
 

 

 

ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  כג( ,)ישעיהו סו "ְוָהָיה ִמּדֵּ

And it shall come to pass that from one New Moon to another,and from one Sabbath to another 

לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 

 8112 בספטמבר 3 – באוגוסט 11
 חלקים. 3-ו 13:11(, בשעה 11.1.11) ליל ראשוןהמולד: 

 (.52.1.11) י"ד באלול כל הלילה, עד מוצאי שבת ,(11.1.11) ד' באלול רביעי,מליל  זמן קידוש לבנה: 
 (52.1.11) (, עד מוצאי שבת, י"ד באלול כל הלילה11.1.11שבת שופטים, ח' באלול )ממוצאי  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 

 שבת ראש חודש – (11.1.11) ל' מנחם אב, ראהשבת פרשת 
בפרשת כד, "השמים כסאי". בספר תורה שני קוראים למפטיר -תפילות לשבת ראש חודש. מפטירים )שלישי משבעה דנחמתא( בישעיהו סו, א

"[, היא המשכה של הפטרת "כי תצא" ]רני עקרה[, ולכן הנוהגים לקרוא . הפטרת "ראה" ]"עניה סוערהפנחס "וביום השבת", "ובראשי חודשיכם"
בשבת זו את הפטרת ראש חודש "השמים כסאי", אזי בשבת "כי תצא" ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת "רני עקרה" גם את הפטרת "עניה 

 סוערה". תפילת מוסף של שבת וראש חודש.
 מרים "צדקתך צדק". אבות פרק ה'. במעריב מתחילים "לדוד ה' אורי וישעי".. אין אושופטיםבמנחה קוראים לשלושה בפרשת 

 

 תפילת ראש חודש. (:18.1.8.11) , א' אלולראשוןב' דראש חודש אלול, יום 
 תשובה.לתקיעה(, כדי לעורר  ם כל בוקר תשר"ת )תקיעה שברים תרועהל ועד כ"ח אלול תוקעימראש חודש אלו

 בשחרית ובמנחה. ואומרים עד חג שמיני עצרת. חסידים וספרדים:-ערבית ובשחרית. אשכנזיםאורי" במתחילים לומר " לדוד ה' 
 מאור ליום ב' אלול, ועד ערב יום הכיפורים, משכימים ספרדים לסליחות.

 

 (11.2.12) אלול' וזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02817 מדריד 85884 מלבורן 87818 ניו יורק 87835 ירושלים 86823 ירושלים
 02832 מרבייה 85802 יוהנסבורג 87826 לוס אנג'לס 02822 אביב תל 87820 תל אביב

 87832 טורונטו 85833 בואנוס איירס 02811 פריס 87836 באר שבע 87820 באר שבע
 86832 ורשה 02812 מוסקבה 87832 לונדון 02822 חיפה 86833 חיפה

   87815 רומא 02818 אמסטרדם 87832 אילת 86826 אילת
 ( 11.1.11)ת שופטים, ז' באלול שבת פרש

 יב( "אלקי ישראל". כי הוא מנחמכם" עד )נב,"אנכי אנ יב: ישעיה נא,א( במפטירים )רביעי משבעה דנחמת
 '.. אבות פרק וכי תצאבפרשת  לשלושהקוראים  במנחה

 

 (82.2.12) י"ג אלולזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02807 דרידמ 85800 מלבורן 87802 ניו יורק 87827 ירושלים 86815 ירושלים
 02828 מרבייה 85805 יוהנסבורג 87822 לוס אנג'לס 87838 אביבתל  86832 תל אביב

 87817 טורונטו 86822 בואנוס איירס 02802 פריס 87832 באר שבע 86832 באר שבע
 86813 ורשה 02885 מוסקבה 87813 לונדון 87838 חיפה 86825 חיפה

   87804 רומא 02822 אמסטרדם 87825 אילת 86828 אילת
  (82.1.11)  י"ד באלול, כי תצאשבת פרשת 

 אש חודשת ראה את הפטרת רטירו בשב( "אמר מרחמך ה'". אם הפ'"רני עקרה" עד )י א: טירים )חמישי משבעה דנחמתא( בישעיה נד,מפ
 "עניה סערה". קרה" גם את הפטרתרת "רני ע"השמים כסאי", ממשיכים וקוראים בנוסף להפט

 .'ב-'פרקים א . אבותכי תבאשה בפרשת ושלאים לקור במנחה
 

 (11.2.12) זמני הדלקת נרות ביום שישי כ' אלול
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02886 דרידמ 85806 מלבורן 87882 ניו יורק 87822 ירושלים 86807 ירושלים
 02818 מרבייה 85812 יוהנסבורג 86838 לוס אנג'לס 87820 אביב תל 86823 תל אביב

 87805 טורונטו 86823 בואנוס איירס 02824 פריס 87828 באר שבע 86824 באר שבע
 86802 ורשה 87837 מוסקבה 87802 לונדון 87820 חיפה 86817 חיפה

   87883 רומא 02822 אמסטרדם 87816 אילת 86811 אילת
 (1.9.11) תבא, כ"א באלולכי שבת פרשת 

משבעה  שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. מפטירים )שישי א את התוכחה בקול נמוך, ובלבדרונוהגים לק
 .'ד– 'ת פרקים ג. אבונצביםרשת שה בפוקוראים לשל במנחה דנחמתא( בישעיה ס: "קומי אורי" עד סוף הפרק.
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רה "אשר יצר" וברכת התו, ת, עד ערב יום הכיפורים. ברכת "על נטילת ידים"ם לומר סליחואשכנזים מתחילי :(8.9.8.11) יום א', כ"ב אלול
 התפילה. מרים קודם סליחות, ולא יאמרם פעם נוספת קודםאו
טף ויתעטף. עדיף להתע יברך, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך אשר אומרים סליחות בהשכמה, הש"ץ מתעטף בטלית )בעוד לילה( ולאכ
ר"א(. ת אומר הוידוי רק פעם אחת )הגהסליחו יחות. אחר, סלכנס לספק ברכה. "אשרי", חצי קדישור( שלא ייחיד ולא של ציב טלית שאולה )שלב
ו היום ברית לנ ביחידות יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג "וזכור חנון, קדיש תתקבל. )האומר סליחותת

 "מרן דבשמיא" וכדו'(. מסי",ושלוש עשרה". לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו "מחי 
 קים. יש המתענים ביום א ' דסליחות.יעד ערב יום הכיפורים משתטחים על קברי צד

 

 (1.3.12) ז אלולשישי כ"זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02825 דרידמ 85812 מלבורן 86836 ניו יורק 87818 ירושלים 86802 ירושלים
 02808 מרבייה 85811 יוהנסבורג 86828 לוס אנג'לס 87811 אביב תל 86815 תל אביב

 87882 טורונטו 86882 בואנוס איירס 87830 פריס 87810 באר שבע 86815 באר שבע
 86822 ורשה 87828 מוסקבה 87822 לונדון 87811 חיפה 86807 חיפה

   87823 רומא 87822 אמסטרדם 87807 אילת 86803 אילת
  (1.9.11) ח באלולכ", נצביםשבת פרשת 

 ת הפסוקדרש"שוש אשיש", עד )סג, ט( " כל ימי עולם". אין מברכים החודש, על פי  רים )שביעי משבעה דנחמתא( בישעיה סא, י:מפטי
 שיום ראש השנה מכוסה. –גנו" "בכסה ליום ח

 נועם ואתה קדוש. . במוצש"ק אין אומרים ויהי'ו-'ה ים. אבות פרקוילךקוראים לשלושה בפרשת  במנחה
 

 ערב ראש השנה. (:9.9.11) יום א', כ"ט אלול

 

 

  Eliezer Sheffer  אליעזר שפר
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשע"חבס"ד, ערב ראש השנה 

 נגישותבדבר הרגישות ל
 בחסות

 
 

לקראת הימים הנוראים, החגים והמועדים הבאים עלינו לטובה. הרינו מתכבדים לפנות אל גבאי בתי הכנסת הנכבדים, וראשי 
הקהילות העוסקים בצרכי ציבור באמונה. להיענות לבקשת הנכים ולעשות כמיטב יכולתכם וככל הנדרש כדי לאפשר לקשישים 

רם כניסות נגישות לבתי הכנסת ולהקצות להם מקומות ישיבה מיוחדים עבור ולבעלי מוגבלויות להתפלל בציבור, להסדיר עבו
 ה8-המזדקקים לעגלות נכים. ולקיים בעז"ה את דברי הנביא ישעי

 )ישעיהו מא,ו( ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעֹזרּו ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק
 אנו מייחלים שתתקיים בנו תפילתנו לקב"ה8

 אחיהם". כל ישראל"ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם 
 בברכת

 כתיבה וחתימה טובה
 יצחק יוסף

 ונשיא בית הדין הגדול הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 דוד לאו

 נשיא מועצת הרבנות הראשיתו הרב הראשי לישראל
 אליעזר שפר

 איחוד בתי הכנסת והקהילות בישראליו"ר 

 

בעז"ה נשלים  – ניידות בבטיחות –הכסא המוביל במיזם משותף עם חברת 
אתר המרכזי למידע אודות יוזמות החקיקה, השירותים הלת בעתיד הקרוב את הפע

החדשני, שיעמדו לרשות הנכים, הקשישים  הבטיחותי השונים והמכשור
כדי לאפשר כסאות מובילים ומקומות שמורים ידניים,  בסיוע מעלונים, והמוגבלים

 בבתי הכנסת.להם תפילה בציבור בכבוד 
 

 –המעוניינים במידע נוסף, מוזמנים לפנות בכתב למר ארנון קנדל 
 the.leading.chair@gmail.com, קיבוץ יחיעם, דוא"ל8 ובילהכסא הממנכ"ל חברת 
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