
בחוקותי בהר
קודש שבת ערב

מנחה
החדש  2.00
אגודה 2.15

תורה שערי 6.30
קודש שבת לערב זמנים

שבת   8.48    זמן
   שקיעה   9.02

הכוכבים   9.59    צאת
   ר"ת   10.16  

7.24 (לבוש)  פלג
8.02 (תרה"ד)  פלג

שקיעה: 9.04   
ש"ק: 10.10    מוצאי

10.17 ר"ת:

בחוקותי - בהר ה'
14th May 2009

#26

 Compiled by Minyan Line 792.0161

(לבוש) וקבלת שבת מנחה
יצחק 7.00    זכרון

תורה עזרת אליעזר, דמשק 7.04
ישרון, עדת בית מרדכי, החדש, אהל תורה,  7.10 

תפלה, שערי חיים, עץ כולל, הישיבות,          חניכי
ישיבה לצעירים אבריכים, הדת, שומרי  

ישראל בית יעקב, בית 7.15

(תרה"ד) שבת וקבלת מנחה
שמים שערי 7.00
גור, ברסלב 7.25

ירושלים אור וויזניץ, 7.30
הדת מחזיקי מרדכי, בית 7.40

בעלזא טשארטקוב, 7.45
באבוב  7.55

(זמן) שבת וקבלת מנחה
אפטא 8.30
בעלזא 9.10

הדת 9.20     מחזיקי
סאטמאר 37  9.25
סאטמאר 60  9.30

ה' פרק אבות מנחה בשבת פרקי
אליעזר דמשק תורה, אהל 2.00

הדת מחזיקי 4.30
לצעירים ישיבה 5.00

אגודה אליעזר, דמשק תורה, אהל 6.00
מחזיקי הדת,  כולל הרבנים,   
עזרת תורה,  חניכי הישיבות,   

ירושלים אור חיים, עץ
ישרון עדת יצחק, זכרון 6.05

תורה, האלבערשטאדט שערי 6.15
החדש,  מרדכי, בית אברכים,  6.30

תפלה שערי
ישראל בית 6.45
טשארטקוב 7.15

הישיבות חניכי הדת, מחזיקי תורה, אהל  7.30
ברסלב 8.20

שמים שערי 8.30
הדת שומרי גור, 8.40

וויזניץ אפטא, 8.50
סאטמאר 37  9.00

בעלזא באבוב, ירושלים, אור 9.05
מחזיקי הדת, סאטמאר 60  9.10

החול במדבר  לימות

 מנחה
1.45   הורודענקא

הדת 1.50   מחזיקי
הדת 5.30   מחזיקי

תורה תורה, עזרת 5.45   אהל
 6.00   דמשק אליעזר,

מחזיקי הדת  
הדת 6.45   מחזיקי

מרדכי,   בית אגודה,   7.00 
   סאטמאר 37,

 חניכי הישיבות
לצעירים, ישיבה 7.05   בעלזא,

60     סאטמאר
בית יעקב*, 7.15

ישרון*, אליעזר*,עדת           דמשק
שומרי הדת*,    עץ חיים*,         

הורודאנקא,            אהל תורה,
הרבנים,    כולל החדש,    

   מנשסתר ישיבה, 
שערי תפילה הדת, מחזיקי  

(גור) תורה היכל 7.20
מור ליין* 7.30

תורה שערי 7.35
ירושלים* 7.45  אור

בעלזא 7.50
הדת  8.15  מחזיקי

ישראל 8.40  בית
37 סאטמאר גור, 8.45   בעלזא,

הדת 8.50  מחזיקי
אליעזר* 8.55   דמשק

הדת 9.35   מחזיקי
37 9.50  סאטמאר
60 9.55  סאטמאר

ומעריב מנחה *

מעריב
יעקב*, ישרון*, בית 7.25     עדת

חיים*,שומרי הדת* עץ  
אליעזר* דמשק  7.35

ליין* 7.45     מור
ירושלים* 7.55     אור

הדת 8.30     מחזיקי
חניכי הישיבות    8.45

אליעזר* דמשק  9.10
חיים 9.45    עץ

תורה מרדכי, אהל אגודה, בית 10.00
הדת, מחזיקי בזמנו גור,

דמשק אליעזר  
לצעירים ישיבה ישראל, 10.05  בית

10.10  בעלזא
תפילה שערי תורה, 10.15  עזרת

תורה אהל הדת, 10.20  מחזיקי
60 סאטמאר ,37 10.25  סאטמאר

החדש,  10.30  הורודענקא,
חניכי הישיבות יחזקאל, זכרון  

10.45  החדש, שערי תורה
הדת מחזיקי החדש, 11.00

סאטמאר 37  11.15
הדת מחזיקי 11.30
סאטמאר 37  12.00

 
בערך *

ה א    יום                      יום
שקיעה: 9.06   9.12

צאה"כ:    10.03  10.11  
ר"ת:        10.19  10.25  



The new look and supreme quality milk Is Finally Here!









החודש במדבר- מברכים
קודש שבת ערב

מנחה
  2.00    החדש
  2.15    אגודה

  6.30    שערי תורה
קודש שבת לערב זמנים

8.59 זמן שבת 
9.13 שקיעה

10.13 צאת הכוכבים 
  10.27 ר"ת 

7.33 (לבוש)  פלג
8.13 (תרה"ד)  פלג

שקיעה: 9.15   
ש"ק: 10.25    מוצאי

10.28 ר"ת:
 Compiled by Minyan Line 792.0161

(לבוש) וקבלת שבת מנחה
תורה עזרת אליעזר, דמשק 7.13

ישרון, עדת בית מרדכי, החדש, אהל תורה,  7.18 
תפלה, שערי חיים, עץ כולל, הישיבות,          חניכי

לצעירים,  ישיבה אבריכים, הדת, שומרי   
בית ישראל יצחק, זכרון  

יעקב בית 7.24

(תרה"ד) שבת וקבלת מנחה
שמים שערי 7.00

ירושלים אור 7.30
ברסלב 7.33

גור  7.38
וויזניץ  7.45

הדת,  מחזיקי מרדכי, בית  7.55
טשארטקוב  

בעלזא באבוב,  8.00

(זמן) שבת וקבלת מנחה
אפטא 8.40
בעלזא 9.20

37 סאטמאר הדת, 9.35    מחזיקי
סאטמאר 60  9.40

ה' פרק אבות מנחה בשבת פרקי
אליעזר דמשק תורה, אהל 2.00

הדת מחזיקי 4.30
לצעירים ישיבה 5.00

אגודה אליעזר, דמשק תורה, אהל 6.00
מחזיקי הדת,  כולל הרבנים,   
עזרת תורה,  חניכי הישיבות,   

ירושלים אור חיים, עץ
ישרון עדת יצחק, זכרון 6.05

תורה, האלבערשטאדט שערי 6.15
החדש,  מרדכי, בית אברכים,  6.30

תפלה שערי
ישראל בית 6.45
טשארטקוב 7.15

הישיבות חניכי הדת, מחזיקי תורה, אהל  7.30
ברסלב 8.35

שמים שערי 8.40
גור 8.50

הדת שומרי  8.55
וויזניץ אפטא, 9.00

סאטמאר 37  9.10
באבוב 9.15

60 סאטמאר בעלזא, ירושלים, אור  9.20
הדת מחזיקי 9.25

החול נשא  לימות

 מנחה
1.45   הורודענקא

הדת 1.50   מחזיקי
הדת 5.30   מחזיקי

תורה תורה, עזרת 5.45   אהל
 6.00   דמשק אליעזר,

מחזיקי הדת  
הדת 6.45   מחזיקי

מרדכי,   בית אגודה,   7.00 
   סאטמאר 37,

 חניכי הישיבות
לצעירים, ישיבה 7.05   בעלזא,

60     סאטמאר
הורודאנקא,  7.15  אהל תורה,
הרבנים,    כולל החדש,    

   מנשסתר ישיבה, 
שערי תפילה הדת, מחזיקי  

אליעזר*,  7.20   דמשק
(גור) תורה          היכל

ישרון*,         עדת
חיים*  עץ         

הדת*, שומרי יעקב*, , בית  7.25
ליין* 7.30  מור

תורה שערי 7.35
ירושלים* 7.45  אור

בעלזא 7.50
הדת  8.15  מחזיקי

ישראל 8.40  בית
37 סאטמאר גור, 8.45  בעלזא,

אליעזר*, 9.05  דמשק
מחזיקי הדת   
הדת 9.50  מחזיקי

37 10.00  סאטמאר
60 10.05  סאטמאר

ומעריב מנחה *

מעריב
חיים*, עץ ישרון*, 7.30     עדת

יעקב*,שומרי הדת* 7.35 בית
אליעזר דמשק  7.40

ליין* 7.45     מור
ירושלים* 7.55     אור

הדת 8.30     מחזיקי
הישיבות 8.45     חניכי
אליעזר* דמשק  9.20

חיים 9.45    עץ
תורה מרדכי, אהל אגודה, בית 10.00

לצעירים ישיבה ישראל, 10.05  בית
הדת, מחזיקי בזמנו גור,

דמשק אליעזר  
10.20  בעלזא

תורה 10.25  עזרת תורה, אהל
הורודענקא, הדת, 10.30  מחזיקי
  החדש, זכרון יחזקאל, 

חניכי הישיבות  
60 סאטמאר ,37 10.35  סאטמאר

10.45  החדש, שערי תורה
הדת מחזיקי החדש, 11.00

סאטמאר 37  11.15
הדת מחזיקי 11.30
סאטמאר 37  12.00

 
בערך *

ה א    יום                      יום
שקיעה: 9.16   9.20

צאה"כ:     10.17  10.22  
ר"ת:         10.30  10.34  

א' יום ר"ח-



מנחה וקבלת שבת (לבוש)
7.13    דמשק אליעזר, עזרת תורה

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

         שומרי הדת, אבריכים, ישיבה לצעירים, 
         זכרון יצחק, בית ישראל

7.24    בית יעקב

מנחה וקבלת שבת (תרה"ד)
שערי שמים  7.00

אור ירושלים  7.30
ברסלב  7.33

גור  7.38
וויזניץ  7.45

בית מרדכי, מחזיקי הדת,   7.55
טשארטקוב  

באבוב, בעלזא  8.00

מנחה וקבלת שבת (זמן)
אפטא  8.40
בעלזא  9.20

9.35    מחזיקי הדת, סאטמאר 37
סאטמאר 60  9.40

מנחה בשבת פרקי אבות פרק ה'
אהל תורה, דמשק אליעזר  2.00

מחזיקי הדת  4.30
ישיבה לצעירים  5.00

אהל תורה, דמשק אליעזר, אגודה  6.00
כולל הרבנים, מחזיקי הדת,   
חניכי הישיבות, עזרת תורה,   

עץ חיים, אור ירושלים  
זכרון יצחק, עדת ישרון  6.05

שערי תורה, האלבערשטאדט  6.15
אברכים, בית מרדכי, החדש,      6.30

שערי תפלה  
בית ישראל  6.45
טשארטקוב  7.15

אהל תורה, מחזיקי הדת, חניכי הישיבות  7.30
ברסלב  8.35

שערי שמים  8.40
גור  8.50

שומרי הדת  8.55
אפטא, וויזניץ  9.00

סאטמאר 37  9.10
באבוב  9.15

אור ירושלים, בעלזא, סאטמאר 60  9.20
מחזיקי הדת  9.25

בחג הפסח שתא זכינו 

לביקורו הנעלה של יו"ר הארגון הקדוש ה"ה 

          הרה"ג                    שליט"א

דבריו הבוערים כלפידים עדיין חקוקים ורשומים בלבבות.
גדולי ארץ ישראל המדריכים והמכוונים על כל צעד ושעל התבטאו לאמר:

"אם כל הצדקות קודש, צדקה זו קודש קדשים".
כיום מדובר למעלה מחמש מאות בחורים בכל רחבי ארץ ישראל, מדימונה בדרום ועד 

חצור בצפון.
כל המקרים שפונים ההורים או הקרובים או מהנהלת הישיבה, ומבקשים עזרה דחופה, 
הרי הם בבחינת מת מצוה ממש, כאשר אין קרוב או גואל שישלם את החזקת האברך 

שיציל את הבחור. אז פונים הם אל הארגון הקדוש שיקח על עצמו את הצלת הבחור.
ההצלה היא עצומה, גם רוחני וגם גשמי, הורים רבים בכו כפשוטו מרב צער, ולהיפך מרב 

שמחה, כשראו בעיניים את השינוי נעצום שהתחולל בבנים היקרים ע"י האברך שקידם 
אותו ורומם אותו, ונתן לו שמחת חיים וסיפוק רוחני בכל מה שעושה.

כספי התרומות כולם כולם, מתחלקים לאברכים היקרים שמקדישים מזמנם היקר כל 
יום, לפחות שעה ורבע, ויש הרבה יותר, כדי לרומם את הבחור ולהעלותו על דרך המלך. 

יש בזה גם החזקת תורה באופן נעלה ומיוחד.
הבוז'ט של הארגון עבור חודש אחד הוא מעל חצי מליון ₪ = מעל 80,000 £.

ברכת הגר"ח קנייבסקי שליט"א: 
כל התומך והמסייע בארגון זה, יזכה לזרע כשר וכל הילדים שלו ילכו בדרך הישר, ושאף 

אחד מהצאצאים שלו, לא יפול לבאר שחת ח"ו.
הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א מבני ברק, כאשר שאל את מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א 
מהו דין הקדימה בנושא זה, כאשר משלמים לאברך עבור לימודו וטיפולו בבחור למנוע 

את נפילתו וירידתו ברוחניות.
ענה הגרי"ש אלישיב שליט"א:

דין הקדימה בצדקה בזה, שהוא קודם לאלמנה וליתומים, ואפילו למשפחות שאין להם 
עכשיו מה לאכול, אעפ"כ קודמת הצדקה לשלם לאברך כדי שילמד עם בחור ובכך 

ימנע את ירידתו.

בס"ד

יששכר דוב הכהן טריגער                  

כספי התרומות כולם כולם, מתחלקים לאברכים היקרים שמקדישים מזמנם היקר 

כסף! געלט!
כסף טהור טהור!!!
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