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ערב שבת קודש
   מנחה

   2.00    החדש
   2.15    אגודה

   6.30    שערי תורה
זמנים לערב שבת קודש
זמן שבת    9.27
שקיעה    9.41

צאת הכוכבים       10.48
ר"ת    10.55  

7.56 פלג (לבוש)  
8.39 פלג (תרה"ד) 

שקיעה: 9.41   
מוצאי ש"ק: 11.00   

 Compiled by Minyan Line 792.0161

מנחה וקבלת שבת (לבוש)
שערי שמים   7:00

אור ירושלים, זכרון יצחק   7:30
אגודה, בית ישראל, דמשק אליעזר,    7:35

עזרת תורה  
אהל תורה, בית מרדכי, החדש,   7:40

עדת ישרון, חניכי הישיבות, כולל,  
עץ חיים, שומרי הדת, שערי תפלה  

אברכים, ישיבה לצעירים  
בית יעקב  7:45

מנחה וקבלת שבת (תה"ד)
ברסלב   7:55

גור   8:05
וויזניץ   8:10

בית מרדכי  8:15
מחזיקי הדת, טשארטקוב  8:20

באבוב, בעלזא  8:25

מנחה וקבלת שבת (זמן)
אפטא  9:05

סאטמאר 37  10:00
סאטמאר 60   10:05
מחזיקי הדת  10:10

מנחה שבת [פרק ד']
אהל תורה, דמשק אליעזר   2:00

מחזיקי הדת  4:30
ישיבה לצעירים  5:00

אגודה, אהל תורה, אור ירושלים,   6:00
           דמשק אליעזר, חניכי הישיבות,

           כולל הרבנים, מחזיקי הדת, עזרת תורה, 
           עץ חיים

זכרון יצחק, עדת ישרון   6:05
שערי תורה, האלבערשטאדט  6:15

אברכים, בית מרדכי, החדש, שערי תפלה   6:30
בית ישראל  6:45
טשארטקוב   7:15

אהל תורה, חניכי הישיבות, מחזיקי הדת    7:30
שערי שמים   9:05
ברסלב, גור  9:10

אפטא, וויזניץ   9:25
שומרי הדת  9:30
סאטמאר 37   9:35

באבוב  9:40
סאטמאר 60  9:45

בעלזא  9:50
אור ירושלים  9:55
מחזיקי הדת  10:00

מעריב
מור ליין*   7:45

עדת ישרון*, עץ חיים*   7:50
אור ירושלים*, בית יעקב*,         7:55

         דמשק אליעזר, שומרי הדת*
אהל תורה   8:30

8:40    מחזיקי הדת
עזרת תורה   9:40

דמשק אליעזר, עץ חיים   9:45
אגודה, אהל תורה, בית מרדכי   10:00

ישיבה לצעירים   10:05
בית ישראל   10:15

החדש, שערי תורה  10:45
בזמנו  גור, מחזיקי הדת, 

         דמשק אליעזר, בעלזא
10:50   בית מרדכי, הורודענקא, 
עזרת תורה, שערי תפלה,   

כולל הרבנים  
אהל תורה, סאטמאר 37,   10:55

         סאטמאר 60
החדש, מחזיקי הדת  11:00

סאטמאר 37  11:15
מחזיקי הדת  11:30
סאטמאר 37  12:00

*בערך  

                     יום א    יום ה
שקיעה:     9.41   9.40

  צאה"כ:     10.48  10.46
  ר"ת:         10.54  10.53

 מנחה
הורודענקא, מחזיקי הדת   1:55

מחזיקי הדת    5:30
אהל תורה, עזרת תורה    5:45

דמשק אליעזר, מחזיקי הדת    6:00
כולל פינטו  6:30

מחזיקי הדת    6:45
אגודה, בית מרדכי,    7:00

         סאטמאר 37, חניכי הישיבות
בעלזא, ישיבה לצעירים,    7:05

          סאטמאר 60
אהל תורה, הורדענקא,    7:15
         החדש, כולל הרבנים, 

         מנשסתר ישיבה,
         מחזיקי הדת, שערי תפלה

היכל התורה (גור)  7:20
מור ליין*   7:30

דמשק אליעזר*, שערי תורה  7:35
עדת ישרון*,  עץ חיים*  7:40

אור ירושלים*, בית יעקב*,    7:45
          שומרי הדת*         

בעלזא  7:50
מחזיקי הדת*  8:15

בית ישראל  8:40
בעלזא, גור, סאטמאר 37  8:45

מחזיקי הדת  9:15
דמשק אליעזר*  9:30

מחזיקי הדת  9:45
מחזיקי הדת  10:15

סאטמאר 37, סאטמאר 60  10:25
*מנחה ומעריב   

לימות החול חקת בלק

This booklet includes times for
שבעה עשר בתמוז
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חקת בלק
ערב שבת קודש

  מנחה
  2.00    החדש
  2.15    אגודה

  6.30    שערי תורה
זמנים לערב שבת קודש
זמן שבת    9.25
שקיעה    9.39

צאת הכוכבים       10.45
ר"ת    10.53  

7.54 פלג (לבוש)  
8.37 פלג (תרה"ד) 

שקיעה: 9.38   
מוצאי ש"ק: 10.55     Compiled by Minyan Line 792.0161

מנחה וקבלת שבת (לבוש)
שערי שמים   7:00

אור ירושלים, זכרון יצחק   7:30
אגודה, בית ישראל, דמשק אליעזר,    7:35

           עזרת תורה
אהל תורה, בית מרדכי, החדש,   7:40

עדת ישרון, חניכי הישיבות, כולל,  
עץ חיים, שומרי הדת, שערי תפלה  

אברכים, ישיבה לצעירים  
בית יעקב  7:45

מנחה וקבלת שבת (תה"ד)
ברסלב   7:55

גור   8:02
וויזניץ   8:07

בית מרדכי, מחזיקי הדת  8:15
בעלזא, טשארטקוב   8:20

8:25       באבוב

מנחה וקבלת שבת (זמן)
אפטא  9:05

סאטמאר 37  10:00
סאטמאר 60, מחזיקי הדת   10:05

מנחה שבת [פרק ה']
אהל תורה, דמשק אליעזר   2:00

מחזיקי הדת  4:30
ישיבה לצעירים  5:00

אגודה, אהל תורה, אור ירושלים,   6:00
           דמשק אליעזר, חניכי הישיבות,

           כולל הרבנים, מחזיקי הדת, עזרת תורה, 
           עץ חיים

זכרון יצחק, עדת ישרון   6:05
שערי תורה, האלבערשטאדט  6:15

אברכים, בית מרדכי, החדש, שערי תפלה   6:30
בית ישראל  6:45
טשארטקוב   7:15

אהל תורה, חניכי הישיבות, מחזיקי הדת    7:30
שערי שמים   9:00

ברסלב  9:05
גור  9:10

אפטא, וויזניץ, שומרי הדת     9:25
סאטמאר 37   9:35

9:40      באבוב 
בעלזא, סאטמאר 60  9:45

אור ירושלים  9:50
9.55      מחזיקי הדת

                     יום א    יום ה
שקיעה:     9.38   9.35

  צאה"כ:     10.43  10.39
  ר"ת:         10.51  10.49

לימות החול פנחס

Compiled by Minyan Line 792.0161

מעריב
מור ליין*, עדת ישרון*   7:45

בית יעקב*, שומרי הדת*,    7:50
         עץ חיים*

אור ירושלים*, דמשק אליעזר  7:55
אהל תורה   8:30

מחזיקי הדת  8:40
דמשק אליעזר, עזרת תורה   9:40

עץ חיים   9:45
אגודה, אהל תורה, בית מרדכי   10:00

ישיבה לצעירים   10:05
בית ישראל,   10:15

החדש, שערי תורה  10:45
בזמנו  גור, מחזיקי הדת, 

         דמשק אליעזר, בעלזא
10:45   בית מרדכי, הורודענקא, 
עזרת תורה, שערי תפלה,   

כולל הרבנים  
אהל תורה, סאטמאר 37,   10:50

         סאטמאר 60
החדש, מחזיקי הדת  11:00

סאטמאר 37  11:15
מחזיקי הדת  11:30
סאטמאר 37  12:00

*בערך  

 מנחה
הורודענקא   1:55

מחזיקי הדת    2:00
מחזיקי הדת    5:30

אהל תורה, עזרת תורה    5:45
דמשק אליעזר, מחזיקי הדת    6:00

כולל פינטו  6:30
מחזיקי הדת    6:45

אגודה, בית מרדכי,    7:00
         סאטמאר 37, חניכי הישיבות

בעלזא, ישיבה לצעירים,    7:05
          סאטמאר 60

אהל תורה, הורדענקא,    7:15
         החדש, כולל הרבנים, 

         מנשסתר ישיבה,
         מחזיקי הדת, שערי תפלה

היכל התורה (גור)  7:20
מור ליין*   7:30

דמשק אליעזר*, עדת ישרון*,     7:35
שערי תורה  

בית יעקב*, עץ חיים*,  7:40
שומרי הדת*  

אור ירושלים*,   7:45
בעלזא  7:50

מחזיקי הדת*  8:15
בית ישראל  8:40

בעלזא, גור, סאטמאר 37  8:45
מחזיקי הדת  9:15

דמשק אליעזר*  9:25
מחזיקי הדת  9:40
מחזיקי הדת  10:10

סאטמאר 37, סאטמאר 60  10:20
*מנחה ומעריב   



  צאה"כ וסוף תענית: 10:39   
  ר"ת: 10:49   

מעריב (מוצאי תענית)
דמשק אליעזר  7:55

מחזיקי הדת   8:33
שערי תפלה   10:15

אהל תורה, דמשק אליעזר  10:20
בית מרדכי, ישיבה לצעירים     10:25

מחזיקי הדת  10:27
גור  10:29

סאטמאר 37  10:36
אהל תורה, מחזיקי הדת,   10:39
סאטמאר 60, עזרת תורה,   

שערי תפלה  
מחזיקי הדת  10:49

 
*בערך  

1:14am     :התחלת התענית 
 הנץ:                 4:52  
 חצות:                         1:14  

 מנחה
מחזיקי הדת, ישיבה לצעירים   1:56

אהל תורה, דמשק אליעזר    2:00
מחזיקי הדת    5:30

אהל תורה, עזרת תורה    5:45
מחזיקי הדת    6:00
סאטמאר 37    7:00

אהל תורה, מחזיקי הדת,       7:15
שערי תפלה  

עדת ישרון*, דמשק אליעזר*   7:25
מחזיקי הדת*  8:00

גור  8:45
מחזיקי הדת, בית מרדכי,     9:10

שומרי הדת*  
דמשק אליעזר*  9:15

מחזיקי הדת, סאטמאר 37  9:50
סאטמאר 60  9:55

*מנחה ומעריב   

שחרית
דמשק אליעזר   6:30

מחזיקי הדת, עזרת תורה    6:35
עדת ישורון, שערי תפלה   6:50

דמשק אליעזר, שומרי הדת,       7:00
אהל תורה  

בית מרדכי  7:20
מחזיקי הדת, אהל תורה    7:25

סאטמאר 37   7:30
דמשק אליעזר    7:40

גור, מחזיקי הדת,   7:45
ישיבה לצעירים  

סאטמאר 37   7:50
מחזיקי הדת  8:20

סאטמאר 37, סאטמאר 60  8:30
סאטמאר 37  9:00
סאטמאר 37  9:30

  מנחה גדולה:               1:56  
  שקיעה:                       9:35 

לשבעה עשר בתמוז

 Removal of ‘ayin horah’ and fears through
‘The tradition of ‘Blei Gissen  by 

The esteemed Rebetzen will be in 
Manchester

 from Sunday 21 June until Monday 29th June
For appointments call

0161 740 4841   07977 567 015

Rebetzen A. Miller
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This sunday
open till 3pm






