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ּ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 

 בהוצאת "היכל שלמה" בעריכת פרופ' יהודה איזנברגמבוסס על לוח דינים ומנהגים 

 1029 ביוני 3 - במאי 6
 .חלקים 1-דקות ו 1., 9.( אחר הצהריים שעה 4....9יום שבת )המולד: 

  )כל הלילה( (4....8.) מוצאי שבת י"ד באיירעד  (4....8) באייר מליל רביעי, ג' זמן קידוש לבנה: 
 (.4......) ז' באיירממוצאי שבת  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 

 .תפילת ראש חודש (, ב' ראש חודש אייר.4.3.91יום שני, א' אייר )
לזכר הנופלים. בתפילת ערבית, אחרי קדיש  מדליקים נרות נשמה לי מערכות ישראל )מוקדם(.יום הזיכרון לחל (9.3.91) יום ד', ג' אייר

שחרית, אחרי קדיש תתקבל,  אומרים פרק ט'( בתהילים, פסוק בפסוק, וקדיש על ידי הורים וקרובים. בתפילת תתקבל, אומרים את פרק פ"ג )ויש
 אין אומרים תחנון במנחה. " וקדיש על ידי הורים וקרובים.ל מלא רחמים-בפסוק, יזכור, "א פותחים הארון, ואומרים מזמור קמ"ד בתהילים פסוק

 

שלפניו. על פי תקנת הרבנות הראשית לישראל  אין אומרים בו תחנון וגם לא במנחה .(1.3.91) , )מוקדם( יום ה', ד' אייריום העצמאות

בפסוק. קוראים הלל )יש קוראים  ואומרים שירת הים פסוקהודאה כנהוג, וביום מוסיפים מזמורים של שבת וחג,  אומרים בלילה לפני ערבית פרקי
הפרק "עוד  "( ככל יום חמישי ואחרי כן קוראים אתאמורוחיילי צה"ל. קריאה בתורה )בפרשת " בברכה ויש בלא ברכה(, ותפילה לשלום המדינה

גים לציון ראשית צמיחת גאולתנו, בהלל והודיה לה' תחנון ו"למנצח" . חוג יב(. אין אומרים היום בנוב לעמוד" עד "קדוש ישראל" )ישעיהו יא,
  יתברך.

 בבית כנסת "רננים" ב"היכל שלמה", בבוקר 83:1ים תפילה חגיגית בשעה (, תתקי..4ביום חמישי, יום העצמאות, ד׳ אייר )
 יעבור לפני התיבה. יעקב מוצןהחזן העולמי . 8.רחוב המלך ג'ורג' 

 . :לאחר מכן יתקיים סיור במוזיאון "היכל שלמה" בקומה 
 ראו פרסום מצורף במייל(נא ) ".רנניםובית הכנסת " היכל שלמה מוזיאון, איחוד בתי הכנסת והקהילות רוע מתקיים בשיתוףיהא

 אין אומרים תחנון )הרב אריאל, אהלה של תורה עג.( (:91.3.91יום ו', ה' באייר )
 

 

 (20.5.29) ה' באיירזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 00826 מדריד 54833 מלבורן 57825 ניו יורק 00803 ירושלים 56830 ירושלים
 00835 מרבייה 55805 יוהנסבורג 57853 לוס אנג'לס 00806 תל אביב 57804 תל אביב

 00801 טורונטו 55812 בואנוס איירס 00827 פריס 00804 באר שבע 57804 באר שבע
 56807 ורשה 57836 מוסקבה 00807 לונדון 00807 חיפה 57800 חיפה

   57825 רומא 00830 אמסטרדם 00805 אילת 56830 אילת
 ( ]בחו"ל: פרשת קדושים[99.3.91ו' אייר ), אמורשבת פרשת 

 שני".-חמישי-והכהנים הלוים" עד סוף הפרק "לא יאכלו הכהנים". מברכים המתענים "שני3 "ביחזקאל מד, טורים מפטי
 ניסן, אייר ותחילת סיוון.נוהגים לומר אב הרחמים בכל השבתות שבין פסח לעצרת משום שחורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף 

 '.באבות פרק " צדקתך צדק"אומרים  .בהרבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 

 ..931 –תענית שני קמא. סליחות. עלות השחר  (.91.3.91יום ב', ח' אייר )
 .3.8: –תענית חמישי, סליחות. עלות השחר (. 94.3.91יום ה', י"א אייר )

 

 (27.5.29) באיירי"ב זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 00833 דרידמ 54826 מלבורן 57826 ניו יורק 00855 ירושלים 56832 ירושלים
 05801 מרבייה 55802 יוהנסבורג 57800 לוס אנג'לס 00851 אביב תל 57855 תל אביב

 00850 טורונטו 55807 בואנוס איירס 00837 פריס 00855 באר שבע 57855 באר שבע
 56800 ורשה 00855 מוסקבה 00857 לונדון 00852 חיפה 57804 חיפה

   57837 רומא 05805 אמסטרדם 00804 אילת 56834 אילת
 ]בחו"ל: פרשת אמור[ (99.3.91) י"ג אייר, בהרשבת פרשת 

 אבות פרק ג'. .בחוקותיבפרשת  לשלושה קוראים במנחה כו3 "ויאמר ירמיהו" עד "כל דבר".-מפטירים בירמיהו לב, ו



 

 

 
 (91.3.91שני, יום א', י"ד אייר ) פסח

 יש להקפיד שלא. ליל י"ד עורכים הדלקה להילולא דר' מאיר בעל הנס ע"י ציונו בטבריה אין אומרים תחנון אבל אומרים "למנצח". במוצאי שבת,
 לחלל שבת בהכנות ובהדלקה.

 

 .3.9: – תענית שני בתרא. סליחות. עלות השחר .(01.3.91) יום ב', ט"ו אייר
 יום מתחילת אמירתה. 1:שעברו  מיום ט"ז באייר ואילך, המסופק אם אמר "משיב הרוח" או "ותן ברכה" אינו חוזר, כיון

 
החמה יש להיזהר מלומר שהיום ל"ג בעומר עד  בערב ל"ג בעומר במנחה אין אומרים תחנון. משקיעת .(01.3.91) ל"ג בעומר, יום ה', י"ח אייר

 נישואין.אומרים תחנון, אבל אומרים למנצח. מסתפרים, נוהגים קצת שמחה ועורכים  שיספור, שלא יכנס לספק ברכה. אין
. אין מתענים בו, מלבד תענית חלום או חתן ביום :לגיל  במירון הילולא על קברו של ר' שמעון בר יוחאי. ויש הגוזזים שם שערות של ילד שהגיע

 חופתו.

 

 

 (12.5.29)י"ט באייר זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 05800 דרידמ 54827 מלבורן 57832 ניו יורק 00854 ירושלים 56837 ירושלים
 05806 מרבייה 55805 יוהנסבורג 57803 לוס אנג'לס 00856 אביבתל  57854 תל אביב

 00856 טורונטו 55802 בואנוס איירס 05806 פריס 00854 באר שבע 57854 באר שבע
 56815 ורשה 00801 מוסקבה 00807 לונדון 00800 חיפה 57850 חיפה

   00805 רומא 05850 אמסטרדם 00855 אילת 57800 אילת
 

 ]בחו"ל: פרשת בהר[  (03.3.91) כ' אייר, בחוקותישבת פרשת 
 מפטירים בירמיהו טז, יט3 "ה' עזי" עד יז,יד3 "כי תהלתי אתה".

 עצמו עולה בה מפני הקפדנים יש להקפיד שישמע כל הקהל. נהגו שהקוראונוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, 
 אבות פרק ד'. .במדברבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

 (32.5.29שישי כ"ו אייר )זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 05805 דרידמ 54820 מלבורן 00800 ניו יורק 00805 ירושלים 57801 ירושלים
 05851 מרבייה 54837 יוהנסבורג 57810 לוס אנג'לס 00801 אביב תל 57800 תל אביב

 00802 טורונטו 55800 בואנוס איירס 05853 פריס 00805 באר שבע 57800 באר שבע
 56817 ורשה 00812 מוסקבה 00816 לונדון 00803 חיפה 57853 חיפה

   00805 רומא 05805 אמסטרדם 00853 אילת 57802 אילת
  –]בחו"ל: פרשת בחוקותי[ (9.4.94) כ"ז אייר, במדברשבת פרשת 

 (.4....9ודש סיון שיחול ביום שלישי )כב3 "והיה מספר בני ישראל" עד "וידעת את ה'". מברכים ח-מפטירים בהושע ב, אחזק. 
 .9דקות, חלק  32אחר חצות,  0שעה (, 42..91) ליל שניהמולד: 

אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט כשמברכים ראש חודש  )מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים", ויש נוהגים לאומרו בין פסח לשבועות,
 אייר ותחילת סיוון(. חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה בסוף ניסן,ברית מילה בבית הכנסת, כי  סיוון, ואפילו יש

 אין אומרים צדקתך. אבות פרק ה'. .נשואבפרשת  לשלושה קוראים במנחה
 

 (9.4.0191) טשבת פרשת במדבר, כ"ז באייר תשע"
  זצ"ל שאר ישוב כהןתפילה חגיגית מרכזית בבית הכנסת הגדול ירושלים ושירת "התפילה לירושלים" שחיבר הרה"ג הרב 

 .אלי יפהבית הכנסת הגדול, בניצוחו של המאסטרו מר בביצוע מקהלת 
  unisyn@actcom.net.il הציבור מוזמן. מידע נוסף בדוא"ל3
* * * 

לֻּבֹוֶניָה, ָאִבינוֻּ ֻּכָ ֵרךְּ ָךֶּאתִּעירַּהֻקֶֹדׁש,ֻּבָ בּלְּ מֹוׁשָ יָתּלְּ רִּאֻוִ ַלִים,ֲּאׁשֶ ִציֹוןִּוירֻוׁשָ ַמִיםַּהֻבֹוֵחרֻּבְּ ׁשָ ֻבַ לֹוָמֻה,ֻּוׁשְּּּׁשֶ יּׁשְּ ׁשֵ דֹורְּ ֶניָהּוְּ ָרָכהֻּבָ ַלחֻּבְּ
תֻוב:ּ ֻכָ ָראּׁשֶ ֻהִּמקְּ ַקיֶֻםֻּבָ לֹוֶמָך,ּוְּ תּׁשְּ רֹוׂשָּעֶליָהֺּסֻכַ ֵדיֶהם.ֻּופְּ יּיְּ ָכלַּמֲעׂשֵ ָלָחהֻּבְּ ַהצְּ לַּוְּ רֻוׁשָ ַמַעןּיְּ ה,ֻּולְּ ַמַעןִּציֹֻוןּלֹאֶּאֱחׁשֶ קֹוט,ּיִּלְּ םּלֹאֶּאׁשְּ

ָער.ַּעד ידִּיבְּ ַלֻפִ ָקֻה,ִּויׁשֻוָעָתֻהֻּכְּ ַגֻהִּצדְּ ֵּּיֵצאַּכֻנֹ רֻוךְּ ִכין.ֻּבָ תֹוָכֻהֻּתָ ֵהָרהּלְּ מְּ ָךֻּבִ ֻדְּ אָּדִודַּעבְּ ִכֻסֵ ַיןּעֹוָלם,ּוְּ נְּ ָיֵמינֻוֻּבִ ָקרֹובֻּבְּ ֵנהּאֹוָתֻהֻּבְּ ַנֵחםֻּובְּ מְּ
ִהיָּרצֹון. ןּיְּ ַעדּעֹוָלם,ָּאֵמןֻּכֵ הּוְּ ַלִיםֵּמַעֻתָ  ִציֹֻוןּוֻבֹוֵנהּיְּרֻוׁשָ

 

 , יום שחרור ירושלים(0.4.91) יום א', כ"ח אייר
מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי"  במעריב פי החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה. אין אומרים בו תחנון. על

 גם "שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו". בנעימת חג. יש המוסיפים
ברכה, ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהילים ק"ז3 "הודו ב מוסיפים מזמורים של שבת וחג, "אז ישיר" פסוק בפסוק, הלל שלם בתפילת הבוקר

 .משתה לזכר הנסים והנפלאות לה' כי טוב". עושים
 
 

 , ואין אומרים תחנון.סיון. במנחה אומרים יום כפור קטןערב ראש חודש  .(1.4.91) יום ב', כ"ט אייר
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 חגיגת המימונה המרכזית בירושלים

     
 צילם: מיכאל אדרי

מימונה מעורר השראה ורב רושם נערך במוצאי שבת אחרי מות, באולמי מונדיאל בגבעת שאול. האירוע נערך ביוזמת   אירוע
ואיחוד , המועצה הדתית ירושלים, איחוד בתי הכנסת והקהילות בישראל, בשיתוף יעקב הדניבראשות ד"ר  'ביחד'תנועת 

  .הקהילות ובתי הכנסת יוצאי מרוקו
לשעבר ורבה הראשי של ירושלים הסביר למאות המשתתפים שהרעיון במימונה שהנהיגו רבותינו היה חיזוק ותמיכה  הראשל"צ

אמונית בלבבות הנשברים שציפו לגאולה בחג הפסח כדברי חז"ל 'בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל' וכשראו במוצאי שביעי של חג 
בור ולעודד רוחו שלא יתייאש מן הגאולה. בימים אלו, הוסיף הרב, בהם יש לנו שטרם באה הגאולה, הוצרכו חכמים לחזק את הצי

מדינה משלנו, יש לנו צבא ובעיקר התורה ולומדיה הולכים ומתחזקים ומפיצים דבר ה' כפי שלא היה מעולם, עלינו להתחזק באמונה 
 ולהמשיך להתפלל לגאולה שלימה במהרה בימינו.

 המשתתפים וקרא לאיחוד הקבוצות בעם ישראל ברוח המימונה.ברך את  משה לאוןראש העיר מר 
בליווי המקהלה האנדלוסית ירושלים ובניצוחה של התזמורת שמעון אילוז , ור' מני כהן, ר' חיים לוקאת הערב ליוו הפייטנים רבי 

 האנדלוסית ששרו מפיוטי רבותינו תפילות ובקשות.
 

"בשעה קשה זו אנו  האורתודוקסיות, בתגובה לפיגוע השנאה בקליפורניה:יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות 

 נושאים תפילה לשלום הפצועים וקוראים לגורמי הממשל בארץ ובחו"ל לפעול להגברת ביטחון המתפללים בכל בתי הכנסת"

 
קסי של קהילת חב"ד בעיירה פאווי עם היוודע הפרטים הראשונים אודות הפיגוע הרצחני במהלך תפילות חג הפסח בבית הכנסת האורתודו

שבקליפורניה יצרו קשר בארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות עם ראשי הקהילה והציעו את עזרתם ככל שתתאפשר, בשעה 

 קשה זו העוברת על חברי הקהילה. 

ת עם ישראל מעול הגולה והגלות אל ארץ ישראל, הזכיר לנו , אמר כי3 "ביומו האחרון של חג החירות, המסמל את יציא, דוד בן נאהיו"ר הארגון

אדם מנוול ושטוף שנאה וקנאה כי גם היום, עדיין לא תמה יציאת מצרים וכי יש מי שרוצים לגדוע את החופש והחירות היהודית מלפרוח בכל 

ישראל ירה לפצועים, ובהם רב הקהילה הרב אני רוצה למסור באופן אישי את תנחומיי למשפחתה של לורי, ולאחל החלמה מה מקום בעולם.

 ."גולדשטיין

בנוסף, פנו ראשי הנהלת איחוד בתי הכנסת והקהילות בישראל לגורמים שונים בישראל ובחו"ל בקריאה להגברת האבטחה בבתי הכנסת 

זרים בערים רבות בארצות הברית ובכל  ובמרכזים היהודיים, וזאת לאור העלייה באירועי הטרור והגזענות כלפי בתי תפילה וגילויי איבה ושנאת

בתוך כך, בארגון העולמי של הקהילות האורתודוקסיות כבר מתכוונים לנצל את הימים הקרובים לאחר שוך הסערה על מנת לפעול  רחבי העולם.

צל את שעת השבר לבניה לגיבוש מנהיגי הקהילות השונות ברחבי העולם וליצור תוכנית מאחדת להתמודדות עם אתגרי השעה, מתוך רצון לנ

 ולהתרוממות בקרב חברי הקהילות היהודיות האורתודוקסיות בעולם.

 יום העצמאות –צוהר לתלמוד הירושלמי 

התלמוד הירושלמי )מועד קטן ג, א( מחדש שאם אדם היה בבית כלא של ישראל ששם ישנה אפשרות טכנית להסתפר ולא עשה 
שמותר להסתפר בחול המועד, כיון שלא היה במצב רוח מתאים כדי להסתפר. רק זאת והשתחרר בחול המועד הוא נחשב אנוס 

 בארץ ישראל עם ישראל נמצא במצב של שמחה ויכול לפתח את כוחות החיים שבו.

 

 נאה-דוד בן


