
 

ּ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 
 

 

 8027 בפברואר 82 - 8027 בינואר 82
 חלקים. 8-ו 12:63(, בשעה 72.1.12) יום שישי המולד5

 )כל הלילה( (9.7.12) י"ד בשבטעד ליל שישי  12:63בשעה  (61.1.12) בשבטד'  ,שלישימליל  קידוש לבנה5
 (4.7.12) ט' בשבט, ממוצאי שבת קודש זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח5

 

 

 (87.2.27) טבתב כ"טזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 61:61 דרידמ 02:24 מלבורן 61:74 ניו יורק 61:71 ירושלים 61:33 ירושלים
 64:00 מרבייה 64:34 יוהנסבורג 61:62 לוס אנג'לס 61:74 אביב תל 61:74 תל אביב

 61:67 טורונטו 64:37 בואנוס איירס 61:66 פריס 61:62 באר שבע 61:60 באר שבע
 66:21 ורשה 61:01 מוסקבה 61:60 לונדון 61:71 חיפה 61:72 חיפה

   61:74 רומא 61:71 אמסטרדם 61:66 אילת 61:73 אילת
 (13.8.1.82) א' בשבט ראש חודש שבט וארא, שבת פרשת

 בתפילה: "יעלה ויבוא". שחרית5
מגביהים ספר  חצי קדיש.מניחים ספר שני.  חצי הלל, קדיש תתקבל. מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע.

ו: "כה אמר ה' השמים "מפטירים בישעיהו ס"ונסכו".  בשני למפטיר בפרשת פנחס: "וביום השבת, ובראשי חדשיכם" עד ראשון, וקוראים
חודש: "אתה יצרת".  מדי חודש בחדשו". אין אומרים אב הרחמים. מוסף של שבת וראש הוכופלים הפסוק "והי כסאי" עד סוף הספר, וחוזרים

סיימים "מקדש השבת כמו בכל שבת, ומ –"קדשנו במצוותיך"  -וישראל"  יש המוסיפים בתפילת מוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת
 חדשים". שיר של יום, ברכי נפשי. וישראל וראשי

 . "יעלה ויבוא". אין אומרים "צדקתך צדק".באבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

 (3.8.27) ע"זתש בשבטז' , זמני הדלקת נרות ביום שישי

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 64:26 דרידמ 02:20 מלבורן 61:61 ניו יורק 61:63 ירושלים 61:34 ירושלים
 64:32 מרבייה 64:37 יוהנסבורג 61:61 לוס אנג'לס 61:66 אביב תל 61:66 תל אביב

 61:27 טורונטו 64:04 בואנוס איירס 61:03 פריס 61:61 באר שבע 61:64 באר שבע
 66:02 ורשה 61:76 מוסקבה 61:06 לונדון 61:63 חיפה 61:71 חיפה

   61:61 רומא 61:22 אמסטרדם 61:61 אילת 61:74 אילת
 (7.1.1.82) ח' שבטת פרשת בא, שב

 "בעת ההיא יובל שי". , ז'תימנים ובבלים מפטירים בישעיהו י"ח סוף הפרק. ג: "הדבר אשר דבר ה'" עד"י ו,"מפטירים בירמיהו מ
 .בשלחלשלושה קוראים  במנחה

 

 

 (20.8.27) בשבטי"ד זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 64:67 דרידמ 64:66 מלבורן 61:26 ניו יורק 61:64 ירושלים 61:71 ירושלים
 64:31 מרבייה 64:32 יוהנסבורג 61:27 לוס אנג'לס 64:22 אביב תל 61:20 תל אביב

 61:63 טורונטו 64:00 בואנוס איירס 61:37 פריס 64:26 באר שבע 61:27 באר שבע
 66:33 ורשה 61:61 מוסקבה 61:31 לונדון 61:64 חיפה 61:63 חיפה

   61:21 רומא 61:67 אמסטרדם 64:20 אילת 61:66 אילת
 (88.1.1.82)שבת פרשת בשלח )שבת שירה(, 

אשה  שירת הים, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים ד': "ודבורה נוהגים לעמוד בשעת קריאת
 נביאה" עד "ארבעים שנה".

מיני  .0ש המהדרין לטעום י ,לאילנות לזכור את ראש השנהכדי  ארץ ישראל,שתבחה בהן נלן שפירות האימנוהגים לאכול  
 תיקון ט"ו בשבטיש הלומדים  בפירות מיובאים מחו" ל יש לבדוק הכשר מוסמך. פירות. בפירות יבשים יש להיזהר מחרקים.

 ".פרי עץ הדרהנקרא: "
פירות של ת תרומות ומעשרות מההפרש ש להקפיד עלים הקובע למצוות התלויות בארץ. שהוא היו ט"ו בשבטל יום עיקרו ש

 ראשון. מעשרמצעותה אפשר לפדות מעשר שני ולחלל מעשר עני ושרות שבאהמע אותה שנת מעשר. ראוי להימנות על קרן

 בס"ד

 איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel 

www.unisyn.org.il  

 

 הארגון העולמי של בתי הכנסת
 והקהילות האורתודוקסיות
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 אין אומרים "צדקתך צדק".. יתרובפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 (27.8.27) בשבטכ"א זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 64:00 דרידמ 64:71 מלבורן 61:63 ניו יורק 64:27 ירושלים 61:60 ירושלים
 64:77 מרבייה 64:07 יוהנסבורג 61:62 לוס אנג'לס 64:21 אביב תל 61:24 תל אביב

 61:03 טורונטו 64:66 בואנוס איירס 61:71 פריס 64:21 באר שבע 61:62 באר שבע
 66:71 ורשה 61:66 מוסקבה 61:62 לונדון 64:26 חיפה 61:64 חיפה

   61:66 רומא 61:01 אמסטרדם 64:21 אילת 61:22 אילת
 (83.1.1.82) כ"ב שבט שת יתרו,ת פרשב

 הקוראים בטעם העליון. נוהגים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות. מפטירים בישעיהו את עשרת הדברות קוראים בטעם התחתון, ויש
 .""תעשה זאת : "כי ילד יולד לנו" עד'ו-',ה': "בשנת מות המלך עוזיהו" עד "בן טבאל", ומוסיפים פרק ט'ו

 .משפטיםלשלושה בפרשת קוראים  במנחה
 

 יום כיפור קטן מוקדם. ,(10.1.1.82) יום חמישי כ"ז שבט
 

 (82.8.27) בשבטכ"ח זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 64:32 דרידמ 64:31 מלבורן 61:00 ניו יורק 64:62 ירושלים 61:61 ירושלים
 64:66 מרבייה 64:64 יוהנסבורג 61:61 לוס אנג'לס 64:66 אביבתל  61:63 תל אביב

 61:30 טורונטו 64:21 בואנוס איירס 61:61 פריס 64:60 באר שבע 61:66 באר שבע
 61:22 ורשה 61:01 מוסקבה 61:23 לונדון 64:62 חיפה 61:26 חיפה

   61:07 רומא 61:72 אמסטרדם 64:60 אילת 61:21 אילת
 שבת מברכין –( 11.1.1.82) קליםפרשת ששבת פרשת משפטים, כ"ט שבט, 

 7ראשונה לארבע הפרשיות. פיוטים לפרשת שקלים, כמנהג. )יש שאין אומרים, יש שאומרים של שחרית, ויש שאומרים של מוסף(. מוציאים 
תשא מתחילה עד "לכפר על נפשותיכם". , חצי קדיש, ובשני קוראים למפטיר בפרשת כי השבוע ספרי תורה, באחד קוראים לשבעה בפרשת

מפטירים במלכים ב', י"ב: "בן שבע שנים"  עד "לכהנים יהיו" )י"ז(. נוהגים שאין קטן עולה למפטיר. מברכים חודש אדר שיחול ביום א'  
 (. אין אומרים "אב הרחמים".72.7.12( וביום ב' )73.7.12)

 חלקים 4-ו .151( בבוקר שעה 11.1.82המולד5 יום ראשון )
 אין אומרים "צדקתך צדק". .תרומהבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 תפילת ראש חודש כנהוג.. (11.1.1.82) א' ראש חודש אדר, יום א', ל' שבט
 

 בברכת חודש טוב ומבורך

 Eliezer Sheffer  אליעזר שפר
 

 

 
 

 

 

 

 המקור בתלמוד 
 המקור בתורה 
 מנהגי ט"ו בשבט 
 סדר ט"ו בשבט 

 .834ט"ו בשבט תר"ן  
 תפילת הנוטע 
 ביערות קק"ל נטיעת עצים 

: מפאת קדושת השבת, נטיעות ט"ו בשבט לתשומת לבכם
 .1.1.82..8י"ד בשבט  שישי, ביום תשע"ז – תתקיימנה השנה

 כאןהקליקו  –להרחבה 

 

.

יובל החדשים המתוכננים בשנת  העולמיים שבו נדון במכלול, התכניות והמיזמים מרכזי יום עיוןבעתיד הקרוב נקיים בעז"ה מפגש 

 לשחרורה של ירושלים, במדינת ישראל ובקהילות היהודיות בתפוצות. 05-ה

  unisyn@actcom.net.ilעותיהם, מוזמנים לפנות בכתב לדוא"ל: המעוניינים להשתתף ולהציג את רעיונותיהם והצ

 והאמרה היומיתערוצי התקשורת שלנו את הפסוק שבו אנו מפרסמים ב ירושלמהפדיהאת מיזם  התחלנותשע"ז  חשווןחודש ב

  www.unisyn.org.ilאודות ירושלים. לצפייה ולהורדה של הפסוקים היומיים, הקליקו: 

http://www.unisyn.org.il/index.php/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/item/174-%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F
mailto:unisyn@actcom.net.il
http://www.unisyn.org.il/

