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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 

 2029 ילביו 2 - ביוני 4
 .1קות, חלק ד 54אחר חצות,  2( 3.6.19) ליל שניהמולד: 

  21:16שעה  (17.6.19) ועד ליל שלישי, ט"ו בסיוון (6.6.19) ד' בסיוון, שישימליל  זמן קידוש לבנה: 
 (.11.6.19) מליל שלישי ח' בסיוון זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 

 .תפילת ראש חודש: (4.6.99) סיון, א' ג'יום ראש חודש סיוון, 
קריאת התורה, ולא הזכרת  אין אומרים תחנון, לא "יהי רצון" שלאחר  ,(15.6.19) ועד י"ב בחודשמותר להסתפר. מראש חודש  סיוןחודש מראש 

הימים  ל ארך אפים" ו"למנצח" בכל-מנצח". והספרדים אין אומרים "אל ארך אפים" ו"ל-"א מות. אין מתענים, חוץ מחתן ביום חופתו. אומריםנש
 שת ימי הגבלה.ום שלמתחילי (,6.6.19) , ג' סיוןחמישימיום  תחנון. שאין אומרים בהם

 

 (7.6.29) ד' בסיוןזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 20902 מדריד 03961 מלבורן 21915 ניו יורק 21925 ירושלים 0:917 ירושלים
 20920 מרבייה :0395 יוהנסבורג 0:962 לוס אנג'לס 21921 אביבתל  0:922 תל אביב

 21921 טורונטו 07921 בואנוס איירס 20922 פריס 21925 באר שבע 0:926 באר שבע
 01927 ורשה 21922 מוסקבה 21925 לונדון 21922 חיפה :0:90 חיפה

   21902 רומא 20921 אמסטרדם :2190 אילת 0:911 אילת
שעות, כדי להעביר ממנו אש להדלקת נרות ולבישול  48של שבת יש להכין נר שיהיה דלוק  לפני הדלקת נרות (.7.6.99בסיון )יום שישי ד' 

 לצרכי אוכל נפש ביום טוב.

 ]בחו"ל: במדבר[( 8.6.99ה' סיון ) ,נשאשבת פרשת 
 הרחמים".מפטירים בשופטים יג, ב "ויהי איש אחד מצרעה" ועד סוף הפרק. אומרים "אב 

לשבועות, אפילו בשבתות שמברכים החודש, ובפרט  )מנהג הגר"א לא לומר " אב הרחמים" , ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח
 ת תתנ"ו היה בסוף ניסן, אייר ותחילת סיוון(.כי חורבן קהילות אשכנז בגזרו כשמברכים ראש חודש סיוון,

 ין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ו'.א. בהעלותךבפרשת לשלושה קוראים  במנחה

 

שבתות תמימות  אחרים להתפלל, בכדי לקיים את הפסוק "שבעמליל שבועות מוצאי שבת.  .(9.6.99) חג השבועות, יום א', ו' סיון

 תהיינה".
מקדש יקנה"ז: יין,  שהחיינו.ברכת  -בהדלקת הנרות ובקידוש בברכת קדושת היום של תפילת הלחש. תפילה של יום טוב, מוסיפים "ותודיענו" 

 בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות. קידוש, נר, הבדלה, זמן. יש הנוהגים להיות ערים כל הלילה
מברך "על מקרא מגילה"  הלל שלם, קדיש תתקבל, פיוטים. קוראים מגילת "רות". הקורא במגילה כשרה פלל בהשכמה.ת. נהוג להשחרית

 מגילת רות בספר ביחידות בביהכ"נ או בבית, בלי ברכה. בחו"ל קוראים רות ביום ב' חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא)יש  וברכת "שהחיינו".
 דשבועות(. קדיש יתום.

 עלה לבימה, לפני ברכות התורה. מר אחר שכהןת" יש לומוציאים שני ספרי תורה, י"ג מדות. " אקדמו קריאת התורה:
 הדברות" קוראים בטעם העליון. חצי קדיש. ת יתרו "בחדש השלישי" עד הסוף. "עשרתשה בפרשיבספר ראשון קוראים לחמ

מפטירים ביחזקאל א': "ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק, ומסיימים  ום הבכורים" עד "ונסכיהם".יבספר שני קוראים למפטיר בפרשת פנחס: "וב
צה"ל ונפגעי הטרור". אב הרחמים, מוסף של יו"ט,  מות )בא"י(, "יזכור לחללי"ותשאני רוח" )ג, יב(. אין קטן עולה למפטיר. הזכרת נש בפסוק

נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש, על שם הכתוב: "דבש וחלב  תתקבל, שיר של יום )תהילים יט( : "השמים מספרים". ותערב, ברכת כהנים, קדיש
 השירים ד ,יא(. תחת לשונך" )שיר

 של יום טוב. מנחה.

 
 . בחו"ל יום ב' דשבועות(91.6.99) , ז' סיוןשניאסרו חג, יום 

 אפילו חתן ביום חופתו. ונוהגים להרבות קצת בסעודה. ל ארך אפים" ו"למנצח", ויש נוהגים לומר. אין מתענים בו,-אין אומרים "א בשחרית



 

 

ומוציאים שני ספרים, באחד קוראים לחמשה אנשים בפרשת  רות,תפילת יו"ט, הלל שלם, מגילת  -יו"ט שני של גלויות.  -]בחו"ל: יום ב' דשבועות 
ב' : "וה' בהיכל  . מפטירים בחבקוקבפרשת פינחס , ובשני קוראים למפטיר "וביום הבכורים"סדרההבכור", עד סוף ה ט( "כלו, יברים טראה )ד
 קדשו".[

 

 
 (24.6.29) י"א בסיוןזמני הדלקת נרות ביום שישי 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 20903 דרידמ 03961 מלבורן 21911 ניו יורק 21921 ירושלים 0:901 ירושלים
 20926 מרבייה :0395 יוהנסבורג 0:967 לוס אנג'לס 21961 אביב תל 0:927 תל אביב

 21966 טורונטו 07921 בואנוס איירס 20923 פריס 21921 באר שבע 0:923 באר שבע
 01952 ורשה :2192 מוסקבה 21951 לונדון 21962 חיפה 0:922 חיפה

   21903 רומא 20966 אמסטרדם 21922 אילת 0:900 אילת
 [נשא]בחו"ל:  (91.6.99) י"ב סיון , בהעלותךשבת פרשת 

)ד,  בפרשת השבוע יש נוהגים לקרוא בקול נמוך מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן כזרע גד". מפטירים בזכריה ב, יד: "רני ושמחי בת ציון" עד
 .אין אומרים אב הרחמיםז(: "חן חן לה". 

 '.אאבות פרק  ".צדקתך צדק"אומרים אין  .שלחבפרשת  לשלושה קוראים במנחה
 

 תחנון. חוזרים לומר(: 96.6.99יום א', י"ג סיון )
 

 (22.6.29)י"ח בסיון זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 20901 דרידמ 03961 מלבורן 21901 ניו יורק 21961 ירושלים 0:902 ירושלים
 20922 מרבייה 07911 יוהנסבורג :0:96 לוס אנג'לס 21962 אביבתל  :0:92 תל אביב

 21965 טורונטו 07920 בואנוס איירס :2092 פריס 21961 באר שבע 0:921 באר שבע
 01955 ורשה 21952 מוסקבה 21956 לונדון 21962 חיפה 0:922 חיפה
   21901 רומא 20963 אמסטרדם 21922 אילת 0:906 אילת

 [בהעלותך]בחו"ל:  (22.6.99) י"ט סיון, שלח לךשבת פרשת 
 מפטירים ביהושע פרק ב' )כולו(.

 אבות פרק ב'. .קרחבפרשת  לשלושה קוראים במנחה

 
 (28.6.29שישי כ"ה סיון )זמני הדלקת נרות ביום 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 :2090 דרידמ 03920 מלבורן 21900 ניו יורק 21961 ירושלים 0:906 ירושלים
 20926 מרבייה 07912 יוהנסבורג 0:921 לוס אנג'לס 21966 אביב תל 0:961 תל אביב

 21963 טורונטו 07926 בואנוס איירס :2092 פריס 21961 באר שבע :0:92 באר שבע
 01955 ורשה 21950 מוסקבה 21956 לונדון 21965 חיפה 0:925 חיפה

   :2190 רומא 20963 אמסטרדם 21925 אילת 0:902 אילת
 [שלח]בחו"ל: שבת מברכין  – (29.6.99) כ"ו סיון, קרחשבת פרשת 

 בשמואל א יא, יד: "ויאמר שמואל" עד )יב, כב( "אתכם לו לעם".מפטירים 
 . אין אומרים אב הרחמים.(2119ביולי,  3-4) שיחול ביום רביעי וחמישי תמוזמברכים חודש 

 
 חלקים 2-דקות ו 88, 91שעה (, 9.7.2192) יום שלישי אחר הצהרייםמולד חודש תמוז: 

 
 אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ג'. .חקתבפרשת  לשלושה קוראים במנחה

 

 אין אומרים תחנון במנחה. פור קטן.י. יום כתמוזערב ראש חודש  .(2.7.99) סיוןכ"ט שלישי, יום 
 

 .אש חודשתפילת ר ראש חודש תמוז.ד, א' (8.7.99) ל' סיון רביעי,יום 
 
 
 

 

  



 

 

 
 

 

 
 
 
 

     

של בתי הכנסת הארגון העולמי חולקו לסטודנטים דוברי צרפתית ע"י ₪  000222מלגות בסך 

 האורתודוקסיות והקהילות
אילן0 עולים חדשים מצרפת0 בלגיה ומרוקו זכו השבוע לסיים סדנת מנהיגות ממושכת לדוברי צרפתית -סטודנטים מאוניברסיטת בר 00

אוניברסיטת בר  שנערכה ביוזמת ובמימון הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות בהסתדרות הציוניות העולמית ובשיתוף

"אחרי שעליתם לארץ0 עכשיו זה הזמן שלכם להוביל  אילן0 בסופה זכה כל אחד מהם למלגת מנהיגות נדיבה. יו"ר הארגון0 דוד בן נאה:

 ולהשתלב בהנהגה הישראלית"

     
 

להתגייס בשנה הבאה לצה"ל ולהגן על המדינה שלנו". את  –"אני לומדת להכיר את ישראל, את האנשים, את השפה, את האוכל. אבל הכי אני רוצה 

סטודנטים נוספים  42-המשפט האחרון אומרת לנו אשלי דהן, רגע לפני שאנחנו נפרדים ממנה בסיום סדרת מפגשי המנהיגות שנערכה לה ול

 באוניברסיטת בר אילן. אבל סיפור אחר, גדול יותר, מסתתר מאחורי המשאלה הזו של אשלי.
 

 ו ליחידת עוקץממרוק

בלבד ותושבת צרפת, לאן להגר. ישראל היתה יעד אפשרי, אבל  2, רגע אחרי מלחמת לבנון השניה התלבטו הוריה של אשלי, אז בת 4002בשנת 

המלחמה והטילים שנפלו בכל רחבי הארץ הרחיקו אותם מהאפשרות שגם ככה לא היתה המועדפת באותו שלב. בסופו של  דבר הם בחרו להשתקע 

 בקזבלנקה שבמרוקו ושם גידלו את משפחתם ובתוכם את ביתם הצעירה אשלי.

השנים חלפו על אשלי ומשפחתה בין ערביי קזבלנקה באופן שקט יחסית, אך עם הגיעה של אשלי לסיום פרק הלימודים התיכוניים גמלה בליבה 

 "בשנה הבאה בירושלים הבנויה". –ההחלטה 

אילן. באופן טבעי -בעקבות אחותה הגדולה שהקדימה אותה, לישראל והחליטה ללמוד עברית באוניברסיטת בר בחודש אוקטובר האחרון עלתה אשלי,

לדרך הייחודית והעצמאית שעברה, מהר מאוד השתלבה אשלי בחיי החברה בקמפוס וכששמעה על סדרת המנהיגות שמארגן הארגון העולמי של 

ג בהסתדרות הציונית העולמית ביקשה להצטרף אליו ואף זכתה במלגת קיום בסיסית, כפי הקהילות האורתודוקסיות, הגוף האורתודוקסי היצי

 שהוענקה לכל משתתף.

שבועיים בהם זכו לשמוע ממיטב המרצים -במשך סמסטר וחצי נפגשו חברי הקבוצה שהתגבשה, עולים חדשים דוברי צרפתית, לסדרת מפגשים דו

הכל  –סטוריה והפוליטיקה שלה, על "מדינת הסטארט אפ" וכן, גם על תרבות ה"סמוך" והקומבינה הישראליים על התפתחות מדינת ישראל, על ההי

על מנת להקנות להם את הכלים הטובים ביותר שניתן לתת לצעירים עולים על מנת להשתלב בחכמה בציבוריות הישראלית ולפתח מנהיגות צעירה 

 ותיקות.ומחוברת גם לאוכלוסיות אחרות מאלו שגדלו בערוגות ה

 יצחק דהןד"ר  0מנהל הפקולטה ליהדות- ירון הראל השבוע כאמור נערך טקס הסיום של הסדנה והתארחו בה מובילי היוזמה ובראשם, פרופ' 

 חדמהארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות שריכז את הפרויקט וליווה אותו לאורך כל הדרך, יחד עם חברי ועדת ההיגוי. "כל א

דהן מכם עבר דרך ארוכה, ייחודית לו, עד שהגיע לכאן. מפריז, ממרסיי, מטולוז ומכל מקום אחר בחרתם לחיות את חייכם כאן, בארץ ישראל." אמר 

 לצעירים.

כם צעד הוסיף, "עכשיו זה הזמן שלכם לקחת את ההחלטה של דוד בן נאה0ויו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת ו הקהילות האורתודוקסיות, מר 

 בארץ הזו, אלא גם בהובלה שלה, בהנהגה שלה, כשווים בין שווים, עם עולם הערכים והמסורת הייחודית לכם". קנוסף קדימה ולהשתלב לא ר

 אביחי טבקכתב וצילם: 

 שבועות –הארה ירושלמית 

התלמוד הירושלמי )חגיגה ב, ג( מלמד אותנו שדוד המלך נפטר בחג השבועות, לעומת הבבלי שמדגיש את 
שמסמל את המלכות בישראל שתורה בגדלותה היא תורה  פטירת דוד בשבת. הירושלמי רצה דרך דוד המלך

שמחוברת אל המדינה )המלכות(. אם לדוגמה בסוגיה המתארת את דוד המלך קם בחצות לילה קובע 
)ברכות א, א( מלמד אותנו שדוד קם והעיר את  התלמוד הבבלי שדוד קם כדי ללמוד תורה, הרי הירושלמי

ונה להניע קדימה את מערכת החינוך.ראשי הישיבות. תפקיד המלך בראש ובראש

 

 נאה-דוד בן
 יו"ר


