
 

 

 

ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  "ְוָהָיה ִמּדֵּ
And it shall come to pass that from one New Moon to another, 

and from one Sabbath to another 
 )ישעיהו פרק סו פסוק כג(

 לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 
 

 

 1026 ביולי 5 - ביוני 7
 .דקות 44-ו ריםהצה לפני 66, שעה (5.6.66) ראשוןביום המולד: 

  (02.6.66) י"ד בסיון, סוף ליל שניועד  (8.6.66) בסיון 'ג חמישימליל  זמן קידוש לבנה: 
 (60.6.66) ' בסיוןשני זמליל  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 

 .תפילת ראש חודש: (7.6.66) סיוןא' , שלישייום 
קריאת התורה, ולא הזכרת  אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר  ,(68.6.66) ועד י"ב בחודשמותר להסתפר. מראש חודש  סיוןחודש מראש 

הימים  ל ארך אפים" ו"למנצח" בכל-מנצח". והספרדים אין אומרים "אל ארך אפים" ו"ל-"א נש מות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומרים
 שת ימי הגבלה.ום שלמתחילי (,9.6.66) , ג' סיוןחמישימיום  שאין אומרים בהם תחנון.

 

 (20.6.26) בסיון 'דזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 09591 מדריד 91583 מלבורן 09592 ניו יורק 09502 ירושלים 94594 ירושלים
 09594 מרבייה 91534 יוהנסבורג 94583 לוס אנג'לס 09589 אביבתל  94509 תל אביב

 09589 טורונטו 92509 בואנוס איירס 09501 פריס 09502 באר שבע 94503 באר שבע
 94539 ורשה 09511 מוסקבה 09513 לונדון 09589 חיפה 94509 חיפה

   09591 רומא 09589 אמסטרדם 09509 אילת 94594 אילת
שעות, כדי להעביר ממנו אש להדלקת נרות ולבישול  48של שבת יש להכין נר שיהיה דלוק  לפני הדלקת נרות (.61.6.66בסיון )יום שישי ד' 

 לצרכי אוכל נפש ביום טוב.

 ]בחו"ל: במדבר[ (66.6.66) סיון ה' ,נשאשבת פרשת 
 הרחמים".מפטירים בשופטים יג, ב "ויהי איש אחד מצרעה" ועד סוף הפרק. אומרים "אב 

לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט  )מנהג הגר"א לא לומר " אב הרחמים" , ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח
 ת תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון(.כי חורבן קהילות אשכנז בגזרו כשמברכים ראש חודש סיוון,

 '.ואבות פרק אין אומרים "צדקתך צדק". . בהעלותךבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

אחרים להתפלל, בכדי לקיים את הפסוק מליל שבועות מוצאי שבת.  .(61.6.66) חג השבועות, יום א', ו' סיון

 שבתות תמימות תהיינה". "שבע
ברכת  -בהדלקת הנרות ובקידוש בברכת קדושת היום של תפילת הלחש. תפילה של יום טוב, מוסיפים "ותודיענו" 

בלימוד התורה ואמירת תיקון  מקדש יקנה"ז: יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה שהחיינו.
 ליל שבועות.

מברך  הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה פלל בהשכמה.ת. נהוג להשחרית
מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה. בחו"ל  )יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא "על מקרא מגילה" וברכת "שהחיינו".

 דשבועות(. קדיש יתום. קוראים רות ביום ב'
 עלה לבימה, לפני ברכות התורה. מר אחר שכהןת" יש לומוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. " אקדמו :הקריאת התור

 הדברות" קוראים בטעם העליון. חצי קדיש. בפרשת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרתשה יבספר ראשון קוראים לחמ
מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים  ום הבכורים" עד "ונסכיהם".יבספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וב

צה"ל ונפגעי הטרור". אב הרחמים, מוסף של יו"ט,  ת נשמות )בא"י(, "יזכור לחללי"ותשאני רוח" )ג, יב(. אין קטן עולה למפטיר. הזכר בפסוק
נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב  תתקבל, שיר של יום )תהילים יט( : "השמים מספרים". ותערב, ברכת כהנים, קדיש

 השירים ד ,יא(. תחת לשונך" )שיר
 של יום טוב. מנחה.

 

 . בחו"ל יום ב' דשבועות(61.6.66) , ז' סיוןשניאסרו חג, יום 
 אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה. ל ארך אפים" ו"למנצח", ויש נוהגים לומר. אין מתענים בו,-אין אומרים "א בשחרית

ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה אנשים בפרשת  תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת רות, -יו"ט שני של גלויות.  - ]בחו"ל: יום ב' דשבועות
 ב' : "וה' בהיכל קדשו".[ , ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים". מפטירים בחבקוקסדרההבכור", עד סוף ה ט( "כלו, יברים טראה )ד

 

 (27.6.26) בסיון אי"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09592 דרידמ 91583 מלבורן 09599 ניו יורק 09504 ירושלים 94599 ירושלים
 09500 מרבייה 91534 יוהנסבורג 94583 לוס אנג'לס 09580 תל אביב 94503 תל אביב

 09581 טורונטו 92509 בואנוס איירס 09503 פריס 09504 באר שבע 94503 באר שבע
 94531 ורשה 09539 מוסקבה 09530 לונדון 09588 חיפה 94508 חיפה

   09592 רומא 09583 אמסטרדם 09508 אילת 94590 אילת

 בס"ד
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 [נשא]בחו"ל:  (68.6.66) סיון  בי", בהעלותךשבת פרשת 
)ד,  בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב, יד: "רני ושמחי בת ציון" עד

 .אין אומרים אב הרחמיםז(: "חן חן לה". 
 '.אאבות פרק  ."צדקתך צדק"אומרים אין  .שלחבפרשת  לשלושה קוראים במנחה

 

 תחנון. חוזרים לומר: (69.6.66) סיון גיום א', י"
 

 (12.6.26) בסיון חי"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל חגהצאת  הדלקת נרות

 09593 דרידמ 91584 מלבורן 09599 ניו יורק 09589 ירושלים 94598 ירושלים
 09501 מרבייה 92599 יוהנסבורג 94584 לוס אנג'לס 09588 אביבתל  94589 תל אביב

 09581 טורונטו 92500 בואנוס איירס 09504 פריס 09589 באר שבע 94504 באר שבע
 94533 ורשה 09530 מוסקבה 09538 לונדון 09581 חיפה 94504 חיפה

   09594 רומא 09581 אמסטרדם 09501 אילת 94598 אילת
 

 [בהעלותך]בחו"ל:  (12.6.66) י"ט סיון, לךשלח שבת פרשת 
 מפטירים ביהושע פרק ב' )כולו(.

 '.באבות פרק  .קרחבפרשת  לשלושה קוראים במנחה
 

 (2.7.26) סיון השישי כ"זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09593 דרידמ 91510 מלבורן 09599 ניו יורק 09589 ירושלים 94598 ירושלים
 09501 מרבייה 92598 יוהנסבורג 94584 לוס אנג'לס 09588 אביב תל 94589 תל אביב

 09583 טורונטו 92501 בואנוס איירס 09504 פריס 09589 באר שבע 94504 באר שבע
 94531 ורשה 09539 מוסקבה 09530 לונדון 09581 חיפה 94503 חיפה

   09593 רומא 09583 אמסטרדם 09501 אילת 94591 אילת
 [שלח]בחו"ל:  שבת מברכין – (1.7.66) סיון וכ", קרחשבת פרשת 

 בשמואל א יא, יד: "ויאמר שמואל" עד )יב, כב( "אתכם לו לעם".מפטירים 
 . אין אומרים אב הרחמים.(0266, ביולי 6-7) שיחול ביום רביעי וחמישי תמוזמברכים חודש 

 חלקים. 6-דקות ו 18, 12, שעה (6.7.1166) מולד חודש תמוז: חצות ליל שלישי
 '.גאבות פרק  אומרים "צדקתך צדק". .חקתבפרשת  לשלושה קוראים במנחה

 

 אין אומרים תחנון במנחה. פור קטן.י. יום כתמוזערב ראש חודש  .(2.7.66) סיוןכ"ט שלישי, יום 
 

 .אש חודשתפילת ר ראש חודש תמוז.ד, א' (6.7.66) ל' סיון רביעי,יום 
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