
ויקרא החול של לימי

מנחה
הדת מחזיקי 12.50

כולל הרבנים, 1.00
(כולל)          תורה          שערי

Whitefield Kolel
1.02 אגודה

בעלזא, הדת, מחזיקי 1.05
(קה"ח) ליובאוויטש תורה, שערי

ישרון, עדת 1.10
  אהל תורה

סאטמאר 37,  1.15
שערי תפילה,  .

חדש 
לצעירים ישיבה 1.25

הדת,    1.30   מחזיקי
דמשק אליעזר  .

הורעדאנקע 1.45
ליובאוויטש 2.15

אור תורה  2.30
2.45 כולל הרבנים

גור   3.05
הדת, החדש 3.30 מחזיקי

37 סאטמאר 3.40
הדת,    5.30   מחזיקי

אהל תורה  5.45
הדת מחזיקי  6.00

מרדכי בית 6.10
יעקב, שומרי 6.15 בית

הדת
הדת מחזיקי  6.20
הדת מחזיקי  6.40

6.55 בעלזא
37 סאטמאר 7.10
60 סאטמאר 7.15

קודש שבת לערב זמנים

6.22 שקיעה      6.07 שבת זמן

7.35 ר"ת הכוכבים 7.05  צאת

ויקהל-פקודי ה'
תשס"ט אדר   כ"ג

Thursday 19th March. ‘09               

#23

החודש ויקהל-פקודי-פ'
החודש  מברכים

קודש שבת ערב מנחה
הישיבות אגודה, חניכי 1.15

1.30   החדש

שבת וקבלת מנחה
גור,  ברסלב, אשכנז, נוסח ביהכ"נ כל  6.07

הרבנים, כולל ויזניץ, בית מרדכי, אליעזר, דמשק
בית יעקב יצחק, זכרון שערי שמים,

ירושלים, אגודה 6.12 אור
טשארטקוב מחזיקי הדת, 6.25

6.35 בעלזא
זכרון יחזק' 37, בית המדרש 6.45 סאטמאר

60 סאטמאר 6.50
6.57   אפטא

בשבת מנחה
עדת ישראל  12.50

חניכי הישיבות תורה, אהל 1.00
תפילה, החדש שערי  1.15

דמשק אליעזר הדת, 1.30 מחזיקי
ירושלים, בעלזא,     אור

אהל תורה  2.00
שערי תורה  4.00

ישרון עדת 5.15
שערי תפילה  5.30

הדת, החדש שומרי 5.35
אהל תורה תורה, הרבנים, עזרת כולל  5.37

עץ חיים, לצעירים, ישיבה הישיבות, חניכי  5.40
שמים שערי

זכרון יצחק ברסלב, אברכים,  5.45
דמשק אליעזר, בית שערי תפילה,  5.55

גור, אגודה מרדכי ,
טשארטקוב ישראל, בית 6.03

ירושלים,  ויזניץ 6.05  אור
הדת מחזיקי 6.13

6.25  בעלזא
60 סאטמאר סאטמאר 37, 6.30

7.00  אפטא

מעריב
הדת שומרי יעקב, בית *6.00

הדת מחזיקי בזמנו
בית מרדכי  7.15

(כולל) תורה ישרון, שערי עדת 7.20
ישיבה לצעירים  7.25

מור-ליין תורה, עזרת 7.30
הרבנים (אוצר) 7.35 כולל

37 סאטמאר Whitefield Kolel  7.45
60 סאטמאר

שערי תורה בעלזא,  7.50
8.00 דמשק אליעזר

הדת מחזיקי 8.15
בית ישראל ,37 סאטמאר גור,  8.45

הדת מחזיקי 9.15
הדת, עץ חיים 9.45  מחזיקי

אהל תורה מרדכי, בית בעלזא,  10.00
   37 סאטמאר הדת, 10.15   מחזיקי

סאטמאר 60   
הורודענקא 10.30

הדת מחזיקי 11.00
37 סאטמאר 11.15
הדת מחזיקי 11.30

בערך *

חמישי יום חודש ראש

יום א   יום ה       
6.33 שקיעה: 6.25 
7.17 צאה"כ: 7.09 
7.47   7.39 ר"ת:  

6.23 שקיעה 
7.13 מוצש"ק 

7.36 ר"ת



צו של לימי החול

מנחה
הדת 1.50 מחזיקי
הדת 3.30 מחזיקי
הדת 5.30 מחזיקי

אהל תורה 5.45
הדת 6.00 מחזיקי
6.45 מחזיקי הדת
,37 סאטמאר 7.00

מרדכי  בית
בעלזא, 7.05

60  סאטמאר

תורה, אהל 7.15
הרבנים,   כולל

 מחזיקי הדת
הדת, מחזיקי 7.30
הדת  שומרי

הדת מחזיקי 7.55
,37 סאטמאר 8.25
60  סאטמאר

מעריב
7.20 גור

הדת* שומרי 7.40
הדת מחזיקי בזמנו
ישראל בית 8.45
סאטמאר 37, 9.00

60  סאטמאר
הדת 9.15 מחזיקי

חיים מחזיקי הדת, עץ 9.45
מרדכי, בית תורה, אהל 10.00

 בעלזא
מחזיקי הדת, 10.15
37  סאטמאר
60  סאטמאר

הורודענקא 10.30

הדת מחזיקי 11.00
37 סאטמאר 11.15
הדת מחזיקי 11.30
37 סאטמאר 12.00

*בערך

קודש שבת לערב זמנים
6.34 שקיעה  6.20 שבת זמן
7.48 ר"ת 7.19 הכוכבים צאת

יום א   יום ה       
7.45 שקיעה: 7.38 
8.30 צאה"כ: 8.23 
ר"ת:  8.52  8.59

 is compiled by מנין צעטל 
the Minyan Line  0161 792 0161

ויקרא
קודש שבת ערב מנחה

הישיבות אגודה, חניכי 1.15
1.30   החדש

שבת וקבלת מנחה
גור,  ברסלב, אשכנז, נוסח ביהכ"נ כל  6.20

הרבנים, כולל ויזניץ, בית מרדכי, אליעזר, דמשק
בית יעקב יצחק, זכרון שערי שמים,

ירושלים, אגודה 6.25 אור
טשארטקוב מחזיקי הדת, 6.40

6.45 בעלזא
זכרון יחזק' 37, בית המדרש 6.55 סאטמאר

60 סאטמאר 7.00
7.10   אפטא

בשבת מנחה
עדת ישראל  12.50

חניכי הישיבות תורה, אהל 1.00
תפילה, החדש שערי  1.15

דמשק אליעזר הדת, 1.30 מחזיקי
ירושלים, בעלזא,     אור

אהל תורה  2.00
הדת מחזיקי  4.30

ישרון עדת 5.30
5.40 שערי תפילה, כולל הרבנים

הדת שומרי  5.45
עזרת תורה, הישיבות, חניכי החדש,  5.50

שמים חיים, שערי תורה, עץ אהל
5.55 אברכים

זכרון יצחק ברסלב,  6.00
שערי תפילה 6.05

מרדכי ,גור, בית אליעזר, דמשק  6.10
אגודה

טשארטקוב ישראל, בית 6.15
ירושלים,  ויזניץ 6.20  אור

הדת מחזיקי 6.27
60 סאטמאר בעלזא, סאטמאר 37, 6.40

7.10  אפטא

ר"ת 7.49    7.27 מוצש"ק שקיעה 6.36   

Help us Help You! 
Please send us the updates of your shul!

Text to 07515 420 590      Email. ads.couponbook@gmail.com       Fax. 0161 708 8446
On behalf of the Kehilla we would like to thank the Minyan Line and all those who sent in the 

updates of their shul, they have a part in many people davening with a minyan.
We would also like to thank those who have the Zechus to support this important booklet.

To sponsor a day a week or a booklet please contact us asap.
If your organazation has an important notice, please send it to us and we will try to put it in free of charge.

הפסח לחג לוח הציבור יופיע בקרוב
תפילה זמני להודיע או לפרסם לתרום,

0161.708.8446 הציבור ללוח להתקשר נא
ישיר 0161.880.2444 לשלוח פקס גם ניתן


