
 
 
 
 
 
 

   חהתשע אלול, בע"ה

 
  * 04-6424165פקס  * 04-6593507טל.  * עפולה 34שד' ארלוזורוב  ;דרכי יצירת קשר 

 פייסבוק "פרסומי הרב שמואל דוד"*  www.mdafula.org.ilאתר *  davidshmuel@walla.comמייל 

 לשכת הרבנות והמועצה הדתית עפולה

 הרב שמואל דוד -הרב הראשי  לשכת

 

 שעחאלול ת –זמני סליחות בבתי כנסת 

 0:35בלילה, לכן אי אפשר להתחיל סליחות לפני  0:40תחילת חודש אלול חצות בשעה ב

 0:30בלילה, לכן אין להתחיל סליחות לפני  0:32בסוף חודש אלול חצות בשעה 

 

 שעת הסליחות הכתובת שם בית הכנסת

 4:45 יזרעאל -רובע  אהבת ישראל

 5:00 ' בוכרים עפולהשכ אוהל ציון

 4:00 רח' שרת עפולה אוהל שרה

 4:00 שכ' גאולים  עפולה אחוות אחים

 4:30 מכבי אש עפולה אחוות הכבאי

  3:30 עפולה 10השומר  אחוות עם עוזרי

 5:45 שכ' עובדים עפולה אליהו הנביא

 4:15 שכ' גאולים עפולה בית יעקב

 4:00 עפולה 24ת הסוכנות היהודי )עץ חיים( בית ישראל

 4:15 עפולה 5רח' הבנים  בית מאיר

 4:30 עפולה 3רח' הולנד  דרכי מאיר

 3:50 + 6:20 מנחם פינת אורנים עפולה המרכזי-היכל  אברהם 

 00:40 לוטם פינת חבצלת עפולה היכל חביב

  6:00 רח' השומר יובל לישראל

 4:00 הודהישיבה תיכונית אמית י )יוצאי תימן(יחד שבטי ישראל 

 )לילה( 00:30 עפולה 28רח' ירושלים  ישיבת ההסדר

 4:30 רח' קרן היסוד עפולה מאורות נסים

 4:30 +)לילה(  00:30 עפולה 35העלי  משכן יחיא

 )לילה( 00:30 קרן היסוד עפולה סניף בני עקיבא

 4:15 עפולה 17רח' הולנד  קול יעקב

 (צהריים)אחרי ה 18:00 תיכון "אמית יהודה" ר' דוד ומשה

 4:45 עפולה 29שרת  שערי רחמים

 4:00 בנין המועצה הדתית עפולה תהילה לדוד

 5:25 + 3:55 עפולה 433ת.ד. –ירושלים  תפארת ישראל

 

 מנין ראשון -5:00
 מנין שני -6:00
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 בתי כנסת בעפולה עליתזמני סליחות 

 שעת הסליחות הכתובת שם בית הכנסת

 4:00 עפולה עלית 7יאיר  אור יצחק

 6:00 ה"ס מעלות נסיםבי בית שמואל ארגמן

 )לילה( 00:45 רח' ביאליק עפולה עלית בית הקודש

 )אחרי הצהריים( 16:30 עפולה עלית 15רח' גורדון  גאולי ה'

 4:00 עפולה עלית 63/1יצחק שדה  אחים אחות

 4:00 עפולה עלית -167רח' ברנר  ישורון

 )לילה( 00:30 רח' הרצל עפולה עלית ישראל לאומי

 4:15 רח' פנקס עפולה עלית מגן דוד

 5:00 עפולה עלית 208רח' קק"ל  עטרת יצחק

 4:30 עפולה עלית 586יעקב דולב  עץ חיים

 4:30 עפולה עלית 2/4יצחק שדה  שאר ישוב

 4:30 עפולה עלית 19יצחק שדה  שערי אחוה

 6:00 עפולה עלית 33בורוכוב  שערי צדק

 4:00 עפולה עלית 1256/1כצנלסון תפארת ישראל

 

 בתי כנסת בגבעת המורהזמני סליחות 

 שעת הסליחות הכתובת שם בית הכנסת

 5:45 גבעת המורה-ביה"ס מוריה בית אליהו כהן

 4:45 במקלט 201נתן אלבז  בית יעקב

 4:30 הנריטה סולד גבעת המורה ר' דוד בן ברוך הכהן

 4:30 ע"י שכ' נחשון גבעת המורה שבת אחים

 5:15 גבעת המורה 14ות קוממי תפארת שרון

 

 

 לשינויים, עדכונים, שאלות ועוד

 ניתן לפנות למזכירות המועצה הדתית או אל הרב

 בדרכי התקשורת:

  04-6593507עפולה *  34שד' ארלוזורוב 

  davidshmuel@walla.comהרב שמואל דוד  -* מייל

  www.mdafula.org.il* אתר 

 * פייסבוק "פרסומי הרב שמואל דוד"


