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ּ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 בדצמבר 27 - 2019 בנובמבר 28
 חלקים.  7-ו  7:18(, בשעה 27.11.19) רביעי יום   המולד:

 ( 12.12.19)  אחרי חצות   1:40שעה  –, י"ד כסלו חמישי ( ועד ליל 30.11.19' כסלו )ג ממוצאי שבת  קידוש לבנה:
 ( 4.12.19)  ' בכסלוזמליל חמישי,  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: 

 

 (28.11.19) ל' חשוון, חמישי , יוםכסלוראש חודש 
 ."יעלה ויבוא"בברכת המזון: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם".  :בשחרית"יעלה ויבוא".  בערבית

. מעלים בפרשת פנחס )במדבר כח(: "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו"  , קוראיםחצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה
 לתורה ארבעה קרואים.

מ"עולת תמיד" עד חוזרים  לשלישי". ניחוח לה'", עד " את הכבשמ"  ללויתמיד",  תמ"וידבר" עד "עול לכהן חסידים: ספרד ואשכנזים נוסח 
להקדים את "אשרי" "ובא לציון"  מנהג החסידיםחצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון.  "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". לרביעי"ונסכה", ו

 ., קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינוראש חודששל מתפללים תפילת מוסף להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין ו
 

בערבית מתחילים "בברכי נפשי". בעמידה "יעלה ויבוא". הלל בדילוג ובלי ברכה, קדיש תתקבל. אומר "ואברהם זקן",  מנהג עדות המזרח:
מעלים לתורה ארבעה קרואים. (: "וידבר ה' אל משה" וגו'. 'אפסוק ח, פרק כ"בפרשת פנחס )אים מוציאים ספר תורה, וקור. בריך שמיה

, חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין", ולשלישי קוראים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד" 
ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, בית יעקב, שיר המעלות, מזמור של יום, הושיענו. מחזירים ספר תורה 

ים מוסף של ראש חודש, ולאחר חזרת הש"ץ תתקבל ואומרים "ברכי נפשי", קדיש יהא למקומו, חולצים התפילין לאחר חצי קדיש, מתפלל
 שלמא, "קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת", עלינו לשבח. 

לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים  כדעת הגר"א: רץ ישראלפרושים בא-מנהג אשכנזים
 מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

 ויבוא. יעלה בברכת המזון:
 

 תפילת ראש חודש (.29.11.19ב' דראש חודש כסלו, יום שישי, א' בכסלו )
 

 ( 29.11.19) "פ תש כסלו  ' בחודש א,  זמני הדלקת נרות ביום שישי
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:19 דרידמ 19:55 מלבורן 16:10 ניו יורק 17:14 ירושלים  16:00 ירושלים 
 17:47 מרבייה 18:31 יוהנסבורג 16:15 לוס אנג'לס  17:15 תל אביב 16:15 תל אביב

 16:15 טורונטו  19:20 בואנוס איירס  16:29 פריס  17:16 באר שבע 16:18 באר שבע
 14:22 ורשה 15:37 מוסקבה 15:27 לונדון  17:13 חיפה  16:06 חיפה 

   16:10 רומא 16:02 אמסטרדם 17:19 אילת  16:10 אילת 
 ( 30.11.19)  כסלו ' בשבת פרשת תולדות, 

 במלאכי א "משא דבר ה'" עד "מלך ה' צבאות הוא".מפטירים 
 .ויצאבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 בערבית ליל שישי ח' בכסלו, מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר"

 
 ( 6.12.19) כסלו  בחודש ח' זמני הדלקת נרות ביום שישי 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות
 17:18 דרידמ 20:01 מלבורן 16:08 ניו יורק 17:14 ירושלים  15:59 ירושלים 
 17:46 מרבייה 18:26 יוהנסבורג 16:14 לוס אנג'לס  17:15 אביבתל  16:15 תל אביב

 16:13 טורונטו  19:26 בואנוס איירס  16:25 פריס  17:17 באר שבע 16:18 באר שבע
 14:18 ורשה 15:32 מוסקבה 15:23 לונדון  17:13 חיפה  16:06 חיפה 

   16:08 רומא 15:58 אמסטרדם 17:19 אילת  16:10 אילת 
 ( 7.12.19' כסלו ) ט שבת פרשת ויצא, 

"ולא יבושו עמי    עד   " ... כז: "ואכלתם -ג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. וכדי לסיים בטוב יש שמוסיפים יואל ב, כו בהושע יב, י מפטירים  
 .וישלחקוראים לשלושה בפרשת  במנחה לעולם". 



 
 פעמים.  90המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמרו  (10.12.19) "ב כסלו', יגיום 

 
 

 (13.12.19)  כסלובחודש  ו"ט זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:18 דרידמ 20:07 מלבורן 16:09 ניו יורק 17:16 ירושלים  16:01 ירושלים 
 17:47 מרבייה 18:31 יוהנסבורג 16:16 לוס אנג'לס  17:17 אביבתל  16:16 תל אביב

 16:13 טורונטו  19:32 בואנוס איירס  16:25 פריס  17:18 באר שבע 16:19 באר שבע
 14:16 ורשה 15:29 מוסקבה 15:22 לונדון  17:15 חיפה  16:07 חיפה 

   16:08 רומא 15:56 אמסטרדם 17:21 אילת  16:12 אילת 
 ( 14.12.19)  "ז כסלוט , וישלחשבת פרשת 

 בנביא "חזון עובדיה".מפטירים 
 .וישבבפרשת  לשלושה קוראים במנחה

 

 ( 20.12.19) כסלו בחודש  ב כ"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:20 דרידמ 20:11 מלבורן 16:11 ניו יורק 17:18 ירושלים  16:03 ירושלים 
 17:49 מרבייה 18:35 יוהנסבורג 16:18 לוס אנג'לס  17:20 אביבתל  16:19 תל אביב

 16:15 טורונטו  19:36 בואנוס איירס  16:26 פריס  17:21 באר שבע 16:22 באר שבע
 14:18 ורשה 15:30 מוסקבה 15:24 לונדון  17:17 חיפה  16:10 חיפה 

   16:11 רומא 15:58 אמסטרדם 17:24 אילת  16:14 אילת 
 שבת מברכין  – (21.12.19) כסלו  ג, כ" וישבשבת פרשת 

(. אין 28.12.19-29.12.19) שבת וביום ראשוןל ביום "מי לא ינבא". מברכים חודש טבת שיחוב "כה אמר ה'", עד ג, ח  סבעמומפטירים 
 אומרים "אב הרחמים".

 חלקים  8-ו 02:20(. שעה 19.12.26) שישימולד חודש טבת: ליל 
 ".אין אומרים "צדקתך .מקץבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 . אין אומרים תחנון במנחה.(: ערב חנוכה22.12.19יום ראשון, כ"ד בכסלו )
 

   (23.12.19) כסלו  ה , כ"יום שני, יום ראשון של חנוכה
אחר תפילת מנחה ביום ראשון, מדליק הש"ץ נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא )יש מדליקים קודם 

 "עלינו"(.

 
 דיני הדלקת הנר

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", 
בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים 

יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל 
 אחד הולך לביתו ומדליק.

מיד עם  –מיד לאחר צאת הכוכבים. לדעת הגר"א  : לדעת רוב הפוסקים,החול זמן הדלקת נר חנוכה בימי
קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך -בבית חד)תרע"ב שעה"צ יז(.  כל הלילה זמנה בדיעבד .שקיעה

ח, או מי שגר טפחים מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפת 3-10לפתח, בגובה 
 .החלון. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמו מדורה מימיןבבית קומות, מדליק בבית 

אין להדליק מנר לנר אם לא עבר זמן המצווה, שהוא לפחות חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים  במצווה.חייבות  נשיםגם ה
 שמדליקים שוב בלי ברכה. 

 .(17:20) ובתנאי שהנרות ידלקו עד חצי שעה אחרי שקיעה, (15:40) יוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחהה
 לערך. 17:40לסוברים שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק עד לשעה 

 

 . הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. קוראיםמי ניסאלפרסו ,ברכהנוהגים להדליק בבית הכנסת גם בשחרית נרות חנוכה בלי  :שחרית
)במדבר ז, א( "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן  נשאבפרשת  לשלושה

 )תהילים ל(. עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" 
 

אין אומרים תחנון, ולא למנצח. מתענים רק תענית חלום, ואין מספידים לחכם אלא אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים". בכל ימי חנוכה 
 בפניו.

 

  (24.12.19), כ"ו בכסלו ליל שלישי, יום שני של חנוכה, 
ברכות: "להדליק נר חנוכה )או:  2ים אחר שקיעת החמה, ומברכבבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה, ובבית נוהגים להדליק 

"נר של חנוכה"( ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל ]ולדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך 
 לפתח שהוא עיקר מצוה[.

חוזר  לשלישיעד "נתנאל בן צוער", י , קריאת התורה "ביום השני", לכהן עד "מלאה קטורת", ללוכיום א' בחנוכההתפילה והלל  שחרית:
 מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער". 

 
  (25.12.19), כ"ז בכסלו יום רביעי, יום שלישי של חנוכה, 

 . חנוכהכיום ב' דחנוכה. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה בכיום ראשון התפילה והלל  שחרית:
 

  



 (26.12.19)כ"ח כסלו יום חמישי, חנוכה, יום רביעי של 
 . כיום ב' דחנוכהוהחלוקה . קריאת התורה "ביום הרביעי", של חנוכה ראשוןכיום והלל תפילה ה

 (27.12.19)כ"ט כסלו יום שישי, חנוכה, יום חמישי של 
 אין אומרים יום כיפור קטן. .כיום ב' דחנוכהקריאת התורה "ביום החמישי" והחלוקה  תפילה והלל כיום ראשון של חנוכה.

 

 ( 27.12.19)  כ"ט בכסלוזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:24 דרידמ 20:15 מלבורן 16:15 ניו יורק 17:22 ירושלים  16:07 ירושלים 
 17:53 מרבייה 18:38 יוהנסבורג 16:22 לוס אנג'לס  17:24 אביבתל  16:22 תל אביב

 16:19 טורונטו  19:39 בואנוס איירס  16:31 פריס  17:25 באר שבע 16:26 באר שבע
 14:22 ורשה 15:35 מוסקבה 15:28 לונדון  17:21 חיפה  16:13 חיפה 

   16:15 רומא 16:02 אמסטרדם 17:28 אילת  16:18 אילת 

 א' דראש חודש טבת  – ( 28.12.19)שבת, פרשת מקץ, ל' בכסלו  חנוכה, יום שישי  של  
, כדי דקות לפני שקיעה( 40רגילים להדליק שם דקות לפני הדלקת נר שבת, )ואפילו בירושלים  5דקות לפני שקיעה,  25נר חנוכה  יםמדליק

ה נסים". מיד לאחר ש"שעוברכות, "להדליק",  2 ךמבר זמן רב מהרגיל. דלקונרות שי להכין. יש שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים
 מדליקים נר שבת.נר חנוכה 

 ותפילת שבת. "יעלה ויבוא" ו"על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.קבלת שבת 
ספרי תורה, באחד קוראים לששה בפרשת השבוע )מקץ(. מניחים  3תפילת שבת. "יעלה ויבוא", "על הנסים". הלל שלם. מוציאים  שחרית:

ום השבת" "ובראשי חדשיכם". מניחים את הספר השלישי ליד השני. חצי "ובי ספר שני ומגביהים ספר ראשון. בספר השני קוראים לשביעי
י". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד ד, ז ישבפרשת נשו: "ביום הש קדיש. מגביהים ספר שני. בספר השלישי קוראים למפטיר

י להוסיף בתפילת המוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש של שבת ראש חודש: "אתה יצרת". ראו "חן חן לה". אין אומרים אב הרחמים. מוסף
"על "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו', כבכל שבת, ואח"כ "לברך ברכת "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים".  – השבת ישראל" 

 חנוכה.כל ימי בהנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כ
 

 . אין אומרים "צדקתך צדק".ויגש"יעלה ויבא", "על הנסים" קוראים לשלושה בפרשת  :מנחה
 

 (29.12.19) יום ראשון, א' בטבת חנוכה,יום שביעי  של 
, ובבית מבדיליםעם", "ואתה קדוש". בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה, ואחר כך ו"על הנסים", "ויהי נ ערבית. אתה חוננתנו, "יעלה ויבוא",

 אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין נהנים מאורו. ואחר כך מדליקים נר חנוכה. מבדילים
 

: פנחסבפרשת  לשלושה ספרי תורה, באחד קוראים 2חנוכה. קריאת התורה. מוציאים של וספות הההתפילה ככל ראש חודש עם  שחרית:
לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה", לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, 

מוסף של ראש תפילת ". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון, חצי קדיש. השביעיים בספר שני לרביעי: "ביום אמגביהים ספר ראשון וקור
 סים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". אין כאלוקינו.חודש, "על הנ

 
 (30.12.19)' בטבת שני, בזאת חנוכה, יום  חנוכה,יום שמיני של 

חנוכה, קריאת התורה לשלשה בפרשת נשא: לכהן מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטרת"; ללוי עד "גמליאל בן בא'  יוםכ : התפילה והללשחרית
 עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך. יפדהצור", לשליש

 

ערוך בצורה שונה משאר הסידורים. הקריאה בתורה מובאת    " שיח למשה " הסידור  

בתוך תפילת שחרית. לאחר תפילת הלל בר"ח יש המשך לתפילת מוסף וכך עוד 

שינויים. גולת הכותרת היא פירושים שלוקטו מתוך ספרים בשיטת הגימטריאות. יש  

 בחנויות הספרים.   הסידור לא נמכרסידור נוסח ספרד וגם נוסח אשכנז.  

 . 054-2112019מסרון לנייד:  שליחת  או    03-9507256: פקס  נותלהזמ

 ₪ + דמי משלוח )אם צריך(.  30המחיר:  

 

 
 וחורף טוב  בברכת חודש טוב ומבורך

 נאה-דוד בן
. 
 

 

 

 

  



 שמחים לשתף אתכם במיזם חדשני וראשוני שהושק החודש 
 ואנחנו מעוניינים לתת לו חשיפה: 

 – JVocals  פלטפורמה דיגיטלית בשם 
 לשירותי חזנים, מקהלות, מורים לפיתוח קול, ועוד.

 כל החזנים, כל המקהלות, בקליק אחד! בכל הנוסחים, 
 לכל סוגי הקהילות, בכל העולם! 

 לשבתות, ימים נוראים, חופה, הילולה, קונצרט ועוד. 
www.jvocals.com 

 ממשק נוח וקל לשימוש, באמצעות פילוחים שונים של: 
"ב.נוסח, קטגוריות מחיר, מיקום וכיוצ  ב "

 
 מגוון עצום של סרטוני וידאו של נותני השירותים. תשלום מאובטח באתר.

 מחפשים, משווים, מזמינים.
 

 
 
 

 
 בשורת היהדות רק דרך מדינה 

לכאורה מה  ירושלמי שביעית ג, ז(. שאול המלך זכה למלכות בגלל שסבו הדליק נרות במבואות האפלים )
לבין המלכות. התשובה היא שיש כאן שכר על מעשהו של הסב. מי שכול מגמתו  הקשר בין הדלקת הנרות 

היא להאיר את העולם, כלומר לעשות את העולם טוב יותר שכרו יהיה שהאור אותו הוא רוצה להפיץ.  
יבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. אור מופשט הוא אוורירי . העצמה הגדולה ביותר של האור באה  

 מלכות.    רך כלי, כלומר דרךלידי ביטוי ד

 

http://www.jvocals.com/

