
 

ּ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 
 

 

 4027 ביולי 42 - 4027 ביוני 42
 חלקים. 13-ו 9:16(, בשעה 24.6.17) שבת המולד:

 אחר חצות 3:38( 9.7.17מוצאי שבת ט"ו בתמוז ) עד (27.6.17) בתמוזד'  ,רביעימליל  קידוש לבנה:
 (1.7.17) בתמוז, ח' ממוצאי שבת זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 אחר חצות 1:30( י"ד בתמוז 7.7.17ליל שבת ) תקופת תמוז:
 

 ראש חודש. ככל (, ב' דר"ח תמוז:71.6.52) יום ראשון, א' בתמוז
 

 (20.6.4027) ו' בתמוזביום שישי  זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09896 מדריד 94820 מלבורן 02899 ניו יורק 02812 ירושלים 97891 ירושלים
 09802 מרבייה 95821 יוהנסבורג 97822 לוס אנג'לס 02811 אביב תל 97812 תל אביב

 02814 טורונטו 95802 בואנוס איירס 09807 פריס 02812 באר שבע 97807 באר שבע
 97832 אורש 09839 מוסקבה 02830 לונדון 02812 חיפה 97803 חיפה

   02897 רומא 09813 אמסטרדם 02803 אילת 97892 אילת
 (5.2.52) ז' בתמוז, חוקתפרשת שבת 

 בנביא )שופטים יא(: "ויפתח הגלעדי" עד )לג( "בני ישראל".מפטירים 
 '. האבות פרק . בלקבפרשת לשלשה קוראים  מנחהב
 

 (7.7.4027) י"ג בתמוז שלישי,ביום  זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09895 מדריד 94823 מלבורן 02827 ניו יורק 02807 ירושלים 97891 ירושלים
 09801 מרבייה 95823 יוהנסבורג 97817 לוס אנג'לס 02810 אביב תל 97807 תל אביב

 02812 טורונטו 95805 בואנוס איירס 09804 פריס 02807 באר שבע 97807 באר שבע
 97839 אורש 09824 מוסקבה 02827 לונדון 02811 חיפה 97802 חיפה
   02895 רומא 09810 אמסטרדם 02802 אילת 97891 אילת

 (7.2.52י"ד בתמוז )שבת פרשת בלק, 
 מפטירים בנביא )מיכה ה, ו(: "והי' שארית יעקב" עד )ו, ח( "עם אלקיך".

 אבות פרק ו'. . פנחסבפרשת לשלשה קוראים  מנחהב
 

)בישראל(. סליחות, "אבינו מלכנו" "ויחל".  3:52עלות השחר  ".הרביעי(, תענית ציבור. "צום 55.2.52יום שלישי, י"ז בתמוז )
 .20:10 –דקות אחרי שקיעה. בירושלים  18במנחה, "ויחל", הפטרה, "עננו", אבינו מלכנו, ברכת כהנים כנהוג. סוף התענית 

 

בגדים  מתחתנים, אין לובשים. אין (1.8.17) עד אחר תשעה באב( 11.7.17)הם מי"ז בתמוז  )שלושת השבועות( ימי "בין המצרים"

חודש  לשימוש אחרי תשעה באב. אין מסתפרים. )ָאֵבל שכלו לו ימי השלושים קודם ראש חדשים וכלים חדשים, ואין קונים אותם אפילו
ים באב(. אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, ובשבת יש אומר אסור עד אחרי תשעה -אב, מותר בתספורת. ואם אחרי ראש חודש -מנחם

 הגר"א מותר לברך על פרי חדש אף בימי חול, אם לא ימצא הפרי אחר תשעה באב(. שמותר לברך. )לדעת
סעודת מצווה, כמו ברית מילה, פדיון אב ושידוכים מותרת עד ראש חודש  סעודה של. מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותה

של תענוג, מותרים  ויין גם אחר ראש חודש. מוזיקה עליזה אסורה. טיולים ורחצה, אפילואפילו בבשר  הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים
ראש חודש. חסידים  ליטול הציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרישידוכים בלי סעודה מותרים אפילו בתשעה באב. עד ראש חודש אב. 

 י"ז בתמוז עד ערב תשעה באב, מלבד ערב שבת וראש חודש. יוםמ בכל יום אחר חצות היום, ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות
 

 (22.7.4027) כ' בתמוזביום שישי  זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09892 מדריד 94827 מלבורן 02824 ניו יורק 02804 ירושלים 97899 ירושלים
 09802 מרבייה 95826 יוהנסבורג 97814 לוס אנג'לס 02807 אביב תל 97805 תל אביב

 02812 טורונטו 95819 בואנוס איירס 09809 פריס 02805 באר שבע 97805 באר שבע
 97823 אורש 09817 מוסקבה 02821 לונדון 02812 חיפה 97800 חיפה

   02892 רומא 09804 אמסטרדם 02809 אילת 97890 אילת
 

 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/


  (51.2.7152) פנחס, כ"א בתמוזפרשת  שבת
 בירמיהו א "דברי ירמיהו" עד )ב, ג( "נאם ה'".מפטירים 

 '.אאבות פרק . מטותפרשת ב לשלשה קוראים מנחהב
 

 (42.7.4027) כ"ז בתמוזביום שישי  זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09827 מדריד 94832 מלבורן 02829 ניו יורק 02801 ירושלים 97825 ירושלים
 09894 מרבייה 95890 יוהנסבורג 97811 לוס אנג'לס 02803 אביב תל 97802 תל אביב

 02802 טורונטו 95814 בואנוס איירס 09892 פריס 02801 באר שבע 97802 באר שבע
 97815 אורש 09807 מוסקבה 02813 לונדון 02804 חיפה 97897 חיפה

   02827 רומא 09896 אמסטרדם 02896 אילת 97827 אילת
  (77.2.7152) כ"ח בתמוז, מסעימטות פרשת  שבת

"חזק". בקריאת התורה אין להפסיק במ"ב המסעות. מפטירים בירמיהו ב, ד: "שמעו דבר ה'" עד )כח( "היו אלהיך יהודה" ומוסיפים פרק ג, 
לדעת הגר"א, אומרים "אב הרחמים". ) ן(. אי24.7.17ד: "הלא מעתה" עד "אלוף נעורי אתה". מברכים ראש חודש אב שיחול ביום שני )

 אומרים(.
 חלקים. 51-ו 77:11( בשעה 522.72.) ליל שני: אבמולד חודש 

 '.באבות פרק . דבריםפרשת קוראים לשלשה ב מנחהב
 

 

. במנחה אומרים יום כיפור קטן, ואין אומרים תחנון. כדאי ללבוש בגדים מכובסים חצי שעה לפחות, כדי (72.2.52ט בתמוז ), כ"ראשוןיום 
 שאפשר יהיה ללובשם אחרי ראש חודש.

 
 ראו בקישור של אתר "ישיבה": –בכל רחבי העולם שבת לתשומת לבכם, המעוניינים בזמני הדלקת נרות 

http://www.yeshiva.org.il/calendar/ 
 

 

 

 חודש טוב ומבורך בברכת
 Eliezer Sheffer  אליעזר שפר

 

 

 

 
 

 )תהלים יט, ה(

ואמצעים חדשים  הוראה המקוונת, מעמידות לרשות לומדי התורה ומלמדיה כליםבתקשורת הדיגיטאלית ובטכנולוגיות החדשניות הההתפתחויות 

 לכל יהודי באשר הוא שם.והנחלתה להנגשת המסורת והמורשת היהודית לדורותיה , תורת ישראל ללימודי

 ,התורנייםואתרי האינטרנט את המידע המרבי, האפשרי והרלבנטי על מאגרי המידע  מדי חודש בחודשובכוונתנו בעז"ה ללקט עבורכם ולפרסם 

והאפליקציות המיועדות ומתאימות ללומדי התורה ומלמדיה בבתי הכנסת ובבתי המדרש הקהילתיים במדינת ישראל ובקהילות היהודיות בתפוצות 

 לעיסוקיך."בלכתך בדרך" " עם משפחתך ובשבתך בביתך" גם ולקיים כולנו כאחד את לימודי התורה

 נודה להתעניינותך, לתגובתך ולהערותיך.

 ,נאמנהבברכה 

 אליעזר שפר

  ְבֵביֶתָך ְבִשְבְתָך ָבם ְרתָ וְִדבַ  ....ַנְפְשֶכם וְַעל ְלַבְבֶכם ַעל ֵאֶלה ְדָבַרי ֶאת וְַשְמֶתם

 
http://mobile.tora.ws/

 קישור לאפליקציה:

 https://play.google.com/store/apps/details?id=oyw.tnc :לאנדרואיד

 .הכלהאפליקציה כוללת  אייפוןלאייפד, אייפוד ו

 

 

 
 

 

 

 :כגוןספרי יהדות רבים  מכילה החינמיתהאפליקציה 
מקראות גדולות תנ"ך 
ועוד אונקלוס, תרגום יהונתן, רש"י – תורה 
וציון רלב"ג, מצודות דוד – נ"ך 
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורה, והתוספות יום טוב – משנה 

עם רש"י ותוספות – תלמוד בבלי 
רבה, תנחומא ושמעוני – מדרשים 
 

http://www.yeshiva.org.il/calendar/
http://mobile.tora.ws/
https://play.google.com/store/apps/details?id=oyw.tnc
https://itunes.apple.com/il/app/onyourway-wblktk-bdrk-m-gr/id449507485?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

