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שקיעה: 9.33   
מוצאי ש"ק: 10.47     Compiled by Minyan Line 792.0161

                     יום א    יום ה
שקיעה:     9.32   9.28

  צאה"כ:     10.35  10.29
  ר"ת:         10.46  10.42

לימות החול מטות מסעי

פנחס
9th July 2009

פנחס
ערב שבת קודש

   מנחה
   2.00    החדש
   2.15    אגודה

   6.30    שערי תורה
זמנים לערב שבת קודש
זמן שבת    9.20
שקיעה    9.27

צאת הכוכבים       10.38
ר"ת    10.48  

7.51 פלג (לבוש)  
8.33 פלג (תרה"ד) 

מנחה וקבלת שבת (לבוש)
שערי שמים   7:00

אור ירושלים, זכרון יצחק' אגודה,    7:30
דמשק אליעזר, עזרת תורה  

אהל תורה, בית מרדכי, החדש,   7:35
עדת ישרון, חניכי הישיבות, כולל,  
עץ חיים, שומרי הדת, שערי תפלה  

אברכים, ישיבה לצעירים, בית ישראל  
בית יעקב  7:40

מנחה וקבלת שבת (תה"ד)
ברסלב   7:51

גור   7:58
וויזניץ   8:03

בית מרדכי, מחזיקי הדת  8:10
טשארטקוב  8:15

באבוב, בעלזא  8:20

מנחה וקבלת שבת (זמן)
אפטא  9:00

סאטמאר 37  9:55
סאטמאר 60, מחזיקי הדת   10:00

מנחה שבת [פרק ו']
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   8:55

ברסלב  8:57
גור  9:05

שומרי הדת   9:15
אפטא, וויזניץ   9:20

סאטמאר 37   9:30
באבוב  9:33
בעלזא  9:35

סאטמאר 60  9:40
אור ירושלים  9:42
מחזיקי הדת  9:47

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, החדש,    7:15
ליובאויטש, כולל הרבנים,   

מנשסתר ישיבה, מחזיקי הדת,   
שערי תפלה  

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

*עדת ישרון  
*בית יעקב, *עץ חיים,   7:35

שערי תורה, *שומרי הדת   
*אור ירושלים  7:45

בעלזא  7:50
*מחזיקי הדת  8:15

בית ישראל, בעלזא, גור,   8:45
סאטמאר 37  
מחזיקי הדת  9:10

*דמשק אליעזר  9:20
מחזיקי הדת  9:30
מחזיקי הדת  10:00
סאטמאר 37  10:10
10:15  סאטמאר 60

    
מעריב

*מור ליין, *עדת ישרון,    7:45
*בית יעקב, *עץ חיים,   

*שומרי הדת   
דמשק אליעזר   7:50
*אור ירושלים    7:55

אהל תורה, מחזיקי הדת   8:30
עזרת תורה  9:30

דמשק אליעזר   9:35
עץ חיים   9:45

אגודה, אהל תורה, בית מרדכי   10:00
ישיבה לצעירים   10:05

בית ישראל  10:15
בזמנו  גור, מחזיקי הדת, 

דמשק אליעזר, בעלזא, החדש  
בית מרדכי, הורדענקא,   10:35
עזרת תורה, שערי תפלה  

10:40  אהל תורה, כולל הרבנים
סאטמר 37, סאטמאר 60,   10:45

החדש, שערי תורה  
החדש, מחזיקי הדת  11:00

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

*בערך  



Purchase 3 Tickets for £25
 before 16 July כ"ד תמוז

For a chance to 
win this extra prize

Win a holiday house
In Eckstien’s Camp, Coniston.

Sponsored by:

Picture for illustration only
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 Compiled by Minyan Line 792.0161

מטות מסעי
מברכים החודש

ערב שבת קודש
  מנחה

  2.00    החדש
  2.15    אגודה

  6.30    שערי תורה

זמנים לערב שבת קודש
זמן שבת    9.13
שקיעה    9.29

צאת הכוכבים       10.28
ר"ת    10.39  

7.45 פלג (לבוש)  
8.25 פלג (תרה"ד) 

שקיעה: 9.26   
מוצאי ש"ק: 10.36   

                     יום א    יום ה
שקיעה:     9.24   9.19

  צאה"כ:     10.24  10.17
  ר"ת:         10.38  10.32

לימות החול דברים

Compiled by Minyan Line 792.0161

מנחה וקבלת שבת (לבוש)
שערי שמים   7:00

אגודה, דמשק אליעזר, עזרת תורה   7:25
אור ירושלים, זכרון יצחק   7:30

אהל תורה, בית מרדכי, החדש,  
עדת ישרון, חניכי הישיבות, כולל,  
עץ חיים, שומרי הדת, שערי תפלה  

אברכים, ישיבה לצעירים  
בית יעקב, בית ישראל  7:35

מנחה וקבלת שבת (תה"ד)
ברסלב   7:45

גור   7:50
וויזניץ   7:55

בית מרדכי, מחזיקי הדת  8:05
טשארטקוב   

בעלזא  8:10
8:15       באבוב

מנחה וקבלת שבת (זמן)
אפטא  8:53

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

מנחה שבת [פרק א']
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
ברסלב  8:46

שערי שמים   8:50
גור  8:58

שומרי הדת     9:05
אפטא, וויזניץ   9:13

סאטמאר 37, באבוב   9:25
בעלזא, אור ירושלים   9:30

9.35      מחזיקי הדת, סאטמאר 60

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, החדש,    7:15
ליובאויטש, כולל הרבנים,   

מנשסתר ישיבה, מחזיקי הדת,   
שערי תפלה  

היכל התורה (גור)  7:20
*דמשק אליעזר, *עדת ישרון,   7:25

*עץ חיים  
*מור ליין, *בית יעקב,   7:30

*שומרי הדת  
שערי תורה  7:35

*אור ירושלים  7:45
בעלזא  7:50

*מחזיקי הדת  8:15
בית ישראל, בעלזא, גור,   8:45

סאטמאר 37  
מחזיקי הדת  9:05

*דמשק אליעזר  9:10
מחזיקי הדת  9:20
מחזיקי הדת  9:50

סאטמאר 37, סאטמאר 60  10:05

מעריב 
*עדת ישרון, *בית יעקב,   7:40

*עץ חיים, *שומרי הדת  
*מור ליין, דמשק אליעזר   7:45

*אור ירושלים  7:55
אהל תורה, מחזיקי הדת   8:30

דמשק אליעזר   9:25
עזרת תורה  9:30

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

ישיבה לצעירים   10:05
בית ישראל  10:15

בזמנו  גור, מחזיקי הדת, דמשק אליעזר
בעלזא  

בית מרדכי, עזרת תורה,   10:25
שערי תפילה  

הורדענקא, כולל הרבנים,   10:30
אהל תורה, החדש   

מחזיקי הדת  10:35
סאטמאר 37, סאטמאר 60  10:40

החדש, שערי תורה  10:45
החדש, מחזיקי הדת  11:00

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

*בערך  

ראש חודש ביום ד' בשבת







THE NEXT EDITION OF THE
 MAGNET ADVERTISER FOR

WHICH IS SENT OUT FREE
 TO ALL HOUSES HERE IN 

MANCHESTER 

IS COMING OUT SOON    

TO ADVERTISE PLEASE CALL 

0161 792 1530 OR 07790 666 229

תש"ע 
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Call Daniel Gefen: 07979 213 130

Grapevine613@gmail.com

Get a Full UK Driving License
Transformed from your Israeli,

or American License

100% Legal!
We do all the work -

all you do is sign!

Full UK license
 received within

 just 3 weeks!
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Evening calls only.

holiday house matchmakers

Looking to rent out your house or rent a house in
Manchester, London or Gateshead

during the summer holidays?
Add your name to our list and be amazed how easy 

it can be arranged.
Please phone 0161 792 6792 / 07875 826 956

Looking forward to hearing from you.



07501.556.552
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