
  

 בס"ד
 

 

 

ּ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 

 פסוק כג( )ישעיהו פרק סו
 לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 

 1029 במרץ 6 – 1029 בפברואר 6
.חלקים 97דקות,  75, ::220שעה ב ,(6.2.91) בחצות ליל שלישי המולד:  

 .91091שעה ( 91.2.91) תחילת ליל ד' ט"ו בועד  (1.2.91) ממוצש"ק ה' בחודש לבנה:קידוש 
 .(92.2.91) רביעי ח' בחודשמליל  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 
 תפילת ראש חודש. –ראש חודש אדר ראשון  (,99...5יום שלישי, ל' בשבט )

 .משנכנס אדר מרבין בשמחה תפילת ראש חודש כנהוג. א',ב' ראש חודש אדר (, 99...6א' באדר ראשון ) ,יום רביעי

 
 (8.1.29) טע"תש אדר א' בחודש 'ג, זמני הדלקת נרות ביום שישי

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 61:66 מדריד 61:71 מלבורן 61:02 ניו יורק 61:71 ירושלים 61:34 ירושלים
 61:47 מרבייה 61:42 יוהנסבורג 61:06 לוס אנג'לס 61:71 אביבתל  61:71 תל אביב

 61:60 טורונטו 61:27 בואנוס איירס 61:40 פריס 61:71 באר שבע 61:02 באר שבע
 67:21 וורשה 61:70 מוסקבה 61:44 לונדון 61:71 חיפה 61:76 חיפה
   61:04 רומא 61:01 אמסטרדם 61:00 אילת 61:74 אילת

 (99...9) אדר א'' ד, תרומה תשבת פרש
  ה, כו(0 "וה' נתן חכמה לשלמה" עד )ו, יג( "עמי ישראל". בנביא )מלכים ארים ימפט

 .תצוהקוראים לשלושה בפרשת  במנחה

 
 (21.1.29) אדר א' בחודש י'זמני הדלקת נרות ביום שישי 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 61:61 מדריד 61:31 מלבורן 61:60 ניו יורק 61:04 ירושלים 61:31 ירושלים
 61:32 מרבייה 61:21 יוהנסבורג 61:01 לוס אנג'לס 61:03 אביבתל  61:01 תל אביב

 61:20 טורונטו 61:61 בואנוס איירס 61:32 פריס 61:07 באר שבע 61:01 באר שבע
 67:32 וורשה 61:01 מוסקבה 61:31 לונדון 61:04 חיפה 61:71 חיפה
   61:62 רומא 61:22 אמסטרדם 61:07 אילת 61:71 אילת

 (99...96) א אדר א'י", תצוהשבת פרשת 
  כז "אתה בן אדם".-מפטירים ביחזקאל מג, י

 .כי תשאבפרשת  לשלושה קוראים במנחה
 

 ערב פורים קטן, אין אומרים תחנון במנחה( 99...98יום שני, י"ג באדר א' )
 בסעודה. אין מתענים, מלבד תענית חלום.אין אומרים תחנון ולמנצח, וראוי להרבות  (199....99) פורים קטן, י"ד באדר א' -יום שלישי 
 ולמנצח, וראוי להרבות בסעודה. אין מתענים, מלבד תענית חלום. ןאין אומרים תחנו (199....1.פורים קטן שושן, ט"ו בחודש ) -יום רביעי 

 

 (11.1.29) אדר א'בחודש  זי"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 61:21 מדריד 61:36 מלבורן 61:61 ניו יורק 61:01 ירושלים 61:77 ירושלים
 61:31 מרבייה 61:26 יוהנסבורג 61:63 לוס אנג'לס 61:60 אביבתל  61:66 תל אביב

 61:21 טורונטו 61:60 בואנוס איירס 61:74 פריס 61:60 באר שבע 61:64 באר שבע
 67:77 וורשה 61:26 מוסקבה 61:71 לונדון 61:01 חיפה 61:04 חיפה
   61:26 רומא 61:47 אמסטרדם 61:60 אילת 61:03 אילת

 (99...2.) י"ח אדר א', תשאכי שבת פרשת 
  לט "ויהי ימים רבים".-אללוי קוראים כל פרשת העגל. מפטירים במלכים א יח, 

 אומרים "צדקתך צדק". .ויקהלבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 



  

 (2.3.29) אדר א'בחודש  דכ"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 61:47 מדריד 61:46 מלבורן 61:21 ניו יורק 61:64 ירושלים 61:06 ירושלים
 61:71 מרבייה 61:63 יוהנסבורג 61:20 לוס אנג'לס 61:67 אביבתל  61:61 תל אביב

 61:41 טורונטו 61:06 בואנוס איירס 61:03 פריס 61:67 באר שבע 61:61 באר שבע
 61:01 וורשה 61:47 מוסקבה 61:66 לונדון 61:63 חיפה 61:01 חיפה
   61:21 רומא 61:31 אמסטרדם 61:67 אילת 61:01 אילת

 שבת מברכיןפרשת שקלים,  – (2.99..) אדר א' ה, כ"ויקהלשבת פרשת 
טז0 "מתחילה -מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בשני קוראים למפטיר בפרשת כי תשא, שמות ל, יא

מברכים חודש אדר שני שיחול ביום חמישי  יז0 "בן שבע שנים". נוהגים שאין קטן עולה למפטיר.-ועד "על נפשותיכם". מפטירים במלכים ב יב, א
 (. אין אומרים אב הרחמים והזכרת נשמות.5-1.2.2:91וביום שישי )

 חלקים 96-דקות ו 19, .9( בשעה 9.19.2.6) בצהריים רביעי יום: 'באדר מולד חודש 
 אומרים "צדקתך צדק" . .פקודיבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

ואבינו  ן, ואין אומרים תחנוטןיום כיפור ק שני. המתענים בערב ראש חודש אומריםאדר  ערב ראש חודש ,(199..6.2) באדר א', כ"ט רביעייום 
 .מלכנו

 תפילת ראש חודש. – שניראש חודש אדר א' ד (,7.2.99) אדר א', ל' חמישייום 
 

 טקס חנוכת חורשת אליעזר שפר למרגלות הר מירון

 ערב ט"ו בשבת תשע"ט נערך הטקס בשיתוף הקק"ל והארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוכסיות.

 הטקס המרגש והייחודי כלל נאומים, הסרת הלוט מלוח ההנצחה לאליעזר שפר, ונטיעות לזכרו.

    
יו"ר דירקטוריון  –דני עטר  הכלייזמר מוסה ברלין

 קק"ל
  ד"ר יעקב הדני

    
דוד בן נאה ובני משפחת  

 שפר
נון אומר את -הרב אברהם בן גילוי השלט

 "תפילת הנוטע"

 

 

 

 ספר חדש:
הרב חיים דוד הלוי זצ"ל 

 בקול יהודי יחודי ומקורי

 
לרכישה: מרכז דהאן, 

 אוניברסיטת בר אילן,
 30-3097535טלפון: 

דוא"ל: 

dahan.center@biu.ac.il  

 

נציגנו  –מר שמאי קינן 
 בדירקטוריון קק"ל

 ד"ר יוסי צדוק

 
 

 

 בברכת חודש טוב ומבורך
 דוד בן נאה
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