
 
 

ּ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 

 
 1029 פברואר 4 - 1029 בינואר 7

חלקים. 11דקות,  11, לפנה"צ 11(, בשעה 6.1.11)יום ראשון  המולד:  
 .בבוקר 5315בשעה ( 11.1.11) ט"ו בשבט, יום שני( עד 11.1.11) בשבט ד' ,חמישימליל  קידוש לבנה:

 (.6311. בארץ לא נראה את שיא הליקוי כי הירח ישקע בשעה 7311)סמוך לשעת סוף זמן קידוש לבנה מתחיל ליקוי ירח, ששיאו בשעה 

 .5315( בשעה 11.1.11) ( עד יום שני ט"ו בשבט11.1.11שבט )ח' במליל שני  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:
 

 .תפילת ראש חודש(: 7....6ראש חודש שבט, יום שני, א' בשבט )
 

 (22.2.29) טע"תש שבט ' בחודשה, זמני הדלקת נרות ביום שישי

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 61:31 מדריד 82:61 מלבורן 61:81 ניו יורק 61:33 ירושלים 61:61 ירושלים
 61:23 מרבייה 61:36 יוהנסבורג 61:33 לוס אנג'לס 61:33 אביבתל  61:33 תל אביב

 61:33 טורונטו 61:32 בואנוס איירס 61:31 פריס 61:31 באר שבע 61:31 באר שבע
 63:32 וורשה 63:33 מוסקבה 63:33 לונדון 61:33 חיפה 61:83 חיפה
   61:81 רומא 61:82 אמסטרדם 61:31 אילת 61:81 אילת

 (7....1.ו' שבט )שבת פרשת בא, 
 .בשלחקוראים לשלושה בפרשת  במנחה רים בירמיהו מו, יג3 "הדבר אשר דבר ה'".ימפט

 

 (21.2.29) י"ב בחודש שבטזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 61:33 מדריד 82:61 מלבורן 61:31 ניו יורק 61:31 ירושלים 61:83 ירושלים
 61:68 מרבייה 61:36 יוהנסבורג 61:36 לוס אנג'לס 61:36 אביבתל  61:32 תל אביב

 61:38 טורונטו 61:31 בואנוס איירס 61:31 פריס 61:38 באר שבע 61:33 באר שבע
 63:36 וורשה 61:21 מוסקבה 63:31 לונדון 61:31 חיפה 61:36 חיפה
   61:31 רומא 61:36 אמסטרדם 61:33 אילת 61:33 אילת

 (7....7.)שבת שירה(, י"ג שבט )שבת פרשת בשלח 
"ודבורה אשה נביאה" עד "ארבעים  שירת הים, ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן. מפטירים בשופטים ד'3 נוהגים לעמוד בשעת קריאת

 .יתרובפרשת  לשלושה קוראים במנחה שנה".
 

ז"ל,  אליעזר שפרבמירון, לכבודו ולזכרו של מר  מעמד קריאת חורשה בצומת רשב"י :7..1....1יום ראשון, י"ד בשבט תשע"ט 

. ההרשמה חובה בדוא"ל3 שפרהרב העיר צפת ובני משפחת  – שמואל אליהויו"ר דירקטוריון קק"ל, הרב  – דני עטרבהשתתפות מר 
unisyn@actcom.net.il  

 

 , חמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילנות. (7.....1) יום ב', ט"ו בשבט
 תחנון )וכן במנחה שלפניו( אבל אומרים "למנצח... יענך". אין אומרים

ת יבשים ת. בפירומיני פירו 11יש המהדרין לטעום  , כדי לזכור את ראש השנה לאילנות.ארץ ישראלאכול מפירות האילן שנשתבחה בהן נוהגים ל
 יש הלומדים תיקון ט"ו בשבט הנקרא3 "פרי עץ הדר". ר מוסמך.ק הכשם מחו"ל יש לבדומיובאי יש להיזהר מחרקים. בפירות

 

 (12.2.29) שבטבחודש  י"טזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 61:33 מדריד 82:21 מלבורן 61:33 ניו יורק 61:33 ירושלים 61:36 ירושלים
 61:82 מרבייה 61:31 יוהנסבורג 61:31 לוס אנג'לס 61:31 אביבתל  61:31 תל אביב

 61:36 טורונטו 61:33 בואנוס איירס 61:21 פריס 61:31 באר שבע 61:31 באר שבע
 63:23 וורשה 61:86 מוסקבה 61:21 לונדון 61:33 חיפה 61:31 חיפה
   61:33 רומא 61:33 אמסטרדם 61:31 אילת 61:36 אילת

 (7....15) כ' שבט, יתרושבת פרשת 
ונוהגים לעמוד ד הספרדים קוראים בטעם העליון[. ביאור הלכה תצ" –בטעם העליון  ]ויש הקוראים את עשרת הדברות קוראים בטעם התחתון,

לנו" עד ו3 "כי ילד יולד -ה טבאל", ומוסיפים פרק ט, עשרת הדברות. מפטירים בישעיהו ו3 "בשנת מות המלך עוזיהו" עד "בן בשעת קריאת
 .משפטיםבפרשת לשלושה קוראים  במנחה "תעשה זאת".

 בס"ד

mailto:unisyn@actcom.net.il
mailto:unisyn@actcom.net.il


 
 

 

 (2.1.29) שבטבחודש כ"ו זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 61:28 מדריד 82:23 מלבורן 61:33 ניו יורק 61:36 ירושלים 61:31 ירושלים
 61:81 מרבייה 61:31 יוהנסבורג 61:33 לוס אנג'לס 61:33 אביבתל  61:33 תל אביב

 61:26 טורונטו 61:32 בואנוס איירס 61:61 פריס 61:33 באר שבע 61:31 באר שבע
 63:61 וורשה 61:33 מוסקבה 61:82 לונדון 61:36 חיפה 61:33 חיפה
   61:31 רומא 61:31 אמסטרדם 61:33 אילת 61:31 אילת

 שבת מברכין – (7..1.1) שבט ז, כ"משפטיםשבת פרשת 
חודש אדר ראשון שחל ביום ג' וביום  כו עד "ורחמתים".מברכים-היה" עד "מאין יושב" ומוסיפים פרק לג, כה מפטירים בירמיהו לד, ח "הדבר אשר

 . אין אומרים "אב הרחמים".(5.1.11 – 1.1.11) ד'
 חלקים 4.-דקות ו 46, 12( בשעה 13..7..1) ליל שלישימולד חודש אדר א': 

 אומרים "צדקתך צדק" . .תרומהבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

 במנחה אין אומרים תחנון. טן., יום כיפור קאדר א' ערב ראש חודש ,(7..3.1.1) בשבט, כ"ט שנייום 
 תפילת ראש חודש. –ראש חודש אדר ראשון  (,7..4.1.1יום שלישי, ל' בשבט )

 
 

 בארגון הקהילותמינויים חדשים 
ז''ל היו''ר המיתולוגי ומייסד איחוד בתי הכנסת בישראל והארגון  אליעזר שפרבעקבות פטירתו של  

העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות נערכו בחירות לתפקיד יו''ר הארגון בהם נבחר פה אחד 
 ששימש כיד ימינו של שפר ליו''ר הארגונים. דוד בן נאה

יקיר ירושלים ויקיר החינוך הדתי. שרת בצה"ל כקצין ומפקד היאחזות. עסק בהקמת מוסדות  , בן נאה
ירוחם,  -דתיים, ובהמשך בחינוך יהודי בחו"ל. יזם הקמת גרעינים וישובים ברחבי ישראל -חינוך ממלכתיים

 תקוע, מושב קטיף ועוד, וכן את שכונת מצפה נבו במעלה אדומים, שם כיהן כסגן ראש העיר.
כיהן בין השאר כיו"ר המשמרת הצעירה של המזרחי העולמי, כמנכ"ל המחלקה לדור המשך והתנדבות, 
מנכ"ל המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה והמחלקה לשירותים רוחניים. בן נאה מכהן כיום כחבר 

 בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית.
לפנים3 ראש החינוך הדתי, יקיר העיר  – יעקב הדניכמו כן נבחרה הנהלת הארגון בה יהיו חברים3  ד''ר 

יו''ר בית החולים הרצוג ומנכ''ל  - שמאי קינןז''ל,  אליעזרמנכ''ל משרד עו''ד עצמאי ובנו של  - בנצי שפרירושלים ויו''ר מכללת ליפשיץ. עו''ד 
 - עמיעד טאובעבר בכיר בהסתדרות הציונית העולמית, מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת בר אילן ולש -יצחק דהן היכל שלמה לשעבר, ד''ר 

 .אברהם בן נוןוהרב והסופר  מיכאל שטריק, הרב והפסיכולוג יוסי צדוקהמשנה לראש עיריית מודיעין ומנכ''ל 'עט תקשורת', ד''ר 
עזר שפר ז''ל. יחד עם החברים נעשה הנרגש הודה לחברים על האמון ואמר3 ''זוהי זכות גדולה עבורי להמשיך בדרכו הייחודית של אלי בן נאה

 הכל להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, לחבר את הקהילות האורתודוקסיות בארץ ובעולם ולרומם את מעמדם של בתי הכנסת בישראל''.
 כתב וצילם: עמיעד טאוב

 

 
 רונה רמון ז"ל

 ז"ל, שהלכה לבית עולמה אחרי מחלה קשה. רונה רמוןלפני כחודש ימים נפרדנו בצער ובכאב מן הגב' 
האסטרונאוט הישראלי הראשון, ואח"כ במר גורלה שיכלה  וז"ל, שנספה בהתרסקות החללית קולומביה בהיות אילן רמוןרונה ז"ל, אלמנתו של 

 את בנה אסף ז"ל, טייס מצטיין בחיל האוויר, שנספה בהתרסקות מטוסו. יהי זכרם ברוך.
ז"ל  אילןז"ל, כתיבת ספר תורה לזכרו של אליעזר שפר , בראשות מר איחוד בתי הכנסת והקהילות בישראליזם  (,1111בשנת תשס"ט )

אילן קרוא למצפה על שמו של סא"ל ית, שבחרו לשבגליל. המצפה הוקם ע"י בוגרי מוסדות הציונות הדת מצפה אילןוהכנסתו לבית הכנסת ב
איחוד בתי , מנהל נון-אברהם בןז"ל, הוחל בכתיבת ספר התורה ובתיווכו של הרב  רונה רמוןז"ל ובכך לכבד את זכרו. בברכתה של הגב'  רמון

 ,, אשר נשאו לבו לתרום ולממן את הפרוייקטפרץ בוני הנגבנשיא חברת  –יבלט"א  משה פרץבעבר, נרתם למשימה מר הכנסת והקהילות 
 ז"ל.אסף , לזכרו של בית אסףם במצפה אילן קה ביותר. בימים אלו מועלהנ ות ישראל וארץ ישראל בביטוילטובת החיבור של תור
( הוכנס ספר התורה שנכתב בהידור רב בטקס מרשים, בשירה ובריקודים לבית הכנסת של היישוב. בטקס 11.1.11ביום ה' בניסן תשס"ט )

וחבריהם  מצפה אילןוכל תושבי  יבלט"א משה פרץז"ל ומר  אליעזר שפרז"ל, מר  רונה רמוןהשתתפו אורחים רבים בראשותם של הגב' 
 מהיישובים הסמוכים.

     
 נון-כתב: הרב אברהם בן

 
 בברכת חודש טוב ומבורך

 יו"ר –נאה -דוד בן
 


