
OHR YERUSHALAYIM אור ירושלים 

MANCHESTER מנשסתר 

Rabbi Berel Cohen 470 שליט"א Bury New Road 
Rabbi Shaya Klyne שליט"א Salford M7 4NU 

TIMES OF DAVENING -   ימים נוראים וסוכות תשפ"ב –זמני תפלה  

6.35pm 
 מנחה וקבלת שבת

 (7.00 – 6.43 - הדלקת נרות)
Fri, Aug 27th 

 שבת

 פ' כי תבוא

 Aug 28th שבת שחרית 7.30/9.30

2.00pm 'מנחה מנין א 

6.00pm 'מנחה מנין ב 

7.55pm  גמנחה מנין'  followed by שיעור 

9.00pm מעריב מוצאי שבת 

6.00am 'סליחות מנין א Sun, 29th – Fri 3rd ימי סליחות 

7.30am 

 סליחות מנין ב'

Sun 29th  

7.45am Mon 30th  

6.55am Tues, Weds & Fri 

6.45am Thurs, Aug 2nd 

8.30am 
 סליחות מנין ג'

Sun 29th & Mon 30th 

7.45am Tues, 31st – Fri, 3rd 

7.45pm מנחה ומעריב Sun, Aug 29th – 
Thurs Sep 2nd 10.00pm 'מעריב מנין ב 

6.20pm 
 מנחה וקבלת שבת

 (6.45 – 6.30 – הדלקת נרות)
Fri, Sep 3rd שבת פ' נצבים 

 Sep 4th שבת שחרית 7.30/9.30

2.00pm 'מנחה מנין א 

6.00pm 'מנחה מנין ב 

7.37pm  גמנחה מנין'  followed by שיעור 

8.42pm מעריב מוצאי שבת 

6.00am 'סליחות מנין א Sun, Sep 5th  

7.55am 'סליחות מנין ב 

8.30am 'סליחות מנין ג 

7.35pm מנחה ומעריב 

10.00pm 'מעריב מנין ב 

6.00am 'סליחות מנין א 
Mon, Sep 6th ערב ראש השנה 

7.15am 'סליחות מנין ב  

6.47pm מנחה וקבלת שבת (6.47 – הדלקת נרותpm) Fri, Sep 24th שבת 

מנין א' שחרית  7.30am חול המועד  Sep 25th ,שבת 

9.15am מנין ב' שחרית  

6.40pm מנחה followed by שיעור by Guest Speaker 

7.49pm מעריב מוצאי שבת 

7.00am 'שחרית מנין א Sun, Sep 26th חול המועד 

8.30am 'שחרית מנין ב 

9.30am 'שחרית מנין ג 

6.45pm מנחה ומעריב 

10.00pm 'מעריב מנין ב 

6.45am 'שחרית מנין א Mon, Sep 27th 
רבההושענא   

8.30am 'שחרית מנין ב 

6.40pm מנחה וקבלת יו"ט (6.40 – הדלקת נרותpm) ליל שמיני עצרת 

9.15am תשחרי  Tues, Sep 28th שמיני עצרת 

6.35pm מנחה followed by שיעור by Guest Speaker 

7.41pm מעריב (הדלקת נרות – Not Before 7.41pm) ליל שמחת תורה 

8.30am שחרית Weds, Sep 29th יום שמחת תורה 

6.35pm מנחה followed by  שיעור by Guest Speaker 

7.39pm מעריב ומוצאי יום טוב 

6.40am 'שחרית מנין א Thurs, Sep 30th אסרו חג 

7.05am 'שחרית מנין ב 

7.55am 'שחרית מנין ג 

6.30pm מנחה ומעריב 

8.00pm 'מעריב מנין ב 

6.45am 'שחרית מנין א Fri, Oct 1st  

7.20am 'שחרית מנין ב 

8.00pm 'שחרית מנין ג 

6.35pm 
 מנחה וקבלת שבת

 (no later than 6.30pm – הדלקת נרות)

 שבת

 פ' בראשית

 Oct 2nd שבת שחרית 7.30/9.30

1.30pm 'מנחה מנין א 

6.20pm 'מנחה מנין ב followed by שיעור 

7.32pm מעריב מוצאי שבת 

6.20pm מנחה ומעריב Sun, Oct 3rd – 

Thurs Oct 7th 

 

8.00pm 'מעריב מנין ב 



 יום כפור

7.09pm 
קבלת ויום טוב –תפלת זכה   

 (no later than 7.09pm – הדלקת נרות)

 ליל יום כפור 

7.30pm כל נדרי 

9.00am שחרית ( יזכור  12.15pm approx.) Thurs,  

Sep 16th 

 יום כפור

5.11pm מנחה 

8.11pm מעריב מוצאי יום טוב 

6.40am 'שחרית מנין א Fri,  

Sep 17th  7.15am 'שחרית מנין ב 

7.55am 'שחרית מנין ג 

7.04pm 
 מנחה וקבלת שבת

 (no later than 7.04pm – הדלקת נרות)

האזינושבת פ'   

7.30am 'שבת שחרית מנין א  
Sep 18th 9.30am 'שחרית מנין ב 

2.00pm 'מנחה מנין א 

7.01pm 'מנחה מנין ב followed by שיעור 

8.06pm מעריב מוצאי שבת 

  ,Sun שחרית 7.15/8.20/9.30
Sep 19th 

 

7.00pm מנחה ומעריב 

10.00pm 'מעריב מנין ב 

 סוכות

 ערב סוכות Mon, Sep 20th שחרית 6.45/7.10/8.00

6.57pm 
 מנחה וקבלת יו"ט 

 (6.57pm – הדלקת נרות) 
 ליל א' סוכות

9.15am שחרית Tues, Sep 21st יום א' סוכות 

6.50pm 
  מנחה
followed by שיעור by  Guest Speaker 

7.59pm 
  מעריב

 (Not Before 7.59pm – הדלקת נרות)
 ליל ב' סוכות

9.15am שחרית Weds,  
Sep 22nd 

 יום ב' סוכות

6.50pm 
  מנחה
followed by שיעור by  Guest Speaker 

7.56pm מעריב ומוצאי יום טוב 

7.00am 'שחרית מנין א 

Thurs  & Fri 

 חול המועד

8.30am 'שחרית מנין ב 

9.30am 'שחרית מנין ג 

6.50pm מנחה ומעריב Thurs, 
Sep 23rd 10.00pm 'מעריב מנין ב 

פ"בראש השנה תש  

7.31pm מנחה וקבלת יום טוב Mon, Sep 6th 'ראש השנה ליל א 

8.30am שחרית (11.00 תקיעת שופרam approx.) Tues, Sep 7th 'ראש השנה יום א 

1.30pm 2nd תקיעת שופר (approx.) 

7.20pm מנחה followed by  שיעור by Guest Speaker 

8.35pm מעריב (הדלקת נרות–Not Before 8.35pm) 'ראש השנה ליל ב 

8.30am שחרית (11.00 תקיעת שופרam approx.) Weds, Sep 8th יום ב' ראש השנה  

1.30pm 2nd תקיעת שופר (approx.) 

7.20pm מנחה followed by  שיעור by Guest Speaker 

8.32pm מעריב ומוצאי יום טוב 

6.00am 'סליחות מנין א (Fast commences 4.41am) Thurs, Sep 9th צום גדליה 

6.30am 'סליחות מנין ב 

7.45am 'סליחות מנין ג 

7.15pm מנחה ומעריב ( Fast Ends 8.23pm) 

6.00am 'סליחות מנין א Fri, Sep 10th עשרת  
 ימי תשובה

6.40am 'סליחות מנין ב 

7.45am 'סליחות מנין ג 

7.21pm 
 מנחה וקבלת שבת

 (no later than 7.21pm – הדלקת נרות)

 שבת שובה

 פ' וילך

)שבת שובה דרשה -מנין ב' ( שחרית 7.30/9.30  Sep 11th שבת 

2.00pm 'מנחה א 

7.19pm 'מנחה ב followed by  שבת שובה דרשה  

8.24pm מעריב מוצאי שבת 

6.00am 'סליחות מנין א Sun - Tues עשרת 

 סליחות מנין ב' 7.40am ימי תשובה
Sun, Sep 12th 

8.30am 'סליחות מנין ג 

6.30am 'סליחות מנין ב 
Mon, Sep 13th  

7.45am 'סליחות מנין ג 

6.40am 'סליחות מנין ב 
Tues, Sep 14th  

7.45am 'סליחות מנין ג 

7.15pm מנחה ומעריב 
Sun - Tues 

10.00pm 'מעריב מנין ב 

6.20am 'סליחות מנין א Weds, Sep 15th ערב יום כפור 

7.00am 'סליחות מנין ב 

7.45am 'סליחות מנין ג 

3.00pm מנחה 


