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23א "החיד' רח   אביעזרי 

02�6421556: טל )נוסח אשכנז(   

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
אחרי השקיעה'  דק30   ליל שבת מעריב 
א"ש הגר"לפני סו# זמ� ק'  דק45   שבת שחרית 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   

 
 
5קסוטו ' רח   אהבת שלו� 

02�6422953: טל )נוסח אשכנז(   

07:40, )06:15: ח"ר (06:30    ו�א  שחרית 
19:00, 13:15' ק,  15:20, 13:00  'ח    ה�א  מנחה 
'ח 19:00 ,21:00   מעריב 
21:00,  דקות אחרי השקיעה20  'ק   

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה20  'ו   
לפני פלג המנחה'  דק15, 13:15  'ק   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 �08:00, ותיקי  שבת שחרית 
 מנחה  דקות לפני זמ� הדלקת נרות10 
13:15' ק, 12:30  'ח   
כ" דקות אח�30,20,10ו, בזמנו  ש"מוצ מעריב   
 
 
 
16קסוטו ' רח   אהל מועד  

02�6420488: טל )ישיבה(  .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:00 
19:00' ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
20:10' ~ק,  19:00  'ח   מעריב 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק10  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:00 
16:30' ק,  15:30  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה   

 
9ברויאר ' רח   אהל תורה  

02�6421319: טל )כולל(  )נוסח אשכנז(   
ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה20  'ו   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה30 
א"ש מג" דקות לפני זמ� ק45   שבת שחרית 

 

 

8תורה ועבודה ' רח    � אור ברו
02�6413001: טל )ישיבה(  .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:05 
  ה�א  מנחה 13:25 
20:15' ק, 19:30  'ח   מעריב 

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה20  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
07:30' ק,  06:50~   'ח   שבת שחרית 
18:30' ק,  16:00  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה   
 
 

 

97בית וג� ' רח   אורות חיי� ומשה 
02�6418314: טל .)מ.נוסח ע(   

)07:10' ה', ב (07:15    ו�א  שחרית 
  ה�א  מעריב 22:30 

לפני השקיעה'  דק25  ש"מנחה בער  'ו   
אחרי השקיעה'  דק25   ליל שבת מעריב 
 שבת שחרית 08:00 
 מנחה כשעה לפני השקיעה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 
 

21מיכלי� ' רח   אמרי דעת  
02�6429767: טל )ישיבה(  .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:20 
  ה�א  מנחה 13:15 
19:40' ק,  19:35  'ח   מעריב 
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נ" דקות אחרי זמ� הדלה15  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:20 ~ 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ת"לפני זמ� ר'  דק20  ש"מוצ מעריב   
 

4הרב פרנק ' רח   אמשינוב 
02�6417975: טל )נוסח ספרד(   

 �  ו�א  שחרית  …07:20, 07:00, 06:25, ותיקי
  ה�א  מעריב … 22.15 

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה15  'ו   
 ליל שבת מעריב כשעה  וחצי  אחר השקיעה 
 �08:00, ותיקי�' ק,07:45,~ ותיקי 'ח   שבת שחרית 
 מנחה  דקות לפני השקיעה15 
ש"מוצ מעריב שעה וחצי אחרי השקיעה   
 
7ברויאר ' רח  )הונגרי�(   אשכנז  

02�6447284: טל )נוסח אשכנז(    

08:00, )06:50ח "ר (07:00    ו�א  שחרית 
)13:00ק "יוכ (13:15' ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
בזמנו' ק, 19:00  'ח    ה�א  מעריב 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
13:10' ~ק, 12:30  'ח   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:30 
13:15' ~ק,  12:30  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

31א "החיד' רח   אשרי האיש  
02�6421507: טל )ישיבה(    

  ו�א  שחרית 07:00 
  ה�א  מנחה 13:15 
20:15' ק,  19:30  'ח   מעריב 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה10  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
07:20' ~ק, 07:00  'ח   שבת שחרית 
16:30' ק,  14:45  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה    
 
31הפסגה ' רח   באר התורה  

02�6426642: טל )ישיבה(  )נוסח אשכנז(   

ו �א  שחרית 07:10   
19:00' ק,  13:15  'ח    ה�א  מנחה 
)21:00: 'ביו. ג (20:30' ק, 19:30  'ח   מעריב 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה10  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה35 
07:30' ק,  07:00  'ח   שבת שחרית 
' ק, נ" דקות לפני זמ� הדלה10  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה   

9 בית וג�' רח  נ הספרדי"ביהכ   
02�6414424: טל .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 05:00 ,06:00 ,06:45 
)06:35, 05:50, 04:50: ח"ר(   
לפני השקיעה'  דק20    ה�א  מנחה 
)לפני השקיעה'  דק55צ "תע(   
 מעריב  דקות אחרי השקיעה15 

'ח  דקות לפני השקיעה20  ש"מנחה בער  'ו   
'ק  דקות לפני פלג המנחה20   
אחרי השקיעה'  דק15  'ח   ליל שבת מעריב 
'ק קבלת שבת מוקד.   
 שבת שחרית 05:30 ,07:30 ,08:00 
16:30, 13:30' ק,  15:30, 12:30  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

31הרב פרנק ' רח  31נ הרב פרנק "ביהכ   
02�6424089: טל  

  ו�א  שחרית 06:15 
  ה�א  מנחה  דקות לפני השקיעה20 
  ה�א  מעריב  דקות אחרי השקיעה20 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה25  ש"מנחה בער  'ו   
שבת.ל מעריב בזמנו   
 שבת שחרית 08:00 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

41דוד מר' ' רח  מוזס. א. ש מ"נ ע"ביהכ   
02�6422375: טל )נוסח ספרד(   

)06.00: ח"ר (06.10    ו�א  שחרית 
  ה�א  מנחה  דקות לפני השקיעה10 
אחרי השיעור, בזמנו   מעריב 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה30  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי מנחה 
 שבת שחרית 08.15 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
ש"אחרי זמ� צה'  דק20   
 

5הפסגה ' רח  )משכ� דוד(  בית אריאל 
02�6416166: טל   

]06:10: 'ה',יו. ב [06:20    ו�א  שחרית 
'ח 13:00    ה�א  מנחה 
)17:00' יו. ה (18:00, 13:15  'ק   
19:00, )17:00' יו. ה (18:00  'ח   מעריב 
'ק  דקות אחרי השקיעה20   
אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק30  ש"מנחה בער  'ו   

 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:15 ,08:30 
פני זמ� הדלקת הנרותל'  דק10   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
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29מיכלי� ' רח   בית יהודה 
02�6424039: טל  

  ו�א  שחרית 06:15 
18:30' ק, דקות לפני השקיעה20  'ח    ה�א  מנחה 
 מעריב 20:00~ 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
'ק  דקות לפני פלג המנחה15ג.    
'ח בזמנו  במערי   ליל שבת 
ובזמנו, קבלת שבת מוקד.  'ק   
 שבת שחרית 08:00 
ובזמ� הדלקת הנרות, 12:30  'ח   מנחה 
ובזמ� הדלקת הנרות, 13:15  'ק   
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   

 

)מול מלו� השלו�(יוס( חכמי ' רח   בית לוי 
02�6419455: טל .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 06:00 ,06:30 ,07:00 
18:30' ק, 12:40  'ח    ה�א  מנחה 
לפני השקיעה'  דק20   
אחרי השקיעה'  דק20   מעריב 
20:45' ק,  18:30  'ח   

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק15  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 �08:30, 07:45, ותיקי  שבת שחרית 
'ח 15:30,12:30~   מנחה 
'ק 18:00,13:15~   
ש"בזמ� צה, ש"לפני זצה'  דק10  במערי  ש"מוצ   
 

9גדעו� האוזנר ' רח   בית מדרש גבוה הולילנד 
02�6434072: טל )נוסח ספרד(   

 �08:15, ותיקי   ו�א  שחרית 
לפני השקיעה'  דק20    ה�א  מנחה 
אחרי השקיעה'  דק25    ה�א  מעריב 

נ"אחרי זמ� הדלה'  דק15  ש"מנחה בער  'ו   
שבת.ל מעריב בזמנו   
 שבת שחרית 08:30 
רותבזמ� הדלקת הנ   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   

 
'א14א "החיד' רח  )אהל יעקב ושרה(  בני הישיבות 
02�6414537: טל  )נוסח אשכנז(    

)07:05: 'ה',ב (07:10    ו�א  שחרית 
)06:50:ב"בה, 07:00:ח"ר(   
18:00' ק, 16:15  'ח   מנחה 
  ה�א  מעריב 20:35 
�18:00ג. ב  'ח   

ש"ערמנחה ב  דקות לפני השקיעה15  'ו   
 ליל שבת מעריב כחצי שעה אחרי השקיעה 
 שבת שחרית 08:00 
18:00' ~ק,כשעה לפני השקיעה  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   

22שערי תורה ' רח   ברית יעקב  
02�6437600: טל )ישיבה(  .)מ.נוסח ע(   

)07:45' יו. ו (07:30    ו�א  שחרית 
  ה�א  מנחה 15:30 
'ח 19:45    ה�א  מעריב 
)20:15' יו. ה  (20:30  'ק   

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה30  'ו   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה45 
08:00' ק,  07:30  'ח   שבת שחרית 
 מנחה חצי שעה לפני השקיעה 
21:30' ~ק,  20:30~  'ח  ש"מוצ מעריב   
 
 

1הפסגה ' רח   דעת חיי�  
02�6433390: טל )ישיבה(  )מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:15 
  ה�א  מנחה 13:30 
  ה�א  מעריב 20:20 

ש"מנחה בער בזמ� מנחה גדולה  'ו   
 בזמ� הדלקת הנרות 
אחרי השקיעה'  דק35  שבת.ל מעריב   
 שבת שחרית 07:30 
 מנחה כשעה לפני השקיעה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

51הפסגה ' רח  א"הגר   
02�6431211: טל )נוסח אשכנז(   

)05:30: 'ה',ב (05:40    ו�א  שחרית 
)05:15:  תענית,ח"ר(   
]למטה [07:30,   06:30   
אחרי חצות היו.'  דק30ג.   'ח    ה�א  מנחה 
לפני השקיעה'  דק20, 13:15   
)לפני השקיעה' דק50תענית (   
)שעה לפני השקיעה: ק"יוכ(   
אחרי השקיעה'  דק30   מעריב 
 22:00, 21:00 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה10  ש"מנחה בער  'ו   
]למטה[13:30,]למטה[12:30ג.   'ח   
]למטה[13:45,]למטה[13:20ג.   'ק   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה25 
07:30' ק,  07:00  'ח   שבת שחרית 
18:00, 13:30' ק,  16:00, ~13:00  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

51הפסגה ' רח    כולל בעלי בתי�*א "הגר  
02�6423172 :טל  )כולל(  )נוסח אשכנז(   

17:45' ק, 16:30  'ח    ה�א  מנחה 
) דקות אחרי חצות30: תענית(   
 )�)16:00: יו. כיפור קט  
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99בית וג� ' רח   הדרת דוד  
054�5712434: טל )ישיבה(  )נוסח אשכנז(   

  ו�א  שחרית 08:30 
13:10' ~ ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
'ח 19.10   מעריב 

פני השקיעהל'  דק15  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:30 
'ח בזמ� הדלקת הנרות   מנחה 
לפני זמ� הדלקת הנרות'  דק20  'ק   
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

44בית וג� ' רח  א"החיד   
052�3801304: טל .)מ.נוסח ע(   

לפני נ1 החמה'  דק40    ו�א  שחרית 
  07:30, 07:00 
'ח  דקות לפני השקיעה20, 13:00    ה�א  מנחה 
'ק  דקות לפני השקיעה20, 13:30   
 מעריב  דקות אחרי השקיעה30 
�19:00ג. ב  'ח   

לפני השקיעה'  דק�15 ו25, 12:30  'ח  ש"מנחה בער  'ו   
לפני השקיעה'  דק�15 ו25, 13:30  'ק   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה�30 ו20 
,07:20 ,06:30,ח"שעה לפני נה   שבת שחרית 
  08:30, 08:00 
'ח 12:30, 14:00, 15:30 ,16:00   מנחה 
'ק 18:00,17:15,16:30,15:00,13:30   
' דק10 כל �ת "ש עד ר"מזמ� צה  ש"מוצ מעריב   

 
 

59עוזיאל ' רח   היכל עובדיה 
02�6419263: טל .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 06:20 
  ה�א  מנחה  דקות לפני השקיעה20 
 מעריב  אחרי השקיעה דקות20 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה20  'ח  ש"מנחה בער  'ו   
נ"שעה לפני זמ� הדלה  'ק   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
נ"ג. חצי שעה לפני זמ� הדלה  'ק   
 שבת שחרית 08:00 
17:00, 14:30' ק,   15:30  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

3פר' ברנשטיי� ' רח   זכות אבות 
02�6446072: טל .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 05:45, 06:30 ,08:00 
'ח  דקות לפני השקיעה20, 12:40    ה�א  מנחה 
'ק  דקות לפני השקיעה20, 18:00   
 מעריב  דקות אחרי השקיעה20 
�18:10ג. ב  'ח   

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה25  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:30 ,08:00 
ק"ה וחצי לפני מוששע, 12:30  'ח   מנחה 
ק"שעה וחצי לפני מוש, 13:30  'ק   
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

1הפסגה ' רח  ד"חב   
02�6430682: טל )ד"נוסח חב(   

נ" דקות אחרי זמ� הדלה30  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
 שבת שחרית 09:00 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

66עוזיאל ' רח  לעול�' חי ה   
077�5421586: טל .)מ.נוסח ע(   

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
שבת.ל מעריב בזמנו   
 שבת שחרית 09:00 
 מנחה שעה לפני השקיעה 
אחרי צאת השבת'  דק5  ש"מוצ מעריב   
 

21א "החיד' רח   חכמת שלמה  
02�6421002: טל )ישיבה(  )זנוסח אשכנ(   

  ו�א  שחרית 07:00 
]13:00: ק"יוכ [13:20  'ח    ה�א  מנחה 
]18:30: ק"יוכ [19:00  'ק   
20:30' ק,  19:30  'ח   מעריב 

ש"מנחה בער בזמ� הדלקת הנרות  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
07:15' ק,  07:00  'ח   שבת שחרית 
לפני זמ� הדלקת הנרות'  דק15   מנחה 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה   
 

70הפסגה ' רח  )�"בית רא(   חניכי הישיבות 
02�6424986: טל )נוסח אשכנז(    

 �08:00, 07:00, 06:10, ~ותיקי   ו�א  שחרית 
'ח 13:00    ה�א  מנחה 
'ק 13:15, 19:00   
)לפני השקיעה'  דק50ג. : צ"תע(   
'ח 19:00 ,20:00 ,21:00   מעריב 
'ק 20:15~, 21:00   

  )ההשקיע אחרי'  דק20ג. : צ"תע(

נ"אחרי זהדלה'  דק10, 13:00  'ח  ש"מנחה בער  'ו   
נ"אחרי זהדלה'  דק10, 13:15~  'ק   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה30 
 � שבת שחרית ותיקי
א"ש מג"לפני סו# זמ� ק'  דק45   
'ח 12:45 ,14:30~ ,15:30~   מנחה 
'ק 13:15, 16:30~ ,18:30~   
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
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49גה הפס' רח   חסידי� 
02�6410948: טל )נוסח ספרד(   

  ו�א  שחרית 05:45, 06:20 ,06:30 ,07:00 
 07:45, 07:30 
,06:45, 06:15 ,05:45: ח"ר(   
 (07:55, 07:45, 07:00 
  ה�א  מנחה 15:00, 15:15 ,15:30... 
לפני השקיעה'  דק10עד    
�13:15ג. ב' ק,  �13:05ג. ב  'ח   
…ה אחרי השקיע'  דק�30 ו20   מעריב 

נ"אחרי זמ� הדלה'  דק25  ש"מנחה בער  'ו   
לפני השקיעה'  דק10   
�12:30ג. ב  'ח   
�13:15ג. ב  'ק   
לפני פלג המנחה'  דק�15ו   
)ג. מעריב מוקד.: בקי1(בזמנו    ליל שבת מעריב 
 �08:30, 08:00, ותיקי  שבת שחרית 
' ק,  …16:00,12:45  'ח   מנחה 
13:45' ק,  13:15  'ח   תהלי. 
…בזמ� צאת השבת   ש"מוצ מעריב   

 
 

60הפסגה ' רח   טולנא 
052�7610019: טל )נוסח ספרד(   

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה15  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:30 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

45עוזיאל ' רח  ה"יד רמ   
02�6789859: טל .)מ.נוסח ע(   

)06:30: ביו. שני וחמישי (06:40    ו�א  שחרית 
 מנחה  דקות לפני השקיעה15 
 מעריב אחרי תפילת מנחה 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק10  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:45 
 מנחה שעה לפני השקיעה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

31דוד מר' ' רח  )רמת שרת(ה "יד רמ   
054�5929219: לט .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:00 
לפני השקיעה'  דק15    ה�א  מנחה 
אחרי השקיעה'  דק20    ה�א  מעריב 

נ"אחרי זמ� הדלה'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
שבת.ל מעריב בזמנו   
 שבת שחרית 08:00 
נ"לפני זמ� הדלה'  דק10   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   

29מיכלי� ' רח  מח לביש   
02�6420302: טל )נוסח צפו� אפריקאי(   

  ו�א  שחרית 06:45 
19:00' ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
'ק  דקות לפני השקיעה20   
אחרי השקיעה'  דק20' ק, 19:00  'ח   מעריב 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק10  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:00 
18:00' ~ ק,  16:00~   'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

51הפסגה ' רח   � כולל בית וג
02�6415743: טל )נוסח אשכנז(   

  ה�א  מנחה 13:15 
'ח 19:00    ה�א  מעריב 
 

34בית וג� ' רח   לב אבות על בני� 
054�8001660: טל .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:30 
  ה�א  מנחה 13:30 

נ"אחרי זמ� הדלה'  דק15  ש"נחה בערמ  'ו   
שבת.ל מעריב בזמנו   
 שבת שחרית 08:45 
 מנחה שעה לפני השקיעה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

99בית וג� ' רח   לב שמח 
02�6432572. טל )נוסח ספרד(   

)06:00צ "ותע, מ"חוה,ח"ר(,06:15         ו�א  שחרית 
)08:00בי� הזמני. ג. (, 07:00   
)13:15' ק, 13:00' ח: תענית(    ה�א  מנחה 
)לפני השקיעה'  דק35: תענית(   
 מעריב  דקות אחרי השקיעה20 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה25  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה20 
 שבת שחרית 08:00 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
13:15ג. ' ק,  12:30ג.   'ח   
אחרי השקיעה'  דק30  ש"מוצ מעריב   
 

19הפסגה ' רח   מגדל 
02�6424679: טל )נוסח ספרד(   

ו,ד,ג,א שחרית 06:00 ,07:30   
'ה',ב 05:55 ,07:20   
)07:00, 05:45: ח"ר(    ו�א  
  ה�א  מנחה  דקות לפני השקיעה20 
 מעריב  דקות אחרי השקיעה20 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה20  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
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תשב שחרית 06:30 ,07:45 ,08:30   
17:00, 13:30' ק,  16:00, 13:00  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

7דברי ירוח� ' רח   מג� אברה�  )כתר תורה( 
02�6434316: טל )כולל(  .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית  דקות לפני נ1 החמה50 
  ה�א  מנחה  דקות לפני השקיעה20 
 מעריב  דקות אחרי השקיעה20 

ש"נחה בערמ בזמ� הדלקת הנרות  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
א"ש המג"לפני זמ� ק'  דק75   שבת שחרית 
15:30,  דקות אחרי חצות30  'ח   מנחה 
18:00,  דקות אחרי חצות30  'ק   
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

21הועד הלאומי ' רח   מכו� לב 
02�6751111: טל )נוסח ספרד(   

  ו�א  שחרית 07:00 
  ה�א  מנחה 17:45,16:45,16:00,14:10,13:20 
 19:00,18:30 
 מעריב 20:00 ,21:15 ,21:30 ,22:35 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה10  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:30 
 מנחה לפני השיעורי. 
 כשעתיי. וחצי לפני צאת השבת 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 
 
 

21א "החיד' רח   מני� אברכי� 
02�6423420: טל )נוסח אשכנז(   

 �)06:35: ח"ר,ב"בה(06:45,ותיקי   ו�א  שחרית 
)�08:30ג. ב' יו. ו (07:45, 07:15   
)12:45: ק"יוכ (13:00  'ח    ה�א  מנחה 
לפני השקיעה'  דק20    

19:00,15:45,)12:45:ק"יוכ(13:15 'ק   

 מעריב 23:00,22:30,22:00,21:30,21:00 
�19:00ג. ב  'ח   
'ק  אחרי השקיעה דקות30ג.    

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק10  ש"מנחה בער  'ו   
13:15, �13:00ג. ב  'ח   
13:30, �13:15ג. ב  'ק   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה30 
 � שבת שחרית ותיקי
א"ש הגר"ז ק"לפני ס'  דק45   
12:30ג.   'ח   מנחה 
17:00,13:15ג.   'ק   
לפני השקיעה'  דק�35שעה ו   
השבתבזמ� צאת   ש"מוצ מעריב   
אחרי השקיעה'  דק65,55,45   

'א9ברויאר ' רח   מני� בני תורה 
050�4115501: טל )נוסח מרוקאי(   

  ו�א  שחרית 06:45 
'ק 13:15    ה�א  מנחה 

לפני השקיעה'  דק25  ש"מנחה בער  'ו   
אחרי השקיעה'  דק�35כ  שבת.ל מעריב   
א"ש מג"כשעה לפני סו# זמ� ק   שבת שחרית 
'ק 18:00   מנחה 
אחרי השקיעה'  דק35  ש"מוצ מעריב   
 

)במכללה(דובדבני ' רח   מני� מרוקאי 
02�6427898: טל )נוסח מרוקאי(   

ש"מנחה בער  דקות אחרי הדלקת הנרות20  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:45 
18:00' ק,  15:30~  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

2תורה ועבודה ' רח   � משכ� אהר
02�6422841: טל  )�)נוסח תימ  

  ו�א  שחרית 05:40 

'ו שיר השירי. בזמ� הדלקת הנרות   
ש"מנחה בער אחרי שיר השירי.   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה15 
 שבת שחרית 07:00 
17:00' ק,  15:30  'ח   מנחה 
נ"חצי שעה אחרי זמ� הדלה   תהלי. 
נ"שעה אחרי זמ� הדלה  ש"מוצ מעריב   
 

64� בית וג' רח   משפט צדקה ביעקב 
02�6439502: טל .)מ.נוסח ע(   

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק15  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 07:30 
17:30' ק,  15:30  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

4תורה ועבודה ' רח   � נזר אהר
02�6431198: טל .)מ.נוסח ע(   

חמה דקות לפני נ1 ה40    ו�א  שחרית 
'ק 13:10    ה�א  מנחה 
  דקות לפני השקיעה20 
21:00, מיד אחרי מנחה   מעריב 

'ק  דקות לפני פלג המנחה15  ש"מנחה בער  'ו   
נ" דקות אחרי זמ� הדלה15   
'ק קבלת שבת מוקד.   ליל שבת מעריב 
 בזמנו 
07:30, שעה לפני נ1 החמה   שבת שחרית 
16:00' ק,  15:00  'ח   מנחה 
מ� צאת השבתבז  ש"מוצ מעריב   
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46בית וג� ' רח   נשמת ישראל  
02�6432262: טל )כולל(  )נוסח אשכנז(   

13:10' ק,   13:00  'ח    ה�א  מנחה 
20:15' ק,  19:00  'ח   מעריב 

ש"מנחה בער  דקות אחרי הדלקת הנרות20  'ו   
 ליל שבת מעריב חצי שעה אחרי השקיעה 
 שבת שחרית 08:00 
 

4א "החיד' רח  כטשובסו   
02�6421106: טל )נוסח ספרד(   

  ו�א  שחרית 07:30,07:00,06:30,06:00,05:45 
לפני השקיעה'  דק10    ה�א  מנחה 
19:00, 13:10ג.   'ק   
 מעריב  דקות אחרי השקיעה20 

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה10  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:30 ,06:45 
נ"אחרי זמ� הדלה'  דק15   מנחה 
16:00ג.   'ח   
18:00 ,17:00ג.   'ק   
אחרי השקיעה'  דק�50ו, בזמנו  ש"מוצ מעריב   
 

20קסוטו ' רח   עטרת ישראל  
02�6436144: טל )ישיבה(  )נוסח אשכנז(   

  ו�א  שחרית 07:15 
19:00' ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
20:15' ק,  19:30  'ח   מעריב 

נ" דקות אחרי זמ� הדלה20  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
07:30' ק,  07:00  'ח   שבת שחרית 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה   
 

20הפסגה ' רח  פני שמואל  
02�6421002: טל  )ישיבה(  )נוסח אשכנז(   

  ו�א  שחרית 07:10 
  ה�א  מנחה 15:05 
21:10' ק,  19:10  'ח   מעריב 

ש"ה בערמנח בזמ� הדלקת הנרות  'ו   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
 שבת שחרית 07:15~ 
18:00' ק,  16:00  'ח   מנחה 
20:30' ק,  19:00  'ח  ש"מוצ מעריב   
 
 

20מיכלי� ' רח   פרל 
02�6410825: טל )נוסח ספרד(   

)06:10: ח"ר,06:20:'וה' ב (06:30    ו�א  שחרית 
  ה�א  מנחה  דקות לפני השקיעה20 
יעה דקות אחרי השק20   מעריב 

אחרי זמ� הדלקת נרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
לפני פלג המנחה'  דק20ג.   'ק   
אחרי השקיעה'  דק20  שבת.ל מעריב   
'ק ג. קבלת שבת מוקד.   
 שבת שחרית 08:30 
נ"לפני זמ� הדלה'  דק20, 12:30  'ח   מנחה 
נ"לפני זמ� הדלה'  דק20, 13:15  'ק   
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

11מוצפי ' חר  )מנחת שלמה(  הילת בני תורהק   
02�6420273: טל )נוסח אשכנז(     

 �)07:00ח "ר(07:15,06:00,ותיקי   ו�א  שחרית 
 08:10 
19:00, 13:20' ~ק,  13:00  'ח   מנחה 
)לפני זמ� מנחה'  דק30: ק"יוכ(   
23:10,22:00,21:30,20:45,בזמנו    ה�א  מעריב 

'ח 12:45, 13:15  ש"מנחה בער   
נ"אחרי זמ� הדלה'  דק20  'ו   
'ק 13:15, 13:45   
נ"אחרי זמ� הדלה'  דק10   
אחרי השקיעה'  דק30   ליל שבת מעריב 
 �07:45 � 07:00, ~ותיקי  שבת שחרית 
13:15' ק, 12:45  'ח   מנחה 
נ"לפני זמ� הדלה'  דק20   
ש"אחרי צה'  דק20, בזמנו  ש"מוצ מעריב   
ת"בזמ� ר   
 

4זאב חקלאי ' רח  ני שמואלקהילת פ   
077�2008951: טל )נוסח אשכנז(   

)6:00צ"ח ות"ר,6:20'ה',ב( 06:30   ו�א  שחרית 
)07:00צ "ח ות"ר (07:15   
'ק 19:15    ה�א  מנחה 
 מעריב 22:00 ,20:30 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
אחרי השקיעה'  דק30   ליל שבת מעריב 
 שבת שחרית 08:00 
לקת הנרותבזמ� הד, 13:00  'ח   מנחה 
נ"לפני זמ� הדלה'  דק20, 13:15  'ק   
 מעריב בזמ� צאת השבת 
אחרי צאת השבת'  דק20וג.    
 

4דברי ירוח� ' רח  קול יעקב  
02�6424152: טל  )ישיבה(  )נוסח ספרד(   

  ו�א  שחרית 07:00 
]בישיבה [13:30, ]בכולל [13:05  'ח    ה�א  מנחה 
]בישיבה [13:30, ]בכולל [13:15  'ק   
]בישיבה [19:30, ]בכולל [19:00  'ח   מעריב 
'ק 20:15   

נ" דקות אחרי זמ� הדלה5  ש"מנחה בער  'ו   
]בכולל [�12:30ג. ב  'ח   
]בכולל [�13:20ג. ב  'ק   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 



 
 

äìéôú éðîæ ïâå úéáá 888 
28282828    

07:15' ק,  07:00  'ח   שבת שחרית 
18:00' ק,  16:30 ~� 15:30~  'ח   מנחה 
ש"מוצ מעריב אחרי השיחה   
 

32הפסגה ' רח  קול תורה  
02�6414674: טל  )ישיבה(  )נוסח אשכנז(   

  ו�א  שחרית 07:25 
  ה�א  מנחה 13:15 
20:20' ק,  19:35  'ח   מעריב 

נ" דקות אחרי זהדלה5, 12:20  'ח  ש"מנחה בער  'ו   
נ" דקות אחרי זהדלה5, 13:20  'ק   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
07:15' ק,  07:00  'ח  תשב שחרית   
לפני זמ� הדלקת הנרות'  דק15   מנחה 
אחרי זמ� הדקלת הנרות'  דק90  ש"מוצ מעריב   
 

72בית וג� ' רח  י�'ראדז   
02�6426550: טל )נוסח ספרד(   

ש"מנחה בער  דקות לפני השקיעה10  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
09:00' ק,  08:30  'ח   שבת שחרית 
לפני השקיעה'  דק20   מנחה 
ת"בזמ� ר  ש"מוצ מעריב   
 

) אדני יצחק( למטה12שערי תורה ' רח   רינת זאב 
02�6414558: טל )נוסח אשכנז(     

נ" דקות אחרי זמ� הדלה20  ש"מנחה בער  'ו   
שבת.ל מעריב  דקות אחרי השקיעה30   
 שבת שחרית 08:15 
'ח שעה לפני השקיעה   מנחה 
לפני השקיעה'  דק50  'ק   
'ח בזמ� צאת השבת  ש"מוצ מעריב   
אחרי זמ� צאת השבת'  דק10  'ק   
 

3מיכלי� ' רח   שבתי 
052�8613903: טל .)מ.נוסח ע(   

)07:20: 'וה' יו. ב (07:30    ו�א  שחרית 
19:00' ק, 13:00  'ח    ה�א  מנחה 
בזמנו' ק,  19:00  'ח   מעריב 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:30 
ני השקיעהשעה לפ   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

12שמואל בייט  '  רח   שערי צדק 
02�6555015: טל )מרכז רפואי(  )8קומה (   

  ו�א  שחרית 06:30 
13:20' ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
  דקות לפני השקיעה20 
 מעריב  דקות אחרי השקיעה20 

'ח  דקות לפני השקיעה20  ש"מנחה בער  'ו   
לפני השקיעה דקות 30  'ק   
 ליל שבת מעריב  דקות אחרי השקיעה20 
 שבת שחרית 07:00 
 מנחה כשעה לפני השקיעה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

8אליעזרי ' רח   תולדות ניסי� 
02�6446340: טל .)מ.נוסח ע(   

  ו�א  שחרית 07:00 
18:45' ק,  לפני השקיעה'  דק20  'ח    ה�א  מנחה 
21:00' ק,  21:00   
'ח +  מעריב

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק15  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:00 
 מנחה שעה לפני השקיעה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 
 

4הרב מוצפי ' רח   תפארת צבי 
02�6422121. טל )נוסח אשכנז(   

)06:45:ח"ר, 06:50:'ה',ב (07:00  ו,ד,ג,א שחרית   
  ה�א  מעריב 22:45 

אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק20  'ח  ש"מנחה בער  'ו   
אחרי זמ� הדלקת הנרות'  דק15  'ק   
אחרי השקיעה'  דק30   ליל שבת מעריב 
 שבת שחרית 08:00~ 
לפני זמ� הדלקת הנרות'  דק20   מנחה 
ש"מוצ מעריב בזמ� צאת השבת   
 

25הרב פרנק ' רח   תפארת שרגא 
02�6441280: טל )ישיבה(   

)07:00: ח"ר (07:15    ו�א  שחרית 
19:00' ק,  13:00  'ח    ה�א  מנחה 
)20:10: יו. רביעי (20:20   מעריב 

'ח  דקות לפני השקיעה20  ש"מנחה בער  'ו   
'ק  דקות לפני השקיעה30   
 ליל שבת מעריב אחרי השיחה 
 שבת שחרית 07:30 ~ 
16:00' ק,  15:30  'ח   מנחה 
ת"רבע שעה לפני זמ� ר  ש"מוצ מעריב   
 

38הרב פרנק ' רח   תפילת אברה� 
02�6439904: טל )נוסח ספרד(   

לפני השקיעה'  דק15  ש"מנחה בער  'ו   
 ליל שבת מעריב בזמנו 
 שבת שחרית 08:30 
 מנחה בזמ� הדלקת הנרות 
ש"מוצ מעריב  דקות אחרי צאת השבת10   


