
 

 

ּ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 
 

 1078 בפברואר 71 - בינואר 71
 חלקים :-ו 2:3:בשעה (, 64.6.66) ליל רביעיהמולד5 

  (.16.6.66(, עד בוקר יום רביעי, ט"ו בשבט )2.6.66:' בשבט )הממוצאי שבת,  זמן קידוש לבנה5 
 (.2.6.66:' בשבט )ט, חמישימליל  עדות המזרח5זמן קידוש לבנה לפי 
. אבל בגלל ליקוי ירח ביום רביעי ט"ו 2225:תשצג( בליל חמישי ט"ז בשבט בשעה -יב-הערה2 סוף זמן קידוש לבנה חל החודש )לפי חצי כט

 מעיד בבירור שעבר חצי החודש.אין לברך בליל חמישי, כי הליקוי )שלא ייראה בארץ כי הירח יזרח בגמר הליקוי(  -בשבט אחרי הצהריים
 

 תפילת ראש חודש.(5 72.7.73ראש חודש שבט, יום רביעי, א' בשבט )
 

 (71.7.78) ג' בשבטזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 :2:61 מדריד 10628 מלבורן 2:683 ניו יורק 2:610 ירושלים :2:61 ירושלים
 23621 מרבייה 23610 יוהנסבורג 2:611 לוס אנג'לס 2:611 אביב תל 2:612 תל אביב

 2:611 טורונטו 21683 בואנוס איירס 2:683 פריס 2:618 באר שבע 2:611 באר שבע
 21688 ורשה 2:601 מוסקבה 28683 לונדון 2:610 חיפה 2:681 חיפה

   2:683 רומא 2:688 אמסטרדם 2:618 אילת :2:68 אילת
 (02.7.73) ד' שבטבא, שבת פרשת 

 "לא אנקך". –בירמיהו מו, יג2 "הדבר אשר דבר ה'", עד )כח( מפטירים 
 .בשלחבפרשת  לשלושה קוראים במנחה

 

 (12.7.78) י' בשבטזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 2:688 דרידמ 10601 מלבורן :2:61 ניו יורק :2:61 ירושלים 2:681 ירושלים
 23612 מרבייה 23683 יוהנסבורג 2:611 לוס אנג'לס 2:682 אביב תל 2:613 תל אביב

 2:688 טורונטו 21681 בואנוס איירס 2:601 פריס 2:611 באר שבע 2:682 באר שבע
 28608 ורשה 2:618 מוסקבה 2:620 לונדון :2:61 חיפה 2:681 חיפה
   :2:61 רומא 2:618 אמסטרדם 2:680 אילת 2:611 אילת

 שבת שירה – (02.7.73) א שבטי", בשלחשבת פרשת 
"ודבורה אשה נביאה"  , דבפסוקי דזמרה, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים דגים לעמוד בשעת קריאת שירת הים נוה

 עד סוף ה "ותשקוט הארץ ארבעים שנה".
 .יתרובפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 במנחה אין אומרים תחנון .(82.7.73) יום שלישי, י"ד בשבט
 

 ראש השנה לאילנות –ט"ו בשבט  –( 87.7.73יום רביעי, ט"ו בשבט )
 אין אומרים תחנון, אבל אומרים "למנצח... יענך".

נה לאילנות. יש המהדרין שנוהגים לאכול מפירות האילן שנשתבחה בהן ארץ ישראל, כדי להזכיר שהיום הוא ראש ה
 בפירות יבשים יש להיזהר מחרקים. בפירות מיובאים מחו"ל יש לבדוק הכשר מוסמך.מיני פירות.  12לטעום 

 יש הלומדים תיקון ט"ו בשבט הנקרא "פרי עץ הדר".
 

 

 (1.1.78) י"ז בשבטזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 23601 דרידמ 10608 מלבורן 2:688 ניו יורק 2:681 ירושלים 2:683 ירושלים
 23613 מרבייה 23688 יוהנסבורג :2:68 לוס אנג'לס 2:681 אביב תל 2:681 תל אביב

 2:601 טורונטו 21680 בואנוס איירס 2:610 פריס 2:681 באר שבע :2:68 באר שבע
 28623 ורשה 2:683 מוסקבה 2:611 לונדון 2:681 חיפה :2:61 חיפה

   :2:68 רומא 2:683 אמסטרדם :2:68 אילת 2:613 אילת
 (8.0.73י"ח שבט ) יתרו,שבת פרשת 

נוהגים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות. [. ביאור הלכה, ס' תצדקוראים את עשרת הדברות בטעם התחתון, ]ויש הקוראים בטעם העליון. 
רים אב אומ ו2 "כי ילד יולד לנו" עד "תעשה זאת".-בישעיה ו2 "בשנת מות המלך עוזיהו" עד )ז, ו( "בן טבאל", ומוסיפים פרק ט, המפטירים 
 הרחמים.

 .משפטיםבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

 בס"ד

 איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel 

www.unisyn.org.il  

 

 הארגון העולמי של בתי הכנסת
 והקהילות האורתודוקסיות

World Organization of Orthodox 

Synagogues and Communities  

http://www.unisyn.org.il/
http://www.unisyn.org.il/


 

 

 (1.1.78) כ"ד בשבטזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 23621 דרידמ :2168 מלבורן 2:608 ניו יורק 2:683 ירושלים 2:618 ירושלים
 :2368 מרבייה 23682 יוהנסבורג 2:601 לוס אנג'לס 2:681 אביב תל 2:602 תל אביב

 2:621 טורונטו 21618 בואנוס איירס 2:681 פריס 23600 באר שבע 2:608 באר שבע
 28682 ורשה 2:688 מוסקבה 2:688 לונדון 2:683 חיפה 2:681 חיפה

   2:608 רומא 2:622 אמסטרדם 23602 אילת 2:681 אילת
 שבת שקלים –( 72.0.73משפטים, כ"ה שבט )שבת פרשת 

בפרשת השבוע, חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת כי  לשבעה פיוטים לפרשת שקלים כמנהג, מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים
 יהיו". נוהגים שאין קטן עולה למפטיר. יז2 "בן שבע שנים", עד "לכהנים-תשא, מתחילתה ועד "לכפר על נפשותיכם" ]טז[. מפטירים במלכים ב יב, א

 בפברואר(. אין אומרים אב הרחמים. 63-64שיחול בימים חמישי ושישי ) אדרמברכים חודש 
 .חלקים 8-ו, 70524( בשעה 071..73מולד חודש שבט5 יום חמישי )

  .תרומהבפרשת  לשלושה קוראים במנחה
 

 במנחה אין אומרים תחנון. , יום כיפור קטן.אדר ערב ראש חודש (71.0.735) בשבט, כ"ט רביעייום 

 תפילת ראש חודש. (70.0.735יום חמישי, א' דראש אדר, ל' שבט )
 

 
  Eliezer Sheffer  שפר אליעזר

 

 
 

 

 

 
 

 משרד החינוך –מינהל החינוך הדתי בחסות 

  ז"ל

 יהודי בתפוצותחינוך  – טובה שמעוןהגב' תשע"ח |  – ישראל רוזנסון| פרופ'  זתשע" – דוד פוקסהרב 
 

 ,34:71בשעה  11.3.1.32ח "ביום שלישי, ז' בשבט תשעה "זשיתקיים בע
 א, שד' הרצל גשר רופין, ירושלים.מלון רמדה, אולם מלכת שב

 

 7356428-3-264 פקס: unisyn@actcom.net.il מה מראש: איחוד בתי הכנסת והקהילותלהרש
 

 חמישים שנה לאיחודה של ירושלים
 

 
 
 

 ירושלים (7מול בית מס׳ )רח׳ המגיד, הטבע, מוזיאון  – בגינה הקהילתיתיתקיימו השנה  ותפילת הנוטעמעמד נטיעת עצים ל הזמנה

 גינות העיר, בשיתוף מינהל קהילתי 27:41בשעה  3.1.1.32בשבט תשע"ח  ט"ז חמישיביום 

 מכון לבעם מודעות אקולוגית ב קהילתיתמנהיגות  חהמדרש לפיתובית הסטודנטים ב – ריטבע עבבהשתתפות 

  unisyn@actcom.net.il  למידע נוסף ולהרשמה מראש נא לפנות בכתב לדוא"ל

 –הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל 
שחיבר את "תפילת  הרב הראשי לישראל,

 בכפר יעבץ נוטע עץ ,"הנוטע
2491תש"ב  בט"ו בשבט

ִפיַלת ַהּנוֵֹטעַ   תְּ
 זצ"ל בן ציון מאיר חי עוזיאלהרב 

 

 , ָאִבינּו ֶשַבָשַמִים
 בֹוֵנה ִצּיֹון ִוירּוָשַלִים

 ּוְמכֹוֵנן ַמְלכּות ִיְשָרֵאל, 
 ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים

 ּוָבֵרְך ֶאת ַעְמָך ִיְשָרֵאל
 ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּו

 ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו.
  

 ְרֵצה ה' ַאְרֶצָך
 ְוַהְשַפע ָעֶליָה ִמּטּוב ַחְסֶדָך.

 ִלְבָרָכה ֵתן ַטל
 ְוִגְשֵמי ָרצֹון הֹוֵרד ְבִעָתם

 ִלְרוֹות ָהֵרי ִיְשָרֵאל ַוֲעָמֶקיהָ 
  ּוְלַהְשקֹות ָבֶהם ָכל ֶצַמח, ֵעץ ּוְנִטיעֹוֵתינּו.

 ַהֲעֵמק ָשְרֵשיֶהם ְוָגֵדל ְפֵאָרם,
 ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון

 ְבתֹוְך ְשַאר ֲעֵצי ִיְשָרֵאל
 ּוְלִתְפָאָרה.ִלְבָרָכה 

 
 ַוֲחֵזק ְיֵדי ָכל ַאֵחינּו

 ָהֲעֵמִלים ַבֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהֹקֶדש
 ּוְבַהְפָרַחת ִשְמָמָתּה.

 ָבֵרְך ה' ֵחיָלם
 ּוֹפַעל ָיָדם ִתְרֶצה.

 
 ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים

 ּוָבֵרְך ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשָרֵאל
 ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּוְוֶאת ָהֲאָדָמה 

 ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו. 
ָאֵמן.
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