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Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

September 2017 אלול- תשרי תשע”ז-ח | ספטמבר

הרב דרוקמן: “איגוד ישיבות ההסדר מברך את תלמידיו בישיבות ובצבא, את הוריהם ומשפחותיהם, את רשויות צה“ל, את חיילי 
צה“ל ואת כל בית ישראל בשנה טובה ומבורכת. ישיבות ההסדר הן ביטוי ייחודי לתקומתנו המחודשת. תלמידי ישיבות ההסדר 

מתמסרים לביטחון השלם של עם ישראל ומדינת ישראל, הן הביטחון הקיומי הפיזי, והן הביטחון המהותי הערכי. לישיבות 
ההסדר יש ערך לאומי ממדרגה ראשונה. הן מחנכות תלמידי חכמים האוהבים את עם ישראל כולו, המזדהים עם מדינת ישראל, 

המכירים בערך המיוחד של תקופתנו, תקופת קיבוץ הגלויות ”ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלד‘ 
ים“ )ישעיה כז, יג( בה אנו צועדים בתהליך הגדול של גאולת ישראל. כתיבה וחתימה טובה“ ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשלִָ

ישיבת אור-עקיבא

ישיבת אורות-שאול

ישיבת אורות-יעקב

ישיבת אור-עציון

ישיבת אור-מאופיר

Sun | ראשוןMon | שניTues | שבתWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

27 28ה   29ו  30ז  31ח  1ט  י 

י-ם 18:23 | ת"א 18:45 
חיפה 18:35 | ב"ש 18:44

2 יא 
כי תצא

י-ם 19:39 | ת"א 19:43  
חיפה 19:43 | ב"ש 19:40

3 4יב  5יג  6יד  7טו  8טז  יז 
י-ם 18:14 | ת"א 18:36 
חיפה 18:26 | ב"ש 18:36

9 יח 
כי תבא

י-ם 19:30 | ת"א 19:33  
חיפה 19:33 | ב"ש 19:31

10 11יט  12כ  13כא  14כב  15כג  כד 
י-ם 18:05 | ת"א 18:27 
חיפה 18:16 | ב"ש 18:27

16 כה 
נצבים וילך

סליחות לאשכנזים
י-ם 19:20 | ת"א 19:24  
חיפה 19:24 | ב"ש 19:21

17 18כו  19כז  20כח  כט 
ערב ראש השנה

י-ם 17:58 | ת"א 18:20 
חיפה 18:09 | ב"ש 18:20

21 א 
א' ראש השנה

22 ב 
ב' ראש השנה

י-ם 17:56 | ת"א 18:18  
חיפה 18:07 | ב"ש 18:17

23 ג 
האזינו

שבת שובה
י-ם 19:11 | ת"א 19:14 
חיפה 19:14 | ב"ש 19:12

24 ד 
צום גדליה )נדחה(

25 26ה  27ו  28ז  29ח  ט 

י-ם 17:46 | ת"א 18:08 
חיפה 17:57 | ב"ש 18:08

30 י 
יום כיפור

י-ם 19:02 | ת"א 19:05 
חיפה 19:04 | ב"ש 19:03

לתקומת מדינת ישראל

הערכות
למבצע יוכ"פ

שנה טובה ומתוקה

גמר חתימה טובה!
מבצע יום-כיפור

תאריך אחרון
לרישום לחיול

נוב' 17

תאריך אחרון
למשלוח רשימות 

שיעור א'

רישום תלמידי
שיעור א’

לתורתו אומנותו



October  2017 תשרי - חשוון תשע”ח | אוקטובר

ישיבת אלון-מורה

ישיבת אילת

ישיבת אשקלון

ישיבת איתמר

ישיבת בית-אורות

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

הרב יהודה עמיטל זצ”ל: “עלינו מוטל התפקיד לחזק את הבטחון בקיומה של מדינת ישראל. מדינת ישראל איננה אפיזודה 
חולפת! כי ’דבר ה“ לעולמים ודבר מדבריו אחור לא ישוב ריקם’ אילו היתה זו יצירה אנושית של בן-גוריון וחבריו, יכלה 

המדינה להיות אפיזודה, אך זו יצירה אלוקית של קיום חזון נבואי, ודבר זה עלינו לבטא בקול גדול.
אנחנו מתפללים כל יום ’את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח’ הצמח הוא המשיח. הצמח אמנם דל וחולה,

רזה וכחוש, אך הוא חי ונושם והוא יצליח! ’ועל כן יאמרו גאולי ה” אשר קיבצם... 
’הודו לה” כי טוב כי לעולם חסדו’ )תהילים ק“ז(.“

1 2יא  3יב  4יג  יד 
ערב סוכות

י-ם 17:40 | ת"א 18:02  
חיפה 17:51 | ב"ש 18:00

5 טו 
סוכות

י-ם 18:55 | ת"א 18:59 
חיפה 18:58 | ב"ש 18:54

6 טז 
א’ דחוה"מ

י-ם 17:38 | ת"א 17:59  
חיפה 17:48 | ב"ש 18:00

7 יז 
ב’ דחוה"מ

י-ם 18:53 | ת"א 18:56 
חיפה 18:55 | ב"ש 18:54

8 יח 
ג’ דחוה"מ

9 יט 
ד’ דחוה"מ

10 כ 
ה’ דחוה"מ

11 כא 
הושענא רבא

י-ם 17:31| ת"א 17:53 
חיפה 17:42 | ב"ש 17:54

12 כב 
שמיני עצרת / 

שמחת תורה
י-ם 18:47 | ת"א 18:50 
חיפה 18:49 | ב"ש 18:49

13 כג 
אסרו חג

י-ם 17:29 | ת"א 17:51  
חיפה 17:39 | ב"ש 17:51

14 כד 
בראשית

שבת מברכים
י-ם 18:45 | ת"א 18:48 
חיפה 18:47 | ב"ש 18:46

15 16כה  17כו  18כז  19כח  20כט  ל 
א’ דראש חודש

י-ם 17:21 | ת"א 17:43  
חיפה 17:31 | ב"ש 17:44

21 א 
נח

ב’ דראש חודש
י-ם 18:37 | ת"א 18:40  
חיפה 18:39 | ב"ש 18:39

22 23ב  24ג  25ד  26ה  27ו  ז 

י-ם 17:14 | ת"א 17:36 
חיפה 17:24 | ב"ש 17:37

28 ח 
לך לך

י-ם 18:30 | ת"א 18:33  
חיפה 18:32 | ב"ש 18:32 

29 ט 
חזרה

לשעון חורף

30 31י  1יא  2יב  3יג  יד 

י-ם 16:08 | ת"א 16:29 | 
חיפה 16:17 | ב"ש 16:30

4 טו 
וירא

י-ם 17:25 | ת"א 17:27
| חיפה 17:25 | ב"ש 17:27

ישיבת מועצה 1

ת. אחרון למילוי 
שאלונים רפואיים 
למתגייסי מרץ 18

חיול נוב’  17

ת. אחרון לרישום לגיבוש
צנחנים לגיוס מרץ 18

לתקומת מדינת ישראל



November  2017 חשוון - כסלו תשע”ח | נובמבר

חזון איגוד ישיבות ההסדר: איגוד ישיבות ההסדר פועל במטרה לבסס ולהקים במדינת ישראל ישיבות
המשלבות לימוד תורה מעמיק עם שירות צבאי משמעותי. האיגוד מאגד בקרבו ישיבות שמטרתן: 

 להגדיל תורה ולהאדירה.
 לגדל בני תורה ותלמידי חכמים, לתורה, יראת שמים ואהבת ד” העם והארץ. 

 לתרום לעם ישראל מתוך תחושת שליחות חינוכית, אחריות וערבות הדדית.
 להיות קשוב לצרכי ומאפייני השעה.

ישיבת ברכת-משה

ישיבת דימונה

ישיבת בית-שאן

ישיבת גבעת אולגה

ישיבת בית-אל

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

29 ט 
חזרה לשעון 

חורף

30 י 
תענית בה"ב

ב תנינא

31 1יא  2יב  3יג  יד 

י-ם 16:08 | ת"א 16:29  
חיפה 16:17 | ב"ש 16:30

4 טו 
וירא

י-ם 17:25 | ת"א 17:27
 חיפה 17:25 | ב"ש 17:27

5 6טז  7יז  8יח  9יט  10כ  כא 

י-ם 16:02 | ת"א 16:24 
חיפה 16:12 | ב"ש 16:25

11 כב 
חיי שרה

י-ם 17:20 | ת"א 17:22  
חיפה 17:20 | ב"ש 17:22

12 13כג  14כד  15כה  16כו  17כז  כח 

י-ם 15:58 | ת"א 16:20 
חיפה 16:08 | ב"ש 16:19

18 כט 
תולדות

שבת מברכים
י-ם 17:17 | ת"א 17:19 
חיפה 17:17 | ב"ש 17:17

19 א 
ראש חודש

20 21ב  22ג  23ד  24ה  ו 

י-ם 15:56 | ת"א 16:17  
חיפה 16:05 | ב"ש 16:19

25 ז 
ויצא

י-ם 17:15 | ת"א 17:16  
חיפה 17:14 | ב"ש 17:17

26 27ח  28ט  29י  30יא  1יב  יג 

י-ם 15:55 | ת"א 16:16 | 
חיפה 16:04 | ב"ש 16:18

2 יד 
וישלח

י-ם 17:14 | ת"א 17:16 | 
חיפה 17:13 | ב"ש 17:17

 חיול נוב’ 17

ת. אחרון לרישום תחילת גיוס נוב’ 17
לחיול ינואר 18

ישיבת מועצה 2

כנס מזכירות



December  2017 כסלו - טבת תשע”ח | דצמבר

הרב יהושע ויצמן: “עלינו לעמול על שתי בחינות, על בניית הכיסופים לירושלים, כדי להיות ראויים 
למדרגה הרוחנית ועל חיזוק האחדות של עם ישראל. כך בונים וקונים את ירושלים. עלינו להתחיל 
ברמה הפשוטה. לא להקפיד איש על חברו, להיות באהבה באופן פרטי, ומתוך כך ברמות גבוהות 
של  עניינה  והבנת  האחדות  חיזוק  בנו.  שתלויה  חשובה  נקודה  זו  וציבורים.  תנועות  בין  יותר, 

ירושלים מבחינה רוחנית, יקדמו את בניינה של ירושלים.“

ישיבת היכל-אליהו

ישיבת המאירי

ישיבת הגולן

ישיבת הכותל

ישיבת דרך-חיים

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

26 27ח  28ט  29י  30יא  1יב  יג 

י-ם 15:55 | ת"א 16:16 
חיפה 16:04 | ב"ש 16:18

2 יד 
וישלח

י-ם 17:14 | ת"א 17:16  
חיפה 17:13 | ב"ש 17:17

3 4טו  5טז  6יז  7יח  8יט  כ 

י-ם 15:55 | ת"א 16:16 
חיפה 16:04 | ב"ש 16:18

9 כא 
וישב

י-ם 17:15 | ת"א 17:16 
חיפה 17:14 | ב"ש 17:18

10 11כב  12כג  13כד  כה 
א’ חנוכה

14 כו 
ב’ חנוכה

15 כז 
ג’ חנוכה

י-ם 15:56 | ת"א 16:18  
חיפה 16:05 | ב"ש 16:20

16 כח 
מקץ ד’ חנוכה

שבת מברכים
י-ם 17:17 | ת"א 17:18  
חיפה 17:16 | ב"ש 17:20

17 כט 
ה’ חנוכה

18 ל 
ו’ חנוכה

א’ דראש חודש

19 א 
ז’ חנוכה

ב’ דראש חודש

20 ב 
זאת חנוכה

21 22ג  ד 

י-ם 15:59 | ת"א 16:21  
חיפה 16:08 | ב"ש 16:23

23 ה 
ויגש

י-ם 17:20 | ת"א 17:21  
חיפה 17:19 | ב"ש 17:23

24 25ו  26ז  27ח  28ט  י 
עשרה בטבת

29 יא 

י-ם 16:04 | ת"א 16:25 
חיפה 16:13 | ב"ש 16:27

30 יב 
ויחי

י-ם 17:24 | ת"א 17:25  
חיפה 17:23 | ב"ש 17:27

יג
31

חג אורים שמח!

ישיבת מועצה 3



January 2018 טבת - שבט תשע”ח | ינואר

ישיבת הר - שלום

ישיבת טפחות

ישיבת הר-עציון

ישיבת חיפה

ישיבת הר-ברכה

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

31 1יג  2יד  3טו  4טז  5יז  יח 

י-ם 16:09 | ת"א 16:30  
חיפה 16:18 | ב"ש 16:32

6 יט 
שמות

י-ם 17:29 | ת"א 17:30 
חיפה 17:28 | ב"ש 17:32

7 8כ  9כא  10כב  11כג  12כד  כה 

י-ם 16:14 | ת"א 16:36  
חיפה 16:24 | ב"ש 16:38

13 כו 
וארא

שבת מברכים
י-ם 17:35 | ת"א 17:35  
חיפה 17:33 | ב"ש 17:38

14 15כז  16כח  17כט  א 
ראש חודש

18 19ב  ג 

י-ם 16:21 | ת"א 16:42  
חיפה 16:30 | ב"ש 16:44

20 ד 
בא

י-ם 17:41 | ת"א 17:41  
חיפה 17:39 | ב"ש 17:43

21 22ה  23ו  24ז  25ח  26ט  י 

י-ם 16:27 | ת"א 16:49  
חיפה 16:37 | ב"ש 16:50

27 יא 
בשלח

י-ם 17:46 | ת"א 17:47  
חיפה 17:45 | ב"ש 17:49

28 29יב  30יג  31יד  טו 
 ראש השנה
לאילנות

1 2טז  יז 

י-ם 16:33 | ת"א 16:55 
חיפה 16:43 | ב"ש 16:57

3 יח 
יתרו

י-ם 17:52 | ת"א 17:53 
חיפה 17:51 | ב"ש 17:55

כנס מנהלים

ת. אחרון למילוי 
שאלונים רפואיים 
למתגייסי אוג’ 18

כנס ראשי ישיבותכנס ראשי ישיבות
ואסיפה כללית

 חיול ינואר 18



February 2018 שבט - אדר תשע”ח | פברואר

הרב נחום אליעזר רבינוביץ: “יום העצמאות מסמל ישועה גדולה שלא היתה כמוה מזה 
הרבה דורות. אל לנו להיות כפויי טובה כלפי שמים. זכינו לראות קיבוץ גלויות שלא היה 
כמותו מעולם, כשהיום אנו זוכים לראות בארץ ששה מיליון יהודים. הרי אם דבר כזה אינו 

נוגע ללבנו ולא נודה לשמים 
על קיבוץ גלויות כזה, אנו לא ראויים לרחמי שמים, רחמנא ליצלן.“

ישיבת כרם ביבנה

ישיבת מעלות

ישיבת ירוחם

ישיבת כרמיאל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שבתWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי Sat | שבת 

6 ב’5 א’ אב4 כ”ט3 כ”ח2 כ”ז1 כ”ו
י-ם 18:57-20:10

מסעי

13 ט’12 ח’11 ז’10 ו’9 ה’8 ד’7 ג’
י-ם 18:50-20:03

דברים

14 י’
צום ט’ באב )נדחה(

20 ט”ז19 ט”ו18 י”ד17 י”ג16 י”ב15 י”א
י-ם 18:43-19:55

ואתחנן

27 כ”ג26 כ”ב25 כ”א24 כ’23 י”ט22 י”ח21 י”ז
י-ם 18:35-19:46

עקב

31 כ”ז30 כ”ו29 כ”ה28 כ”ד

ישיבת יפו

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

28 29יב  30יג  31יד  טו 
 ראש השנה
לאילנות

1 2טז  יז 

י-ם 16:33 | ת"א 16:55  
חיפה 16:43 | ב"ש 16:57

3 יח 
יתרו

י-ם 17:52 | ת"א 17:53 
חיפה 17:51 | ב"ש 17:55

4 5יט  6כ  7כא  8כב  9כג  כד 

י-ם 16:40 | ת"א 17:02 
חיפה 16:50 | ב"ש 17:03

10 כה 
משפטים שקלים

שבת מברכים
י-ם 17:58 | ת"א 17:59  
חיפה 17:57 | ב"ש 18:01

11 12כו  13כז  14כח  15כט  ל 
א’ דראש חודש

16 א 
ב’ דראש חודש

י-ם 16:46 | ת"א 17:08  
חיפה 16:56 | ב"ש 17:09

17 ב 
תרומה

י-ם 18:04 | ת"א 18:05 
חיפה 18:03 | ב"ש 18:06

18 19ג  20ד  21ה  22ו  23ז  ח 

י-ם 16:52 | ת"א 17:14  
חיפה 17:02 | ב"ש 17:14

24 ט 
תצוה 
שבת זכור

י-ם 18:09 | ת"א 18:10 
חיפה 18:09 | ב"ש 18:11

25 26י  27יא  28יב  יג 
תענית אסתר

1 יד 
פורים

2 טו 
שושן פורים

י-ם 16:57 | ת"א 17:19  
חיפה 17:08 | ב"ש 17:20

3 טז 
כי תשא

י-ם 18:14 | ת"א 18:15  
חיפה 18:14 | ב"ש 18:16

כנס פרופיל עורפי
לגיוס מרץ 18

הערכות לקראתישיבת מועצה 4
מבצע פסח



March 2018 אדר - ניסן תשע”ח | מרץ

ישיבת נווה-דקלים

ישיבת נצרת-עלית

ישיבת נהריה

ישיבת נצר-מטעי

ישיבת מצפה רמון

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

25 26י  27יא  28יב  יג 
תענית אסתר

1 יד 
פורים

2 טו 
שושן פורים

י-ם 16:57 | ת"א 17:19  
חיפה 17:08 | ב"ש 17:20

3 טז 
כי תשא

י-ם 18:14 | ת"א 18:15  
חיפה 18:14 | ב"ש 18:16

4 5יז  6יח  7יט  8כ  9כא  כב 

י-ם 17:02 | ת"א 17:24 | 
חיפה 17:13 | ב"ש 17:25

10 כג 
ויקהל פקודי 
פרה שבת מברכים

י-ם 18:19 | ת"א 18:20 
חיפה 18:20 | ב"ש 18:21

11 12כד  13כה  14כו  15כז  16כח  כט 

י-ם 17:07 | ת"א 17:29 | 
חיפה 17:18 | ב"ש 17:29

17 א 
ויקרא

ראש חודש פרשת החודש
י-ם 18:24 | ת"א 18:25  
חיפה 18:25 | ב"ש 18:26

18 19ב  20ג  21ד  22ה  23ו  ז 
שעון קיץ

י-ם 18:12 | ת"א 18:34  
חיפה 18:24 | ב"ש 18:34

24 ח 
צו שבת הגדול

י-ם 19:29 | ת"א 19:30 
חיפה 19:30 | ב"ש 19:31

25 26ט  27י  28יא  29יב  30יג  יד 
ערב פסח

י-ם 18:17 | ת"א 18:39  
חיפה 18:29 | ב"ש 18:39

31 טו 
פסח

י-ם 19:34 | ת"א 19:35 
חיפה 19:35 | ב"ש 19:36

פורים שמח!

ת. אחרון לרישום תחילת גיוס מרץ 18
לגיבוש צנחנים – 

גיוס אוג’ 18

יום עיון בנושא 
חינוך – ראשי 
ישיבות ורמי"ם

ת. אחרון להגשת 
בקשות לדחיית גיוס 

לתלמידי י”ב

חג כשר ושמח!מבצע הכשרותמבצע הכשרות



April 2018 ניסן - אייר תשע”ח | אפריל

הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ”ל: “הייחוד והשלמות של כל שבטי י-ה ובה עולים לירושלים.
ירושלים לא נתחלקה לשבטים, בירושלים יש את כל השבטים, וזהו ’כעיר שחוברה 

לה יחדיו’. יש יחדיו. ה’ברך אותם’ השלמות של כול אלו זהו 
‘שלא נתחלקה לשבטים’, כדי לומר לך, שאם יש חסרון בחלק 

אחד של ארץ ישראל, יש חסרון בירושלים.“

ישיבת חולון

ישיבת עפולה

ישיבת שילה

ישיבת נתיבות

מכון מאיר

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

1 טז 
א’ דחוה"מ
א’ לעומר

2 יז 
ב’ דחוה"מ
ב’ לעומר

3 יח 
ג’ דחוה"מ
ג’ לעומר

4 יט 
ד’ דחוה"מ
ד’ לעומר

5 כ 
ה’ דחוה"מ
ה’ לעומר

י-ם 18:21 | ת"א 18:44  
חיפה 18:33 | ב"ש 18:43

6 כא 
שביעי של פסח

ו’ לעומר
י-ם 18:21 | ת"א 18:44  
חיפה 18:33 | ב"ש 18:43

7 כב 
שמיני

אסרו חג ז’ לעומר
י-ם 19:39 | ת"א 19:40  
חיפה 19:40 | ב"ש 19:40

כג   8
ח’ לעומר

9 כד 
ט’ לעומר

10 כה 
י’ לעומר

11 כו 
י”א לעומר

12 כז 
י”ב לעומר

יום השואה

13 כח 
י”ג לעומר

י-ם 18:26 | ת"א 18:49  
חיפה 18:38 | ב"ש 18:48

14 כט 
תזריע-מצורע

שבת מברכים
י-ם 19:44 | ת"א 19:46  
חיפה 19:46 | ב"ש 19:46

15 ל 
ט”ו לעומר

א’ דראש חודש

16 א 
ט”ז לעומר

ב’ דראש חודש

17 ב 
י”ז לעומר

18 ג 
י”ח לעומר

יום הזיכרון

19 ד 
י”ט לעומר

יום העצמאות

20 ה 
כ’ לעומר

י-ם 18:31 | ת"א 18:54  
חיפה 18:44 | ב"ש 18:52

21 ו 
כ”א לעומר

אחרי מות קדושים
י-ם 19:50 | ת"א 19:51  
חיפה 19:51 | ב"ש 19:51

22 ז 
כ”ב לעומר

23 ח 
כ”ג לעומר

24 ט 
כ”ד לעומר

25 י 
כ”ה לעומר

26 יא 
כ”ו לעומר

27 יב 
כ”ז לעומר

י-ם 18:36 | ת"א 18:58  
חיפה 18:49 | ב"ש 18:57

28 יג 
כ”ח לעומר

אמור
י-ם 19:55 | ת"א 19:57  
חיפה 19:57 | ב"ש 19:56

29 יד 
כ”ט לעומר
פסח שני

30 טו 
ל’ לעומר

1 טז 
ל”א לעומר

2 יז 
ל”ב לעומר

3 יח 
ל”ג בעומר
לג לעומר

4 יט 
ל”ד לעומר

י-ם 18:41 | ת"א 19:03 | 
חיפה 18:54 | ב"ש 19:02

5 כ 
בהר

לה לעומר
י-ם 20:01 | ת"א 20:02 | 
חיפה 20:03 | ב"ש 20:02

ישיבת מועצה 5

היערכות לקראת
גיוס אוג’ 18



May 2018 אייר - סיון תשע”ח | מאי

ישיבת קרני-שומרון

ישיבת רמלה

ישיבת קרית-שמונה

ישיבת ראש-העין

ישיבת קרית-ארבע

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

29 יד 
כ”ט לעומר
פסח שני

30 טו 
ל’ לעומר

תענית בה"ב
ב תנינא

1 טז 
ל”א לעומר

2 יז 
ל”ב לעומר

3 יח 
ל”ג לעומר
לג בעומר

4 יט 
ל”ד לעומר

י-ם 18:41 | ת"א 19:03  
חיפה 18:54 | ב"ש 19:02

5 כ 
ל”ה לעומר

בהר
י-ם 20:01 | ת"א 20:02  
חיפה 20:03 | ב"ש 20:02

6 כא 
ל”ו לעומר

7 כב 
ל”ז לעומר

8 כג 
ל”ח לעומר

9 כד 
ל”ט לעומר

10 כה 
מ’ לעומר

11 כו 
מ”א לעומר

י-ם 18:45 | ת"א 19:08  
חיפה 18:59 | ב"ש 19:07

12 כז 
בחקתי מ”ב לעומר

שבת מברכים
י-ם 20:06 | ת"א 20:08  
חיפה 20:09 | ב"ש 20:07

13 כח 
מ”ג לעומר

יום ירושלים

14 כט 
מ”ד לעומר

15 א 
מ”ה לעומר
ראש חודש

16 ב 
מ”ו לעומר

17 ג 
מ”ז לעומר

18 ד 
מ”ח לעומר

י-ם 18:50 | ת"א 19:13  
חיפה 19:04 | ב"ש 19:12

19 ה 
מ”ט לעומר

במדבר
י-ם 18:50 | ת"א 19:13  
חיפה 19:04 | ב"ש  20:12

20 ו 
שבועות

י-ם 20:13 | ת"א 20:14  
חיפה 20:15 | ב"ש 20:13

21 ז 
אסרו חג

22 23ח  24ט  25י  יא 

י-ם 18:55 | ת"א 19:18  
חיפה 19:09 | ב"ש 19:16

26 יב 
נשא

י-ם 20:17 | ת"א 20:19  
חיפה 20:20 | ב"ש 20:17

27 28יג  29יד  30טו  31טז  1יז  יח 

י-ם 18:59 | ת"א 19:22 
חיפה 19:13 | ב"ש 19:20

2 יט 
בהעלותך

י-ם 20:22 | ת"א 20:24  
חיפה 20:25 | ב"ש 20:22

כנס פרופיל עורפי 
לגיוס אוג' 18

שבת ירושלים

לימוד בישיבת הכתל 
שחרית חגיגית בכתל

סיום הגשת 
בקשות לגיוס 

אוג' 18

חג שמח!



June 2018 סיון - תמוז תשע”ח | יוני

ישיבת רמת-גן

לתקומת מדינת ישראל

הרב חנן פורת זצ”ל: “אנחנו גם יודעים שחרף כל הדברים הגדולים שהתחוללו, 
עדיין יש צורך לגבש את התודעה, את האמונה, את החברות ואת האחווה,
כי בלעדיהם לא נוכל בהתגנבות יחידים לעלות אל ההר.. עלינו המלאכה 

בחסדי ד' יתברך, אם זה בהתיישבות, אם זה בצבא ומעל הכול
אם זה בבנין התורה והאמונה, שהם – המפתח לכל. “

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

27 28יג  29יד  30טו  31טז  1יז  יח 

י-ם 18:59 | ת"א 19:22  
חיפה 19:13 | ב"ש 19:20

2 יט 
בהעלותך

י-ם 20:22 | ת"א 20:24  
חיפה 20:25 | ב"ש 20:22

3 4כ  5כא  6כב  7כג  8כד  כה 

י-ם 19:03 | ת"א 19:26  
חיפה 19:17 | ב"ש 19:24

9 כו 
שלח לך

שבת מברכים
י-ם 20:25 | ת"א 20:28 
חיפה 20:29 | ב"ש 20:26

10 11כז  12כח  13כט  ל 
א’ דראש חודש

14 א 
ב’ דראש חודש

15 ב 

י-ם 19:05 | ת"א 19:29  
חיפה 19:20 | ב"ש 19:26

16 ג 
קרח

י-ם 20:28 | ת"א 20:31  
חיפה 20:32 | ב"ש 20:29

17 18ד  19ה  20ו  21ז  22ח  ט 

י-ם 19:07 | ת"א 19:30  
חיפה 19:21 | ב"ש 19:28

23 י 
חקת

י-ם 20:30 | ת"א 20:33  
חיפה 20:34 | ב"ש 20:30

24 25יא  26יב  27יג  28יד  29טו  טז 

י-ם 19:08 | ת"א 19:31  
חיפה 19:22 | ב"ש 19:29

30 יז 
בלק

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

צולם בישיבת בית-אורות

חיול יוני 18

ישיבת מועצה 6

ישיבת קרית-גת

ישיבת רעותא

ישיבת צפת

ישיבת רמת-השרון



ישיבת אפיקי-דעת
שדרות

ישיבת שעלבים

ישיבת לב-לדעת
שדרות

ישיבת רעננה

July 2018 תמוז - אב תשע”ח | יולי

ישיבת שדמות נריה

לתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

1 יח 
תענית י”ז תמוז 

)נדחה(

2 3יט  4כ  5כא  6כב  כג 

י-ם 19:08 | ת"א 19:31  
חיפה 19:22 | ב"ש 19:29

7 כד 
פינחס

שבת מברכים
י-ם 20:30 | ת"א 20:33  
חיפה 20:34 | ב"ש 20:30

8 9כה  10כו  11כז  12כח  13כט  א 
ראש חודש

י-ם 19:06 | ת"א 19:29  
חיפה 19:20 | ב"ש 19:27

14 ב 
מטות-מסעי

י-ם 20:28 | ת"א 20:31  
חיפה 20:32 | ב"ש 20:28

15 16ג  17ד  18ה  19ו  20ז  ח 

י-ם 19:03 | ת"א 19:26  
חיפה 19:17 | ב"ש 19:24

21 ט 
דברים 
שבת חזון

י-ם 20:24 | ת"א 20:27  
חיפה 20:28 | ב"ש 20:24

22 י 
צום ט' באב )נדחה(

23 24יא  25יב  26יג  27יד  טו 

י-ם 18:59 | ת"א 19:22  
חיפה 19:12 | ב"ש 19:20

28 טז 
ואתחנן
שבת נחמו

י-ם 20:19 | ת"א 20:22  
חיפה 20:23 | ב"ש 20:19

29 30יז  31יח  1יט  2כ  3כא  כב 

י-ם 18:54 | ת"א 19:17  
חיפה 19:07 | ב"ש 19:15

4 כג 
עקב

שבת מברכים
י-ם 20:13 | ת"א 20:16  
חיפה 20:17 | ב"ש 20:13

הערכות לקראת 
גיוס נוב' )שילובים( 18

תחילת גיוס 
אוג’ 18



ישיבת עכו

ישיבת תקוע

ישיבת ראשון-לציון

ישיבת שבי-שומרון

August 2018 לתקומת מדינת ישראלאב - אלול תשע”ח | אוגוסט

Sun | ראשוןMon | שניTues | שבתWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

29 30יז  31יח  1יט  2כ  3כא  כב 

י-ם 18:54 | ת"א 19:17 
חיפה 19:07 | ב"ש 19:15

4 כג 
עקב

שבת מברכים
י-ם 20:13 | ת"א 20:16  
חיפה 20:17 | ב"ש 20:13

5 6כד  7כה  8כו  9כז  10כח  כט 

י-ם 18:48 | ת"א 19:10  
חיפה 19:01 | ב"ש 19:09

11 ל 
ראה

א’ דראש חודש
י-ם 20:06 | ת"א 20:09  
חיפה 20:10 | ב"ש 20:06

12 א 
ב’ דראש חודש

13 ב 
סליחות לספרדים

14 15ג  16ד  18ה  ו 

י-ם 18:41 | ת"א 19:03  
חיפה 18:53 | ב"ש 19:02

18 ז 
שופטים

י-ם 19:58 | ת"א 20:02 
חיפה 20:02 | ב"ש 19:59

19 20ח  21ט  22י  23יא  24יב  יג 

י-ם 18:33 | ת"א 18:55 
חיפה 18:45 | ב"ש 18:54

25 יד 
כי תצא

י-ם 19:50 | ת"א 19:53 
חיפה 19:53 | ב"ש 19:50

26 27טו  28טז  29יז  30יח  31יט  כ 

י-ם 18:24 | ת"א 18:47 
חיפה 18:36 | ב"ש 18:46

1 כא 
כי תבא

סליחות לאשכנזים
י-ם 19:41 | ת"א 19:44 
חיפה 19:44 | ב"ש 19:41

ת. אחרון להעברת 
רשימות ליום 
סיירות באוק'

ישיבת עתניאל

היערכות לקראת 
גיוס נוב’ 18 

)שילובים(



December 2018 כסלו - טבת תשע”ח | ספטמבר
November 2018 חשון - כסלו תשע”ח | נובמבר

September 2018 אלול - תשרי תשע”ח | ספטמבר
October 2018 תשרי - חשון תשע”ח | אוקטובר

לתקומת מדינת ישראל לתקומת מדינת ישראל

לתקומת מדינת ישראללתקומת מדינת ישראל

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

1 כא 

8 כח 
13 ד 

6 כז 

15 ו 

20 יא 

22 יג 

27 יח 

29 כ 

7 כז 
12 ג 

5 כו 

14 ה 

19 י 

21 יב 

26 יז 

28 יט 

6 כו 
11 ב 

4 כה 

13 ד 

18 ט 

20 יא 

25 טז 

27 יח 

5 כה 
10 א 

3 כד 

12 ג 

17 ח 

19 י 

24 טו 

26 יז 

31 כב 

4 כד 
9 ל 

2 כג 

11 ב 

16 ז 

18 ט 

23 יד 

25 טז 

30 כא 

3 כג 
8 כט 

1 כב 

10 א 

15 ו 

17 ח 

22 יג 

24 טו 

29 כ 

2 כב 
7 כח 

9 כט 

14 ה 

16 ז 

21 יב 

23 יד 

28 יט 
30 כא 

10 ב 

3 כה 

17 ט 

24 טז 

9 א 

2 כד 

16 ח 

23 טו 

8 ל 

1 כג 

15 ז 

22 יד 

7 כט 

14 ו 

21 יג 

28 29כ  30כא  כב 

6 כח 

13 ה 

20 יב 

27 יט 

5 כז 

12 ד 

19 יא 

26 יח 

4 כו 

11 ג 

18 י 

25 יז 

Sun | ראשוןMon | שניTues | שלישיWed | רביעיThurs | חמישי Fri | שישי   Sat | שבת    

1 כג 

8 ל 

15 ז 

22 יד 

29 כא 

7 כט 

14 ו 

21 יג 

28 כ 

6 כח 

13 ה 

20 יב 

27 יט 

5 כז 

12 ד 

19 יא 

26 יח 

4 כו 

11 ג 

18 י 

25 יז 

3 כה 

10 ב 

17 ט 

24 טז 

2 כד 

9 א 

16 ח 

23 טו 

30 31כב  כג 

צום גדליהב' ראש השנהא' ראש השנה

יום כיפור

סוכות

הושענא רבה

ג’ דחוה”מא’ דחוה”מ ה’ דחוה”מד’ דחוה”מב’ דחוה”מ

שמחת תורה

חנוכה

חנוכה

חנוכהחנוכה חנוכה

חנוכה

צום עשרה בטבת

חנוכהחנוכה



לתקומת מדינת ישראל

איגוד ישיבות ההסדר רח' קינג גורג’ 54 ירושלים
www.hesder.org.il | office@hesder.org.il | 02-6221743 .טל. 02-6209010  פקס

"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"
שחרית חגיגית – יום ירושלים


