
 

ם י נ מ ז  
 

LATEST TIME FOR 
EATING CHOMETZ 

Wednesday, April 8  
BEFORE  
10:46am  

  סוף זמן אכילת חמץ  י"ד ניסן רביעי יום

BURNING OF CHOMETZ 
AND THE SAYING OF 
KOL CHAMIRO 

Wednesday, April 8  
BEFORE 
11:52am 

 י"ד ניסן רביעי יום

סוף זמן 
   החמץ( )שריפת הביעור

  ואמירת כל חמירא

MIDDAY  Wednesday, April  8   12:57pm  חצות היום  יום רביעי י"ד ניסן 

EIRUV TAVSHILIN  Wednesday, April 8    עירוב תבשילין ערב פסח רביעי יום  

CANDLE LIGHTING Wednesday, April 8  7:10 pm  הדלקת נרות יו"ט י"ד ניסן רביעי יום  

MIDNIGHT 
First night Pesach, 
April 9 

12:56am 
' דפסח,  ליל א

 ניסן "וט
 חצות הלילה 

LATEST TIME FOR 
SHMA FIRST AND 
SECOND DAYS OF 
PESACH 

April 9- April 10  
BEFORE 
9:38 am  

 ט"ז ניסן -ט"ו 

סוף זמן קריאת שמע 
  ב' דפסחוא'  יום

CANDLE LIGHTING 
AFTER NIGHTFALL 
SECOND NIGHT OF 
PESACH 

April 9  
AFTER 

8:12 pm  
יום חמישי 

 ט"ז  ליל – בלילה

ב'   ליל הדלקת נרות
 דפסח

CANDLE LIGHTING  
SECOND DAY OF 
PESACH   BEFORE 
SHABBOS 

April 10  7:12pm   ט"ז ניסן -יום שישי 

' ב וםיהדלקת נרות 
  שבתערב , דפסח

MOTZEI SHABBOS 
CHOL HAMOED 

Shabbos, April 11  
AFTER 

8:14 pm  
 ניסן ליל י"ח

שבת חול  מוצאי
  המועד

CANDLE LIGHTING 
(SHVI’I SHEL PESACH) 

Tuesday, April 14  7:16 pm  כ' ניסן שלישי יום 
הדלקת נרות ערב 

  של פסח  שביעי

LATEST TIME FOR 
SHEMA 7TH DAY 

Wednesday, April 15  
BEFORE 
9:34am  

שביעי של -כ"א ניסן
 פסח

   סןף זמן קריאת שמע

CANDLE LIGHTING 
(ACHARON SHEL 
PESACH) 

Wednesday, April 15  
AFTER 

8:19 pm  
 כ"א ניסן רביעי יום

הדלקת נרות ליל 
  של פסח  אחרון

PESACH IS OVER 
Motzei Yom Tov, 
Thursday, April 16  

AFTER 

8:20 pm  
ום י ,יו"ט מוצאי

 כ"ב ניסןחמישי, 
מוצאי יו"ט אחרון של 

  פסח
 

הזמנים שנכתבו כאן הם לשכונת קראון הייטס. כיון שאי אפשר לצמצם, וישנם כמה גורמים היכולים להשפיע על   הערה כללית: 
  .ולא לחכות לרגע האחרון - מה –הדיוק בזה, לפיכך ראוי להקדים ]או לאחר, לפי הענין[ את הזמן במידת

 

General Note: The times listed below are for Crown Heights only. Since one can never achieve complete 
precision, and many factors may influence the accuracy of these times, it is recommended to begin earlier 
than the time listed and not wait until the last minute (e.g., for the start of Shabbos), or to wait extra time, 
when that is the appropriate precaution (e.g., at the close of Shabbos). 


