
 

 

 

ּ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 
 

 

 6106 באוגוסט 4 - ילביו 6
 .וחלק אחדדקות  48, 42, שעה (6.7.66) חצות ליל שלישיהמולד: 

  (69.7.66) 42:02שעה ד', י"ד בתמוז ועד ליל  (9.7.66) ממוצאי שבת ד' תמוז זמן קידוש לבנה: 
 (64.7.66) בתמוז רביעי ז'מליל  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 69:32, שעה (7.7.66) בערב בתמוז א' ,חמישייום  תקופת תמוז:
 

 .אש חודשתפילת ר ראש חודש תמוז.ד, א' (6.7.66) ל' סיון רביעי,יום 
 .תפילת ראש חודש .(7.7.66) מוזתא' ב' ראש חודש תמוז, יום חמישי, 

 

 

 (8.7.06) בתמוז 'בזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:91 מדריד 91:61 מלבורן 12:21 ניו יורק 12:11 ירושלים 91:91 ירושלים
 19:11 מרבייה 91:21 יוהנסבורג 91:13 לוס אנג'לס 12:19 אביב תל 91:11 תל אביב

 12:11 טורונטו 91:13 בואנוס איירס 19:12 פריס 12:11 באר שבע 91:11 באר שבע
 91:22 ורשה 19:62 מוסקבה 12:63 לונדון 12:11 חיפה 91:16 חיפה
   12:91 רומא 19:19 אמסטרדם 12:11 אילת 91:91 אילת

 ]בחוץ לארץ: קרח[ (9.7.66) תמוז 'ג ,חקתשבת פרשת 

 ."בני ישראל" א: "ויפתח הגלעדי" עד )לג( בשופטים יא,מפטירים 
 '.דאבות פרק . בלקבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 (01.7.06) ט' בתמוזזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:91 דרידמ 91:22 מלבורן 12:22 ניו יורק 12:11 ירושלים 91:92 ירושלים
 19:12 מרבייה 91:21 יוהנסבורג 91:11 לוס אנג'לס 12:13 אביב תל 91:11 תל אביב

 12:11 טורונטו 91:11 בואנוס איירס 19:12 פריס 12:11 באר שבע 91:11 באר שבע
 91:61 ורשה 19:11 מוסקבה 12:61 לונדון 12:12 חיפה 91:19 חיפה

   12:91 רומא 19:12 אמסטרדם 12:19 אילת 91:99 אילת
 [חקת]בחוץ לארץ:  (66.7.66)  ' תמוזי, בלקשבת פרשת 

 "והצנע לכת". (', ח': "והיה שארית יעקב" עד )ו'ו ,'מיכה הבמפטירים 
 '.האבות פרק  .פינחסבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 
 

 (66.7.06) ט"ז בתמוזזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:23 דרידמ 91:22 מלבורן 12:22 ניו יורק 12:11 ירושלים 91:21 ירושלים
 19:92 מרבייה 91:91 יוהנסבורג 91:11 לוס אנג'לס 12:16 אביב תל 91:16 תל אביב

 12:11 טורונטו 91:11 בואנוס איירס 19:91 פריס 12:11 באר שבע 91:11 באר שבע
 91:12 ורשה 19:11 מוסקבה 12:16 לונדון 12:12 חיפה 91:93 חיפה

   12:23 רומא 19:91 אמסטרדם 12:91 אילת 91:23 אילת
 

 [בלק]בחוץ לארץ:  (32.7.66) בתמוז זי", פינחסשבת פרשת 
 במלכים א יח,מו: "ויד ה' היתה" עד יט,כא: "וילך אחרי אליהו וישרתהו".מפטירים 

 '.ואבות פרק  .מטותבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
  

סליחות, "אבינו . )בישראל( 2:20עלות השחר  :, תענית צבור )נדחה(."צום הרביעי"(32.7.66) יום א', י"ח בתמוז

 מלכנו", "ויחל".
 42:20 -שקיעה הדקות אחרי  68סוף התענית  "ויחל", הפטרה, "עננו", "אבינו מלכנו", ברכת כהנים כנהוג. במנחה,

 )בישראל(.
 
בגדים חדשים  . אין מתחתנים, אין לובשים(62.8.66) עד אחר תשעה באב( 43.7.66)ם מי"ז בתמוז ה )שלושת השבועות( ימי "בין המצרים"

לשימוש אחרי תשעה באב. אין מסתפרים. )ָאֵבל שכלו לו ימי השלושים קודם  וכלים חדשים שמברכים עליהם "שהחיינו", ואין קונים אותם אפילו

 בס"ד
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באב(. אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, ובשבת יש  ר עד אחרי תשעהאסו -ספורת. ואם אחרי ראש חודש אב, מותר בת-חודש מנחם ראש
 הגר"א מותר לברך על פרי חדש אף בימי חול, אם לא ימצא הפרי אחר תשעה באב(. אומרים שמותר לברך. )לדעת

שידוכים מותרת עד ראש חודש אב. שידוכים בלי סעודה מותרים אפילו  סעודה של. יינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותהחמותר לברך שה
אפילו בבשר ויין גם אחר ראש חודש. מוזיקה עליזה  הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים באב. סעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון בתשעה

ראש חודש. חסידים ואנשי  של תענוג, מותרים עד ראש חודש אב. ליטול הציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרי אסורה. טיולים ורחצה, אפילו
 בתמוז עד ערב תשעה באב, מלבד ערב שבת וראש חודש. מי"ז מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בצהרי היום בכל יום

 

 (69.7.06) תמוז גשישי כ"זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:21 דרידמ 91:29 מלבורן 91:26 ניו יורק 12:91 ירושלים 91:21 ירושלים
 19:92 מרבייה 91:91 יוהנסבורג 91:11 לוס אנג'לס 12:91 אביב תל 91:91 תל אביב

 12:91 טורונטו 91:61 בואנוס איירס 19:26 פריס 12:91 באר שבע 91:91 באר שבע
 91:12 ורשה 19:96 מוסקבה 12:16 לונדון 12:12 חיפה 91:91 חיפה

   12:29 רומא 19:21 אמסטרדם 12:91 אילת 91:26 אילת
 [פינחס]בחוץ לארץ:  שבת מברכין – (23.7.66) תמוז דכ", מטותשבת פרשת 

 .(0.8.66) שיחול ביום שישי אבג( "נאם ה'". מברכין חודש  "דברי ירמיהו" עד )ב, פורענות. מפטירים בירמיהו א:תלת דראשונה של 
 חלקים 3-דקות ו 63בצהריים,  62:33המולד: יום רביעי, בשעה 

 '.אאבות פרק  .מסעיבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

  .מרים תחנוןן אואי .יום כיפור קטן. (66.8.2) יום ה', כ"ט תמוז
 

 
  Eliezer Sheffer  אליעזר שפר

 

 

 

 

 

 )בהוצאת מוסד ביאליק( חייו ומשנתו של זאב יעבץ -לגדל תרבות ִעְבִריָהספר חדש: 
 אסף ידידיה

 

 קול קורא
 ן המגדיר את שליחותה, מטרותיהושהרא הקול קוראהוטל על הרב זאב יעבץ לחבר את  2091 –בשנת תרס"ב 

ויעדיה של תנועת המזרח"י )מרכז רוחני( שהתכנסה לועידת היסוד בווילנא בחודש אדר ב' תרס"ב. וכך כתב הרב 

 :זאב יעבץ

" לסדר את חבריהם... י""על כן יסדה לה אספת הציונים היראים שהיתה בווילנא מרכז רוחני בשם "מזרח

למען תת להם לב אחד להגן על דעותיהם, ולאצול מרוח היהדות הנאמנה על הציוניות בכללה. בשלוח אל 

יץ את רוח פולה ולחזק ולהרחיב את רגש הדת בתוך הציוניותהקונגרס מצדם צירים כאשר עם לבבם 

ים מעוז אחר לתורתנו שתתקיים אין אנחנו מוצא ...הציוניות בכל גבולות אחינו היראים למקומותיהם

 בלתי אם משמרת היהדות הנאמנה בכל תקפה ובכל טהרתה". –ומבטח אחר לציון שתתכונן 

הביוגרפיה שכתבתי : "יעבץ זאב ו של הרבתעל חייו ומשנ החדש מחבר הספר – אסף ידידיהוכך כותב ד"ר 

הציר מבוססת, בין השאר, על חומר ארכיוני רב ומגוון, שרובו טרם ראה אור. היא נעה על שני צירים: א. 

זאב יעבץ דרך התחנות השונות בהן עבר: ורשה, יהוד וזיכרון יעקב,  הרב הסוקר את תולדות חייו של ההיסטורי

הציר יפת פרשות עלומות בחייו, שלא נודעו עד עתה, והבאת ההקשר ההיסטורי שלהם. ב. ירושלים, וילנה, ברלין, אנטוורפן ולונדון, תוך חש

מחשבתיות עמם יעבץ על רקע רעיונות התקופה, מקורות יניקתו הרעיוניים והשיטות ההרב המנתח את פועלו הספרותי וההגותי של  המחשבתי

, הטומנת בתוכה במולדתמצורת חיים אחת בגולה לצורת חיים אחרת  מעברפת יעבץ הגיע להכרה שהתקופה היא תקוהרב זאב  התמודד ועליהן הגיב.

עם  מיזוגהבארץ ישראל, בין השאר על ידי  ההולך ומתחדשהוא שאף להתאים את האורתודוקסיה לעולם  הזדמנויות נדירות.לצד  מורכבותבעיות 

 המתעוררת.  הלאומיות היהודית

 61.6.1.61ט"ו בשבט תשע"ד  –בכפר יעבץ  ותפילת הנוטע טקס נטיעת עצים

   
הרה"ג הרב דוד לאו לישראל,  כבוד הרב הראשי

 שליט"א נוטע עץ ואומר את "תפילת הנוטע"
 ה בדברים על משנתויד"ר אסף ידיד

 של הרב זאב יעבץ
 יוצאי חלציו של הרב זאב יעבץ

 


