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המשך בעמוד קמק
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:198:538:549:259:2610:3010:3019:0318:5519:2719:1918:3519:28באר שבע  )ק(

6:146:178:528:539:249:2510:2910:2919:0318:5519:2819:2018:2519:29חיפה )ק( 

6:126:168:518:529:239:2410:2810:2719:0318:5519:2719:1918:1519:27ירושלים )ק( 

6:166:208:538:549:269:2710:3010:3019:0318:5519:2719:1918:3519:29תל אביב )ק(

6:136:228:599:029:319:3410:3810:4019:3219:2020:0219:4919:0220:03אוסטריה וינה )ק(

6:336:248:528:479:249:1910:2310:1818:0518:1018:3118:3617:5218:46אוסטרליה מלבורן )ח(

6:196:279:039:069:359:3810:4210:4319:3119:2020:0119:4919:0219:53אוקראינה אודסה )ק(

5:596:088:448:489:179:2010:2410:2519:1719:0419:4719:3418:4619:38אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:236:329:099:129:419:4510:4910:5019:4419:3020:1520:0119:1220:05אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:156:249:019:059:339:3710:4110:4319:3719:2420:0919:5519:0619:59אוקראינה קייב )ק(

5:485:568:348:379:069:0910:1310:1419:0618:5319:3619:2318:3519:27אוקראינה דונייצק )ק(

6:466:539:309:3210:0210:0411:0811:0919:5719:4520:2620:1419:2720:27איטליה מילאנו )ק(

6:026:008:358:339:059:0310:0810:0618:2318:2118:4418:4218:0318:46אקוואדור קיטו )ח(

7:056:569:249:199:579:5110:5510:5118:4018:4419:0519:0918:2619:19ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:577:4710:1810:1210:4910:4311:4711:4219:3019:3619:5720:0319:1820:07ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:366:429:169:189:489:5010:5410:5419:3319:2420:0019:5019:0619:54ארה״ב בולטימור )ק(

6:236:299:059:079:379:3910:4310:4319:2519:1519:5219:4218:5719:53ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:246:309:059:079:379:3910:4310:4419:2519:1519:5119:4118:5719:53ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:587:049:409:4210:1210:1411:1811:1920:0319:5320:3120:2019:3520:31ארה״ב דטרויט )ק(

6:587:019:349:3510:0710:0711:1111:1119:4219:3420:0519:5819:1620:07ארה״ב היוסטן )ק(

6:256:309:049:059:369:3710:4110:4119:1719:0919:4219:3318:5119:42ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:007:039:359:3510:0810:0811:1211:1119:3819:3220:0119:5519:1420:04ארה״ב מיאמי )ק(

6:206:269:009:029:339:3510:3910:3919:2019:1019:4719:3618:5219:49ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:166:228:599:019:309:3210:3610:3719:2219:1219:4919:3918:5419:49ארה״ב שיקאגו )ק(

6:276:228:588:549:279:2410:2810:2518:3618:3718:5818:5818:1919:02בוליביה לה פאס )ח(

6:597:089:459:4910:1810:2111:2511:2720:2220:0820:5420:4019:5020:56בלגיה אנטוורפן )ק(

6:597:089:469:4910:1810:2111:2511:2720:2320:0920:5420:4119:5120:56בלגיה בריסל )ק(

6:066:178:569:019:289:3210:3710:3919:4219:2720:1720:0119:0920:05בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:096:038:348:309:059:0110:0510:0218:0218:0418:2418:2617:4618:33ברזיל ס.פאולו )ח(

5:555:498:208:168:518:479:519:4817:4917:5018:1118:1317:3218:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:156:259:039:079:359:3910:4310:4519:4219:2820:1420:0019:1020:15בריטניה לונדון )ק(

6:216:329:109:149:429:4610:5010:5319:5319:3820:2620:1119:2020:28בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:216:319:089:129:419:4510:4910:5119:4819:3420:2120:0719:1620:11גרמניה ברלין )ק(

6:416:509:299:3210:0010:0411:0811:1020:0519:5220:3720:2319:3420:27גרמניה פרנקפורט )ק(

6:106:038:368:319:069:0210:0610:0318:0418:0618:2718:2917:4818:33דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:226:238:558:559:289:2710:3110:3018:5218:4719:1419:0918:2919:13הודו בומביי )ח(

6:176:188:518:519:239:2310:2610:2518:4918:4419:1119:0618:2619:10הודו פונה )ח(

6:046:128:498:529:219:2410:2810:2919:1919:0719:4919:3718:4919:41הונגריה בודפשט )ק(

6:326:389:139:159:459:4710:5110:5119:3319:2320:0019:5019:0519:54טורקיה איסטנבול )ק(

6:557:009:359:3610:0710:0911:1311:1319:5219:4220:1820:0819:2420:12יוון אתונה )ק(
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