#27
שבועות

שבועות
28th May 2009

ערב שבת ויו"ט
מנחה
2:00

אהל תורה

פלג )לבוש( 7.40
פלג )תרה"ד( 8.22

זמנים לערב שבת ויו"ט

לערב שבועות
ערב יו"ט -

עירוב תבשילין
סדר עירובי תבשילין

יום טוב שחל להיות בערב שבת אסור לאפות או לבשל בקדרה מיוחדת לשבת אלא
על ידי עירובי תבשילין שעושה בערב יום טוב .היינו שלוקח איזה תבשיל או צלי
שראוי ללפת בו את הפת .וגם פת ומברך:
ׁשנ ּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ו ְִצ ּוָנ ּו ַעל ִמ ְצוַת ֵערוּב:
ׁשר ִק ְּד ָ
ֶך ָהעוֹלָם ֲא ֶ
ָּברו ְּך ַא ָּתה השם ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמל ְ
ָקא ְׁש ָרגָא ו ְּל ֶמ ְע ַּבד ּכָל ָצ ְר ָכנָא ִמ ּיו ָֹמא
ׁשלָא ו ְּל ַא ְט ָמנָא ו ְּל ַא ְדל ָ
ׁשרֵא ָלנָא ְל ַאפ ּויֵי ו ְּל ַב ָּ
ֲדין ֵערו ָּבא י ְֵהא ָ
ַּבה ֵ
ָאל ַה ָּד ִרים ָּב ִעיר ַהזֹּאת:
ׂר ֵ
ׁש ַּב ָּתא לָנ ּו ו ְּלכָל ִי ְש
ָט ָבא ְל ַ

מנחה
2:15
6:00
7:00
8:00
9:00
9:08

9:13
9:30
9:35
10:00

אגודה
דף היומי ]החדש[
שערי תורה
כולל הרבנים
וויזניץ ,מחזיקי הדת
אהל תורה ,בית יעקב,
בית מרדכי ,גור ,דמשק אליעזר,
החדש ,זכרון יצחק ,עדת ישרון,
עזרת תורה ,עץ חיים,
ישיבה לצעירים ,שערי שמים,
שומרי הדת ,שערי תפלה
אגודה
טשארטקוב
בעלזא
סאטמאר  ,37סאטמאר 60

Useful information for
those who eat only
baked after pesach
זמן יו"ט א' 9:08
שקיעה 9:22
צאת הכוכבים 10:24
ר"ת 10:35

שחרית יום א'
3:00
3:55
4:00
8:00
8:10
8:30
8:45
9:00

9:15
9:30
10:00

עדת ישרון ,עזרת תורה,
שערי תורה
ישיבה לצעירים,
שערי תפלה
החדש
כולל הרבנים
עזרת תורה ,שערי תפלה
עדת ישרון
החדש ,עץ חיים
אגודה ,אהל תורה,
בית מרדכי ,בעלזא ,גור,
טשארטקוב ,זכרון יצחק,
מחזיקי הדת ,שערי שמים
דמשק אליעזר ,שומרי הדת
סאטמאר 37
וויזניץ ,סאטמאר 60

זמן שבת ויו"ט 9.09
9.23
שקיעה
צאת הכוכבים 10.26
10.37
ר"ת

מנחה וקבלת שבת ויו"ט )לבוש(
 7:20אגודה ,דמשק אליעזר ,זכרון יצחק
 7:25אהל תורה ,אברכים ,החדש,
כולל הרבנים ,ישיבה לצעירים ,עץ חיים,
שומרי הדת ,שערי תורה ,שערי תפלה
 7:30בית יעקב ,עדת ישרון ,עזרת תורה
מנחה וקבלת שבת ויו"ט )תה"ד(
 7:40ברסלב
 7:50גור
 8:00בית מרדכי ,בעלזא ,וויזניץ ,טשארטקוב,
מחזיקי הדת
מנחה וקבלת שבת ויו"ט )זמן(
 9:45מחזיקי הדת
 9:55סאטמאר  ,37סאטמאר 60
מנחה שבת ויו"ט
 2:00אהל תורה ,דמשק אליעזר
 6:00אהל תורה ,ישיבה לצעירים,
דמשק אליעזר ,כולל הרבנים,
מחזיקי הדת ,עזרת תורה ,עץ חיים
 6:05זכרון יצחק ,עדת ישרון
 6:30אברכים ,החדש ,שערי תפלה
 7:00אגודה
 7:15טשארטקוב
 7:30מחזיקי הדת ,שערי תורה
 8:45בית מרדכי
 8:50אהל תורה ,ברסלב ,שערי שמים
 8:55גור
 9:00בעלזא ,וויזניץ ,סאטמאר 37
 9:10שומרי הדת
 9:15מחזיקי הדת
 9:30סאטמאר 60

עלות השחר 1:05
ק"ש א' 2:44
התחלת זמן ק
ק"ש ב' 2:59
התחלת זמן ק
הנץ החמה 4:50
ק"ש מג"א א'  7:06ב' 7:38
סוף זמן ק
ג' 8:22
ק"ש גר"א 8:58
סוף זמן ק
מג"א 9:17
סוף זמן תפלה מג
גר"א 10:21
סוף זמן תפלה גר

Compiled
C
ompiled by Minyan Line 792.0161

שקיעה9.24 :
מוצאי ש"ק10.38 :

נשא

ערב שבת קודש

מנחה
 2.00החדש
 2.15אגודה
 6.30שערי תורה

זמנים לערב שבת קודש
9.09
זמן שבת
9.31
שקיעה
צאת הכוכבים 10.35
10.45
ר"ת

לימות החול נשא
מנחה
 1:45הורודענקא
 1:50מחזיקי הדת
 5:30מחזיקי הדת
 5:45אהל תורה ,עזרת תורה
 6:00דמשק אליעזר,
מחזיקי הדת
 6:30פינטו
 6:45מחזיקי הדת
 7:00אגודה ,בית מרדכי,
סאטמאר ,37
חניכי הישיבות
 7:05בעלזא ,ישיבה לצעירים,
סאטמאר 60
 7:15אהל תורה ,הורדענקא,
החדש ,כולל הרבנים,
מנשסתר ישיבה,
מחזיקי הדת ,שערי תפלה
 7:20היכל התורה )גור(
 7:30בית יעקב*,
דמשק אליעזר*,
עדת ישרון* ,עץ חיים*,
שומרי הדת* ,מור ליין*
 7:35שערי תורה
 7:45אור ירושלים*
 7:50בעלזא
 8:15מחזיקי הדת
 8:40בית ישראל
 8:45בעלזא ,גור ,סאטמאר 37
 9:10מחזיקי הדת
 9:15דמשק אליעזר*
 9:30מחזיקי הדת
 10:00מחזיקי הדת
 10:10סאטמאר 37
 10:15סאטמאר 60
*מנחה ומעריב

פלג )לבוש( 7.40
פלג )תרה"ד( 8.22

מעריב
 7:40בית יעקב* ,עדת ישרון*,
עץ חיים* ,שומרי הדת*
 7:45מור ליין*
 7:50דמשק אליעזר
 7:55אור ירושלים*
 8:30אהל תורה ,מחזיקי הדת
 8:45חניכי הישיבות
 9:30דמשק אליעזר
 9:45עץ חיים
 10:00אגודה ,אהל תורה,
בית מרדכי
 10:05בית ישראל ,ישיבה לצעירים
בזמנו גור ,מחזיקי הדת,
דמשק אליעזר
 10:30בעלזא
 10:35בית מרדכי ,עזרת תורה,
שערי תפלה
 10:40אהל תורה ,כולל הרבנים
 10:45החדש ,מחזיקי הדת,
סאטמאר  ,37סאטמאר ,60
שערי תורה
 11:00החדש ,מחזיקי הדת
 11:15סאטמאר 37
 11:30מחזיקי הדת
 12:00סאטמאר 37
*בערך

יום א
שקיעה9.26 :
צאה"כ10.29 :
10.39
ר"ת:

Compiled by Minyan Line 792.0161

יום ה
9.30
10.35
10.44

מנחה וקבלת שבת )לבוש(
 7:00שערי שמים
 7:27אגודה ,דמשק אליעזר ,עזרת תורה
 7:30אהל תורה ,בית מרדכי ,החדש,
עדת ישרון ,חניכי הישיבות ,כולל,
עץ חיים ,אור ירושלים ,שערי תפלה
אברכים ,ישיבה לצעירים ,זכרון יצחק
 7:35בית יעקב ,בית ישראל ,שומרי הדת
מנחה וקבלת שבת )תה"ד(
 7:47ברסלב
 7:55גור
 8:00וויזניץ
 8:10בית מרדכי ,מחזיקי הדת ,טשארטקוב
 8:15באבוב ,בעלזא
מנחה וקבלת שבת )זמן(
 8:57אפטא
 9:50סאטמאר 37
 9:55מחזיקי הדת
 10:00סאטמאר 60
מנחה שבת ]פרק א'[
 2:00אהל תורה ,דמשק אליעזר
 4:30מחזיקי הדת
 5:00ישיבה לצעירים
 6:00אגודה ,אהל תורה ,אור ירושלים,
דמשק אליעזר ,חניכי הישיבות,
כולל הרבנים ,מחזיקי הדת,
עזרת תורה ,עץ חיים
 6:05זכרון יצחק ,עדת ישרון
 6:15שערי תורה ,האלבערשטאדט
 6:30אברכים ,בית מרדכי ,החדש,
שערי תפלה
 6:45בית ישראל
 7:15טשארטקוב
 7:30אהל תורה ,חניכי הישיבות,
מחזיקי הדת
 8:55שערי שמים
 9:00ברסלב ,גור
 9:15אפטא ,וויזניץ
 9:20שומרי הדת
 9:25סאטמאר 37
 9:30באבוב
 9:40בעלזא ,סאטמאר 60
 9:45אור ירושלים
 9:50מחזיקי הדת
שקיעה9.32 :
מוצאי ש"ק10.49 :

בהעלותך

ערב שבת קודש

מנחה
 2.00החדש
 2.15אגודה
 6.30שערי תורה

זמנים לערב שבת קודש
9.23
זמן שבת
9.37
שקיעה
צאת הכוכבים 10.44
10.51
ר"ת

לימות החול בהעלותך
מנחה
1:50
1:55
5:30
5:45
6:00
6:30
6:45
7:00
7:05
7:15

7:20
7:30
7:35
7:40
7:45
7:50
8:15
8:40
8:45
9:15
9:25
9:40
10:10
10:20

הורודענקא
מחזיקי הדת
מחזיקי הדת
אהל תורה ,עזרת תורה
דמשק אליעזר ,מחזיקי הדת
פינטו
מחזיקי הדת
אגודה ,בית מרדכי,
סאטמאר  ,37חניכי הישיבות
בעלזא ,ישיבה לצעירים,
סאטמאר 60
אהל תורה ,הורדענקא,
החדש ,כולל הרבנים,
מנשסתר ישיבה,
מחזיקי הדת ,שערי תפלה
היכל התורה )גור(
מור ליין*
בית יעקב* ,דמשק אליעזר*,
עדת ישרון* ,עץ חיים*,
שערי תורה*
שומרי הדת*
אור ירושלים*
בעלזא
מחזיקי הדת
בית ישראל
בעלזא ,גור ,סאטמאר 37
מחזיקי הדת
דמשק אליעזר*
מחזיקי הדת
מחזיקי הדת
סאטמאר  ,37סאטמאר 60
*מנחה ומעריב

מעריב
 7:45בית יעקב* ,עדת ישרון*,
עץ חיים* ,מור ליין*
 7:50שומרי הדת
 7:55אור ירושלים ,דמשק אליעזר
 8:30אהל תורה ,מחזיקי הדת
 8:45חניכי הישיבות
 9:40דמשק אליעזר
 9:45עץ חיים
 10:00אגודה ,אהל תורה ,בית מרדכי
 10:05בית ישראל ,ישיבה לצעירים
בזמנו גור ,מחזיקי הדת,
דמשק אליעזר
 10:40בעלזא
 10:45בית מרדכי ,עזרת תורה,
שערי תפלה ,החדש,
כולל הרבנים ,שערי תורה
 10:50אהל תורה ,סאטמאר ,37
סאטמאר 60
 11:00החדש ,מחזיקי הדת
 11:15סאטמאר 37
 11:30מחזיקי הדת
*בערך
יום א
שקיעה9.33 :
צאה"כ10.39 :
10.47
ר"ת:
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פלג )לבוש( 7.52
פלג )תרה"ד( 8.35

יום ה
9.36
10.43
10.50

מנחה וקבלת שבת )לבוש(
 7:00שערי שמים
 7:32אגודה ,אור ירושלים ,בית ישראל,
דמשק אליעזר ,זכרון יצחק ,עזרת תורה
 7:38אהל תורה ,בית מרדכי ,החדש,
עדת ישרון ,חניכי הישיבות ,כולל,
עץ חיים ,שומרי הדת ,שערי תפלה
אברכים ,ישיבה לצעירים
 7:43בית יעקב
מנחה וקבלת שבת )תה"ד(
 7:52ברסלב
 8:00גור
 8:05וויזניץ
 8:15בית מרדכי ,מחזיקי הדת ,טשארטקוב
 8:20באבוב ,בעלזא
מנחה וקבלת שבת )זמן(
 9:03אפטא
 10:00סאטמאר 37
 10:05מחזיקי הדת ,סאטמאר 60
מנחה שבת ]פרק ב'[
 2:00אהל תורה ,דמשק אליעזר
 4:30מחזיקי הדת
 5:00ישיבה לצעירים
 6:00אגודה ,אהל תורה ,אור ירושלים,
דמשק אליעזר ,חניכי הישיבות,
כולל הרבנים ,מחזיקי הדת ,עזרת תורה,
עץ חיים
 6:05זכרון יצחק ,עדת ישרון
 6:15שערי תורה ,האלבערשטאדט
 6:30אברכים ,בית מרדכי ,החדש ,שערי תפלה
 6:45בית ישראל
 7:15טשארטקוב
 7:30אהל תורה ,חניכי הישיבות ,מחזיקי הדת
 9:00שערי שמים
 9:06ברסלב
 9:08גור
 9:25אפטא ,וויזניץ ,שומרי הדת
 9:35באבוב ,סאטמאר 37
 9:45בעלזא ,סאטמאר 60
 9:50אור ירושלים
 9:56מחזיקי הדת

שקיעה9.38 :
מוצאי ש"ק10.56 :

Useful Information
If you would like to ﬁnd out which food
was made after pesach, (if it does not
have a special sticker that it’s baked after
pesach) you can try to ﬁnd it out yourself.
Look out on the packaging for a 4 digit
code (most foods have this code) i.e.9023,
and you can work it out as follows:
The ﬁrst digit (no. 9) means 2009, the next
3 digits (023), means the 23rd day of the
year, (23rd Jan 2009), and so on.
(i.e. 8313, means that it was made on the
313th day of 2008) so if a food says on it
9107, it was made on אסרו חג פסח תשס"ט

לע"נ מוה"ר משה נחום ב"ר אפרים ז"ל

