בס"ד

קהילה קדושה – קהל
(216) 321-1033

אב – אלול תשס"ט

יראים – בית עמרם

1771 South Taylor Road – Cleveland Heights, OH

HaRav Yitzchok Yehudah Blum

שבת קודש

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

Sunday

כה אב – August 15

כד אב – August 14

כג אב – August 13

כב אב – August 12

כא אב – August 11

כ אב – August 10

יט אב – August 9

 -8:00 amשיעור על אוה"ח הק'
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
-------------8:45 amשחרית
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:30, 7:30, 8:15
 --- 9:27/10:03סוף זמן ק"ש  ------------- 6:04 amותיקין --------------6:03 amותיקין  ------------- 6:02 amותיקין  -------------6:01 amותיקין  ------------- 6:00 amותיקין  ------------- 5:59 amותיקין
----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי ----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי  ---------- 7:00 amדף היומי  ----------- 7:15 amדף היומי

ראה

שבת מברכים אלול
)ראש חודש ביום ה' ועש"ק(

ערב שבת
 ---------- 6:40 pmמנחה א'
 -------- 7:00 pmפלג המנחה
 ------- 8:09 pmהדלקת נרות
 ----------- 8:12 pmמנחה ב'

 -----------7:05 pmדף היומי
 -----7:15 pmפרקי אבות )ה(
 --------------7:55 pmמנחה
 -------------9:15 pmמעריב
) (60/72צאת הכוכבים
9:25/9:37

---7:15 pmמסכת בבא בתרא
 -------7:45 pmמשנה ברורה
 -------2:30, 8:18 pmמנחה
 -----------8:40 pmדף היומי

 -- 7:15 pmמסכת בבא בתרא
 ------ 7:45 pmמשנה ברורה
 ------- 2:30, 8:20 pmמנחה
 ---------- 8:40 pmדף היומי

---7:15 pmמסכת בבא בתרא
 -------7:45 pmמשנה ברורה
 ------- 2:30, 8:21 pmמנחה
 -----------8:40 pmדף היומי

 -- 7:15 pmמסכת בבא בתרא
 ------7:30 pmפרשת השבוע  ------ 7:45 pmמשנה ברורה
 -------2:30, 8:16 pmמנחה  ------- 2:30, 8:17 pmמנחה
 -----------8:40 pmדף היומי ----------- 8:40 pmדף היומי

) (60/72צאת הכוכבים
9:27/9:39

מעריב
8:41, 9:30, 10:15

מעריב
8:42, 9:30, 10:15

מעריב
8:43, 9:30, 10:15

מעריב
8:45, 9:30, 10:15

מעריב
8:46, 9:30, 10:15

ב אלול – August 22

א אלול – August 21

ל אב – August 20

כט אב – August 19

כח אב – August 18

כז אב – August 17

כו אב – August 16

 -8:00 amשיעור על אוה"ח הק'
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
-------------8:45 amשחרית
6:00, 6:55, 7:30, 8:00
6:30, 7:30, 8:15
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:00, 6:55, 7:30, 8:00
 --- 9:30/10:06סוף זמן ק"ש  ------------- 6:11 amותיקין --------------6:10 amותיקין  ------------- 6:09 amותיקין  -------------6:08 amותיקין  ------------- 6:07 amותיקין  ------------- 6:06 amותיקין
----------- 7:15 amדף היומי  -----------7:15 amדף היומי ----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי  ---------- 7:00 amדף היומי  ----------- 7:15 amדף היומי

שופטים

ב' ראש חדש אלול א' ראש חדש אלול

 -----------6:55 pmדף היומי
 -----7:05 pmפרקי אבות )ו(
 --------------7:45 pmמנחה
 -------------9:05 pmמעריב

ערב שבת
 ---------- 6:32 pmמנחה א'
 -------- 6:52 pmפלג המנחה
 ------- 7:58 pmהדלקת נרות
 ----------- 8:01 pmמנחה ב'

 -- 6:35 pmמסכת בבא בתרא
 ------ 7:05 pmמשנה ברורה
 ------7:20 pmפרשת השבוע  -----7:37 pmיום כפור קטן
 -------2:30, 8:05 pmמנחה  ------- 2:30, 8:07 pmמנחה
 -----------8:30 pmדף היומי ----------- 8:30 pmדף היומי

---7:05 pmמסכת בבא בתרא
 -------7:35 pmמשנה ברורה
 -------2:30, 8:08 pmמנחה
 -----------8:30 pmדף היומי

 -- 7:05 pmמסכת בבא בתרא
 ------ 7:35 pmמשנה ברורה
 ------- 2:30, 8:10 pmמנחה
 ---------- 8:30 pmדף היומי

---7:05 pmמסכת בבא בתרא
 -------7:35 pmמשנה ברורה
 ------- 2:30, 8:11 pmמנחה
 -----------8:30 pmדף היומי

) (60/72צאת הכוכבים
9:15/9:27

) (60/72צאת הכוכבים
9:16/9:28

מעריב
8:30, 9:30, 10:15

מעריב
8:32, 9:30, 10:15

מעריב
8:33, 9:30, 10:15

מעריב
8:35, 9:30, 10:15

מעריב
8:36, 9:30, 10:15

ט אלול – August 29

ח אלול – August 28

ז אלול – August 27

ו אלול – August 26

ה אלול – August 25

ד אלול – August 24

ג אלול – August 23

 -8:00 amשיעור על אוה"ח הק'
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
-------------8:45 amשחרית
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:30, 7:30, 8:15
 --- 9:32/10:08סוף זמן ק"ש  ------------- 6:18 amותיקין --------------6:17 amותיקין  ------------- 6:16 amותיקין  -------------6:15 amותיקין  ------------- 6:14 amותיקין  ------------- 6:13 amותיקין
----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי ----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי  ---------- 7:00 amדף היומי  ----------- 7:15 amדף היומי

כי תצא

 -----------6:25 pmדף היומי
 --6:35 pmפרקי אבות )א-ב(
 --------------7:15 pmמנחה
 -------8:24 pmשיעור הלכה
 -------------8:54 pmמעריב

ערב שבת
 ---------- 6:22 pmמנחה א'
 -------- 6:42 pmפלג המנחה
 ------- 7:47 pmהדלקת נרות
 ----------- 7:50 pmמנחה ב'

 -------2:30, 7:55 pmמנחה
 ------8:10 pmפרשת השבוע
 -----------8:45 pmדף היומי
 --------------- TBAמשמור

 -- 7:30 pmמסכת בבא בתרא
 ------- 2:30, 7:56 pmמנחה
 ------ 8:15 pmמשנה ברורה
----------- 8:45 pmדף היומי

 ---7:30 pmמסכת בבא בתרא
 -------2:30, 7:58 pmמנחה
 -------8:15 pmמשנה ברורה
 -----------8:45 pmדף היומי

 -- 7:30 pmמסכת בבא בתרא
 ------- 2:30, 7:59 pmמנחה
 ------ 8:15 pmמשנה ברורה
 ---------- 8:45 pmדף היומי

 ---7:30 pmמסכת בבא בתרא
 ------- 2:30, 8:01 pmמנחה
 -------8:15 pmמשנה ברורה
 -----------8:45 pmדף היומי

) (60/72צאת הכוכבים
9:04/9:16

) (60/72צאת הכוכבים
9:05/9:17

מעריב
8:20, 8:45, 9:30, 10:15

מעריב
8:21, 8:45, 9:30, 10:15

מעריב
8:23, 8:45, 9:30, 10:15

מעריב
8:24, 8:45, 9:30, 10:15

מעריב
8:26, 8:45, 9:30, 10:15

טז אלול – September 5

טו אלול – September 4

יד אלול – September 3

יג אלול – September 2

יב אלול – September 1

יא אלול – August 31

י אלול – August 30

 -8:00 amשיעור על אוה"ח הק'

שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:30, 7:30, 8:15
 ------------- 6:25 amותיקין --------------6:24 amותיקין  ------------- 6:23 amותיקין  -------------6:22 amותיקין  ------------- 6:21 amותיקין  ------------- 6:20 amותיקין
----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי ----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי  ---------- 7:00 amדף היומי  ----------- 7:15 amדף היומי
שיעור בהל' בשר בחלב
9:45 – 10:30 am
ערב שבת
 ---------- 6:13 pmמנחה א'  -------2:30, 7:43 pmמנחה  -- 7:35 pmמסכת בבא בתרא ---7:35 pmמסכת בבא בתרא  -- 7:35 pmמסכת בבא בתרא ---7:35 pmמסכת בבא בתרא
 -------- 6:33 pmפלג המנחה  ------8:00 pmפרשת השבוע  ------ 8:05 pmמשנה ברורה  -------8:05 pmמשנה ברורה  ------ 8:05 pmמשנה ברורה  -------8:05 pmמשנה ברורה
 ------- 7:36 pmהדלקת נרות  -----------8:35 pmדף היומי  ------- 2:30, 7:45 pmמנחה  -------2:30, 7:46 pmמנחה  ------- 2:30, 7:48 pmמנחה  ------- 2:30, 7:50 pmמנחה
 ----------- 7:39 pmמנחה ב'  --------------- TBAמשמור ----------- 8:35 pmדף היומי  -----------8:35 pmדף היומי  ---------- 8:35 pmדף היומי  -----------8:35 pmדף היומי

-------------8:45 amשחרית
 --- 9:35/10:11סוף זמן ק"ש

כי תבא
 -----------7:15 pmדף היומי
 ---7:25 pmפרקי אבות )ג-ד(
 --------------7:05 pmמנחה
 -------8:12 pmשיעור הלכה
 -------------8:42 pmמעריב
) (60/72צאת הכוכבים
8:52/9:04

) (60/72צאת הכוכבים
8:54/9:06

מעריב
8:08, 8:35, 9:30, 10:15

מעריב
8:10, 8:35, 9:30, 10:15

כג אלול –  September 12כב אלול –  September 11כא אלול –  September 10כ אלול – September 9
 -8:00 amשיעור על אוה"ח הק'

-------------8:45 amשחרית
 --- 9:37/10:13סוף זמן ק"ש

נצבים – וילך
 -----------6:05 pmדף היומי
 ---6:15 pmפרקי אבות )ה-ו(
 --------------6:55 pmמנחה
 -------8:00 pmשיעור הלכה
 -------------8:30 pmמעריב
) (60/72צאת הכוכבים
8:40/8:52
 ------------1:20 amסליחות

מעריב
8:11, 8:35, 9:30, 10:15

מעריב
8:13, 8:35, 9:30, 10:15

מעריב
8:15, 8:35, 9:30, 10:15

יט אלול – September 8

יח אלול – September 7

יז אלול – September 6

שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
שחרית
6:30, 7:30, 8:15
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
6:10, 7:00, 7:30, 8:00
6:15, 7:05, 7:30, 8:00
 ------------- 6:32 amותיקין --------------6:31 amותיקין  ------------- 6:30 amותיקין  -------------6:29 amותיקין  ------------- 6:28 amותיקין  ------------- 6:27 amותיקין
----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי ----------- 7:00 amדף היומי  -----------7:00 amדף היומי  ---------- 7:00 amדף היומי  ----------- 7:15 amדף היומי
שיעור בהל' בשר בחלב
9:45 – 10:30 am
ערב שבת
 ---------- 6:03 pmמנחה א'  -------2:30, 7:31 pmמנחה  -- 7:05 pmמסכת בבא בתרא ---7:05 pmמסכת בבא בתרא  -- 7:05 pmמסכת בבא בתרא ---7:05 pmמסכת בבא בתרא
 -------- 6:23 pmפלג המנחה  ------7:45 pmפרשת השבוע  ------- 2:30, 7:33 pmמנחה  -------2:30, 7:35 pmמנחה  ------- 2:30, 7:36 pmמנחה  ------- 2:30, 7:38 pmמנחה
 ------- 7:24 pmהדלקת נרות  -----------8:30 pmדף היומי  ------ 8:00 pmמשנה ברורה  -------8:00 pmמשנה ברורה  ------ 8:00 pmמשנה ברורה  -------8:00 pmמשנה ברורה
 ----------- 7:27 pmמנחה ב'  --------------- TBAמשמור ----------- 8:30 pmדף היומי  -----------8:30 pmדף היומי  ---------- 8:30 pmדף היומי  -----------8:30 pmדף היומי
) (60/72צאת הכוכבים
8:42/8:54

מעריב
7:56, 8:30, 9:30, 10:15

מעריב
7:58, 8:30, 9:30, 10:15

מעריב
8:00, 8:30, 9:30, 10:15

מעריב
8:01, 8:30, 9:30, 10:15

מעריב
8:03, 8:30, 9:30, 10:15

חלקים  – Thursday August 20 10:03 PM + 6מולד אלול
TBA = To Be Announced
לזכר נשמת – חיה שרה בת ר' שמעון דוד גוטטסמן
לזכר נשמות – מרדכי בן אפרים  /חנה בת יעקב אייזיק  /חשה בת יצחק איסר
By – Mr. Shmuel Dov Gottesman
By – The Nisenbaum Family
If anyone would like an electronic version of this chart, please email Ben@khalyereim.com or visit www.khalyereim.com

