
זמני תפילות 
ושיעורים קבועים

בית אל

מועצה מקומית בית אל
המחלקה לשירותי דת



זמני תפילות קבועים לימות השנה
   )ק-קיץ, ח-חורף, ר”ח-ראש חודש, בל-בזמן הלימודים(  

ותיקין  ישיבה גבוהה, היכל גבריאל, 
מדרש אליהו 

6:00  אברהם אוהבי )ב’,ה’ 5:55, ר”ח 
5:50(, מרכזי א’ )ב’,ה’ 5:55, ר”ח 

5:45(, משכנות בית אל )ב’,ה’ 
5:55, ר”ח 5:45(, מעוז צור

6:15   ראשית )ר”ח 6:10(

גבעת אסף  6:20

6:30  אברהם אוהבי )ב’,ה’ 6:20, 
ר”ח 6:10( פסגת יעקב )ב’,ה’ 

6:25(,ספרדי ב' )ר”ח(

מרכזי א’    6:35

ישיבה גבוהה   6:45

6:50   ספרדי ב' )ב', ה', 6:40(

)מרכזי א’ חול המועד(  7:00

אברהם אוהבי )ב’, ה’ 7:00(  7:10

מרכזי א’ )א-ה(  7:15

אברהם אוהבי,     7:30
מרכזי א' - יום שישי וערבי חג  

)בל( בית ספר בנים  7:45

אברהם אוהבי  7:50

)מרכזי א’ חול המועד(  8:00

אברהם אוהבי  8:10

שחרית חול

זמני תפילות 

מועצה מקומית בית אל
המחלקה לשירותי דת

האם כבר דאגת
לכיסוי תרופות והשתלות לך ולמשפחתך?

כל שעליך לעשות הוא להתקשר אלינו....

www.yekev.co.il  03-9247050  02-5654888 :טל
סוכנות ביטוח בע"מ

זמני תפילות 
ושיעורים קבועים

ל א ת  י ב



מנחה חול

)ח( אברהם אוהבי  12:45

*13:00  )ח( אברהם אוהבי,  
)ח( במועצה )ליד החמ”ל(, 

בתפילין בית אל
* בשעון קיץ משתנה עד 13:18  

)ח( ישיבה גבוהה  13:10

גבעת אסף  13:15

)ק( ישיבה גבוהה   13:20

)ח( אברהם אוהבי  16:00

)ק( אברהם אוהבי  17:00

)ק( אברהם אוהבי  17:30

)ק( אברהם אוהבי  18:00
     

 

20 ד’ לפני השקיעה:   
מרכזי א’, אברהם אוהבי, היכל גבריאל,                                                                                                

)ק( אוהל חיים, מעוז צור ,ספרדי ב'

זמני תפילות 

ערבית חול
ברצף עם מנחה מיד לאחר שקיעה: 

ספרדי ב'

צאת הכוכבים: אברהם אוהבי, מעוז צור

15 דקות אחרי שקיעה: היכל גבריאל

20 דקות אחרי שקיעה: מרכזי א’,   
מעוז צור

)ח( אברהם אוהבי  18:00

)ח( מרכזי א’  18:30

)ח( אברהם אוהבי  19:00

)ח( ישיבה גבוהה  19:35

)ח( אברהם אוהבי, ניצנית,     20:00
)ח( מרכזי א’  

)ק( מרכזי א’  20:10

גבעת אסף  20:15

)ק( ישיבה גבוהה   20:20

20:30  אוהל חיים, ספרדי ב',  
)ח( מעוז צור

 

     
)ח( מרכזי א’, אברהם אוהבי,    21:00

משכנות בית אל   

)ק( מרכזי א’  21:10

כולל מבקשי ה’, )ק( פסגת יעקב  21:15

ראשית  21:30

היכל גבריאל, אברהם אוהבי  22:00

אברהם אוהבי     23:00



זמני תפילות 

מנחה ערש”ק – גדולה 

)ח( אברהם אוהבי  12:20

)ח( ישיבה גבוהה  12:30

אברהם אוהבי   13:00

)ק( אברהם אוהבי,       13:15
)ק( ישיבה גבוהה  

מרכזי א’, אברהם אוהבי,     14:00
משכנות בית אל  

50 דק' לפני זמן הדלקת נרות ירושלים 
מניין מוקדם מנחה וקבלת שבת: )שעון קיץ( 

)ק( משכנות בית אל, )ק( אברהם אוהבי

20 ד’ לפני זמן הדלקת נרות י-ם:  
כולל מבקשי ה’

15 דקות אחרי כניסת שבת י-ם:  
מעוז צור

17 דקות אחרי כניסת שבת י-ם:  
אוהל חיים

20 ד’ אחרי כניסת שבת י-ם:  
מרכזי א’, אברהם אוהבי, ראשית, ניצנית, 

מניין צעירים, ספרדי ב', מעלות אמיתי, 
ברסלב, מדרש אליהו תוניסאי

שחרית שבת

45 דקות לפני הנץ: מדרש אליהו: ספרדי

35 דקות לפני הנץ: ישיבה גבוהה: אשכנזי

אברהם אוהבי  6:20

מרכזי א'  6:25

7:30  כולל מבקש ה’, )ח( ספרדי ב', מעלות 
אמיתי, מדרש אליהו )תוניסאי(, אוהל 

חיים, משכנות בית אל

)ק( ספרדי ב'  7:45

8:00   מרכזי א’, אברהם אוהבי, ישיבה 
גבוהה, ניצנית, מניין צעירים, 

ברסלב, מעוז צור, כולל מבקשי ה’

)ח( ראשית  8:20

)ק( ראשית,  ברסלב  8:30

)ח( חב”ד, מניין נוער-מדרש אליהו  9:00

)ק( חב”ד    9:30

מנחה שבת 
30 ד’ לפני זמן הדלקת נרות י-ם: א. אוהבי

10 ד’ לפני זמן הדלקת נרות: ניצנית
זמן הדלקת נרות י-ם: אברהם אוהבי

20 ד’ אחרי זמן הדלקת נרות ירושלים:  
היכל גבריאל

12:30  )ח( מרכזי א’, ראשית ,פסגת 
יעקב, אברהם אוהבי, מעוז צור, 
)ח( ישיבה גבוהה, )ח( אוהל חיים
)ח( ניצנית, )ח( משכנות בית אל  12:45

13:00  )ח( מרכזי א’, א. אוהבי, )ח(היכל 
גבריאל, ישיבה גבוהה, ניצנית

)ק( ראשית  13:05
מרכזי א’  13:10

13:15  )ק( ישיבה גבוהה, )ק( משכנות בית 
אל, )ק( היכל גבריאל, )ק( אוהל חיים
13:20  )ק(אברהם אוהבי, )ק( פסגת יעקב

)ק( מעוז צור  13:30
כולל מבקשי ה’  15:00

אברהם אוהבי )תנועת אריאל(  15:15
אברהם אוהבי  15:45

16:00  )ח( ראשית, )ח( מעוז צור, מעלות 
אמיתי, )ח( ספרדי ב', )ח( אוהל חיים

17:00  )ק( ראשית, )ק( מעוז צור,  
)ק( ספרדי ב', )ק( אוהל חיים

)ק( אברהם אוהבי )תנועת אריאל(  17:15
)ק( מעלות אמיתי  17:30

20 דקות לפני זמן הדלקת נרות: ניצנית
שעה לפני שקיעה: ברסלב

שעה ועשרים לפני יציאת השבת: מרכזי א’
שעה וחצי לפני צאת שבת: היכל גבריאל

ערבית מוצש”ק
12 ד’ לפני צאת השבת: אוהל חיים 

10 ד’ לפני צאת השבת:  אברהם אוהבי
סמוך לשקיעה: ברסלב   

בצאת השבת: מרכזי א’, אוהל חיים, אברהם 
אוהבי, היכל גבריאל, מעוז צור, )ק( משכנות 

בית אל, ראשית, ניצנית, מעלות אמיתי
5 דק’ אחרי צאת שבת: )ח( משכנות בית אל

10 ד’ אחרי צאת השבת: אברהם אוהבי, 
אוהל חיים, פסגת יעקב, ספרדי ב' 

כל 10 ד’ מצאת שבת: אברהם אוהבי
15 ד’ מצאת שבת: )ח( מרכזי א’, )ח(ראשית

20 ד’ אחרי צאת השבת: מרכזי א’,  
)ח( היכל גבריאל.



שיעורי תורה קבועים

מקוםמעבירנושא השיעורשעה

אברהם אוהביהרב צפניה קלרמןהדף היומי5:15

מרכזי א'ר' נתן דרי'יפוסהדף היומי5:15

אוהל חייםר' יצחק בראוןהדף היומי5:30

ראשית ר' מיכאל פלוטניצקיהדף היומי5:40

אברהם אוהביהרב אלי גורפינקלהדף היומי5:45

תפארת שושנה מעוז צורהרב אבשלום אסוליןהדף היומי19:30

אוהל חייםר' יצחק בראוןהדף היומי19:45

הדף היומי )לא לפי 20:15
מרכזי א'ר' ד"ר שבתאי סבתוהסדר העולמי(

ספרדי -מרכזיהרב הלל גפןהדף היומי20:45

 היכל גבריאלהרב אמיר ורדהדף היומי21:00

ראשיתר' מיכאל פלוטניצקיפרק משנה יומי21:00

מרכזי א'ד"ר חגי בן ארציפרק תנ"ך יומי21:10

מדרש אליהוחברותותלימודחצות- ותיקין

במ"ג –מרכזי אר' ישראל בן פורתגמרא מסכת קידושין9:00

במ"ג –מרכזי אד"ר חגי בן ארציתנ"ך – ירמיה10:30

כולל מבקשי ה'גמרא מסכת פסחים20:00

* פעם בשבועיים

חידושים בפרשת 20:00
היכל גבריאלהרב שבתי סבתושבוע

תפארת שושנה מעוז צורהרב יוסף שריקיטהרת המשפחה20:45

כולל מבקשי ה'ספר הכוזרי לנשים21:30

משיבת נפשלימוד בחברותותליקוטי מוהר"ן17:00-19:00

בניין כיתות ישיבה גבוההרבני הישיבהגמרא עיון12:00

בניין כיתות ישיבה גבוההרבני הישיבהשעורי אמונה18:30

במ"ג –מרכזי א'הרב יוסי שריקישו"ת יחווה דעה9:00 

במ"ג-מרכזי א'הרב חנוך הכהןספר החינוך9:45

במ"ג – מרכזי אר' צבי פרלרש"י על פ"ש השבוע10:30

מדרש אליהוהרב אליהו גודלבסקיברסלב19:00 *

קיצור כוונות 20:00
כולל מבקשי ה'לרמח"ל

ספרדי ב'הרב דביר אזולאילימוד טור ב"י ושו"ע20:00

היכל גבריאלהרב יהושע מתוקתניא20:00

אברהם אוהביהרב עמית זמירדעת תבונות20:10

ניצניתהרב מרדכי הוכמןצורבא מרבנן20:15

אוהל חייםהרב אורן בן דודגמרא מסכת שבת20:45

תפארת שושנה מעוז צורהרב אבשלום אסוליןמדרשי חז"ל20:45

משכנות בית אלהרב משה כהןשיעור בעיון21:00 *
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שיעורים קבועים



מקוםמעבירנושא השיעורשעה

כולל מבקשי ה'גמרא סנהדרין9:00 

מזמורי תהילים 9:00 
במ"ג- מרכזי א'ד"ר ראובן מאמובתפילה

פירוש הרמב"ן 9:45
במ"ג- מרכזי א'ר' יונתן פטנקיןעל התורה

כולל מבקשי ה'עין יעקב10:00

במ"ג- מרכזי א'ד"ר דוד סלעשילוב מדע והלכה10:30 

כולל מבקשי ה'רמב"ם11:00

כולל מבקשי ה'גמרא פסחים20:00

מדרש אליהו למעלההרב משה חביבאורות התחיה20:00

אברהם אוהביהרב אוריאל טויטוסוגיות מפ"ש 20:10

לימוד בחבורה 20:15
ניצניתהרב יונתן סרורבגמרא עיון

לימוד פיוטים מספר 20:45
תפארת שושנה מעוז צורהרב אליהו לוישיר ידידות

כולל מבקשי ה'משכני עליון21:00

במ"ג- מרכזי א'ר' ישראל בן פורתגמרא מסכת קידושין9:00

פרשת השבוע ע"פ 9:45
במ"ג- מרכזי א'ר' ישראל בן פורתנחמה ליבוביץ

במ"ג- מרכזי א'הרב מרדכי הוכמןאגדות חז"ל10:30 

אברהם אוהביהרב עמיחי מי מרוםתניא20:10

אוהל חייםהרב אורן בן דודגמרא מסכת שבת20:45

תפארת שושנה מעוז צורהרב נעם הלויפרשת השבוע20:45

חדר שעורים- מרכזי א'הרב שלמה אבינרספר שמואל - לנשים*21:15

הלכות ע"פ משנה 9:00
במ"ג - מרכזי א'יהודה דנהברורה

במ"ג - מרכזי א'ר' ישראל בן פורתגמרא מסכת קידושין9:45

במ"ג - מרכזי א'ר' אלישיב קפקאאורות - הרב10:30

כולל מבקשי ה'גמרא פסחים20:00

היכל גבריאלהרב יהושע מתוקתניא20:00

לימוד בחבורה 20:15
ניצניתהרב יונתן סרורבגמרא עיון

מדרש אליהו למעלההרב משה חביבהלכות הבן איש חי20:30

תפארת שושנה מעוז צורהרב יינון קלייןסוגיות בהלכות שבת20:45

ברסלבאברכיםאמונה לנוער21:00

כולל מבקשי ה'זוהר בראשית21:00

היכל גבריאלהרב שלמה אבינרמורה נבוכים8:40

ביה"מ ישיבה גבוהההרב שטיינרתורת ארץ ישראל8:40

שו"ת מים חיים של 9:00
ספרדי ב'הרב אברהם דרעיהרב יוסף משאש

הלכות שבת-9:40
היכל גבריאלהרב שלמה אבינרקיצור שולחן ערוך

סוגיות הלכתיות 10:00
אברהם אוהביהרב אלקנה ליאורמהגמרא עד ההלכה

מדרש אליהו למעלהמארגן דן עשושעונג שבת לנערים22:00
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מקוםמעבירנושא השיעורשעה

שעה לפני 
מרכזי א'הרב שלמה אבינרהלכות ת"ת לרמב"םמוצ"ש

2:30 ש' 
לפני מוצ"ש

ספר אדר היקר
היכל גבריאלהרב שלמה אבינרלרב קוק

שעה לפני 
תפארת שושנה מעוז צור שריקי יוסףשו"ע )שבת(מנחה

תפארת שושנה מעוז צורהרב אסוליןדף יומי7:00

ניצניתפסח סביץשמירת שבת כהלכתה7:40

)ח( 7:40
ראשיתר' מיכאל פלוטניצקידף יומי)ק( 7:50

)ח( 8:00 
)ק( 8:30

מאמרים של הרבי 
חב"דעמיחי מי מרום)לפני התפילה(

)ח( 12:45 
)ק( 13:00

פעילות צבאות ה' 
בית חב"ד משפ' בקושמשפחת בקושלילדים/ות

)ק( 12:55
)ח( 13:40 

פלא יועץ
אוהל חייםהרב אורן בן דודומשנה ברורה

משפחת לויהרב דניאל לויכשרות לנשים13:00

משפחת עסיסמשה עסיסאמונה ופ"ש לנשים13:15

חוג פיוטים13:15 
מדרש אליהו למעלההרב יגאל אילוזלילדים ונוער

היכל גבריאלהרב אבנר כהןתהילים לילדים13:30

מדרש אליהורחמים קארותהילים לילדים13:30

כולל מבקשי ה'הרב אריה בן חמופרשת שבוע לנשים14:00

מדרש אליהו למעלהר' אליהו זריהןחוג תהילים לילדים14:00

מדרש אליהו למעלההרב אברהם דרעיגמרא מסכת ביצה15:00

)ק( 15:00   
תפארת שושנה מעוז צורהרב אריה נתןפרשת שבוע לנשים)ח( 16:00

)ק( 15:00
)ח( 16:00

שיעור הלכה 
תפארת שושנה מעוז צורהרב יוסף שריקיבן איש חי 

אברהם אוהביהרב מלמדמשתנה)ק( 17:30

כולל מבקשי ה'אור החיים הקדוש15:30

תפארת שושנה מעוז צור18:30

)ק( אחרי 
תפארת שושנה מעוז צורמנחה גדולה 

אברהם אוהבי)ק( 16:00

אברהם אוהבי)ח( 19:00

כולל מבקשי ה'קל"ח פתחי חכמה20:00

הזוהר הקדוש – 21:00
מדרש אליהו למעלההרב משה עסיספרשת שבוע

מידי ערב 
רח' התחיה 7 הרב יום טוב חשיןאמונהראש חודש
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טהורה ישראל  ארץ 
ומקוואותיה טהורים

מקוואות

מקוואות נשים

שכונה א'  9975234
ברכה סבג: 054-8041058

שכונה ב'  9973540
מלכה פרוכט: 054-4997581
רותי יעקובי: 050-8740134

ג. האולפנה  9971924
מרים בן חמו: 050-4146822

 במקוה שכונה א' נא להתקשר לפני, לוודא שיש מקום פנוי  נא לעמוד בזמנים בכל המקוואות  עלות טבילה: 20 ש"ח

מספרי הטלפונים במקוואות

מקוה כלים

 סמוך למקוה גברים
 בגבעת האולפנא

מקוה גברים
אחראי: אסף דרומי

ימים א'-ה': 
מעלות השחר עד 9:30

ערבי שבת וחג: 
מעלות השחר עד כניסת שבת

ימים א' – ה'
מקוה גבעת האולפנה: חצי לפני השקיעה, למשך שעתיים   

)שעון קיץ: 19:30-21:30(        מקוה שכונה א':  20:30-18:30  
מקוה שכונה ב': 22:30-20:30                         

ערבי שבת ויו"ט
שעה אחרי זמן הדלקת נרות למשך חצי שעה בכל המקואות

מוצש"ק ומוצאי יו"ט
מקוה שכונה א': שעה אחרי צאת שבת, למשך שעה              

מקוה גבעת האולפנה: שעתיים  אחרי צאת שבת, למשך שעה  
מקוה שכונה ב':  22:30- 20:30 )בשעון קיץ 21:30-23:00(

מוצאי צומות
שעון חורף-כרגיל. שעון קיץ-חצי שעה אחר צאת הצום למשך שעתיים. 



שירותים נוספים במחלקה לשירותי דת:
בית הדין לענייני ממונות:  9709704 )ניתן להשאיר הודעה בתא קולי(

חברא קדישא: במקרה הצורך חלילה, יש לפנות ב- S.M.S לדוד נזרי 054-8041065  
או ליו"ר חברא קדישא ישראל ברוכי 052-3683401.

פרסום מודעות השתתפות באבל במחלקת דת בין השעות 9:00-13:00 בטל: 9700518.
כוללים בבית אל:

איש קשרמקום פעילותימי פעילותהכולל
במ"ג – 

בי"מד גימלאים
שמעון שקלנובסקי 9973482ביה"כ מרכזי א'א'–ה', 9:00–11:15

חנן הכסטר 054-7888625גבעת אסףא'–ה'תורת חיים
ישי קרוב  054-6713988ישיבה גבוההא', ג', ה'  מ-20:30כולל בוגרים

הרב אריה בן חמו 9973123בית מש' בן חמוא', ב', ג', ה', שבתכולל מבקשי ה'

"ליהודים הייתה אורה ושמחה"...
דרשו חז"ל אורה – זו תורה

התורה מאירה את דרכו של האדם ואת כולנו כציבור.

מעשה ברב ששאלוהו: כיצד הספקת ללמוד כל כך הרבה?
נענה ואמר מה-5 דקות לפני התפילה...

והרי אני כבן שבעים שנה, הדקות הפכו לשעות והשעות לימים וכו'.

הנכם מוזמנים להצטרף לחבורות הלומדים : 
משנה יומית, דף יומי ופרק תנ"ך יומי וכד' בעז"ה זוכים להתחיל ולסיים, לחזור ולשנן.

יישר כחם של מעבירי השיעורים, הגבאים, שטורחים רבות ללימודה של תורה.
 

בברכת התורה נעשה ונצליח.
דוד נזרי


