
 

 

 

 בס"ד
 

 

 

ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  "ְוָהָיה ִמּדֵּ
 )ישעיהו פרק סו פסוק כג( 

 לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 
  – מבוסס על לוח דינים ומנהגים בעריכת פרופ' יהודה איזנברג
 הוצאת "היכל שלמה" ו"הארגון העולמי של בתי הכנסת"

 2019 באוגוסט 1 - ביולי 3
 .חלקים 2-ו קותד 38, 15שעה ( 2.7.19) יום שלישי אחר הצהרייםהמולד: 

 23:22שעה  (16.7.19) י"ד בתמוז, ד'ועד ליל  (6.7.19) ממוצאי שבת ד' בתמוז זמן קידוש לבנה: 
 סמוך לשעת הניגוד(. –שהיא הליקוי  – 00:29)בשעה זו מתחיל ליקוי ירח. י"א שיכול לברך עד 

 (.9.7.19) רביעי ז' בתמוזמליל  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:
 13:30( בשעה 8.7.19יום שני, ה' בתמוז )תקופת תמוז: 

 

 .אש חודשתפילת ר חודש תמוז. ראשד, א' (91...3) ל' סיון רביעי,יום 
 .תפילת ראש חודש .(91...4) מוזתא' ב' ראש חודש תמוז, יום חמישי, 

 

 

 (5.7.19) ב' בתמוזזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09896 מדריד 94822 מלבורן 02892 ניו יורק 02812 ירושלים 97891 ירושלים
 09809 מרבייה 95822 יוהנסבורג 97817 לוס אנג'לס 02810 אביב תל 97812 תל אביב

 02813 טורונטו 95804 בואנוס איירס 09805 פריס 02812 באר שבע 97807 באר שבע
 96830 ורשה 02826 מוסקבה 02832 לונדון 02812 חיפה 97802 חיפה
   02896 רומא 09811 אמסטרדם 02802 אילת 97892 אילת

 ]בחוץ לארץ: קרח[( 91...6ג' תמוז ) ,חקתשבת פרשת 

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

 

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

 09893 דרידמ 94826 מלבורן 02825 ניו יורק 02806 ירושלים 97899 ירושלים
 09896 מרבייה 95825 יוהנסבורג 97815 לוס אנג'לס 02812 אביב תל 97806 תל אביב

 02819 טורונטו 95812 בואנוס איירס 09801 פריס 02806 באר שבע 97806 באר שבע
 96825 ורשה 02820 מוסקבה 02824 לונדון 02810 חיפה 97801 חיפה

   02893 רומא 09806 אמסטרדם 02800 אילת 97890 אילת
 [חקת]בחוץ לארץ:  (91...93) י' תמוז , בלקשבת פרשת 

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

 
 

 (19.7.19)ט"ז בתמוז זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09899 דרידמ 94831 מלבורן 02821 ניו יורק 02802 ירושלים 97827 ירושלים
 09891 מרבייה 95892 יוהנסבורג 97812 לוס אנג'לס 02805 אביב תל 97803 תל אביב

 02804 טורונטו 95812 בואנוס איירס 09895 פריס 02802 באר שבע 97803 באר שבע
 96822 ורשה 02810 מוסקבה 02816 לונדון 02806 חיפה 97802 חיפה

   02899 רומא 09809 אמסטרדם 02897 אילת 97892 אילת
 [בלק]בחוץ לארץ:  (91...02) י"ז בתמוז, פינחסשבת פרשת 

 במלכים א יח,מו: "ויד ה' היתה" עד יט,כא: "וילך אחרי אליהו וישרתהו".מפטירים 
 אבות פרק ו'. .מטותבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

  



 

 

 
 

 

 

סליחות, "אבינו . )בישראל( 4:00עלות השחר  :, תענית צבור )נדחה(."צום הרביעי"(91...09) יום א', י"ח בתמוז

 מלכנו", "ויחל".
 20:07 -שקיעה הדקות אחרי  18סוף התענית  "ויחל", הפטרה, "עננו", "אבינו מלכנו", ברכת כהנים כנהוג. במנחה,

 )בישראל(.
 

 
בגדים חדשים  . אין מתחתנים, אין לובשים(11.8.19) עד אחר תשעה באב( 21.7.19)ם מי"ז בתמוז ה )שלושת השבועות( ימי "בין המצרים"

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

 
 (22.7.19שישי כ"ג תמוז )זמני הדלקת נרות ביום 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 09823 דרידמ 94836 מלבורן 97835 ניו יורק 02897 ירושלים 97823 ירושלים
 09825 מרבייה 95892 יוהנסבורג 97812 לוס אנג'לס 02800 אביב תל 97800 תל אביב

 02802 טורונטו 95817 בואנוס איירס 09827 פריס 02802 באר שבע 97809 באר שבע
 96819 ורשה 02809 מוסקבה 02807 לונדון 02801 חיפה 97894 חיפה

   02823 רומא 09899 אמסטרדם 02893 אילת 97824 אילת
 [פינחס]בחוץ לארץ: שבת מברכין  – (91....0) כ"ד תמוז, מטותשבת פרשת 

 .(2.8.19) שיחול ביום שישי אבג( "נאם ה'". מברכין חודש  "דברי ירמיהו" עד )ב, פורענות. מפטירים בירמיהו א:תלת דראשונה של 
 

 חלקים 3-דקות ו 00 ,4, בשעה (918.9.המולד: ליל חמישי לפנות בוקר )
 

 אבות פרק א'. .מסעיבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

 .מרים תחנוןן אואי .יום כיפור קטן. (9.8.91) יום ה', כ"ט תמוז
 

 לחודש תמוז –ת: מרכזיותו של עם ישראל הארה ירושלמי

התלמוד הירושלמי )תענית ד, ה( כאש הוא עונה על הסתירה בין דברי המשנה הקובעת שצמים בי"ז בתמוז על כך שהובקעה 
לבין התנ"ך שמעיד על כך שירושלים הובקעה בט' בחודש תמוז. והתשובה היא קלקול חשבונות יש כאן ובהמשך משל העיר 

למלך שנשבו בניו ונתקלקלו חשבונותיו. התלמוד הירושלמי מדהים במאמר נועז בו הוא קובע שהנביא המציא תאריך שגוי כדי 
 ראל בשפל. העולם כולו נמצא בכאוס, ואין שום משמעות לתאריך.להמחיש את מרכזיותו של עם ישראל בעולם. כאשר עם יש

 
 

 מכון אורים
 

 ת.וזוגיות והור –עוסק בהכשרה והדרכה מעשית בתחום המשפה  הורות מאירת דרך –מכון אורים 
פעילות המכון נשענת על ההבנה שהתא והגרעין המשפחתי הוא הלכה למעשה האינקובטור של כל אדם בחברה בכלל, ואצל 

 הילד בפרט כצורך קיומי.
 לשם הקניית והפנמה של התכנים המעמיקים את ערכם של חיי המשפחה, מפעיל המכון מספר תכניות8

 שנתית לנשים-תכנית לימוד דו 

 הכשרת מנחים 
 עולים ועלייה 

 ימי עיון וסדרות לימוד 
 מרכז טיפול וייעוץ 

עותי בחיים עם הרב מסדו מעידים על הטבה ושינוי משמאות משתתפים בפעילויות ותכניות המכון בחרבי הארץ מאז היוו
 ועוד. ליאת ואך, מיכאל שטריק, הרב עמוס נתנאלהרב  יהודה בן ישי,

 

 362372323, ע"ר מכון אורים הורות מאירת דרך
 , ירושלים53מרכז חיבה, הרב הרצוג 

 
 

 נאה-דוד בן
 יו"ר

  



 

 

 

 רבנים ומנהיגי הקהילות היקרים,
 

 את התאריך ריינוש
 (0202בפברואר  4-6יום חמישי י"א שבט ) –יום שלישי ט' שבט 

 
 בעז"ה במלון רמדה,תתקיים 

 עיה"ק ירושלים
 הועידה העולמית של מנהיגים ורבני הקהילות האורתודוקסיות

 
 הועידה מאורגת ע"י

 הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות
 איגוד רבני הקהילות בישראל

 מחברים קהילותרבנים  – ברקאיארגון 
 

 פרטים נוספים יפורסמו בקרוב
 
 

      
 

     
 

 

 נאה-דוד בן
 יו"ר


