580400

יש07:3019:00 יש05:0019:3020:05

מבואות מרגליות
חרמון

חצי שעה לפני 07:30 ישצאת הכוכבים05:0018:15זמיר 0507665465
השקיעה 

יש

מבואות משמר הירדן
חרמון

משה עמור 
0507898916

רבע שעה לפני 05:30
השקיעה 

יש07:3019:00 ישצאת הכוכבים

מבואות רמות נפתלי
חרמון

אלי הראל 
0507438066

חצי שעה לפני 05:30
השקיעה 

יש07:3018:30 ישצאת הכוכבים 



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

מבואות שדה אליעזר
חרמון

אמיר כץ 
 0525523120

sms

יש07:4018:15 יש05:4519:2020:10

יוסי שלומון מגידומדרך עוז 
0556705430

20 דקות לפני נץ החמה 
השקיעה 

יש07:0017:00 ישצאת הכוכבים 

מיד אחרי 05:3016:30מגידועין העמק
מנחה 

יש08:0013:00 יש

יורם דנה מטה אשראילון
0524882125

 08:30 יש 

ישראל גלומבק מטה אשרבן עמי 
0527860600

יששעה לפני השקיעה08:15 יש   06:00

אריאל חזקיה מטה אשרמצובה
0556682336

 08:00 יש 

בן סעדון דוד מטה אשרראש הנקרא
0507977278

יששעה לפני השקיעה07:30 יש 

20 דקות לפני 05:30:00מטה אשרשומרה
השקיעה 

יש07:30:0019:00:00 ישצאת הכוכבים 

הרב אברהם מור מעלה יוסףאבן מנחם
יוסף 0504113714

 שיעור 17:30 08:00 ישצאת הכוכבים19:15 06:00
18:30:00

יש

מיד אחרי 06:0019:00שמעון מנחםמעלה יוסףאבן מנחם
מנחה 

שעה ועשרים לפני 08:00 יש
השקיעה 

יש

הרב יחיאל ממן מעלה יוסףאחוזת ברק 
0524397944

שלוש שעות לפני 07:00 ישצאת הכוכבים 05:1519:30
צאת השבת 

יש



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

הרב יורם מעלה יוסףגורן
בן סעדון 

0502277927

חצי שעה לפני 05:30/08:00
השקיעה 

20דק אחרי 
השקיעה 

יש07:3019:00 יש

אברהם לוי מעלה יוסףגרנות
0546749686

יש07:1518:30 ישבתיאום מראשבתיאום מראש

יעקב לוי מעלה יוסףזרעית 
   0538831156

יש08:0017:30 יש 

הרב אביאל מעלה יוסףחוסן
בוארון 

0504174922

רבע שעה לפני     05:45/08:00
השקיעה 

ישמתפרסם בביה"כ07:30 ישצאת הכוכבים

 דנינו -052מעלה יוסףיערה
2677776

40דק לפני צאת נץ החמה
הכוכבים

יש07:00/08:0019:00 ישצאת הכוכבים

הרב אליהו מעלה יוסףלפידות 
גרציאני 

0528478301

יש08:0007:00 יש 

שלום שאול מעלה יוסףמנות
0507834012

יש08:0019:00 ישבתיאום מראשבתיאום מראשבתיאום מראש

20 דקות לפני 05:30מעלה יוסףמעונה
השקיעה 

יש07:3019:00 ישצאת הכוכבים

בלוקה דוד מעלה יוסףנווה זיו 
0548485701

יש07:3019:30 יש06:00

שעה וחצי לפני 08:00 ישצאת הכוכבים לפני השקיעה 06:00מעלה יוסףנטועה
השקיעה

יש

ישראל  אביטן מעלה יוסףעין יעקב
0527600192

25דק לפני  
השקיעה

שעה ועשרים לפני 08:00 ישצאת הכוכבים
השקיעה 

יש



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

הרב דוד פרץ מעלה יוסףפקיעין
0526015330

 07:30/ 05:30
08:30/

20 דקות לפני 
השקיעה 

יש07:3018:00 ישצאת הכוכבים

הרב ברק פרץ מעלה יוסףצוריאל
0504131326

20 דקות לפני 05:45
השקיעה 

חצי שעה לפני 08:00 ישצאת הכוכבים
כניסת השבת 

יש

20 דקות לפני 05:30מעלה יוסףשתולה
השקיעה 

יש07:3019:00 ישצאת הכוכבים 

ויקטור חדיף -050מרום גלילביריה
5218913

יש07:3017:00 יש05:4519:1520:10

שחרית :05:15 מרום גלילדלתון
.07:00 06:00.

יש04:5013:15/17:30/ 08:00 יש13:15/19:2020:00

ר חיים לוזון מרום גלילחזון 
   0504109880

יש07:4513:00/18:00 יש05:45/07:0019:0020:00

אביטן חנינא  מרום גלילטפחות
053-7591585

יש07:4517:00 יש05:30/07:3019:3020:15

07:00 /08:00 זיגדון משה מרום גלילכלנית
09:00/

רבע שעה לפני 
השקיעה

20דק אחרי 
השקיעה 

יש08:0017:30 יש

אברהם אלגלי מרום גלילכפר חנניה
0544989300

25 דק לפני 08:00
השקיעה 

שעתיים לפני 07:45 ישצאת הכוכבים
שקיעת החמה 

יש

אשר אליה מרום גלילעלמה
0508557458

יש08:0017:30 יש05:00/07:0019:3020:15

אלברטו מרום גלילפרוד
 0547708768

דניאל 
0542319595

 בתיאום מראש



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

יפרח חנן מרום גלילשפר 
0527520752

יש07:0018:30 יש05:4519:2020:10

נועם אוסטר משגבטלאל
0525330872

05:50 לתאם 
מראש

בתיאום בתיאום מראשבתיאום מראש
מראש

בתיאום 
מראש

בתיאום מראשבתיאום מראש

יצחק צברי עמק הירדןאפיקים
0505541268

 08:00 

אשדות יעקב 
אחוד

ארנון עמק הירדן
0508652638

ישכמו כניסת שבת 08:00 יש 

יריב ויצמן עמק הירדןדגניה ב
   0525554038

יש09:0016:00 יש 

אריאל עמק הירדןהאון
צ'ימבליסטה 

 /0533065045
0538289277

שיעור 17:30 18:30 08:30 ישבתיאום מראש
מנחה 

 

תומר פרטוק עמק הירדןחוקוק
  /0542008055

0503686951

יש08:3018:45 ישבתיאום מראש

שמוליק ממו עמק הירדןמושבה כנרת 
0507222115

יש08:0019:15 יש 

נוה עובד 
-פוריה 

מאיר אלמלם עמק הירדן
0522698109

יש07:3018:30 יש05:30/06:4519:1520:05

פוריה כפר 
עבודה 

אברהם דקו עמק הירדן
0507837215

יש08:0018:45 יש06:00

אבי שמואל עמק הירדןתל קציר
0543030642

     ישבתיאום מראש



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

עמק  טירת צבי
המעיינות

עמנואל מגן -052
     4314162

יש07:00/08:3013:30/17:30 יש05:45/08:0013:30/19:4520:15/21:15

עמק בית יוסף
המעיינות

מיד אחרי 05:0019:30
מנחה 

יש08:0013:00/18:30 יש

עמק חמדיה
המעיינות

 08:00 יש 

עמק מושב ירדנה
המעיינות

יוסף מנחם -050
5679271

מיד אחרי 05:1519:15
מנחה 

יש07:3018:00 יש

עמק מירב
המעיינות

יצחק ליקסנברג 
058-5857676

יש08:0018:00 יש05:45/07:3017:0020:15

עמק מעוז חיים
המעיינות

יש07:0013:00 ישצאת הכוכבים 06:0014:00אריק 0507661666

עמק מעלה גלבוע
המעיינות

אורית אנצ'לוביץ 
052-3795747

20 דקות לפני 06:00
השקיעה 

יש08:3018:30 ישצמוד למנחה 

עמק רויה
המעיינות

אלי עמר -052
3834667

רבע שעה לפני 05:45
השקיעה 

יש08:0018:45 ישצאת הכוכבים

עמק שדה אליהו
המעיינות

יצחק שלו -054
5640798

  יש05:00/06:1519:3020:10

עמק שדי תרומות 
המעיינות

אורי מרדכי -050
5337949

20 דקות לפני 06:45/07:30
השקיעה 

שעה ועשר דק 08:00 ישצאת הכוכבים
לפני צאת השבת 

יש

עמק שלוחות
המעיינות

יש08:3013:30/18:00 יש06:0018:4520:15

20 דקות לפני 05:30יעקב 0502027579עמק יזרעאלאחוזת ברק 
השקיעה 

עשרים דק לפני 07:30 ישצאת הכוכבים 
השקיעה

יש



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

חיים נבוא עמק יזרעאלאחוזת ברק 
0506621165

יש07:3019:00 יש05:3019:3020:10

וולדסוף עמק יזרעאלבית שערים
 508383107

 בתיאום מראש

ישזמן הדלקת נרות 08:30 יש נועם 0545804770עמק יזרעאלבלפוריה

0526221997 זוהר עמק יזרעאלהיוגב
זמיר

 תיאום מראש יש 

 .05:30 בימים עמק יזרעאלהסוללים
ב.ג.ד 

ישכניסת השבת 08:00 יש

רבע שעה לפני 09:00 יש קלמן 0546551658עמק יזרעאליפעת 
השקיעה

יש

 08:30 יש אריה 0506999770עמק יזרעאלכפר ברוך 

הרב ליפקין עמק יזרעאלמרחביה 
0525990149

חצי שעה לפני 09:00 יש06:00
השקיעה 

יש

יש07:3019:00 יש06:20עמק יזרעאלעדי 

בימים א.ה.ו עמק יזרעאלשמשית
05:30

ישזמן הדלקת נרות 08:00 יש

שעה וחצי לפני 08:30 ישבתיאום מראשדוד 0547701561עמק יזרעאלתמרת
צאת השבת 

יש

דני טובול פוריה עיליתפריה עילית 
0544645906

20 דקות לפני 06:00
השקיעה 

20 דק אחרי 
שקיעה 

יש07:3019:00 יש

אברהם קולפ קריית טבעון  קריית טבעון
0526176205

20 דקות לפני ותיקין / 08:00
השקיעה 

21:00/20 דק 
אחרי השקיעה  

13:30 /עשר דק ותיקין 08:30 יש
לפני הדלקת נרות 

יש



ניין
למ

ם 
רפי

צט
מ

שם המושב/
קיבוץ 

ערבית מוצ"שמנחה שבתשחרית שבת קבלת שבתערביתמנחהשחריתאיש קשרמועצה

הרב חיים וינטרוב קריית טבעון קריית עמל
0527651292

20 דקות לפני 06:15
השקיעה 

20דק אחרי 
השקיעה 

ישזמן הדלקת נרות 08:00 יש

עדינה רמת הגולןאליעד 
0524576059

 בתיאום מראשבתיאום מראש

שלמה רמת הגולןבני יהודה
0537702675

20 דקות לפני 06:00
השקיעה 

יש08:0018:45 ישצאת הכוכבים 

20 דקות לפני 06:00אשר 0546927000רמת הגולןבני יהודה
השקיעה 

שעה וחצי לפני 08:00 ישצאת הכוכבים
צאת השבת 

יש

שלמה אטיאס רמת הגולןבני יהודה
0537702675

ישזמן הדלקת נרות 08:00 ישבתיאום מראש

אלי אבו רמת הגולןחד נס 
0525531069

שעתיים לפני צאת 07:30 יש 
השבת 

יש

רייש צביקה רמת הגולןנטור
0546700842

20 דקות לפני 06:15
השקיעה 

רבע לפני זמן 08:30 ישצאת הכוכבים 
כניסת השבת 

יש

רונן קדוש רמת הגולןקדמת צבי 
0524643063

 תיאום מראש יש 

 וולדסוף רמת ישירמת ישי
 508383107

ישזמן הדלקת נרות 08:30 ישצאת הכוכבים08:0019:30

יצחק דודזון שלומישלומי
   0548453221

יששעה לפני השקיעה 07:45 יש 

יוסף חיים פרחים שלומישלומית
0504108055

יש07:4518:00 ישנץ החמה


