SERVICE TIMINGS FOR PESACH 2017/5777
Sun. - Apr. 09, 2017 /  יג ניסן תשע”ז- יום ראשון
.תפילת שחרית
7:30
. רב בית הכנסת- דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א
17:30
.תפילת מנחה וערבית
18:30
(בדיקת חמץ )לא לפני
20:40
Mon. - Apr. 10, 2017 / Erev Pesach /  יד ניסן תשע”ז- יום שני
. (6:15  )תענית בכורות מתחיל- תפילת שחרית
Shahrit - (Fast of the First Born starts 6: 15).
6:40
Shahrit.
Daf Hayomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a.
Mincha & Arbit.
Bedikat Hametz (not before).

(Siyum Mesechta to which all are invited for the
first born approx) - Mr Simon Jacob donating the
breakfast for the Occasion.

We must stop eating Hametz by.
Burning of Hametz preferably before.

Mincha, Kabalat Yom Tov & Arbit.
Candle Lighting.
Seder should not start before.
Moon blessing ends, 15 Nissan.

7:50

()סיום מסכתא כולם מוזמנים יחד עם הבכורים

10:10
11:36
19:15
19:34

.סו"ז אכילה חמץ
.סו"ז שריפה חמץ לפני
. קבלת יום טוב וערבית,תפילת מנחה
.הדלקת נרות
.סדר פסח לא לפני
. טו ניסן,' ליל ג:סוף זמן קידוש הלבנה

20:44

Tue. - Apr. 11, 2017 / Pesach 1st Day /  טו ניסן תשע”ז-  א דפסח- יום שלישי
Reciting the Shema. - At home
Shahrit, Halel & Musaf (followed by Kiddush).
In Musaf change to Morid Hatal.

Daf Hayomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a.

Minha & Arbit. (Sunset - 19:50)
Candle Lighting & 2nd Seder not before.
(1st day of the Omer).

8:47
9:00
18:30
19:30
20:46

 בבית- .סוף זמן ק"ש
. מוסף וקידוש, הלל,תפילת שחרית
.במוסף מחליפים למריד הטל
. רב בית הכנסת- דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א
(19:50 - תפילת מנחה וערבית )שקיעה
. לא לפני,הדלקת נרות וסדר פסח שני
,(')ספירת העומר ליל א

Wed. - Apr. 12, 2017 / - Pesach 2nd Day /  ב דפסח טז ניסן תשע”ז- יום רביעי
Reciting the Shema. - At home.
Shahrit, Halel & Musaf (followed by Kiddush).
Mincha. (Sunset -19:52).
Daf Hayomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a.

Arbit - (2nd day of the Omer).

8:45
9:00
19:30
19:45
20:46

Change from Barech Alenu to Barchenu.

. בבית- .סוף זמן ק"ש
. מוסף וקידוש, הלל,תפילת שחרית
(19:52 -  )שקיעה.תפילת מנחה
. רב בית הכנסת- דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א
.(' )ספירת העומר ליל ב,תפילת ערבית

.מחליפים מברך עלנו לברכנו

st

Thu. - 1 Day Hol Hamoed Apr. 13, 2017 / יום חמישי יז ניסן תשע”ז א' דחול המועד
Shahrit.
.תפילת שחרית
6:30
Daf Yomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a. 17:30
.דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א
Mincha & Arbit.
.תפילת מנחה וערבית
18:30
rd
(3 day of the Omer).
.(')ספירת העומר ליל ג
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יום ששי יח ניסן תשע”ז ב' דחול המועד Fri. 2nd Day Hol Hamoed Apr. 14, 2017 /
תפילת שחרית.
7:30
תפילת מנחה ,קבלת שבת וערבית.
18:30
הדלקת נרות.
19:40
)ספירת העומר ליל ד'(.
21:00
rd
יום שבת חוה"מ יח ניסן תשע”ז ג' דחול המועד Sat. - 3 Day Hol Hamoed Apr. 15, 2017 /
Shahrit Follows by Kiddush.
תפילת שחרית וקידוש.
8:30
Daf Hayomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a.
דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א  -רב בית הכנסת18:20 .
Mincha follows Seuda Shelishit (Sun set - 19:57) 19:20
תפילת מנחה וסעודה שלישית ) -שקיעה (19:57 -
Arbit Motzei Shabbat
תפילת ערבית מוצאי שבת.
20:52
th
(5 day of the Omer).
)ספירת העומר ליל ה'(.
th
יום ראשון ערב יום טוב ,דחול המועד כ ניסן תשע”ז Sun. - 4 Apr. 16, 2017 Erev Pesach /
Shahrit.
תפילת שחרית.
7:30
ערבית
ו
טוב
יום
קבלת
תפילת מנחה,
Mincha Kabbalat Yom Tov & Arbit.
18:30
)(6th day of the Omer - after
)ספירת העומר ליל ו' אחרי(.
20:45
Shahrit.
Mincha, Kabalat Shabbat & Arbit.
Candle Lighting.
(4th day of the Omer).

יום שני ,שביעי של פסח ,כא ניסן תשע”ז Mon. Apr. 17, 2017 7th of Pesach /
תפילת שחרית ,הלל ,מוסף וקידוש.
)סוף זמן ק"ש (9:03 -

דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א  -רב בית הכנסת.
תפילת מנחה וערבית,

הדלקת נרות.
)ספירת העומר ליל ז'(

8:30
18:00
18:45
20:00

Shahrit, Halel & Musaf (followed by Kiddush).
(Shema - 9:03).
Daf Hayomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a.
Mincha, & Arbit

Candle Lighting.
th

)(7 day of the Omer

יום שלישי ,שמיני של פסח  -כב ניסן תשע”ז Tue. Apr. 18, 2017 / 8th day of Pesach /
תפילת שחרית ,הלל ,מוסף וקידוש.
)סוף זמן ק"ש (9:02

8:30

תפילת מנחה.
דף היומי עם הרב אשר סיבג שליט''א  -רב בית הכנסת.

19:30
19:45

תפילת ערבית  -מוצאי יום טוב.
)ספירת העומר ליל ח'(

20:56
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Shahrit, Halel & Musaf (followed by Kiddush).
(Shema - 9:02).
Mincha.
Daf Hayomi with Rabbi Asher Sebbag Shlit”a.
Arbit - Motzei Yom Tov.
)(8th day of the Omer
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