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 :, פוליןמידע לתייר היהודי בוורשה

 :כללי
ורב  תורה מציון "נוז'יק" ]שהיה ראש כולל קובץ זה נכתב ונערך ע"י הרב משה בלום, וורשה, פולין

 . [2013-2017תמוז תשע"ז, -בקהילה היהודית בוורשה, אב תשע"ג

 .2015 יוני, תשע"ה גירסה ראשונה: סיוון

 2017 ייול, זתשע" תמוז: נוכחי תאריך עדכון

 המידע נועד לתייר היהודי, וקשור לקהילה היהודית הרשמית בוורשה.

  http://warszawa.jewish.org.pl/heאתר האינטרנט של הקהילה היהודית בוורשה: 

 באתר הקהילה ניתן להוריד את הגירסה המעודכנת ביותר. 

 

 לכל שיחה לקו נייח או נייד.  +48 :קידומת של מדינת פולין

זלוטי( ולהטעין עליו  5הדרך הקלה ביותר היא לקנות כרטיס סים מקומי )בכבעבר,  תקשורת:

. הדבר מאפשר שיחות בתוך פולין, לגלוש באינטרנט )תלוי בחבילה כמה עשרות זלוטים

במקום שאתם בוחרים(, ולקבל שיחות ממדינות אחרות. מומלץ לבקש מהמוכר לעשות לכם 

יתן לקנות כרטיס סים כמעט בכל חנות או דוכן נתקנה בפלאפון למנוע עיכובים. האת ה

יותר  ך רישום, והופך להיות הרבהסים מצריכל שימוש בכרטיס  2017החל מבמרכז העיר. 

 . , ומומלץ להשתמש בדרכים אחרותמסובך

 

. זלוטי לקילומטר 1.80  226464646(: "גרושק" –)שם החברה  טקסי – מוניתטלפון ל

  זלוטי לקילומטר. 1.40  - 226442222" טקסי בנוסף, חברת "אקו

  דרך האפליקציה שלהם. Uberמונית "אובר" אפשר גם לקחת 

המחיר לקילומטר למונית זלוטי.  30-40מחיר מומלץ משדה התעופה "שופן" למרכז העיר: 

 לקילומטר. 2.40ל 1.80נמצא על החלון הימני של הנוסע ליד הנהג, והוא נע בין 

 

. תעריפי המרה בשדה התעופה גבוהים יותר Cantorבפולנית קנטור  חלפן כספים:

וארדה וגז'יבובסקה, בצד וסקי, ליד צומת רחובות טמהחלפנים בעיר. יש חלפן בכיכר ג'זיבוב

 יש עוד הרבה חלפנים במרכז העיר. מערבי של הצומת.-הדרום

שכוללת אוטובוסים,  ZTMחדת בוורשה פועלת מערכת מאו :בתחבורה ציבורית נסיעות

זלוטי(, או לקנות כרטיס  15ומי )יחשמליות, מטרו ורכבות מקומיות. אפשר לקנות כרטיס 

, יש גם (דקות נסיעה 75זלוטי ל 4.40דקות נסיעה,  20ל זלוטי 3.40לנסיעה אחת )עולה 

לילדים, גימלאים וסטודנטים. עוד מידע כאן:  50%וכן . כרטיס לקבוצה וכרטיסי סופ"ש

http://warszawa.jewish.org.pl/he
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http://www.ztm.waw.pl/?c=142&l=2 . כיוון  אי של כרטיסים מראש,למבמומלץ להצטייד

ובחלק אחר אפשר להשתמש רק  במקום,יס טשבחלק מכלי התחבורה אי אפשר לקנות כר

להיתפס בלי  שטרות מקומיים ולא במטבעות, ובחלק אחר רק במטבעות.בכרטיס אשראי ו

 כרטיס גורר קנס גבוה וגורם לחילול ד'. 

, ובה sfera 1 שימו לב שרוב אתרי התיירות נמצאים במרכז וורשה שמוגדרת כאיזור

 שם עלות הנסיעה גבוה יותר.  2המחירים כשציינו. פרברי וורשה מוגדרים כאיזור 

, ובמתקנים המטרו ות בשדה התעופה, ברוב הקיוסקים, בתחנותאת הכרטיסים אפשר לקנ

 )שימו לב שבשבת וראשון רוב הקיוסקים סגורים(.  נייחים ליד צמתים ראשיים

 אין עירוב בעיר וורשה. 

 

 הצהרה:

אין ברשימה זו שום נקיטת אחריות, המלצה או הבעת דעה בשום צורה שהיא מצד 

הקהילה היהודית כלפי המידע הנכתב בקובץ זה או כלפי המידע שלא נכתב בקובץ זה. 

ק או רלוונטי בשום תחום. ישום אחריות לגבי היות המידע מדו הקהילה לא לוקחת

 האחריות המלאה היא על הקוראים בלבד. 

 

 תפילות:זמני 

 .נוסח אשכנז , 6Twardaרחוב טווארדה בית הכנסת נוז'יק ומשרדי הקהילה היהודית,  

   לתפילות, אין צורך בתיאום מראש. לקבוצות מומלץ לתאם דרך הקהילה.  ליחידים שמגיעים

 

הכניסה הפשוטה לרחבת הקהילה )בית הכנסת נוז'יק והבית הלבן( היא מרחוב 

ולהגיע לחלק  , לעבור דרך חורשת העצים5aל 5בין מספר   Grzybowskaגז'יבובסקה

 , יש לעלות במדרגות ולפתוח את הדלתהאחורי של בית הכנסת, שכיום שם נמצאת הכניסה

 היא יותר מסובכת(.   Twarda)הכניסה מרחוב

 

 ימי חול:

                                                 7:15: עד שישישחרית שני 

   8:30ימי ראשון: שחרית 

דקות לפני  20-)כ זמנים בסוף הקובץראה  – שבת שלאחר מכןזמן כניסת שבת בב :מנחה

   לאחר מנחה                                                         : מידמעריב            (.השקיעה

 

 שבתות וחגים יהודיים:

ובכל מקרה לא יאוחר ראה זמנים בסוף הקובץ,  –בזמן כניסת שבת שישי: ביום מנחה 

                                                                                                                                                    .דקות: מנחה, קבלת שבת וערבית[ 60-75]תפילה אורכת כ 20:00 מהשעה

  [שעתיים וחצי, כולל דרשה קצרה בפולנית ואנגלית]תפילה אורכת כ 9:00שבת:  ריתשח

 .סעודה שלישית, מעריב והבדלה . מיד אחר כךשעה וחצי לפני זמן יציאת שבתכ :מנחה

  

 . 8:30בימי חופש פולניים, תפילת שחרית ב

 .ץ זהים וחגים יהודיים, ראה רשימה בסיום קובלרשימת תאריכים של ימי חופש פולני
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 תקשורת:

 http://warszawa.jewish.org.pl/he :בעברית אתר אינטרנט

 http://warszawa.jewish.org.pl/en :באנגלית אינטרנטאתר 

 )אנא לכתוב באנגלית( warszawa@jewish.org.plאימייל: 

 . 10:00-16:00בין השעות  226522805משרד הקהילה: 

 226204324בניין: כניסה לטלפון של ה

 )אנא לכתוב באנגלית(  naczelnyrabinpl@jewish.org.pl משרד הרב הראשי:

 

 

 

 

  :וורשהבית הכנסת נוז'יק, ב אורתודוקסים רבנים

 / הקהילה היהודית בוורשה רבה הראשי של פולין - ךשודרי רדכיהרב מ

 ושליח "שבי ישראל" הראשי של פוליןבמשרד הרב  יקטיםפרואחראי על  - הרב יהושע אליס

/ הקהילה  ושליח "תורה מציון" , רב בקהילה היהודית"נוז'יק" כוללראש  -הרב אוריאל זרצקי 

 היהודית בוורשה

 

 

 

 עץ חיים –הזרם הרפורמי בקהילה 

, ישנו זרם רפורמי בקהילה היהודית בוורשה, שמרכזו בית הכנסת "עץ חיים" 2010מאז שנת 

(Ec Chaim) .ובראשו עומד הרב סטס וויצחוביץ , 

 .(Aleje Jerozolimskie 53) 53בית הכנסת נמצא בשדרות ירושלים 

 , ולאחריה קידוש וסעודת ליל שבת )הרשמה מראש(.19קבלת שבת בשעה 

, קידוש וסעודת שבת בשעה 12, שיעור בפרשת שבוע בשעה 10שחרית של שבת בשעה 

 )הרשמה מראש(. 13

 רשמה לסעודות נא לפנות ל:הלפרטים נוספים ול

 .plchawura@jewish.orgאו     511764099

 

 

 

 

  

http://warszawa.jewish.org.pl/he
http://warszawa.jewish.org.pl/en
mailto:warszawa@jewish.org.pl
mailto:chawura@jewish.org.pl
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 אתרים יהודיים: 
 

 נוזי'קעל שם בית הכנסת 

 Twarda 6 רחוב טווארדה

 זלוטי( 10כניסה בתשלום )

  .שעה לפני כניסת שבתועד  9:00, שישי 10:30-20:00, ראשון 9:00-20:00פתוח לתיירים 

, וכן באירועים מיוחדים בזמני תפילות בימי חול ,בשבתות וחגי ישראללקהל התיירים סגור 

  באמצע שבוע

  10:30-20:00בימי חופש פולניים, פתוח 

 יהודיים, ראה רשימה בסיום קובץ זהלרשימת תאריכים של ימי חופש פולניים וחגים 

 .ליד הכניסה וחטיפים כשריםשתייה מכונת שירותים בקומת המרתף. 

  226204324, טלפון של הכניסה לבניין: 226522805טלפון בקהילה: 

  502400849(:  16:00, נא להתקשר רק עד )לקבוצות בלבדטלפון להזמנה 

guide@jewish.org.pl )אנא לכתוב באנגלית( 

synagogue-http://warszawa.jewish.org.pl/en/nozyk 

 

 בית הקברות היהודי ברחוב אוקופובה

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 45)מרחק  Okopowa 49/51רחוב אוקופובה 

 זלוטי( 10כניסה בתשלום )

 228382622טלפון: 

http://warszawa.jewish.org.pl/he (.2017יום, יולי )אתר האינטרנט החדש בבנייה נכון לה 

beisolam@jewish.org.pl )אנא לכתוב באנגלית( 

 9:00-13:00)בחורף עד שקיעה(, שישי:  10:00-17:00חמישי: -, שני9:00-16:00ראשון: 

 ראה רשימה בסיום קובץ זה. :פולניים ימי חופשסגור בחגים יהודיים ו

 מפה עדכנית )באנגלית( של בית הקברות תוצג באתר האינטרנט החדש של הקהילה, תחת 

"For visitors-The Okopowa Street Jewish Cemetery." 

 ת(:ת של בית הקברות )כרגע רק בפולנימפה אינטראקטיבי

okopowej/-ul-na-zydowskim-cmentarzu-po-http://spacery.jhi.pl/pl/spacer  

 plcemetery.jewish.org.ttp://hחיפוש קברים בעשרות בתי קברות באזור ורשה: 

 

 POLIN - המוזיאון ההיסטורי של יהדות פולין

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 30)מרחק  Anielewicza 6רחוב אנלביץ' 

 שעות פתיחה:

 (16:00)כניסה לתצוגה המרכזית, לא אחרי  10:00-18:00שני, חמישי, שישי: 

 (18:00)כניסה לתצוגה המרכזית, לא אחרי  10:00-20:00רביעי, שבת, ראשון: 

 שלישי: סגור!

224710300/1 

  polin@polin.plמייל: 

http://www.polin.pl/en  

 מחירים:

הורים,  2זלוטי למשפחה ) 55זלוטי לזכאים,  15זלוטי,  25תערוכה המרכזית: יחידים: 

 (. 18וילדים עד גיל 

 לזכאים.  10זלוטי לאדם,  15 קבוצות מעל תשעה אנשים:

mailto:guide@jewish.org.pl
mailto:guide@jewish.org.pl
http://warszawa.jewish.org.pl/en/nozyk-synagogue
http://warszawa.jewish.org.pl/en/nozyk-synagogue
http://warszawa.jewish.org.pl/he
http://warszawa.jewish.org.pl/he
mailto:beisolam@jewish.org.pl
mailto:beisolam@jewish.org.pl
http://spacery.jhi.pl/pl/spacer-po-cmentarzu-zydowskim-na-ul-okopowej/
http://cemetery.jewish.org.pl/
mailto:polin@polin.pl
http://www.polin.pl/en
http://www.polin.pl/en


הקהילה היהודית בוורשה  –מידע לתייר היהודי בוורשה     

 

5 

, 20; קבוצה 65, 20, 30אפשר לקנות כרטיס משולב עם התערוכה המתחלפת )יחידים: 

 (. 5, 8; קבוצה: 30, 8, 12(, או רק לתערוכה המתחלפת )יחידים: 15

 חמישי הכניסה חינם לתערוכה המרכזית! בימי

 ים, וכן ביום כיפור. יהמוזיאון סגור בחלק מימי החופש הפולנ

 במוזיאון יש אפשרות לקניית אוכל כשר. ראה להלן. 

 

אין . 10:00-18:00במוזיאון קיים מרכז מידע בקומת הכניסה, פתוח כל יום )מלבד שלישי( 

או המקום  גניאולוגי אודות משפחתולקבוע פגישה מראש. מומלץ למי שמחפש מידע חובה 

resourcecenter@polin.pl  -http://www.polin.pl/en/resourceבו משפחתו נולדה.  

center 

 

  , אנדרטת רפפורט18מילא הבונקר באומשלגפלץ, מסלול הגבורה: 

 (ההיסטורי של יהדות פולין )מהאומשלגפלץ עד לאנדרטת המרד בחזית המוזיאון

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 40)אומשלגפלץ מרחק 

 Stawki 10סטבקי רחוב  –גפלץ אומשל

, הכניסה מרחוב דובויס , בפינה עם רחוב דובויס1)מול מספר  Miła מילארחוב  –בונקר 

Dubois 18מספר (. לפני המלחמה היה 

 )ברחבת הכניסה למוזיאון( Anielewicza 6רחוב אנלביץ'  -אנדרטת רפפורט 

 .אבני זיכרון לאנשי מפתח בגטו וורשה 15כולל ו , המסלול נמצא על המדרכהפתוח לתיירים

   אפשר לעשות את המסלול הפוך. 

 

 חומת הגטו

  (.Sienna 55)קטע הגטו נמצא ברחוב שינייה  Złota 62כניסה מרחוב זלוטה 

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 15)מרחק 

 האתר נמצא בחצר של דיירים. נא לשמור על השקט! אין להגיע בשעות לילה מאוחרות! 

 

  ע"ש עמנואל רינגלבלום (ŻIH -)ג'יח  המכון ההיסטורי היהודי

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 20)מרחק  Tłomackie 3/5רחוב טלומוצקה 

 בסמוך למקום שבו עמד בית הכנסת הגדול ברחוב טלומוצקה

228279221 

http://www.jhi.pl/en )נא לכתוב באנגלית( 

 (17:00)כניסה עד  11:00-18:00שישי -, שני10:00-18:00שעות פתיחה: ראשון 

 זלוטי(. במוזיאון תצוגות קבועות ומתחלפות.  5זלוטי, לזכאים  10כניסה בתשלום )

 

 המכון הגניאולוגי בג'יח

ידע ארכיוני על קרובי נמצא המכון הגניאולוגי, שעוזר למצוא מההיסטורי היהודי במכון 

  משפחה וכו', ללא תשלום.

 ,(עברית, אפשר גם אנגלית)עדיף   familyheritage@jhi.plמומלץ לקבוע פגישה מראש:

228285962.   

 

 ז'בינסקי וילת מנהל גן החיות

מרחוב מרשבקובסקה  4)חשמלית מספר  Ratuszowa 1/3גן החיות רחוב רטושובה 

Marszałkowska מגעים לאיזור( 2, וכן מטרו קו מספר 

mailto:resourcecenter@polin.pl
http://www.jhi.pl/en
http://www.jhi.pl/en
mailto:familyheritage@jhi.pl
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בזמן השואה בווילה שנמצאת רבים יהודים  והחביאואשתו , מנהל גן החיות, ד"ר יאן ז'בינסקי

 בשטח גן החיות.

 . 2015 מאי ,הוילה נפתחה לקהל הרחב באייר תשע"ה

זלוטי מעבר לתשלום כניסה לגן  5בתשלום נוסף של , בלבד כניסה לוילה בתיאום מראש

מבחוץ לראות את הווילה,  אפשר ת בכניסה לווילה(.החיות )כרטיסים לווילה ניתן לקנו

 ולראות את הסולם דרכו יצאו היהודים מהמרתף.

 7מבוגר  10פברואר -ילד וזכאים, נובמבר 15מבוגר  20אוקטובר -מרץ)תשלום לגן החיות: 

  ילד וזכאים(.

 9:00-18:00: שעות פתיחת גן החיות

http://www.zoo.waw.pl/pl/component/content/article/761.html 

willa@zoo.waw.pl )נא לכתוב באנגלית( 

226194041  

 

  מוזיאון המרד הפולני

 (1943, לא מרד גטו וורשה בנגד הגרמנים 1944המרד הפולני ב)

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 20)מרחק  Grzybowska 79רחוב גז'יבובסקה 

http://www.1944.pl/en/ 

biuro@1944.pl )נא לכתוב באנגלית( 

225397905   

)שלישי  10:00-18:00שבת וראשון:  ,8:00-20:00חמישי:  ,8:00-18:00: שני, רביעי, שישי

 זלוטי. כניסה בימי ראשון חינם.  18 –מבוגר .   סגור(

 

  בית הקברות היהודי ברודנו

באיזור שכונת פראגה, מצד שני של נהר , Świętego Wincentego 15רחוב שוויטיגו וינצנטגו 

  .Bródnoברודנו  ברובע Rondo Żabaליד רונדו ז'אבא , הויסלה

 4או חשמלית מספר  227)אוטובוס מספר . 4,1,25או חשמלית:  227,169,500אוטובוסים: 

  (. Królewskaפינת קרולובסקה  arszałkowskaMמרחוב מרשבקובסקה 

 . 505796886ה להתקשר לפני ההגעה: בחו

Brodno@jewish.org.pl 

 זלוטי לסיור פרטי באנגלית.  60זלוטי לאדם,  3מחיר כניסה: 

 

 בריהקלגורא  –בית הקברות היהודי גור 

 נסיעהדקות  45)מרחק ( Budowlanych)במפגש עם רחוב  Zakalwaria זקאלבריהרחוב 

 מבית הכנסת נוז'יק(

 זלוטי( 10כניסה בתשלום )

 510233442טלפון: 

rogermat@interia.pl )אנא לכתוב באנגלית( 

 9:00-12:00)בחורף עד שקיעה(, שישי:  10:00-18:00חמישי: -, שני11:00-18:00ראשון: 

 סגור בחגים יהודיים וימי חופש פולניים: ראה רשימה בסיום קובץ זה.

 מראש!  תאםחובה ל

 . בלבד בתיאום מראש ,לעיתים אפשריתכניסה שלא בשעות הפתיחה הרשמיים 

 

 

http://www.zoo.waw.pl/pl/component/content/article/761.html
http://www.zoo.waw.pl/pl/component/content/article/761.html
mailto:willa@zoo.waw.pl
mailto:willa@zoo.waw.pl
http://www.1944.pl/en/
mailto:biuro@1944.pl
mailto:Brodno@jewish.org.pl
mailto:Brodno@jewish.org.pl
mailto:rogermat@interia.pl
mailto:rogermat@interia.pl
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 בית יאנוש קורצ'אק

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 20)מרחק . Jaktorowska  6רחוב

korczakianum.muzeumwarszawy.pl 

korczakianum@muzeumwarszawy.pl 

 226323027טלפון: 

 לראות מבחוץ את בית היתומים. כניסה בתיאום מראש בלבד. תמיד אפשר 

 .10-16שישי, -שלישישעות פתיחה, 

 

 מרכז מידע לתיייר

 , בתוך מסעדת "מנורה". 2כיכר )פלאץ'( גזיבובסקי 

 לכם על וורשה היהודית.בניהול המוזיאון היהודי. עובדת של המוזיאון תסביר 

http://www.polin.pl/en/about-the-museum/menora-a-new-place-of-the-

museum-polin-at-2-grzybowski-square 

menora@polin.pl   :17:00-10:00שני עד שישי  ,224157926טלפון . 

 

 כרון", כיום "גשר הזיהגשר ברחוב חוודנה

 .Chłodna  22רחוה חוודנה 

המקום בו עבר הגשר שחיבר בין הגטו הקטן לגטו הגדול. כיום אפשר לצפות בתמונות 

 Żelaznaמזרחי של צומת הרחובות חוודנה וז'לזנה -מתקופת המלחמה, בצד הצפון

 

 אתרים יהודיים נוספים

. בדף הראשון ישנם אתרים POLINמפת ורשה היהודית, בעבר ובהווה, בהוצאת מוזיאון 

שקשורים לעבר ולשואה שמסומנים באותיות, בדף השני ישנם אתרים קשורים ליהדות 

 וארגונים יהודיים בהווה ומסומן במספרים. 

 .sites/default/files/mapa_eng_ed4.pdfpl/http://www.polinגירסה באנגלית: 

 http://www.polin.pl/sites/default/files/mapa_pl_e4.pdfגירסה בפולנית: 

 קישור לגירסה העדכנית, באתר האינטרנט של המוזיאון:

-polin-museum-the-of-place-new-a-museum/menora-the-http://www.polin.pl/en/about

square-grzybowski-2-at 

 

 למידע נוסף )באנגלית( על אתרים יהודיים, ראה באתר של עיריית ורשה, בקישור: 

-everyone/judaica-for-http://www.warsawtour.pl/en/warsaw

164760.html?page=0,5 ן של הקישור אפשר להוריד את החוברת של למעלה בצד ימי

 . יש מפה של העיר עם מסלולי סיור מומלצים( 13-16)שימו לב שבעמודים  וורשה היהודית

 אפשר לקבל את החוברת בעמדות מידע לתייר הפזורות בעיר.

 

 zmh.um.warszawa.plעל מקומות היסטוריים יהודיים בוורשה: )באנגלית( עוד מידע 

 ת(קטיבי בעקבות י.ל. פרץ )באנגליאטרמסלול סיור אינ

2-peretz-leib-isaac-of-footsteps-the-in-http://spacery.jhi.pl/en/following/ 

 )זור הגטו )באנגליתקטיבי של החלק הצפוני של אאסיור אינטרמסלול 

steps-1809-in-quarter-northern-the-from-http://spacery.jhi.pl/en/impressions/ 

העיר העתיקה, ארמון התרבות והמדע, פארק ווז'נקי, מוזיאון  :בוורשה אתרים נוספים

    הגנים שעל גג ספריית האוניברסיטה, מוזיאון פרדריק שופן. המדע ע"ש קופרניקוס, 

  

http://korczakianum.muzeumwarszawy.pl/
http://korczakianum.muzeumwarszawy.pl/
mailto:korczakianum@muzeumwarszawy.pl
mailto:korczakianum@muzeumwarszawy.pl
mailto:menorah@polin.pl
mailto:menorah@polin.pl
http://www.polin.pl/sites/default/files/mapa_eng_ed4.pdf
http://www.polin.pl/sites/default/files/mapa_pl_e4.pdf
http://www.polin.pl/en/about-the-museum/menora-a-new-place-of-the-museum-polin-at-2-grzybowski-square
http://www.polin.pl/en/about-the-museum/menora-a-new-place-of-the-museum-polin-at-2-grzybowski-square
http://www.warsawtour.pl/en/warsaw-for-everyone/judaica-164760.html?page=0,5
http://www.warsawtour.pl/en/warsaw-for-everyone/judaica-164760.html?page=0,5
http://zmh.um.warszawa.pl/
http://spacery.jhi.pl/en/following-in-the-footsteps-of-isaac-leib-peretz-2/
http://spacery.jhi.pl/en/impressions-from-the-northern-quarter-in-1809-steps/
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 ארוחות כשרות בפולין

 /http://www.koszernapolska.pl: בקישור,למוצרים מקומייםמעודכנת רשימת כשרות 

 http://www.koszernapolska.pl/#!warszawa/erxojרשימת בתי עסק הכשרים בוורשה: 

 

 : (2017)מעודכן תמוז תשע"ז, יוני  אוכל בסיסי שניתן לקנות גם ללא הכשר

 3.2%ו OSM-Garwolin  2%ללא תוספות, חלב טרי של חברת UHTכל חלב  חלב: חלבי

שומן  82%כל חמאה ללא תוספות מעל  חמאה:, Mlekovita 2%חלב טרי של חברת 

יוגורט טבעי ללא טעמים ויוגורט יווני של  יוגורט:. (OSM-Garwolin)לדוגמה חברת 

Mlekowita .:ללא טעמים של חברת  גבינה לבנהOSM-Garwolin או י או טוורוג, סרק ויסק

Mlekowita   טוורוגרוה, חברת ביאלוךBieluchסרק טבעי, סרק טבעי לייט, סרק כריך :-

שמנת אינו כשר(   2בקוד ייצור, מספר  1גלבני מקסי )רק עם מספר  מוצרלה:שמנת. 

שמיטנקה.  OSM-Garwolin , 18%או  12%מלקוביטה שמיטנקה פולסקה  מתוקה:

 OSM-Garwolin, 30%או  18%או  12%ויספסיונה   UHTמלקוביטה שמיטנקה  שמנת:

 (, Wysokie Mazowieckieכשר רק באיזור ורשה שמיוצר ב  Mlekovita)שמיטנקה. 

קוקה   משקאות קלים:. cויטמין  ללא תוספות כגון 100%מיצי פירות וירקות  מיצים: שתייה:

מים רגילים  מים:בול. -רדאפ,  ןלייט, פנטה, ספרייט, סעב-'רי קולה, פפסי, פפסיקולה, צ

קפה רגיל  קפה:או ארומה.  ללא תוספות רגיל שחור, ירוק והרבל תה:ומוגזים ללא תוספות. 

 ללא תוספות. 100% קקאו: ללא ארומה או תוספות )גרגרים, טחון ואינסטנט(.

ל דגים טריים )עם סנפיר וקשקשת(, סלומון מעושן קר )בצבע ורוד(, דגים בקופסא ש דגים:

King Oskar. 

מולטי , ללא גלוטן קורנפלקס קוקי קריספ, סיני מיניס, ,צ'וקהפיק דגני בוקר של נסטלה:

 : כל המוצרים. Obstנסקוויק רגיל, קריסק צהוב. חברת אובסט ,מיני סירייל נסקוויק צ'יריוס,

, פריכיות אורז ,good food Kupiec, Santeפריכיות אורז מסוגים שונים:  מתוקים/חטיפים:

על האריזה(, עוגיות היט )אגוזי לוז, קוקוס, קוקה, ונילה(, קינדר בוואנו   OUסונקו )הכשר

על האריזה(,   OU(, עוגיות קופרניק )הכשרWורפאלו )אות אחרונה בקוד ייצור צריכה להיות 

יזה(, ווי, סניקרס, טוויקס )מיוצר בסוכטשוב(, שוקולד שוגטן )הכשר על האר-מארס, מילקי

 . Ricolaסוגריות ריקולה 

 niskosłodzonyרגיל או מופחת סוכר   Miedzychodמייזיכוד  ריבות: תבלינים/ממרחים:

: Schwartauשוורץ  (.czarna porzeczka, אוכמניות wisniowy, צ'רי truskawkowy)תות 

: נוטלה. morelowyמשמש , jagodovy, אוכמניות malinowy, פטל truskawkowy)תות 

 miód spadziowyללא תוספות )המרכיב : דבש(. W)אות אחרונה בקוד ייצור צריכה להיות 

ואז אחד מהמספרים   TK)רק כשיש על המכסה סימון שלהיינץ  קטשופ:. אינו כשר(

 . וטרדיצינהנטורלנה  Białutyחברת  מיונז:. Miedzychod, מייזיכוד (1,2,3,5

סודה  אבקת אפייה, קמח ללא תוספות, סוכר לבן ללא תוספות, מלח ללא תוספות, אפייה:

, כל שמן Kujawskiשמן של חברת  שהם תבלין אחד בקופסא, Kamisכל תבליני  לשתייה,

  .extra virginזית 

פירות וירקות )אם מישראל יש להפריש תרומות ומעשרות מספק(, ביצים )יש לבדוק  אחרים:

ה עשויה ממים וסולת בלבד, אורז רגיל ללא תוספות )אורז מבושל מראש מדם(, כל פסט

paraboiled  אינו כשר(, פירות יבשים ללא שמן וללא חומרים מבריקים, כל מוצריAlpro רוב ,

 על האריזה(.  OU)הכשר  Natumiמשקאות סויה של נתומי

  

http://www.koszernapolska.pl/#!warszawa/erxoj
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 , הבניין הלבן מטבח וחדר אוכל בקהילה היהודית

  )הבניין הסמוך לבית הכנסת נוזי'ק(

 המטבח עבר לניהולו של כושר דלייט. 2015ביולי 

 .פרווהו , בשריגלאט כשר

 .  6Twardaרחוב טווארדה 

כניסה לחצר דרך הבודקה של השומר, להיכנס לבניין בכניסה השמאלית ביותר, חדר האוכל 

 .. יש מעלית1בקומה 

 והרב דב לנדא )ראה פירוט להלן( רבה הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך כשרבה

 ימי חול:

 .12:00-15:30ארוחת צהריים בין שישי: -שני

 שבת: 

 דולר 10או  זלוטי 30תרומה של ודה לאחר תפילת ערבית, ליל שבת: סע

 דולר 5או  זלוטי 15 תרומה של סעודה לאחר תפילת מוסף,שבת צהריים: 

במשרדי הקהילה היהודית:  לסעודות שבת להירשם ולשלם מראשיש 

naczelnyrabinpl@jewish.org.pl )נא לכתוב באנגלית( 

 להירשם ו/או לשלם סעודה שלישית: לאחר תפילת מנחה, בבית הכנסת. ליחידים אין צורך

 

 קייטרינג - כושר דלייט

 גלאט כשר, בהשגחה ובפיקוחו הצמוד של הרב דב לנדא שליט"א. בשרי, פרווה וחלבי. 

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 3)מרחק  , קומה ראשונהGrzybowska 2גז'יבובסקה 

 501741703נייד: 

 501741715  נייד נוסף:

  03-9150-725מספר ישראלי: 

 1-718-514-6400+ מספר אמריקאי:

 )עברית או אנגלית( info@kosherdelightpoland.comאימייל: 

 www.kosherdelightpoland.comאתר: 

 מגישים: כל הארוחות, בהזמנה מראש. 

 

 )מתחת בית הכנסת, הכניסה מכיוון החנייה(  חנות כשרה בבית הכנסת נוז'יק

  6Twardaרחוב טווארדה 

 בהכשר רבה הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך.

 טלפונים: 

  אדם שץ - 602466554נייד:   226523432נייח: 

  מוצרים בעיקר מישראל וצרפת

 )נא לכתוב באנגלית( phuassa@gmail.comאימייל: 

  /http://kosher.com.plאתר: 

עד שעה  10:00שישי:  ,10:00-16:00 :, ראשון10:00-18:00 חמישי:-שנישעות פתיחה: 

 )לעיתים יש שינויים(  לפני כניסת השבת

 

  מסעדה וקייטרינג –גליל 

 (Grzybowska 4 סקהבגז'יבו יתה ברחובי)לשעבר רמב"ם שה

 .ופרווה , בשרימסעדה וקייטרינג

mailto:%20naczelnyrabinpl@jewish.org.pl
mailto:%20naczelnyrabinpl@jewish.org.pl
mailto:info@kosherdelightpoland.com
http://www.kosherdelightpoland.com/
mailto:phuassa@gmail.com
http://kosher.com.pl/
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 גלאט כשר, בהשגחת הרב יוסף קרסיק

 בהנהלת דוד ורות סושניסקי.

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 4)מרחק  Zielna  37 ז'ילנה

 731492634 נייד:

 )אנגלית או עברית( misedet.galil@gmail.comאימייל: 

 /us-restaurant.pl/about-http://www.galilאתר: 

 שעות פתיחה:

 . 11:00-23:00חמישי -, שני14:00-23:00ראשון 

 

 מסעדת בכיף

 .ופרווה בשרי, גלאט כשר, בהכשר רבה הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך

 בהנהלת מימון בן עזרא ובטי ריבויד

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 20)מרחק  Hoża 40רחוב חוזה 

 )עברית( 693164964בטי:   אנגלית(,) 222478416, 226211856

 אוכל ישראלי.  :ועוד פלאפל, חומוס, פרגיות, שניצלים

 . 12:00-20:00עד חמישי  שנישעות פתיחה: 

 ושישי סגור. 12:00-20:00וראשון סגור. חורף: ראשון  12:00-18:00בקיץ: שישי 

 בחגים יהודיים. סגור

 אנגלית(עברית או ) Bekef55@gmail.comאימייל: 

 www.bekef.plאתר: 

 

 ברמסון – קייטרינג

 בהזמנה מראש. 

 פנחס מנחם )פבל( ברמסון   506232110נייד: 

 )נא לכתוב באנגלית( cejtel@gmail.com אימייל:

 ראשי של פולין, הרב מרדכי שודריךבהכשר רבה ה

 מלון מריוט ורשה

 . בשרי ופרווהבהכשר רבה הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך

דקות  15)מרחק  Aleje Jerozolimskie 65/79ה )=רחוב ירושלים( שדרות ירוזלימסקי

 נוז'יק( כנ"סהליכה מבי

עלות: עלות אוכל רגיל במלון, בתוספת עלות  שעות מראש.  72יש להזמין אוכל כשר 

 המשגיח.

 )יש לציין שברצונכם לקבל אוכל כשר(. 226306306ון: פטל

 )נא לכתוב באנגלית( wawpl.events@marriotthotels.comאימייל: 

 www.warsawmarriott.comאתר: 

  

 JCC - Jewish Community Center  ",גככ"המרכז הקהילתי היהודי 

 רבה הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך בהכשר

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק( 20)מרחק  A9 Chmielnaרחוב חמילנה 

533072790 

 )נא לכתוב באנגלית( biuro@jccwarszawa.plאימייל: 

 /http://www.jccwarszawa.plאתר: 

 חלבי ופרווה

mailto:misedet.galil@gmail.com
mailto:Bekef55@gmail.com
mailto:cejtel@gmail.com
mailto:wawpl.events@marriotthotels.com
http://www.warsawmarriott.com/
mailto:biuro@jccwarszawa.pl
http://www.jccwarszawa.pl/
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, וכן 11:00-15:00 )הארוחה נקראת "בוקר טוב"( צהריים בימי ראשון בלבדחת מגישים ארו

  קבוצות בהזמנה מראש.

 אכול כפי יכולתך. –זלוטי לארוחה  25

 

 פת ישראל  –מאפיית פטריק 

 בהכשר רבה הראשי של פולין, הרב מרדכי שודריך

 )רחוק מאוד מבית הכנסת(  Peterek Bakery, Redutowa 48רדוטובה

 228373919טלפון: 

 )נא לכתוב באנגלית( piekarnia.marcin@op.pl אימייל:

 המאפייה מוכרת את מוצרי המאפה בחנויות רבות בעיר, וביניהם:

דקות הליכה מבית הכנסת  8)מרחק  ,Miedziana Społem Wola 1מיידזניה רחוב . 1

 נוז'יק(

דקות  12)מרחק   25Carefour Express, Nowolipkiרחוב נובוליפקי  ,קרפור אקספרס. 2

 דקות הליכה מהמוזיאון היהודי( 14הליכה מבית הקברות ו

דקות  6)מרחק   57Wss Społem Wola (8), Jana Pawła IIיאנה פבלה השני רחוב . 3

 דקות הליכה מבית הקברות( 12הליכה מהמוזיאון היהודי ו

 דקות הליכה מבית הקברות( 16)מרחק  Wss 104, Solidarności 82a סולידרנושצ'ירחוב . 4

 

 פת ישראל  – Sarmataסרמאטה מאפיית 

 הרב יוסף קרסיק.  שגחתבה

  sarmata.pl/-http://www.piekarniaחובה להזמין מראש. 

692272810,784684490 sarmata.pl-biuro@piekarnia   

 

 אוכל כשר שמוגש במוזיאון היהודי

רוזות כשרות, שמגיעות ממסעדת גליל או בקפיטריה, נכון להיום )בר שינוי(, מוגשים מנות א

 . מבית חב"ד

דקות מראש(, חמגשית בשרית וחמגשית דגים )יש להזמין שעה מראש(  15מרק )יש להזמין 

 . לה, עם מדבקות כשרות רלוונטיתיש לוודא שהאוכל מגיע באריזה כפו וכן כוס יין כשר. 

 

 בית חב"ד

 ר סטמבלר.עבית חב"ד, בניהולו של הרב שלום דב בוורשה קיים ב

קניון ארקדיה. )מרחק מול בקומת הקרקע,  Słomińskiego 19 ,508Aרחוב סלומינסקיגו 

 דקות הליכה מבית הכנסת נוז'יק(. 40

226375352 

office@chabad.org.pl 

.chabad.org.plwww 

 

 מקווה טהרה

 נשים, גברים וכלים.  .Twarda 6הקהילה היהודית, בית הכנסת נוז'יק, רחוב טווארדה מרתף 

 .)נא לכתוב באנגלית( smszpilman@gmail.com, 501333630שרה מלכה שפילמן קשר:  תשא

 .מרדכי שודריך , הרבה"ר לפוליןהר פיקוח: .מראש מייםלפחות יונא ליצור קשר עם הבלנית 

 http://warszawa.jewish.org.pl/en/mykveh: אתר אינטרנט

  .יורו 20או דולר  20נשים  .יורו 10או דולר  10מחיר: גברים 

mailto:piekarnia.marcin@op.pl
http://www.piekarnia-sarmata.pl/
mailto:piekarnia.marcin@op.pl
mailto:office@chabad.org.pl
mailto:office@chabad.org.pl
http://www.chabad.org.pl/component/content/article/114-nieprzypisana/469-english
http://www.chabad.org.pl/component/content/article/114-nieprzypisana/469-english
mailto:smszpilman@gmail.com
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  :בעברית מדריכי טיולים

או לקיחת  על הסמכתו ותפקודו,, אין ברשימה זאת שום המלצה על טיב המדריך .לפי א"ב )רשימה חלקית

 (:. האחריות המלאה היא על הקוראים בלבדאחריות כלשהי מצד הקהילה היהודית

 דואר אלקטרוני מספר טלפון שם

 magdabartosz29@gmail.com 600469511 ברטוש, מיכל

 jakubowski.waw@gmail.comej.andrz 607327832 אנדז׳י ,יעקובובסקי

 lucy.rashkovski@gmail.com 794730787 לשקובסקה, לוסי

 dafnailan1960@gmail.com 536713005 מוסינזון, דפנה

 vgi@wp.pl 602610009 צדקה, גיא

 mshefi@gmail.com ---- שפי, מתן

Tour Poland 883968508 
 )ישראלי( 03-3726666

info@tourpoland.pl 
 

 

 

 מלונות בקרבת מקום לקהילה היהודית ולבית הכנסת נוזי'ק:

 /https://www.airbnb.com/    http://www.tripadvisor.com :  למציאת מלונות יםאתר

 

 ,Radisson Blu Centrumצנטרום רדיסון בלו 

 Westinווסטין  

 Intercontinentalאינטרקונטיננטל 

 Marriottמריוט 

 Novotel Centrumנובוטל צנטרום 

 Hiltonהילטון 

 Merciuryמרקיורי 

 

  /http://okidoki.pl/wp/ceny/lang/enדקות הליכה מנוזי'ק:  10בית הארחה זול מאוד 

 

 זלוטי ללילה. 200בסביבות   Bagno 5יש דירות זולות בסמוך לבית הכנסת נוזי'ק ברחוב בגנו

 734192222טלפון: 

  hosapartments@onet.plאימייל:

 מתרגם גוגל. האתר בפולנית, אפשר לתרגם בעזרת   /http://www.hosapartments.pl אתר:

 

 אם אתם מתארחים בשבת וחג, לא לשכוח להזמין קומה נמוכה ולבדוק האם יש מפתח ידני ולא חשמלי.

 מבחינת שבת( שהוא חדש אבל יותר בעייתי 2ן מספר , ולא בניי5או  3)בדירות ברחוב בגנו לבקש בניין מספר 

 

 מתרגמים מוסמכים, עברית-פולנית:

 228910323, 519770792 בוריס גרוס:

 borisgerus@gmail.comאימייל: 

 

 סיוע בהוצאת אזרחות פולנית,  ובחיפוש אחר שורשים פולניים:
  www.shorashim.pl  meszel@hotmail.com 505061910אולגה משל 

 . )באנגלית( מוזמנים להתקשר לשיחת ייעוץ חינם

 

mailto:magdabartosz29@gmail.com
mailto:magdabartosz29@gmail.com
mailto:jakubowski.waw@gmail.com
mailto:lucy.rashkovski@gmail.com
mailto:lucy.rashkovski@gmail.com
mailto:dafnailan1960@gmail.com
mailto:dafnailan1960@gmail.com
mailto:mshefi@gmail.com
mailto:mshefi@gmail.com
mailto:info@tourpoland.pl
mailto:info@tourpoland.pl
https://www.airbnb.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://okidoki.pl/wp/ceny/lang/en/
mailto:hosapartments@onet.pl
http://www.hosapartments.pl/
mailto:borisgerus@gmail.com
http://www.shorashim.pl/
mailto:meszel@hotmail.com
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 גניאולוגיה וחיפוש אחר שורשים ומידע משפחתי:
 ראה לעיל. ללא תשלום. –ח המכון ההיסטורי היהודי ג'י

 ראה לעיל. ללא תשלום.  –מרכז מידע במוזיאון היהודי 

 חלק ממדריכי הטיולים שנכתבו לעיל. בתשלום. 

 בתשלום.  .ראה לעיל –אולגה משל 

 

 רשימת ימי חופש פולניים וחגים יהודיים 2017 תשע"ז-תשע"ח:
 המידע לקוח מ:

www.timeanddate.com/calendar/custom.html?year=2017&country=14&hol=281&df=1 

 
יםיימי חופש פולנ  יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי 

    

זטבת תשע" ג 01.01.2017 שנה לועזית חדשה  ראשון 

זטבת תשע" ח 06.01.2017 חג שלושת המלכים ישיש   
זתשע"כ ניסן  16.04.2017 פסחא יום ראשון  ראשון 

זתשע" כא ניסן 17.04.2017 פסחא יום שני  שני 
זתשע"ה אייר  01.05.2017 יום העבודה  שני 
זתשע" ז אייר 03.05.2017 חג החוקה ירביע   

 ירידת הקדושים 
 )החג הירוק(

זתשע"י סיוון  04.06.2017  ראשון 

זאייר תשע" כא 15.06.2017 קורפוס קריסטי  חמישי 

 האימא הקדושה
 ויום הצבא הפולני

זתשע" אב כג 15.08.2017  שלישי 

חתשע" יב חשוון 01.11.2017 חג הקדושים ירביע   

חחשוון תשע" כב 11.11.2017 יום העצמאות הפולני  שבת 

יום ראשון – חג המולד חתשע" ז טבת 25.12.2017   שני 

יום שני –חג המולד  חתשע" ח טבת 26.12.2017  לישיש   

 

 

 יום בשבוע תאריך עברי תאריך לועזי חגים יהודיים
    

זיד אדר תשע" 12.03.2017 פורים  ראשון 

זטו ניסן תשע" 11.04.2017 פסח   שלישי 

שני פסח יום טוב  רביעי טז ניסן תשע"ז 12.04.2017 

ניש כא ניסן תשע"ז 17.04.2017 שביעי של פסח  
לישיש כב ניסן תשע"ז 18.04.2017 שמיני של פסח  

ביעיר ו סיוון תשע"ז 31.05.2017 שבועות  
שני שבועות יום טוב שע"זז סיוון ת 01.06.2017  יחמיש   

יחמיש א תשרי תשע"ח 21.09.2017 ראש השנה  

יום שני ראש השנה ישיש ב תשרי תשע"ח 22.09.2017   
 שבת י תשרי תשע"ח 30.09.2017 יום כיפור

 חמישי טו תשרי תשע"ח 05.10.2017 סוכות

שני טוב םסוכות יו יישש טז תשרי תשע"ח 06.10.2017   

"חכב תשרי תשע 12.10.2017 שמיני עצרת יחמיש   

יישש כג תשרי תשע"ח 13.10.2017 שמחת תורה  
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 ]לתשע"ח ראה בסוף הקובץ[ זתשע" 2016-2017זמני כניסת ויציאת שבת וחג 

  https://www.myzmanim.comהמידע לקוח מ: 

תאריך של ערב  שבת או חג
 שבת או ערב חג

כניסת שבת–יציאת שבת  

 2016אוקטובר  

1. Rosh Hashana  17:52 02/10 ראש השנה 

2. Rosh Hashana 18:58-18:56 03/10 ראש השנה יום שני 

Fast of Gedalyah 05:04-18:44 05/10 צום גדליה 

Vayelech (Shuva)  17:41-18:48 07/10 )שובה( וילך 

Yom Kippur  17:32-18:39 11/10 יום כיפור 

Haazinu 17:25-18:32 14/10 האזינו 

1. Sukkot  17:21 16/10 סוכות 

2. Sukkot (secound Yom Tov) 18:28-18:26 17/10 סוכות יום טוב שני 
Shabbat Chol Hamoed Sukkot 17:10-18:18 21/10 שבת חול המועד סוכות 

Shemini Aseret  17:06 23/10 שמיני עצרת 

Simchat Tora  18:16-18:12 24/10 שמחת תורה 

Bereshit  16:56-18:05 28/10 בראשית 
 2016נובמבר 

Noach  15:43-16:53 04/11 נח 

Lech Lecha  15:31-16:43 11/11 לך לך 

Vayerah  15:21-16:35 18/11 וירא 

Chayei Sara  15:13-16:29 25/11 חיי שרה 
 2016דצמבר 

Toldot  15:08-16:25 02/12 תולדות 

Vayetze  15:05-16:23 09/12 ויצא 

VaYishlach  15:05-16:24 16/12 וישלח 

Vayeshev  15:08-16:27 23/12 וישב 

Miketz (Chanuka)  )15:13-16:33 30/12 מקץ )חנוכה 
 2017ינואר 

Vayigash  15:21-16:40 06/01 ויגש 

Fast of 10 Tevet 05:51-16:30 08/01 צום עשרה בטבת 

Vayechi  15:31-16:50 13/01 ויחי 

Shmot  15:43-17:00 20/01 שמות 

Va’era  15:55-17:11 27/01 וארא 
 2017פברואר 

Bo  16:08-17:23 03/02 בא 

Beshalach (Shira)  )16:21-17:35 10/02 בשלח )שירה 

Yitro  16:35-17:47 17/02 יתרו 

Mishpatim (Shkalim)  16:48-17:59 24/02 )שקלים(משפטים 
 2017מרץ 

Teruma  17:00-18:11 03/03 תרומה 

Fast of Esther 04:22-18:10 09/03 תענית אסתר 

Tetzave (Zachor) 17:13-18:24 10/03 )זכור( תצווה 

Ki Tisa )Para) 17:25-18:36 17/03 )פרה( כי תשא 
Vayakhel–Pekudey )Hachodesh) 17:37-18:49 24/03 )החודש(פקודי  - ויקהל 

Vayikra   18:50-20:02 31/03 ויקרא 
 2017אפריל 

Tzav (Hagadol) 19:02-20:15 07/04 )הגדול( צו  

1. Pesach   19:07 10/04 פסח 

2. Pesach (secound Yom Tov) 20:20-20:23 11/04 פסח יום טוב שני 
Shabbat Chol Hamoed Pesach 19:14-20:29 14/04 ת חול המועד פסחשב 

https://www.myzmanim.com/
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7. Pesach  19:17 16/04 שביעי של פסח 

8. Pesach  20:33-20:35 17/04 שמיני של פסח 

Shemini   19:26-20:43 21/04 שמיני 

Tazria - Metzora  19:38-20:57 28/04  מצורע - תזריע 
 2017מאי 

Acharei Mot – Kedoshim 19:50-21:12 05/05  קדושים - אחרי מות 

Emor 20:01-21:26 12/05 אמור 

Behar – Bechukotai 20:12-21:40 19/05 בחוקותי  - בהר 

Bamidbar  20:22-21:53 26/05 במדבר 

1. Shavuot  20:27 30/05 שבועות 

2. Shavuot (secound Yom Tov)  22:03-22:01 31/05 שנישבועות יום טוב 
  2017יוני 

Naso  20:30-22:04 02/06 נשא 

Beha’alotcha  20:37-22:13 09/06 בהעלותך 

Shlach Lecha 20:41-22:18 16/06 שלח לך 

Korach  20:43-22:20 23/06 קורח 

Chukat  20:42-22:18 30/06 חוקת 
 2017יולי 

Balak  20:39-22:12 07/07 בלק 

Fast of 17 Tamuz 02:44-21:52 11/07 צום יז בתמוז 

Pinchas  20:33-22:03 14/07 פנחס 

Matot Masei 20:25-21:51 21/07 מטות מסעי 

Dvarim  20:15-21:38 28/07 דברים 

Tisha Be’Av Fast 20:28-21:18 31/07 צום תשעה באב 
 2017אוגוסט  

Va’etchanan  20:04-21:23 04/08 ואתחנן 

Eikev  19:50-21:07 11/08 עקב 

Re’eh  19:36-20:50 18/08 ראה 

Shoftim 19:21-20:33 25/08 שופטים 
 2017ספטמבר 

Ki Tetze 19:05-20:15 01/09 כי תצא 

Ki Tavo 18:49-19:58 08/09 כי תבוא 

Nitzavim – Vayelech  18:33-19:40 15/09 וילך -ניצבים 
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 חתשע" 2017-2018וחג  זמני כניסת ויציאת שבת

  https://www.myzmanim.comהמידע לקוח מ: 

תאריך של ערב  שבת או חג
 שבת או ערב חג

כניסת שבת–יציאת שבת  

 2017 ספטמבר 

1. Rosh Hashana  18:16 20/09 ראש השנה 

2. Rosh Hashana 19:23 21/09 ראש השנה יום שני 

Vayelech (Shuva)   18:16-19:23 22/09 )שובה(האזינו 

Fast of Gedalyah 04:43-19:10 24/09 צום גדליה 

Yom Kippur  18:00-19:07 29/09 יום כיפור 
 2017 אוקטובר

1. Sukkot  17:48 04/10 סוכות 

2. Sukkot (secound Yom Tov) 18:54 05/10 סוכות יום טוב שני 
Shabbat Chol Hamoed Sukkot 17:43-18:50 06/10 שבת חול המועד סוכות 

Shemini Aseret  17:30 11/10 שמיני עצרת 

Simchat Tora  18:37 12/10 שמחת תורה 

Bereshit  17:28-18:35 13/10 בראשית 

Noach  17:12-18:21 20/10 נח 

Lech Lecha  16:58-18:07 27/10 לך לך 

 2017נובמבר 

Vayerah  15:45-16:55 03/11 וירא 

Chayei Sara  15:33-16:45 10/11 חיי שרה 

Toldot  15:23-16:36 17/11 תולדות 

Vayetze  15:14-16:30 24/11 ויצא 
 2017דצמבר 

VaYishlach  15:09-16:25 01/12 וישלח 

Vayeshev  15:05-16:23 08/12 וישב 

Miketz (Chanuka)  )15:05-16:24 15/12 מקץ )חנוכה 

Vayigash  15:07-16:27 22/12 ויגש 

Fast of 10 Tevet 05:51-16:19 28/12 צום עשרה בטבת 

Vayechi  15:12-16:32 29/12 ויחי 
 2018ינואר 

Shmot  15:20-16:39 05/01 שמות 

Va’era  15:30-16:48 12/01 וארא 

Bo  15:41-16:58 19/01 בא 

Beshalach (Shira)  )15:53-17:09 26/01 בשלח )שירה 
 2018פברואר 

Yitro  16:06-17:21 02/02 יתרו 

Mishpatim (Shkalim)  16:19-17:32 09/02 )שקלים(משפטים 

Teruma  16:32-17:45 16/02 תרומה 

Tetzave (Zachor) 16:45-17:57 23/02 )זכור( תצווה 

Fast of Esther 04:43-17:54 28/02 תענית אסתר 
 2018מרץ 

Ki Tisa  16:58-18:09 02/03  כי תשא 

Vayakhel–Pekudey )Para) 17:11-18:22 09/03 (פרה)פקודי  - ויקהל 

Vayikra )Hachodesh)  17:23-18:34 16/03 )החודש(ויקרא 

Tzav (Hagadol) 17:35-18:47 23/03 )הגדול( צו  

1. Pesach   18:47 30/03 פסח 

2. Pesach (secound Yom Tov) 20:00-20:02 31/03 פסח יום טוב שני 
 2018אפריל 

7. Pesach  18:58 05/04 שביעי של פסח 

8. Pesach (secound Yom Tov) 18:59-20:13 06/04 שמיני של פסח 

https://www.myzmanim.com/
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Shemini   19:12-20:26 13/04 שמיני 

Tazria - Metzora  19:24-20:40 20/04  מצורע - תזריע 

Acharei Mot – Kedoshim 19:36-20:55 27/04  קדושים - אחרי מות 
 2018מאי 

Emor 19:47-21:09 04/05 אמור 

Behar – Bechukotai 19:59-21:24 11/05 בחוקותי  - בהר 

Bamidbar  20:10-21:38 18/05 במדבר 

1. Shavuot  20:11 19/05 שבועות 

2. Shavuot (secound Yom Tov) 21:41-21:43 20/05 שבועות יום טוב שני 

Naso  20:20-21:51 25/05 נשא 
 2018יוני 

Beha’alotcha  20:29-22:02 01/06 בהעלותך 

Shlach Lecha 20:36-22:12 08/06 שלח לך 

Korach  20:40-22:18 15/06 קורח 

Chukat  20:43-22:20 22/06 חוקת 

Balak  20:43-22:18 29/06 בלק 
 2018יולי 

Fast of 17 Tamuz 02:28-22:00 01/07 צום יז בתמוז 

Pinchas  20:40-22:13 06/07 פנחס 

Matot Masei 20:34-22:04 13/07 מטות מסעי 

Dvarim  20:27-21:53 20/07 דברים 

Tisha Be’Av Fast 20:43-21:36 21/07 צום תשעה באב 

Va’etchanan  20:17-21:40 27/07 ואתחנן 
 2018אוגוסט 

Eikev  20:06-21:25 03/08 עקב 

Re’eh  19:53-21:09 10/08 ראה 

Shoftim 19:39-20:53 17/08 שופטים 

Ki Tetze 19:24-20:36 24/08 כי תצא 

Ki Tavo 19:08-20:18 31/08 כי תבוא 

 2018ספטמבר 

Nitzavim 18:52-20:01 07/09 ניצבים 


