
ח"תשע טבת  

בית עמרם – קהל יראים –קהילה קדושה   
ד"בס  

HaRav Yitzchok Yehudah Blum 1771 South Taylor Road – Cleveland Heights, OH (216) 321-1033 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday שבת קודש 
December 24 – טבת ו  December 25 – טבת ז  December 26 – טבת ח  December 27 – טבת ט  December 28 – טבת י  December 29 – טבת יא  December 30 – טבת יב  

 שחרית
6:30, 7:30, 8:20 

 am 7:20 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:47 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:15, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:20 

 am 7:21 ------------- ותיקין
 am 7:15 ---------- דף היומי

 
Legal Holiday 

 
 

 pm 4:47 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 ---------- דף היומי

 

 מעריב
5:15, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:21 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:48 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:16, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:21 ------------- ותיקין
 am 7:15 -----------דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:49 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 -----------דף היומי

 

 מעריב
5:17, 8:30, 9:30, 10:15 

 am 6:40 ---התחלת התענית
 שחרית

6:30, 6:55, 7:30, 8:00 
 am 7:22 --------------ותיקין
 am 7:20 ----------- דף היומי

 עשרה בטבת

 
 pm 4:30 & 1:00 ---- מנחה
 pm 7:45 ------ פרשת השבוע
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 pm 10:15 & 5:35 -- מעריב
 pm 5:49 -------- סוף תענית

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 

 ערב שבת
 pm 4:45 -------------- מנחה

הדלקת נרות   ------ 4:47 pm 
 

 (60/72) צאת הכוכבים
6:05/6:17 

 pm 8:30 ------- שיעור הלכה

'ח הק"שיעור על אוה  - 7:55 am 

 am 8:40 ,8:00 ------ שחרית
ש"סוף זמן ק  --- 9:35/10:11 

 

 ויחי
 

 pm 3:40 ----------- דף היומי
 pm 4:25 -------------- מנחה
 pm 5:36 ------- שיעור הלכה
 pm 5:56 ------------- מעריב

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:06/6:18 

December 31 – טבת יג  January 1 – טבת יד  January 2 – טבת טו  January 3 – טבת טז  January 4 – טבת זי  January 5 – טבת חי  January 6 – טבת טי  

 שחרית
6:30, 7:30, 8:20 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:52 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:20, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:20 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ---------- דף היומי

 
Legal Holiday 

 
 

 pm 4:53 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 ---------- דף היומי

 

 מעריב
5:21, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:54 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:22, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 -----------דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:54 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 -----------דף היומי

 

 מעריב
5:22, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:22 --------------ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 

ם"שובבי  --------- 4:20 pm 
 pm 4:55 ,2:30 ------- מנחה
 pm 7:45 ------ פרשת השבוע
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:23, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 

 ערב שבת
 pm 4:51 -------------- מנחה

הדלקת נרות   ------ 4:53 pm 
 

 (60/72) צאת הכוכבים
6:11/6:23 

 pm 8:30 ------- שיעור הלכה

'ח הק"אוהשיעור על   - 7:55 am 

 am 8:40 ,8:00 ------ שחרית
ש"סוף זמן ק  --- 9:37/10:13 

 

 שמות
 

 pm 3:45 ----------- דף היומי
 pm 4:30 -------------- מנחה
 pm 5:42 ------- שיעור הלכה
 pm 6:02 ------------- מעריב

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:12/6:24 

January 7 – טבת כ  January 8 – טבת כא  January 9 – טבת כב  January 10 – טבת כג  January 11 – טבת כד  January 12 – טבת הכ  January 13 – טבת וכ  

 שחרית
6:30, 7:30, 8:20 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:58 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:26, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ---------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 4:59 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 ---------- דף היומי

 

 מעריב
5:27, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:00 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:28, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:22 ------------- ותיקין
 am 7:15 -----------דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:01 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 -----------דף היומי

 

 מעריב
5:29, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:21 --------------ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 

ם"שובבי  --------- 4:30 pm 
 pm 5:02 ,2:30 ------- מנחה
 pm 7:45 ------ פרשת השבוע

היומידף   ----------- 8:30 pm 
 

 מעריב
5:30, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:21 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 

 
 

 ערב שבת
 pm 4:58 -------------- מנחה

הדלקת נרות   ------ 5:00 pm 
 

 (60/72) צאת הכוכבים
6:18/6:30 

 pm 8:30 ------- שיעור הלכה

'ח הק"שיעור על אוה  - 7:55 am 

 am 8:40 ,8:00 ------ שחרית
ש"סוף זמן ק  --- 9:37/10:13 

 

 וארא
 שבת מברכים שבט

)'דדש ביום ראש ח(  
 pm 3:55 ----------- דף היומי
 pm 4:40 -------------- מנחה
 pm 5:50 ------- שיעור הלכה
 pm 6:10 ------------- מעריב

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:20/6:31 

January 14 – טבת זכ  January 15 – טבת חכ  January 16 – טבת טכ  January 17 – שבט א  January 18 – שבט ב  January 19 – שבט ג  January 20 – שבט ד  

 שחרית
6:30, 7:30, 8:20 

 am 7:20 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:06 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:34, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:20 ------------- ותיקין
 am 7:15 ---------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:07 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 ---------- דף היומי

 

 מעריב
5:35, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:19 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 

 pm 4:30 ----- יום כפור קטן
 pm 5:08 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:36, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 6:55, 7:30, 8:00 

 am 7:19 ------------- ותיקין
 am 7:15 -----------דף היומי

 

חדש שבטש אר  
 

 
 pm 5:09 ,2:30 ------- מנחה
 pm 7:45 ------ פרשת השבוע
 pm 8:30 -----------דף היומי

 

 מעריב
5:37, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:18 --------------ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 

ם"שובבי  --------- 4:35 pm 
 pm 5:10 ,2:30 ------- מנחה

השבועפרשת   ------ 7:45 pm 
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:38, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:30, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:18 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 

 
 ערב שבת

 pm 5:06 -------------- מנחה
הדלקת נרות   ------ 5:08 pm 

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:26/6:38 
 pm 8:30 ------- שיעור הלכה

'ח הק"שיעור על אוה  - 7:55 am 

 am 8:40 ,8:00 ------ שחרית
ש"סוף זמן ק  --- 9:37/10:13 

 

 בא
 

 pm 3:55 ----------- דף היומי
 pm 4:45 -------------- מנחה
 pm 5:57 ------- שיעור הלכה
 pm 6:17 ------------- מעריב

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:27/6:39 

January 21 – שבט ה  January 22 – שבט ו  January 23 – שבט ז  January 24 – שבט ח  January 25 – שבט ט  January 26 – שבט י  January 27 – שבט יא  

 שחרית
6:30, 7:30, 8:20 

 am 7:17 ------------- ותיקין
 am 7:15 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:14 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:42, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:25, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:16 ------------- ותיקין
 am 7:10 ---------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:15 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 ---------- דף היומי

 

 מעריב
5:43, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:25, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:15 ------------- ותיקין
 am 7:10 ----------- דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:16 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------- משנה ברורה
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:44, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:25, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:14 ------------- ותיקין
 am 7:10 -----------דף היומי

 
 
 
 

 pm 5:18 ,2:30 ------- מנחה
 pm 8:00 ------ משנה ברורה
 pm 8:30 -----------דף היומי

 

 מעריב
5:46, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:25, 7:00, 7:30, 8:00 

 am 7:14 --------------ותיקין
 am 7:10 ----------- דף היומי

 
 
 

ם"שובבי  --------- 4:45 pm 
 pm 5:19 ,2:30 ------- מנחה
 pm 7:45 ------ פרשת השבוע
 pm 8:30 ----------- דף היומי

 

 מעריב
5:47, 8:30, 9:30, 10:15 

 שחרית
6:25, 7:05, 7:30, 8:00 

 am 7:13 ------------- ותיקין
 am 7:10 ----------- דף היומי

 
 

 
 ערב שבת

 pm 5:15 -------------- מנחה
הדלקת נרות   ------ 5:17 pm 

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:35/6:47 
 pm 8:45 ------- שיעור הלכה

'ח הק"שיעור על אוה  - 7:55 am 

 am 8:40 ,8:00 ------ שחרית
ש"סוף זמן ק  --- 9:35/10:11 

 

 בשלח
 שבת שירה
היומידף   ----------- 4:05 pm 

 pm 4:55 -------------- מנחה
 pm 6:06 ------- שיעור הלכה
 pm 6:26 ------------- מעריב

 
 (60/72) צאת הכוכבים

6:36/6:48 

שבטד מול  – Wednesday January 17 2:25 AM +2 יםחלק  

This area is available for sponsorship. 

Please see one of the גבאים or email Ben@khalyereim.com 

חשה בת יצחק איסר/ רהם בן צבי אלימלך אב/ חנה בת יעקב אייזיק / מרדכי בן אפרים  –לזכר נשמות   
By – The Nisenbaum Family 

If anyone would like an electronic version of this chart, please email Ben@khalyereim.com or visit www.khalyereim.com 


