
 

 

 14 Dec טבת          ' א  

חנוכה' ו  

 ראש חודש

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:25pm מנחה:  

 

Before Shabbat candle:      - 

4:27pm :    - 

15 Dec טבת         ' ב  

חנוכה' ז  

 מקץ

8:30am :השבוע. שיעור פ  

8:00&9:00am : שחרית  

4:00pm מנחה:  

5:15pm ערבית:  

5:27pm –ש'' מוצ:  

After הבדלה:     - 

16 Dec טבת        ' ג  

חנוכה' ח  

8:00&9:00am שחרית:   

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

17 Dec טבת           ' ד  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

18 Dec טבת           ' ה  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

19 Dec טבת            ' ו  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

20 Dec טבת            ' ז  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm : שיעור פ השבוע  

9:00pm ערבית:  

21 Dec טבת           ' ח  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

    

 

 

 

4:30pm :    - 

22 Dec טבת          ' ט  

 ויגש

8:30am :השבוע. שיעור פ  

8:00&9:00am : שחרית  

4:10pm מנחה:  

5:20pm ערבית:  

 

 

5:30pm –ש'' מוצ:  

23 Dec טבת        ' י  

 צום עשרה בטבת

8:00&9:00am שחרית:  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

 

 

 

Fast ends: 5:23pm 

24 Dec א טבת        ''י  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

25 Dec ב טבת         ''י  

8:00am שחרית:  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

 

26 Dec ג טבת          'י  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

27 Dec ד טבת         ''י  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

4:50pm ערבית:  

8:00pm : שיעור פ השבוע  

9:00pm ערבית:  

28 Dec ו טבת        ''ט  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:30pm מנחה:  

     

 

 

 

4:34pm :    - 

29 Dec ז טבת       ''ט  

 ויחי

8:30am :השבוע. שיעור פ  

8:00&9:00am : שחרית  

4:15pm מנחה:  

5:25pm ערבית:  

 

 

5:34pm –ש'' מוצ:  

30 Dec ז טבת      ''י  

8:00&9:00am שחרית:  

4:40pm מנחה:  

5:00pm ערבית:  

31 Dec ח טבת        ''י  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:40pm מנחה:  

5:00pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

1 Jan ט טבת           ''י  

8:00am שחרית:  

4:40pm מנחה:  

5:00pm ערבית:  

 

2 Jan טבת             ' כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:40pm מנחה:  

5:00pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

3 Jan א טבת         ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:40pm מנחה:  

5:00pm ערבית:  

8:00pm : שיעור פ השבוע  

9:00pm ערבית:  

4 Jan ב טבת          ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:35pm מנחה:  

 

 

 

 

4:39pm :    - 

5 Jan ג טבת          ''כ  

 שמות

8:30am :השבוע. שיעור פ  

8:00&9:00am : שחרית  

4:20pm מנחה:  

5:30pm ערבית:  

 

 

5:39pm –ש'' מוצ:  

6 Jan ד טבת       ''כ  

8:00&9:00am שחרית:  

4:45pm מנחה:  

5:05pm ערבית:  

7 Jan ה טבת          ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:45pm מנחה:  

5:05pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

8 Jan ו טבת           ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:45pm מנחה:  

5:05pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

9 Jan ז טבת           ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:45pm מנחה:  

5:05pm ערבית:  

8:00pm שיעור:  

9:00pm ערבית:  

10 Jan ח טבת       ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:45pm מנחה:  

5:05pm ערבית:  

8:00pm : שיעור פ השבוע  

9:00pm ערבית:  

11 Jan   ט טבת     ''כ  

6:10 am עין יעקב' ש:  

6:45&8:00am : שחרית  

4:45pm מנחה:  

 

 

 

 

4:45pm :    - 

 

 להצלחת 

 גי בן אליהו

- Daily Shiurim from 8:00 to 9:00pm 

- Special torah learning every Thursday night, Perashat Hahashavua classes at 8 pm 

- Shul will be open from 8 pm every night 

- Space available to learn with your Chabruta, make your own class, pick up your subject 

- Special one by one learning 

- Come enjoy us! 

 

 


