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 פ״שת ןסינ ׳ג – רדא ד״כ םינמז חול

Schedules / Horaires 20/3 – 28/3/2020 
 

 Friday 20/3 Vendredi 20/3  רדא ד״כ ישיש םוי
 Shacharit / Shaharit  9:00 ,8:30 ,7:00 ,:306 ,:055  תירחש
 Mincha Guedola / Min'ha Guedola 13:30 הלודג החנמ
  et Arvit ha'Min er1Arvit /  &Mincha First 16:30 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 Candle lighting / Allumage des bougies 15:71 תורנ תקלדה
 Mincha & Arvit Min'ha et Arvit 17:35 תבש תלבקו החנמ
 שדוחה-ידוקפ להקיו תבש
 רדא ה״כ

 ןסינ ח״הבמ
Blessing of the month 
Bénédiction du mois 

 
Shabbat Vayakel Peqoude Hachodech 21/3  
Shabbat Vayakel Peqoude Ha'hodech 21/3 

 Shacharit / Shaharit :159 ,:047 ,:006 תירחש
 Mincha Gedola / Minha Guedola 12:30 הלודג החנמ
 Mincha / Minha 15:71 החנמ
 End of Shabbat / Fin de Shabbat 8:271 תבשה תאיצי
 ישימח דע ןושאר םוי
 ןסינ ׳א דע רדא ו״כ

 Sunday – Thursday 22 – 26/3  
Dimanche – Jeudi 22 – 26/3 

 תירחש
 ׳ד ,׳ג ,׳א םימי 
 ׳ב םוי 
 ןסינ שדוח שאר ׳ה םוי 

 
5:50, 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00 
5:40, 6:25, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00 
5:40, 6:15, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00 

Shacharit / Shaharit 
 Sun., Tue., Wed. / Dim., Mar., Mer. 
 Mon. / Lun. 
 Thu. / Jeu. Roch Chodech 

 Mincha Gedola / Minha Guedola 13:30 הלודג החנמ
 Mincha / Minha 17:40 החנמ
 Arvit / Arvit 21:00 ,19:30 ,18:15  תיברע

 03:00 העשל המידק  זזוי ןועשה , )ישישל   ישימח ןיבש הלילב(  , 02:00  העשב  27/03/2020  ךיראתב לחי ץיק ןועש
 Friday 27/3 Vendredi 27/3  ןסינ ׳ב ישיש םוי

 Shacharit / Shaharit  9:00 ,8:30 ,7:45 ,7:00 ,:306 ,:055  תירחש
 Mincha Guedola / Min'ha Guedola 13:30 הלודג החנמ
  et Arvit ha'Min er1Arvit /  &Mincha First 17:35 תמדקומ תבש תלבקו החנמ
 Candle lighting / Allumage des bougies 19:81 תורנ תקלדה
 Mincha & Arvit Min'ha et Arvit 18:45 תבש תלבקו החנמ
 ארקיו תבש
 ןסינ ׳ג

 Shabbat Vayiqra 28/3  
Shabbat Vayiqra 28/3 

 Shacharit / Shaharit 9:15 ,7:40 ,6:00 תירחש
 Mincha Gedola / Minha Guedola 3031: הלודג החנמ
 Mincha / Minha 20:81 החנמ
 End of Shabbat / Fin de Shabbat 32:91 תבשה תאיצי

   .אובל אל ,בויח ןיא םא ,םידליו םישנמ ןכו ,תסנכה תיבל אובל בויח ול ןיאו , 60 ליג לעמש ימ שקבמ דעוה .1
 
 תמשנ" מ םיכישממו "ירשא" ,"רמאש ךורב" זאו שידק תרימאב וליחתי תירחש יניינמ ,למז ברה תויחנה יפל .2

 ."יח לכ
 
 !שארמ המשרה יפ לע קרו ךא  רשפאתת תוליפתב תופתתשה .דבלב יזכרמה םלואב ומייקתי םיניינמה לכ .3
 
  םוריחה תונקתב עבקנש םיללפתמה רפסמל רבעמ הסינכ רשפאת אל כ"היב דעוו .4

 
 ירודיסב וכרעייש םייונישל רושקה לכב םיניינמה יאבג תוארוהל עמשיהל תסנכה תיבב םיללפתמה לכ לע .5

  .םיללפתמה ןיב ,תונקתל םאתהב םיחוורמ לע הדפקה רמשיתש ךכל ןכו ,הרותה תאירקו הליפתה
 

 תסנכה תיבב תוליפתה תרגשל הריהמ הרזחלו הבוט תואירבל םיווקמו םיללפתמ ונא


