
לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 

יהודים יקרים!
בלוח שלפניכם מוצגת סקירה קלה

על הפרוייקט 'חוזרים בעבר' בו תוכלו לחזות עבר מפואר
שב"ה שופר ארגון להפצת יהדות זוכים

וממשיכים לזכות את הרבים ברחבי הארץ והעולם. 
פרוייקט חוזרים בעבר – המשחזר את ההיסטוריה האדירה

של עם ישראל השב ברבבותיו לאבינו שבשמים,
ולהראות לכל העולם איך שתמיד עם ישראל היקר והאהוב

הינו שוחר תורה ומבקש לדעת את אלוקיו.
מידי יום מתפרסם באתר שופר קליפ חדש מאלפי הרצאותיו 

של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א שלא יצאו לאור
מאז שנות ה-80.

ספיישל חוזרים בעבר!



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ל כט כח כז

כו כה כד כג כב כא כ

יט יח יז טז טו יד יג

יב יא י ט ח ז ו

ה ד ג ב א כט

תשרי
ה'תשפ"ב

SEPTEMBER-OCTOBER 2021 ספטמבר-אוקטובר 2021

6 5 4 3

2 1 30 29 28 27 26

25 24 23 22 21 20 19

18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6

שקיעה: 18:19 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 18:20 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 18:22 הנץ החמה: 6:37  שקיעה: 18:23 הנץ החמה: 6:36 

שקיעה: 18:24 הנץ החמה: 6:36  שקיעה: 18:26 הנץ החמה: 6:35  שקיעה: 18:27 הנץ החמה: 6:34  שקיעה: 18:28 הנץ החמה: 6:34  שקיעה: 18:29 הנץ החמה: 6:33  שקיעה: 18:31 הנץ החמה: 6:32  שקיעה: 18:32 הנץ החמה: 6:32 

שקיעה: 18:33 הנץ החמה: 6:31  שקיעה: 18:35 הנץ החמה: 6:31  שקיעה: 18:36 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 18:37 הנץ החמה: 6:29  שקיעה: 18:39 הנץ החמה: 6:29  שקיעה: 18:40 הנץ החמה: 6:28  שקיעה: 18:41 הנץ החמה: 6:27 

שקיעה: 18:43 הנץ החמה: 6:27  שקיעה: 18:44 הנץ החמה: 6:26  שקיעה: 18:45 הנץ החמה: 6:26  שקיעה: 18:47 הנץ החמה: 6:25  שקיעה: 18:48 הנץ החמה: 6:24  שקיעה: 18:49 הנץ החמה: 6:24  שקיעה: 18:51 הנץ החמה: 6:23 

שקיעה: 18:52 הנץ החמה: 6:23  שקיעה: 18:53 הנץ החמה: 6:22  שקיעה: 18:55 הנץ החמה: 6:21  שקיעה: 18:56 הנץ החמה: 6:21  שקיעה: 18:57 הנץ החמה: 6:20  שקיעה: 18:58 הנץ החמה: 6:19 

בראשית

 שבת
ד' דחול המועד

האזינו

וילך
שבת שובה

 צאת החג
19:04  י-ם: 
19:06  ת"א: 
19:05  חיפה: 
19:06 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:12  י-ם: 
18:09  ת"א: 
18:00  חיפה: 
18:12 ב"ש: 

 צאת החג
19:13  י-ם: 
19:15  ת"א: 
19:15  חיפה: 
19:15 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:21  י-ם: 
18:18  ת"א: 
18:17  חיפה: 
18:21 ב"ש: 

 צאת הצום
19:20  י-ם: 
19:22  ת"א: 
19:22  חיפה: 
19:21 ב"ש: 

 כניסת הצום
18:27  י-ם: 
18:25  ת"א: 
18:24  חיפה: 
18:27 ב"ש: 

 צאת הצום
19:11  י-ם: 
19:13  ת"א: 
19:12  חיפה: 
19:12 ב"ש: 

 צאת החג
19:31  י-ם: 
19:33  ת"א: 
19:33  חיפה: 
19:32 ב"ש: 

 צאת השבת
18:59  י-ם: 
19:01  ת"א: 
19:00  חיפה: 
19:01 ב"ש: 

 צאת השבת
19:08  י-ם: 
19:10  ת"א: 
19:09  חיפה: 
19:09 ב"ש: 

 צאת השבת
19:17  י-ם: 
19:19  ת"א: 
19:19  חיפה: 
19:19 ב"ש: 

 צאת השבת
19:27  י-ם: 
19:29  ת"א: 
19:28  חיפה: 
19:28 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:07  י-ם: 
18:04  ת"א: 
18:02  חיפה: 
18:06 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:16  י-ם: 
18:13  ת"א: 
18:12  חיפה: 
18:15 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:25  י-ם: 
18:22  ת"א: 
18:21  חיפה: 
18:24 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:34  י-ם: 
18:31  ת"א: 
18:31  חיפה: 
18:34 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:39  י-ם: 
18:36  ת"א: 
18:36  חיפה: 
18:39 ב"ש: 

א' דראש השנה צום גדליהב' דראש השנהערב ראש השנה

יום כיפורערב יום כיפור

ג' דחול המועדב' דחול המועדא' דחול המועדסוכותערב סוכות

אסרו חגשמיני עצרת ושמחת תורההושענא רבהה' דחול המועד

א' דראש חודש חשון

ביצה לו ביצה לה ביצה לד ביצה לג

ביצה לב ביצה לא ביצה ל ביצה כט ביצה כח ביצה כז ביצה כו

ביצה כה ביצה כד ביצה כג ביצה כב ביצה כא ביצה כ ביצה יט

ביצה יח ביצה יז ביצה טז ביצה טו ביצה יד ביצה יג ביצה יב

ביצה יא ביצה י ביצה ט ביצה ח ביצה ז ביצה ו

ל״א תחנוןל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

ל״א צדקתך ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א צדקתך ל״א תחנון ל״א תחנון

ערב ראש חודש

ערב ראש חודש

ר"ת: 19:36

ר"ת: 19:45 ר"ת: 19:51

ר"ת: 19:41

ר"ת: 19:55 ר"ת: 19:57

ר"ת: 20:04 ר"ת: 20:08

סוף זמן ברכת הלבנה
ליל שלישי כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅

כניסת הצום: 5:08

 פדיון כפרות
לארגון שופר

 פדיון כפרות
לארגון שופר

 פדיון כפרות
לארגון שופר



ְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְמָלִכים ִיְתַיָצּב (משלי כב כט)  ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ִבּ
איש ר"ת אמנון יצחק שליט"א - שופר

ְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְמָלִכים ִיְתַיָצּב (משלי כב כט)  ָחִזיָת ִאיׁש ָמִהיר ִבּ
איש ר"ת אמנון יצחק שליט"א - שופר

������������� ������������לארגון הרצאות 050-6500666משרדים  03-6777779  רב קווי��

לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 

כבר בשנותיו הראשונות זכה שופר ארגון להפצת יהדות בראשות הרב אמנון יצחק שליט"א
להכרה ולאהדה עצומה מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים

הרב עובדיה יוסף, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מצאנז, הרב שטיינמן ומהעדה החרדית ועוד

כבר בשנותיו הראשונות זכה שופר ארגון להפצת יהדות בראשות הרב אמנון יצחק שליט"א
להכרה ולאהדה עצומה מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים

הרב עובדיה יוסף, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מצאנז, הרב שטיינמן ומהעדה החרדית ועוד

עם הרב אברהם פאם זצ״ל

עם הרב יעקב אידלשטיין זצ״ל

עם הרב בן ציון מוצפי שליט״א

עם הרב מלכיאל קוטלר שליט״א

 עם האדמו"ר מצאנז שליט״א עם רבני עדה החרדית עם הרב עובדיה יוסף זצ״לעם הרב אהרן שטיינמן זצ״לעם האדמו"ר מבעלזא שליט״א

בכנס רבנים

עם הרב יעקב יוסף זצ״ל

עם הרב שלום כהן שליט״א

עם האדמו"ר מגור שליט״א

עם הרב חיים קניבסקי שליט״א

עם הרב אברהם פאם זצ״ל

עם הרב יעקב אידלשטיין זצ״ל

עם הרב בן ציון מוצפי שליט״א

עם הרב מלכיאל קוטלר שליט״א

 עם הרב יהודה שפירא זצ"ל,
הרב שמואל ואזנר זצ"ל, והרב שמעון בעדני שליט"א

 עם הרב יהודה שפירא זצ"ל,
 עם האדמו"ר מצאנז שליט״א עם רבני עדה החרדית עם הרב עובדיה יוסף זצ״לעם הרב אהרן שטיינמן זצ״לעם האדמו"ר מבעלזא שליט״אהרב שמואל ואזנר זצ"ל, והרב שמעון בעדני שליט"א

בכנס רבנים

עם הרב יעקב יוסף זצ״ל

עם הרב שלום כהן שליט״א

עם האדמו"ר מגור שליט״א

עם הרב חיים קניבסקי שליט״א
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חשון
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אוקטובר-נובמבר 2021
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חיי שרה

וירא

לך לך

נח

 צאת השבת
18:28  י-ם: 
18:30  ת"א: 
18:28  חיפה: 
18:31 ב"ש: 

 צאת השבת
18:35  י-ם: 
18:36  ת"א: 
18:35  חיפה: 
18:37 ב"ש: 

 צאת השבת
18:42  י-ם: 
18:44  ת"א: 
18:43  חיפה: 
18:44 ב"ש: 

 צאת השבת
18:50  י-ם: 
18:52  ת"א: 
18:51  חיפה: 
18:52 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:35  י-ם: 
17:31  ת"א: 
17:30  חיפה: 
17:35 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:42  י-ם: 
17:38  ת"א: 
17:37  חיפה: 
17:42 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:49  י-ם: 
17:46  ת"א: 
17:45  חיפה: 
17:50 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:58  י-ם: 
17:55  ת"א: 
17:53  חיפה: 
17:58 ב"ש: 

ב' דראש חודש חשון

בה"בתחילת שאלת גשמיםבה"ב

בה"ב

ראש השנה כו ראש השנה כה ראש השנה כד ראש השנה כג ראש השנה כב

ראש השנה כא ראש השנה כ ראש השנה יט ראש השנה יח ראש השנה יז ראש השנה טז ראש השנה טו

ראש השנה יד ראש השנה יג ראש השנה יב ראש השנה יא ראש השנה י ראש השנה ט ראש השנה ח

ראש השנה ז ראש השנה ו ראש השנה ה ראש השנה ד ראש השנה ג ראש השנה ב ביצה מ

ביצה לט ביצה לח ביצה לז

ל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון

ערב ראש חודש שעון חורף

ר"ת: 19:05

ר"ת: 19:11

ר"ת: 19:19

ר"ת: 19:27

סוף זמן ברכת הלבנה - 
ליל חמישי כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅



ראש הישיבה הרה"ג הרב אהרן שטיינמן זצוק"ל
שבאהבת נפש אהב את יבדלט"א הרב אמנון יצחק שליט"א

וביקש לזכות לעשות עוד זכויות יחד עמו ואמר עליו שהוא 'גברא דמריה סייעיה'
(אדם שהאדון – הקב"ה עוזרו!)
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לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 
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שקיעה: 16:39 הנץ החמה: 6:14  שקיעה: 16:39 הנץ החמה: 6:13  שקיעה: 16:39 הנץ החמה: 6:12  שקיעה: 16:40 הנץ החמה: 6:12  שקיעה: 16:40 הנץ החמה: 6:11  שקיעה: 16:41 הנץ החמה: 6:10  שקיעה: 16:41 הנץ החמה: 6:09 

שקיעה: 16:42 הנץ החמה: 6:08  שקיעה: 16:43 הנץ החמה: 6:07  שקיעה: 16:43 הנץ החמה: 6:06  שקיעה: 16:44 הנץ החמה: 6:05  שקיעה: 16:45 הנץ החמה: 6:05  שקיעה: 16:45 הנץ החמה: 6:04  שקיעה: 16:46 הנץ החמה: 6:03 

שקיעה: 16:47 הנץ החמה: 6:02  שקיעה: 16:47 הנץ החמה: 6:01 

מקץ

וישב

וישלח

ויצא

תולדות

 צאת השבת
17:14  י-ם: 
17:15  ת"א: 
17:13  חיפה: 
17:17 ב"ש: 

 צאת השבת
17:14  י-ם: 
17:16  ת"א: 
17:14  חיפה: 
17:17 ב"ש: 

 צאת השבת
17:16  י-ם: 
17:17  ת"א: 
17:15  חיפה: 
17:19 ב"ש: 

 צאת השבת
17:19  י-ם: 
17:20  ת"א: 
17:18  חיפה: 
17:21 ב"ש: 

 צאת השבת
17:23  י-ם: 
17:25  ת"א: 
17:23  חיפה: 
17:25 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:18  י-ם: 
16:14  ת"א: 
16:11  חיפה: 
16:19 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:19  י-ם: 
16:15  ת"א: 
16:12  חיפה: 
16:19 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:21  י-ם: 
16:17  ת"א: 
16:15  חיפה: 
16:21 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:24  י-ם: 
16:21  ת"א: 
16:18  חיפה: 
16:25 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:29  י-ם: 
16:25  ת"א: 
16:23  חיפה: 
16:30 ב"ש: 

ראש חודש כסלו

א' דחנוכה
 בערב

 מדליקין נר ראשון
של חנוכה

ה' דחנוכהד' דחנוכהג' דחנוכהב' דחנוכה
א'דראש חודש טבת

ו' דחנוכה

תענית כב תענית כא תענית כ תענית יט תענית יח תענית יז תענית טז

תענית טו תענית יד תענית יג תענית יב תענית יא תענית י תענית ט

תענית ח תענית ז תענית ו תענית ה תענית ד תענית ג תענית ב

ראש השנה לה ראש השנה לד ראש השנה לג ראש השנה לב ראש השנה לא ראש השנה ל ראש השנה כט

ראש השנה כח ראש השנה כז

ל״א צדקתך ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון במנחה

ערב ראש חודש

ר"ת: 17:48

ר"ת: 17:49

ר"ת: 17:51

ר"ת: 17:54

ר"ת: 17:59

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל חמישי כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅





שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

כט

כח כז כו כה כד כג כב

כא כ יט יח יז טז טו

יד יג יב יא י ט ח

ז ו ה ד ג ב א

טבת
ה'תשפ"ב

DECEMBER 2021-JANUARY 2022דצמבר 2021 -ינואר  2022

2

1 31 30 29 28 27 26

25 24 23 22 21 20 19

18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6 5

שקיעה: 16:48 הנץ החמה: 6:42 

שקיעה: 16:47 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:47 הנץ החמה: 6:41  שקיעה: 16:46 הנץ החמה: 6:41  שקיעה: 16:45 הנץ החמה: 6:41  שקיעה: 16:45 הנץ החמה: 6:40  שקיעה: 16:44 הנץ החמה: 6:40  שקיעה: 16:43 הנץ החמה: 6:40 

שקיעה: 16:43 הנץ החמה: 6:39  שקיעה: 16:42 הנץ החמה: 6:39  שקיעה: 16:42 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 16:41 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 16:41 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 16:40 הנץ החמה: 6:37  שקיעה: 16:40 הנץ החמה: 6:36 

שקיעה: 16:39 הנץ החמה: 6:36  שקיעה: 16:39 הנץ החמה: 6:35  שקיעה: 16:38 הנץ החמה: 6:35  שקיעה: 16:38 הנץ החמה: 6:34  שקיעה: 16:38 הנץ החמה: 6:33  שקיעה: 16:37 הנץ החמה: 6:33  שקיעה: 16:37 הנץ החמה: 6:32 

שקיעה: 16:37 הנץ החמה: 6:31  שקיעה: 16:37 הנץ החמה: 6:31  שקיעה: 16:36 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 16:36 הנץ החמה: 6:29  שקיעה: 16:36 הנץ החמה: 6:28  שקיעה: 16:36 הנץ החמה: 6:28  שקיעה: 16:36 הנץ החמה: 6:27 

וארא

שמות

ויחי

ויגש

 צאת הצום
16:56  י-ם: 
16:57  ת"א: 
16:55  חיפה: 
16:59 ב"ש: 

 צאת השבת
17:26  י-ם: 
17:27  ת"א: 
17:25  חיפה: 
17:29 ב"ש: 

 צאת השבת
17:21  י-ם: 
17:23  ת"א: 
17:20  חיפה: 
17:24 ב"ש: 

 צאת השבת
17:18  י-ם: 
17:19  ת"א: 
17:17  חיפה: 
17:21 ב"ש: 

 צאת השבת
17:15  י-ם: 
17:17  ת"א: 
17:14  חיפה: 
17:18 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:29  י-ם: 
16:25  ת"א: 
16:22  חיפה: 
16:30 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:24  י-ם: 
16:20  ת"א: 
16:17  חיפה: 
16:25 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:21  י-ם: 
16:17  ת"א: 
16:14  חיפה: 
16:22 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:19  י-ם: 
16:15  ת"א: 
16:12  חיפה: 
16:20 ב"ש: 

ב' דראש חודש טבת
ח' דחנוכהז' דחנוכה

צום עשרה בטבת
        

מגילה כא

מגילה כ מגילה יט מגילה יח מגילה יז מגילה טז מגילה טו מגילה יד

מגילה יג מגילה יב מגילה יא מגילה י מגילה ט מגילה ח מגילה ז

מגילה ו מגילה ה מגילה ד מגילה ג מגילה ב תענית לא תענית ל

תענית כט תענית כח תענית כז תענית כו תענית כה תענית כד תענית כג

ל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון ל״א תחנון

ערב ראש חודש

ר"ת: 17:59

ר"ת: 17:55

ר"ת: 17:51

ר"ת: 17:49

סו"ז ברכת הלבנה - 
מוצאי שב"ק כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅

כניסת הצום: 5:15



ֵעיֵני ֱאלִֹקים ְוָאָדם (משלי ג ד) ֶכל טֹוב ְבּ ּוְמָצא ֵחן ְוֵשׂ
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לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ל כט כח

כז כו כה כד כג כב כא

כ יט יח יז טז טו יד

יג יב יא י ט ח ז

ו ה ד ג ב א

שבט
ה'תשפ"ב

JANUARY-FEBRUARY 2022ינואר-פברואר 2022

1 31 30

29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9

8 7 6 5 4 3

שקיעה: 17:14 הנץ החמה: 6:35  שקיעה: 17:14 הנץ החמה: 6:35  שקיעה: 17:13 הנץ החמה: 6:36 

שקיעה: 17:12 הנץ החמה: 6:37  שקיעה: 17:11 הנץ החמה: 6:37  שקיעה: 17:10 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 17:09 הנץ החמה: 6:38  שקיעה: 17:08 הנץ החמה: 6:39  שקיעה: 17:07 הנץ החמה: 6:39  שקיעה: 17:06 הנץ החמה: 6:40 

שקיעה: 17:05 הנץ החמה: 6:40  שקיעה: 17:04 הנץ החמה: 6:40  שקיעה: 17:03 הנץ החמה: 6:41  שקיעה: 17:02 הנץ החמה: 6:41  שקיעה: 17:02 הנץ החמה: 6:41  שקיעה: 17:01 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 17:00 הנץ החמה: 6:42 

שקיעה: 16:59 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:58 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:57 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:56 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:55 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:54 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:54 הנץ החמה: 6:42 

שקיעה: 16:53 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:52 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:51 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:50 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:50 הנץ החמה: 6:42  שקיעה: 16:49 הנץ החמה: 6:42 

משפטים

יתרו

בשלח
שבת שירה

בא

 צאת השבת
17:48  י-ם: 
17:50  ת"א: 
17:48  חיפה: 
17:51 ב"ש: 

 צאת השבת
17:43  י-ם: 
17:44  ת"א: 
17:42  חיפה: 
17:45 ב"ש: 

 צאת השבת
17:37  י-ם: 
17:38  ת"א: 
17:36  חיפה: 
17:39 ב"ש: 

 צאת השבת
17:31  י-ם: 
17:32  ת"א: 
17:30  חיפה: 
17:34 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:53  י-ם: 
16:49  ת"א: 
16:47  חיפה: 
16:53 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:46  י-ם: 
16:42  ת"א: 
16:40  חיפה: 
16:47 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:40  י-ם: 
16:36  ת"א: 
16:33  חיפה: 
16:41 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:34  י-ם: 
16:30  ת"א: 
16:27  חיפה: 
16:35 ב"ש: 

ראש חודש שבט

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות

א' דראש חודש אדר א'

מועד קטן כ מועד קטן יט מועד קטן יח

מועד קטן יז מועד קטן טז מועד קטן טו מועד קטן יד מועד קטן יג מועד קטן יב מועד קטן יא

מועד קטן י מועד קטן ט מועד קטן ח מועד קטן ז מועד קטן ו מועד קטן ה מועד קטן ד

מועד קטן ג מועד קטן ב מגילה לב מגילה לא מגילה ל מגילה כט מגילה כח

מגילה כז מגילה כו מגילה כה מגילה כד מגילה כג מגילה כב

ל״א תחנוןל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון ל״א תחנון במנחה

ערב ראש חודש

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

ר"ת: 18:24שובבי"ם ת"ת

ר"ת: 18:17

ר"ת: 18:11

ר"ת: 18:05

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שלישי עד 20:24

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅
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בלבוש חסידי
,ומשם לסבב הרצאות ברחבי הארץ והעולם
,גוזר קוקויים, מקשיב לדרשה
לצפיה בכל הקליפים.מלביש ציציות, ועם ה'נס מצולם' ועוד

'חוזרים בעבר'
סרוק את הברקוד

או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

ל כט כח כז כו

כה כד כג כב כא כ יט

יח יז טז טו יד יג יב

יא י ט ח ז ו ה

ד ג ב א

אדר א'
ה'תשפ"ב

FEBRUARY-MARCH 2022פברואר-מרץ 2022

3 2 1 28 27

26 25 24 23 22 21 20

19 18 17 16 15 14 13

12 11 10 9 8 7 6

5 4 3 2

שקיעה: 17:40 הנץ החמה: 6:06  שקיעה: 17:39 הנץ החמה: 6:07  שקיעה: 17:38 הנץ החמה: 6:09  שקיעה: 17:38 הנץ החמה: 6:10  שקיעה: 17:37 הנץ החמה: 6:11 

שקיעה: 17:36 הנץ החמה: 6:12  שקיעה: 17:35 הנץ החמה: 6:13  שקיעה: 17:34 הנץ החמה: 6:14  שקיעה: 17:34 הנץ החמה: 6:15  שקיעה: 17:33 הנץ החמה: 6:16  שקיעה: 17:32 הנץ החמה: 6:17  שקיעה: 17:31 הנץ החמה: 6:18 

שקיעה: 17:30 הנץ החמה: 6:20  שקיעה: 17:29 הנץ החמה: 6:21  שקיעה: 17:29 הנץ החמה: 6:22  שקיעה: 17:28 הנץ החמה: 6:22  שקיעה: 17:27 הנץ החמה: 6:23  שקיעה: 17:26 הנץ החמה: 6:24  שקיעה: 17:25 הנץ החמה: 6:25 

שקיעה: 17:24 הנץ החמה: 6:26  שקיעה: 17:23 הנץ החמה: 6:27  שקיעה: 17:23 הנץ החמה: 6:28  שקיעה: 17:22 הנץ החמה: 6:29  שקיעה: 17:21 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 17:20 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 17:19 הנץ החמה: 6:31 

שקיעה: 17:18 הנץ החמה: 6:32  שקיעה: 17:17 הנץ החמה: 6:33  שקיעה: 17:16 הנץ החמה: 6:33  שקיעה: 17:15 הנץ החמה: 6:34 

ויקהל
פרשת שקלים

כי תשא

תצוה

תרומה

 צאת השבת
18:11  י-ם: 
18:13  ת"א: 
18:11  חיפה: 
18:13 ב"ש: 

 צאת השבת
18:06  י-ם: 
18:07  ת"א: 
18:06  חיפה: 
18:08 ב"ש: 

 צאת השבת
18:00  י-ם: 
18:02  ת"א: 
18:00  חיפה: 
18:02 ב"ש: 

 צאת השבת
17:54  י-ם: 
17:56  ת"א: 
17:54  חיפה: 
17:57 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:16  י-ם: 
17:13  ת"א: 
17:12  חיפה: 
17:17 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:11  י-ם: 
17:07  ת"א: 
17:06  חיפה: 
17:11 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:05  י-ם: 
17:01  ת"א: 
17:00  חיפה: 
17:05 ב"ש: 

 הדלקת נרות
16:59  י-ם: 
16:55  ת"א: 
16:53  חיפה: 
16:59 ב"ש: 

ב' דראש חודש אדר א'

שושן פורים קטןפורים קטן

א' דראש חודש אדר ב'

חגיגה כב חגיגה כא חגיגה כ חגיגה יט חגיגה יח

חגיגה יז חגיגה טז חגיגה טו חגיגה יד חגיגה יג חגיגה יב חגיגה יא

חגיגה י חגיגה ט חגיגה ח חגיגה ז חגיגה ו חגיגה ה חגיגה ד

חגיגה ג חגיגה ב מועד קטן כט מועד קטן כח מועד קטן כז מועד קטן כו מועד קטן כה

מועד קטן כד מועד קטן כג מועד קטן כב מועד קטן כא

ל״א תחנוןל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון במנחה

ערב ראש חודש

שובבי"ם ת"תשובבי"ם ת"ת

שובבי"ם ת"ת

ר"ת: 18:48

ר"ת: 18:42

ר"ת: 18:36

ר"ת: 18:30

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל רביעי כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅



לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 
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יר ִבּ (משלי יא כו)ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמְשׁ יר ִבּ (משלי יא כו)ּוְבָרָכה ְלרֹאׁש ַמְשׁ

זה המוציא ניצוצות קדושה שנפלו בעמקי הקליפה
 ומעלה אותם במעלות גבוהות קבלת עול מלכות שמים

 ציציות לגברים וכיסויי ראש לנשים והכל בחום ובאהבה אמיתית
 וכתר התורה מעגילי בחורי ישראל - זה סניגורן של ישראל

זה המוציא ניצוצות קדושה שנפלו בעמקי הקליפה
 ומעלה אותם במעלות גבוהות קבלת עול מלכות שמים

 ציציות לגברים וכיסויי ראש לנשים והכל בחום ובאהבה אמיתית
 וכתר התורה מעגילי בחורי ישראל - זה סניגורן של ישראל
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כט כח כז כו כה כד

כג כב כא כ יט יח יז

טז טו יד יג יב יא י

ט ח ז ו ה ד ג

ב א

אדר ב'
ה'תשפ"ב

MARCH-APRIL 2022מרץ-אפריל 2022

1 31 30 29 28 27

26 25 24 23 22 21 20

19 18 17 16 15 14 13

12 11 10 9 8 7 6

5 4

שקיעה: 19:00 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 19:00 הנץ החמה: 6:31  שקיעה: 18:59 הנץ החמה: 6:32  שקיעה: 18:58 הנץ החמה: 6:34  שקיעה: 18:58 הנץ החמה: 6:35  שקיעה: 18:57 הנץ החמה: 6:36 

שקיעה: 18:56 הנץ החמה: 6:37  שקיעה: 18:56 הנץ החמה: 6:39  שקיעה: 17:55 הנץ החמה: 5:40  שקיעה: 17:54 הנץ החמה: 5:41  שקיעה: 17:54 הנץ החמה: 5:43  שקיעה: 17:53 הנץ החמה: 5:44  שקיעה: 17:52 הנץ החמה: 5:45 

שקיעה: 17:51 הנץ החמה: 5:46  שקיעה: 17:51 הנץ החמה: 5:48  שקיעה: 17:50 הנץ החמה: 5:49  שקיעה: 17:49 הנץ החמה: 5:50  שקיעה: 17:49 הנץ החמה: 5:51  שקיעה: 17:48 הנץ החמה: 5:53  שקיעה: 17:47 הנץ החמה: 5:54 

שקיעה: 17:47 הנץ החמה: 5:55  שקיעה: 17:46 הנץ החמה: 5:57  שקיעה: 17:45 הנץ החמה: 5:58  שקיעה: 17:44 הנץ החמה: 5:59  שקיעה: 17:44 הנץ החמה: 6:00  שקיעה: 17:43 הנץ החמה: 6:01  שקיעה: 17:42 הנץ החמה: 6:03 

שקיעה: 17:41 הנץ החמה: 6:04  שקיעה: 17:41 הנץ החמה: 6:05 

שמיני
פרשת פרה

צו

ויקרא
פרשת זכור

פקודי

 צאת הצום
18:06  י-ם: 
18:07  ת"א: 
18:06  חיפה: 
18:07 ב"ש: 

 צאת השבת
19:31  י-ם: 
19:33  ת"א: 
19:32  חיפה: 
19:32 ב"ש: 

 צאת השבת
18:26  י-ם: 
18:28  ת"א: 
18:27  חיפה: 
18:27 ב"ש: 

 צאת השבת
18:21  י-ם: 
18:23  ת"א: 
18:22  חיפה: 
18:23 ב"ש: 

 צאת השבת
18:16  י-ם: 
18:18  ת"א: 
18:17  חיפה: 
18:18 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:41  י-ם: 
18:38  ת"א: 
18:38  חיפה: 
18:41 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:36  י-ם: 
18:34  ת"א: 
18:33  חיפה: 
18:36 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:32  י-ם: 
17:29  ת"א: 
17:28  חיפה: 
17:32 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:27  י-ם: 
17:24  ת"א: 
17:23  חיפה: 
17:27 ב"ש: 

 הדלקת נרות
17:22  י-ם: 
17:19  ת"א: 
17:17  חיפה: 
17:22 ב"ש: 

ב' דראש חודש אדר ב'

פורים דמוקפיןפורים דפרזיםתענית אסתר                                         

בלילה עוברים לשעון קיץ

יבמות כה יבמות כד יבמות כג יבמות כב יבמות כא יבמות כ

יבמות יט יבמות יח יבמות יז יבמות טז יבמות טו יבמות יד יבמות יג

יבמות יב יבמות יא יבמות י יבמות ט יבמות ח יבמות ז יבמות ו

יבמות ה יבמות ד יבמות ג יבמות ב חגיגה כז חגיגה כו חגיגה כה

חגיגה כד חגיגה כג

ל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א תחנון ל״א תחנון במנחה

ערב ראש חודש

ר"ת: 20:08

ר"ת: 19:03

ר"ת: 18:59

ר"ת: 18:53

סו"ז ברכת הלבנה עד 21:52 

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅

כניסת הצום: 4:38
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מורו ורבו של הרב אמנון יצחק שליט"א הרה"ג הרב יהודה שפירא זצוק"ל
 בסוד שיח, בקירון פנים, בשמחות ועוד

  וכמי ששימש כיו"ר בפועל של שופר ארגון להפצת יהדות

מורו ורבו של הרב אמנון יצחק שליט"א הרה"ג הרב יהודה שפירא זצוק"ל
 בסוד שיח, בקירון פנים, בשמחות ועוד

  וכמי ששימש כיו"ר בפועל של שופר ארגון להפצת יהדות

  'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע'
 

 החזון איש זיע"א אמר שבנו לעולם הבא - הוא הרב יהודה שפירא זצ"ל
(אבות א א)   'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע'

 
 החזון איש זיע"א אמר שבנו לעולם הבא - הוא הרב יהודה שפירא זצ"ל

(אבות א א)

לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 
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כט כח כז כו כה כד כג

כב כא כ יט יח יז טז

טו יד יג יב יא י ט

ח ז ו ה ד ג ב

א

ניסן
ה'תשפ"ב

APRIL-MAY 2022אפריל-מאי 2022

30 29 28 27 26 25 24

23 22 21 20 19 18 17

16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3

2

שקיעה: 19:20 הנץ החמה: 5:56  שקיעה: 19:20 הנץ החמה: 5:57  שקיעה: 19:19 הנץ החמה: 5:58  שקיעה: 19:18 הנץ החמה: 5:59  שקיעה: 19:18 הנץ החמה: 6:00  שקיעה: 19:17 הנץ החמה: 6:01  שקיעה: 19:16 הנץ החמה: 6:02 

שקיעה: 19:16 הנץ החמה: 6:03  שקיעה: 19:15 הנץ החמה: 6:05  שקיעה: 19:14 הנץ החמה: 6:06  שקיעה: 19:13 הנץ החמה: 6:07  שקיעה: 19:13 הנץ החמה: 6:08  שקיעה: 19:12 הנץ החמה: 6:09  שקיעה: 19:11 הנץ החמה: 6:10 

שקיעה: 19:11 הנץ החמה: 6:11  שקיעה: 19:10 הנץ החמה: 6:12  שקיעה: 19:09 הנץ החמה: 6:14  שקיעה: 19:09 הנץ החמה: 6:15  שקיעה: 19:08 הנץ החמה: 6:16  שקיעה: 19:07 הנץ החמה: 6:17  שקיעה: 19:06 הנץ החמה: 6:18 

שקיעה: 19:06 הנץ החמה: 6:20  שקיעה: 19:05 הנץ החמה: 6:21  שקיעה: 19:04 הנץ החמה: 6:22  שקיעה: 19:04 הנץ החמה: 6:23  שקיעה: 19:03 הנץ החמה: 6:25  שקיעה: 19:02 הנץ החמה: 6:26  שקיעה: 19:02 הנץ החמה: 6:27 

שקיעה: 19:01 הנץ החמה: 6:28 

קדושים

אחרי מות

מצורע
שבת הגדול

 שבת
וחג הפסח

תזריע
פרשת החודש

 הדלקת נרות
18:55  י-ם: 
18:52  ת"א: 
18:52  חיפה: 
18:54 ב"ש: 

 צאת השבת
19:57  י-ם: 
19:59  ת"א: 
20:00  חיפה: 
19:58 ב"ש: 

 צאת השבת
19:52  י-ם: 
19:54  ת"א: 
19:54  חיפה: 
19:52 ב"ש: 

 צאת השבת
19:46  י-ם: 
19:48  ת"א: 
19:49  חיפה: 
19:47 ב"ש: 

 צאת השבת
19:41  י-ם: 
19:43  ת"א: 
19:43  חיפה: 
19:42 ב"ש: 

 צאת השבת
19:36  י-ם: 
19:38  ת"א: 
19:38  חיפה: 
19:37 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:01  י-ם: 
18:58  ת"א: 
18:58  חיפה: 
18:59 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:56  י-ם: 
18:53  ת"א: 
18:53  חיפה: 
18:55 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:51  י-ם: 
18:48  ת"א: 
18:48  חיפה: 
18:50 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:46  י-ם: 
18:43  ת"א: 
18:43  חיפה: 
18:45 ב"ש: 

ראש חודש ניסן

ערב פסח                                                                                           תזכורת למכירת חמץ

 במוציו"ט
ספירת העומר

ד' דחול המועדג' דחול המועדב' דחול המועדא' דחול המועד
 ערב שביעי של פסח ועירוב תבשילין

אסרו חגשביעי של פסחה' דחול המועד

תזכורת ברכת האילנות

יבמות נד יבמות נג יבמות נב יבמות נא יבמות נ יבמות מט יבמות מח

יבמות מז יבמות מו יבמות מה יבמות מד יבמות מג יבמות מב יבמות מא

יבמות מ יבמות לט יבמות לח יבמות לז יבמות לו יבמות לה יבמות לד

יבמות לג יבמות לב יבמות לא יבמות ל יבמות כט יבמות כח יבמות כז

יבמות כו

ל״א צדקתך

ל״א צדקתך

ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

ל״א צדקתך ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

ל״א צדקתך

ז' לעומרו' לעומרה' לעומרד' לעומרג' לעומרב' לעומרא' לעומר

י"ד לעומרי"ג לעומרי"ב לעומרי"א לעומרי' לעומרט' לעומרח' לעומר

ערב ראש חודש

אבות פרק א'

אבות פרק ב'

ברכת האילנות

ר"ת: 20:32

ר"ת: 20:28

ר"ת: 20:23

ר"ת: 20:18

ר"ת: 20:13

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שישי כל הלילה

בדיקת חמץ

 סו"ז ביעור חמץ:
מג"א: 11:21| גר"א: 11:36 

 סו"ז אכילת חמץ:
מג"א: 10:00| גר"א: 10:32 

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅



וכמאמר החכם מכל אדם ְולֵֹקַח ְנָפׂשֹות ָחָכם (משלי יא ל)
להחזיר בתשובה כל יהודי בכל רחבי הארץ והעולם 

ולטרוח אחריו במסירות נפש עשרות בשנים.

וכמאמר החכם מכל אדם ְולֵֹקַח ְנָפׂשֹות ָחָכם (משלי יא ל)
להחזיר בתשובה כל יהודי בכל רחבי הארץ והעולם 

ולטרוח אחריו במסירות נפש עשרות בשנים.

ָניו ִאיר ָפּ (קהלת ח א)ָחְכַמת ָאָדם ָתּ

������������� ������������לארגון הרצאות 050-6500666משרדים  03-6777779  רב קווי��

לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 
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אייר
ה'תשפ"ב

APRIL-MAY 2022אפריל-מאי 2022

כט כח

כז כו כה כד כג כב כא

כ יט יח יז טז טו יד

יג יב יא י ט ח ז

ו ה ד ג ב א ל

30 29

28 27 26 25 24 23 22

21 20 19 18 17 16 15

14 13 12 11 10 9 8

7 6 5 4 3 2 1

שקיעה: 19:41 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:40 הנץ החמה: 5:37 

שקיעה: 19:40 הנץ החמה: 5:37  שקיעה: 19:39 הנץ החמה: 5:37  שקיעה: 19:38 הנץ החמה: 5:38  שקיעה: 19:38 הנץ החמה: 5:38  שקיעה: 19:37 הנץ החמה: 5:39  שקיעה: 19:36 הנץ החמה: 5:39  שקיעה: 19:36 הנץ החמה: 5:40 

שקיעה: 19:35 הנץ החמה: 5:40  שקיעה: 19:34 הנץ החמה: 5:41  שקיעה: 19:34 הנץ החמה: 5:41  שקיעה: 19:33 הנץ החמה: 5:42  שקיעה: 19:32 הנץ החמה: 5:43  שקיעה: 19:32 הנץ החמה: 5:43  שקיעה: 19:31 הנץ החמה: 5:44 

שקיעה: 19:30 הנץ החמה: 5:45  שקיעה: 19:30 הנץ החמה: 5:45  שקיעה: 19:29 הנץ החמה: 5:46  שקיעה: 19:28 הנץ החמה: 5:47  שקיעה: 19:28 הנץ החמה: 5:47  שקיעה: 19:27 הנץ החמה: 5:48  שקיעה: 19:26 הנץ החמה: 5:49 

שקיעה: 19:25 הנץ החמה: 5:50  שקיעה: 19:25 הנץ החמה: 5:51  שקיעה: 19:24 הנץ החמה: 5:52  שקיעה: 19:23 הנץ החמה: 5:53  שקיעה: 19:23 הנץ החמה: 5:53  שקיעה: 19:22 הנץ החמה: 5:54  שקיעה: 19:21 הנץ החמה: 5:55 

במדבר

בחקתי

בהר

אמר

 צאת השבת
20:19  י-ם: 
20:21  ת"א: 
20:23  חיפה: 
20:19 ב"ש: 

 צאת השבת
20:14  י-ם: 
20:16  ת"א: 
20:17  חיפה: 
20:14 ב"ש: 

 צאת השבת
20:08  י-ם: 
20:11  ת"א: 
20:12  חיפה: 
20:09 ב"ש: 

 צאת השבת
20:03  י-ם: 
20:05  ת"א: 
20:06  חיפה: 
20:03 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:20  י-ם: 
19:17  ת"א: 
19:18  חיפה: 
19:18 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:15  י-ם: 
19:12  ת"א: 
19:13  חיפה: 
19:14 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:10    י-ם: 
19:08  ת"א: 
19:08  חיפה: 
19:09 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:05  י-ם: 
19:03  ת"א: 
19:03  חיפה: 
 19:04 ב"ש: 

ב' דראש חודש אייר א' דראש חודש אייר

פסח שני

יבמות פד יבמות פג

יבמות פב יבמות פא יבמות פ יבמות עט יבמות עח יבמות עז יבמות עו

יבמות עה יבמות עד יבמות עג יבמות עב יבמות עא יבמות ע יבמות סט

יבמות סח יבמות סז יבמות סו יבמות סה יבמות סד יבמות סג יבמות סב

יבמות סא יבמות ס יבמות נט יבמות נח יבמות נז יבמות נו יבמות נה

ל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון ל״א תחנון במנחה ל״א תחנון

ל״א תחנוןל״א תחנון

מ"ד לעומר מ"ג לעומר

מ"ב לעומר מ"א לעומר מ' לעומר ל"ט לעומר ל"ח לעומר ל"ז לעומר ל"ו לעומר

ל"ה לעומר ל"ד לעומר ל"ג לעומר ל"ב לעומר ל"א לעומר ל' לעומר כ"ט לעומר

כ"ח לעומר כ"ז לעומר כ"ו לעומר כ"ה לעומר כ"ד לעומר כ"ג לעומר כ"ב לעומר

כ"א לעומר כ' לעומר י"ט לעומר י"ח לעומר י"ז לעומר ט"ז לעומר ט"ו לעומר

ערב ראש חודש

אבות פרק ג'

אבות פרק ד'

אבות פרק ה'

אבות פרק ו'

ר"ת: 20:52

ר"ת: 20:47

ר"ת: 20:42

ר"ת: 20:37

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שלישי עד 0:21 לפנות בוקר

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅





שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

סיון
ה'תשפ"ב

MAY-JUNE 2022מאי-יוני 2022

ל כט כח כז

כו כה כד כג כב כא כ

יט יח יז טז טו יד יג

יב יא י ט ח ז ו

ה ד ג ב א

29 28 27 26

25 24 23 22 21 20 19

18 17 16 15 14 13 12

11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1 31

שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:38  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:37  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:37  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:37 

שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:35 

שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:48 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:48 הנץ החמה: 5:34  שקיעה: 19:48 הנץ החמה: 5:34  שקיעה: 19:47 הנץ החמה: 5:34 

שקיעה: 19:47 הנץ החמה: 5:34  שקיעה: 19:46 הנץ החמה: 5:34  שקיעה: 19:46 הנץ החמה: 5:34  שקיעה: 19:45 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:45 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:45 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:44 הנץ החמה: 5:35 

שקיעה: 19:44 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:43 הנץ החמה: 5:35  שקיעה: 19:42 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:42 הנץ החמה: 5:36  שקיעה: 19:41 הנץ החמה: 5:36 

קרח

שלח לך

בהעלתך

נשא

 צאת החג
20:24  י-ם: 
20:26  ת"א: 
20:28  חיפה: 
20:24 ב"ש: 

 צאת השבת
20:31  י-ם: 
20:33  ת"א: 
20:35  חיפה: 
20:31 ב"ש: 

 צאת השבת
20:29  י-ם: 
20:32  ת"א: 
20:34  חיפה: 
20:29 ב"ש: 

 צאת השבת
20:27  י-ם: 
20:29  ת"א: 
20:31  חיפה: 
20:27 ב"ש: 

 צאת השבת
20:23  י-ם: 
20:26  ת"א: 
20:27  חיפה: 
20:23 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:31  י-ם: 
19:28  ת"א: 
19:29  חיפה: 
19:29 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:30  י-ם: 
19:27  ת"א: 
19:28  חיפה: 
19:28 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:27  י-ם: 
19:24  ת"א: 
19:25  חיפה: 
19:25 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:24  י-ם: 
19:21  ת"א: 
19:22  חיפה: 
19:22 ב"ש: 

ערב שבועותראש חודש סיון

אסרו חגשבועות

א' דראש חודש תמוז

יבמות קיד יבמות קיג יבמות קיב יבמות קיא

יבמות קי יבמות קט יבמות קח יבמות קז יבמות קו יבמות קה יבמות קד

יבמות קג יבמות קב יבמות קא יבמות ק יבמות צט יבמות צח יבמות צז

יבמות צו יבמות צה יבמות צד יבמות צג יבמות צב יבמות צא יבמות צ

יבמות פט יבמות פח יבמות פז יבמות פו יבמות פה

ל״א תחנוןל״א תחנון במנחה

ל״א צדקתך ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א צדקתך ל״א תחנון ל״א תחנון ל״א תחנון

מ"ט לעומר מ"ח לעומר מ"ז לעומר מ"ו לעומר מ"ה לעומר

ערב ראש חודש

אבות פרק א'

אבות פרק ב'

אבות פרק ג'

אבות פרק ד'

ר"ת: 21:03

ר"ת: 21:01

ר"ת: 20:59 ר"ת: 20:56

ר"ת: 20:56

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שלישי כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅
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לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

תמוז
ה'תשפ"ב

JUNE-JULY 2022יוני-יולי 2022

כט כח כז כו כה

כד כג כב כא כ יט יח

יז טז טו יד יג יב יא

י ט ח ז ו ה ד

ג ב א

28 27 26 25 24

23 22 21 20 19 18 17

16 15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5 4 3

2 1 30

שקיעה: 19:41 הנץ החמה: 5:54  שקיעה: 19:42 הנץ החמה: 5:53  שקיעה: 19:42 הנץ החמה: 5:52  שקיעה: 19:43 הנץ החמה: 5:52  שקיעה: 19:43 הנץ החמה: 5:51 

שקיעה: 19:44 הנץ החמה: 5:50  שקיעה: 19:45 הנץ החמה: 5:50  שקיעה: 19:45 הנץ החמה: 5:49  שקיעה: 19:46 הנץ החמה: 5:49  שקיעה: 19:46 הנץ החמה: 5:48  שקיעה: 19:47 הנץ החמה: 5:47  שקיעה: 19:47 הנץ החמה: 5:47 

שקיעה: 19:48 הנץ החמה: 5:46  שקיעה: 19:48 הנץ החמה: 5:46  שקיעה: 19:48 הנץ החמה: 5:45  שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:44  שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:44  שקיעה: 19:49 הנץ החמה: 5:43  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:43 

שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:42  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:42  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:41  שקיעה: 19:50 הנץ החמה: 5:41  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:40  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:40  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:39 

שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:39  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:39  שקיעה: 19:51 הנץ החמה: 5:38 

מטות

פינחס

בלק

חקת

 צאת הצום
20:05  י-ם: 
20:07  ת"א: 
20:09  חיפה: 
20:05 ב"ש: 

 צאת השבת
20:23  י-ם: 
20:25  ת"א: 
20:26  חיפה: 
20:23 ב"ש: 

 צאת השבת
20:27  י-ם: 
20:29  ת"א: 
20:30  חיפה: 
20:27 ב"ש: 

 צאת השבת
20:29  י-ם: 
20:32  ת"א: 
20:33  חיפה: 
20:29 ב"ש: 

 צאת השבת
20:31  י-ם: 
20:33  ת"א: 
20:35  חיפה: 
20:31 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:25  י-ם: 
19:23  ת"א: 
19:23  חיפה: 
19:24 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:29  י-ם: 
19:26  ת"א: 
19:27  חיפה: 
19:27 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:31  י-ם: 
19:28  ת"א: 
19:29  חיפה: 
19:29 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:32  י-ם: 
19:29  ת"א: 
19:30  חיפה: 
19:30 ב"ש: 

ב' דראש חודש תמוז

צום י"ז בתמוז )נדחה(

כתובות כב כתובות כא כתובות כ כתובות יט כתובות יח

כתובות יז כתובות טז כתובות טו כתובות יד כתובות יג כתובות יב כתובות יא

כתובות י כתובות ט כתובות ח כתובות ז כתובות ו כתובות ה כתובות ד

כתובות ג כתובות ב יבמות קכב יבמות קכא יבמות קכ יבמות קיט יבמות קיח

יבמות קיז יבמות קטז יבמות קטו

ל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון

ערב ראש חודש

אבות פרק ה'

אבות פרק ו'

ר"ת: 20:56

ר"ת: 21:00

ר"ת: 21:02

ר"ת: 21:03

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שישי עד 1:49 לפנות בוקר

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅

כניסת הצום: 4:22



כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מגיש כיסויי ראש לנשות ישראל
שמקבלות על עצמן עול מלכות שמים באהבה!

והידיים של הקהל מושטות בצימאון
לקבלת המתנות - לצאת לדרך חדשה!

התיקון הגדול לעון העגל
ל (דברים לב ה) “ׁש ּוְפַתְלֹתּ והסנגוריא על ּדֹור ִעֵקּ

 ע'גילים ק'וקו ש'רשראות
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לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

JUNE-JULY 2022יוני-יולי 2022 אב
ה'תשפ"ב

ל כט כח כז כו כה כד

כג כב כא כ יט יח יז

טז טו יד יג יב יא י

ט ח ז ו ה ד ג

ב א

27 26 25 24 23 22 21

20 19 18 17 16 15 14

13 12 11 10 9 8 7

6 5 4 3 2 1 31

30 29

שקיעה: 19:11 הנץ החמה: 6:13  שקיעה: 19:12 הנץ החמה: 6:13  שקיעה: 19:14 הנץ החמה: 6:12  שקיעה: 19:15 הנץ החמה: 6:11  שקיעה: 19:16 הנץ החמה: 6:11  שקיעה: 19:17 הנץ החמה: 6:10  שקיעה: 19:18 הנץ החמה: 6:09 

שקיעה: 19:19 הנץ החמה: 6:09  שקיעה: 19:21 הנץ החמה: 6:08  שקיעה: 19:22 הנץ החמה: 6:07  שקיעה: 19:23 הנץ החמה: 6:07  שקיעה: 19:24 הנץ החמה: 6:06  שקיעה: 19:25 הנץ החמה: 6:05  שקיעה: 19:26 הנץ החמה: 6:05 

שקיעה: 19:27 הנץ החמה: 6:04  שקיעה: 19:28 הנץ החמה: 6:03  שקיעה: 19:29 הנץ החמה: 6:03  שקיעה: 19:30 הנץ החמה: 6:02  שקיעה: 19:31 הנץ החמה: 6:02  שקיעה: 19:32 הנץ החמה: 6:01  שקיעה: 19:33 הנץ החמה: 6:00 

שקיעה: 19:34 הנץ החמה: 6:00  שקיעה: 19:35 הנץ החמה: 5:59  שקיעה: 19:35 הנץ החמה: 5:58  שקיעה: 19:36 הנץ החמה: 5:58  שקיעה: 19:37 הנץ החמה: 5:57  שקיעה: 19:38 הנץ החמה: 5:56  שקיעה: 19:39 הנץ החמה: 5:56 

שקיעה: 19:39 הנץ החמה: 5:55  שקיעה: 19:40 הנץ החמה: 5:54 

ראה

עקב

ואתחנן
שבת נחמו

דברים
שבת חזון

מסעי

 צאת הצום
19:50  י-ם: 
19:52  ת"א: 
19:53  חיפה: 
19:51 ב"ש: 

 צאת השבת
19:47  י-ם: 
19:49  ת"א: 
19:49  חיפה: 
19:48 ב"ש: 

 צאת השבת
19:55  י-ם: 
19:58  ת"א: 
19:58  חיפה: 
19:57 ב"ש: 

 צאת השבת
20:03  י-ם: 
20:06  ת"א: 
20:06  חיפה: 
20:04 ב"ש: 

 צאת השבת
20:11  י-ם: 
20:13  ת"א: 
20:14  חיפה: 
20:11 ב"ש: 

 צאת השבת
20:17  י-ם: 
20:20  ת"א: 
20:21  חיפה: 
20:18 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:53  י-ם: 
18:50  ת"א: 
18:50  חיפה: 
18:52 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:01  י-ם: 
18:59  ת"א: 
18:59  חיפה: 
19:00 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:09  י-ם: 
19:06  ת"א: 
19:06  חיפה: 
19:08 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:15  י-ם: 
19:13  ת"א: 
19:13  חיפה: 
19:14 ב"ש: 

 הדלקת נרות
19:21  י-ם: 
19:18  ת"א: 
19:19  חיפה: 
19:19 ב"ש: 

ראש חודש אב

ט"ו באבצום תשעה באב )נדחה(

א' דראש חודש אלול

כתובות נב כתובות נא כתובות נ כתובות מט כתובות מח כתובות מז כתובות מו

כתובות מה כתובות מד כתובות מג כתובות מב כתובות מא כתובות מ כתובות לט

כתובות לח כתובות לז כתובות לו כתובות לה כתובות לד כתובות לג כתובות לב

כתובות לא כתובות ל כתובות כט כתובות כח כתובות כז כתובות כו כתובות כה

כתובות כד כתובות כג

ל״א צדקתך ל״א תחנון במנחה

ל״א תחנון

ל״א תחנון

ל״א תחנון במנחה

ל״א צדקתך

ערב ראש חודש

ר"ת: 20:39

ר"ת: 20:31

ר"ת: 20:23

ר"ת: 20:46

ר"ת: 20:51

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שישי כל הלילה

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅

 כניסת הצום:
19:33
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לצפיה בכל הקליפים
'חוזרים בעבר'

סרוק את הברקוד
או חפשו באתר שופר חוזרים בעבר 

ִפי ִתְהֶיה! (ירמיה טו יט) ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמזֹּוֵלל ְכּ
היחיד שהקב"ה הבטיח שברכותיו מתקיימות 

זה המחזיר בתשובה!! (בבא מציעא פה א).

ִפי ִתְהֶיה! (ירמיה טו יט) ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמזֹּוֵלל ְכּ
היחיד שהקב"ה הבטיח שברכותיו מתקיימות 

זה המחזיר בתשובה!! (בבא מציעא פה א).



שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

AUGUST-SEPTEMBER 2022אוגוסט-ספטמבר 2022 אלול
ה'תשפ"ב

כט

כח כז כו כה כד כג כב

כא כ יט יח יז טז טו

יד יג יב יא י ט ח

ז ו ה ד ג ב א

25

24 23 22 21 20 19 18

17 16 15 14 13 12 11

10 9 8 7 6 5 4

3 2 1 31 30 29 28

שקיעה: 18:34 הנץ החמה: 6:31 

שקיעה: 18:35 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 18:36 הנץ החמה: 6:30  שקיעה: 18:38 הנץ החמה: 6:29  שקיעה: 18:39 הנץ החמה: 6:29  שקיעה: 18:40 הנץ החמה: 6:28  שקיעה: 18:42 הנץ החמה: 6:27  שקיעה: 18:43 הנץ החמה: 6:27 

שקיעה: 18:44 הנץ החמה: 6:26  שקיעה: 18:46 הנץ החמה: 6:25  שקיעה: 18:47 הנץ החמה: 6:25  שקיעה: 18:48 הנץ החמה: 6:24  שקיעה: 18:50 הנץ החמה: 6:24  שקיעה: 18:51 הנץ החמה: 6:23  שקיעה: 18:52 הנץ החמה: 6:22 

שקיעה: 18:54 הנץ החמה: 6:22  שקיעה: 18:55 הנץ החמה: 6:21  שקיעה: 18:56 הנץ החמה: 6:21  שקיעה: 18:57 הנץ החמה: 6:20  שקיעה: 18:59 הנץ החמה: 6:19  שקיעה: 19:00 הנץ החמה: 6:19  שקיעה: 19:01 הנץ החמה: 6:18 

שקיעה: 19:03 הנץ החמה: 6:17  שקיעה: 19:04 הנץ החמה: 6:17  שקיעה: 19:05 הנץ החמה: 6:16  שקיעה: 19:06 הנץ החמה: 6:16  שקיעה: 19:08 הנץ החמה: 6:15  שקיעה: 19:09 הנץ החמה: 6:14  שקיעה: 19:10 הנץ החמה: 6:14 

נצבים

כי תבוא

כי תצא

שופטים

 הדלקת נרות
18:15  י-ם: 
18:12  ת"א: 
18:11  חיפה: 
18:14 ב"ש: 

 צאת השבת
19:10  י-ם: 
19:11  ת"א: 
19:11  חיפה: 
19:11 ב"ש: 

 צאת השבת
19:19  י-ם: 
19:21  ת"א: 
19:20  חיפה: 
19:21 ב"ש: 

 צאת השבת
19:28  י-ם: 
19:30  ת"א: 
19:30  חיפה: 
19:30 ב"ש: 

 צאת השבת
19:38  י-ם: 
19:40  ת"א: 
19:40  חיפה: 
19:39 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:17  י-ם: 
18:14  ת"א: 
18:13  חיפה: 
18:17 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:26  י-ם: 
18:24  ת"א: 
18:23  חיפה: 
18:26 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:36  י-ם: 
18:33  ת"א: 
18:32  חיפה: 
18:35 ב"ש: 

 הדלקת נרות
18:45  י-ם: 
18:42  ת"א: 
18:42  חיפה: 
18:44 ב"ש: 

הספרדים מתחילים לומר סליחותב' דראש חודש אלול

א' דסליחות לאשכנזים

כתובות פא

כתובות פ כתובות עט כתובות עח כתובות עז כתובות עו כתובות עה כתובות עד

כתובות עג כתובות עב כתובות עא כתובות ע כתובות סט כתובות סח כתובות סז

כתובות סו כתובות סה כתובות סד כתובות סג כתובות סב כתובות סא כתובות ס

כתובות נט כתובות נח כתובות נז כתובות נו כתובות נה כתובות נד כתובות נג

ל״א תחנון

ל״א תחנון

ערב ראש השנה

ר"ת: 20:15

ר"ת: 20:06

ר"ת: 19:56

ר"ת: 19:47

סו"ז ברכת הלבנה - 
ליל שני עד 3:17 לפנות בוקר

שבת מברכין

 ⋅לפי אופק תל אביב⋅   ⋅הלוח טעון גניזה⋅


