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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"

 

 2020 בינואר 26 - 2019בדצמבר  28 
 חלקים.  8-ו  20:02(, בשעה 26.12.19)  שישיליל   המולד:

 כל הלילה  ( 9.1.20)  י"ג בטבתעד ליל שישי  ( 31.12.19)  בטבת  ג'   ,שלישי מליל  קידוש לבנה:
 לפנות בוקר  4:30( 7.1.20תקופת טבת: ליל שלישי, עשרה בטבת )

 לפנות בוקר  4:30, (2.1.20) בטבת ' ו,  שישי מליל  המזרח: זמן קידוש לבנה לפי עדות  
 

 א' דראש חודש טבת  – ( 28.12.19שבת, 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
 שבת.נר חנוכה מדליקים נר 

 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:

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

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

 הנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי חנוכה.
 

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

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

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

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

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

 
 (30.12.19זאת חנוכה, יום שני, ב' בטבת ) 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

 
 

 ( 3.1.20) "פ תש  טבת   בחודש ו' , זמני הדלקת נרות ביום שישי
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:30 דרידמ 20:16 מלבורן 16:20 ניו יורק 17:27 ירושלים  16:12 ירושלים 
 17:58 מרבייה 18:40 יוהנסבורג 16:27 לוס אנג'לס  17:28 אביבתל  16:27 תל אביב

 16:25 טורונטו  19:40 בואנוס איירס  16:37 פריס  17:30 באר שבע 16:31 באר שבע
 15:04 ורשה 15:42 מוסקבה 15:35 לונדון  17:26 חיפה  16:18 חיפה 
   16:20 רומא 16:09 אמסטרדם 17:32 אילת  16:23 אילת 

 ( 4.1.20)  ' בטבתז, ויגששבת פרשת 
 ביחזקאל ל"ז, ט"ו: "ויהי דבר ה'" עד סוף הפרק.מפטירים 

 . ויחיבפרשת לשלושה קוראים  במנחה
 



  ( 7.1.20, י' טבת )שלישי עשרה בטבת, יום 
. הש"ץ אומר "עננו" בחזרת התפילה של שחרית ומנחה, בין 5:05 תענית ציבור )"צום העשירי"(. עלות השחר בירושלים

ברכת גואל לרפאנו, והיחידים אומרים "עננו" ב"שומע תפילה" רק במנחה. אחרי חזרת הש"ץ בשחרית אומרים סליחות 
 ו"אבינו מלכנו". מוציאים ספר תורה וקוראים לשלושה בפרשת כי תשא )שמות לב, יא( "ויחל".

נו( "דרשו". אומרים "אבינו מלכנו" ותחנון. אם מתפלים מנחה אחרי -ויחל" ומפטירים בנביא )ישעיה נהקוראים "  במנחה:
 .17:14בירושלים –דקות אחרי השקיעה  18ברכת כהנים. שים שלום. אבינו מלכנו. תחנון. סוף הצום:  –פלג המנחה 

  

 

 (10.1.20) טבת   בחודש י"ג זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:36 דרידמ 20:16 מלבורן 16:27 ניו יורק 17:32 ירושלים  16:17 ירושלים 
 18:04 מרבייה 18:41 יוהנסבורג 16:33 לוס אנג'לס  17:34 אביבתל  16:33 תל אביב

 16:32 טורונטו  19:41 בואנוס איירס  16:45 פריס  17:35 באר שבע 16:36 באר שבע
 15:13 ורשה 15:52 מוסקבה 15:43 לונדון  17:32 חיפה  16:24 חיפה 

   16:27 רומא 16:18 אמסטרדם 17:37 אילת  16:28 אילת 
 ( 11.1.20) בטבת   י"ד, ויחישבת פרשת 

 "חזק". מפטיר בנביא )מלכים א, ב( "ויקרבו ימי דוד" עד "ותכון מלכותו מאד". 
 .שמותקוראים לשלושה בפרשת  במנחה

 

הינו ביטוי המורכב מראשי התיבות של שש פרשות השבוע  שובבי"ם. )שובבי"םמנהג חסידים ואנשי מעשה להתענות בכל יום ה' מפרשות 

שפטים. המינוח "ימי השובבי"ם" מתייחס לתקופה בה קוראים בתורה את מתרו וישלח, בא, בארא, ומות, שהראשונות שבספר שמות: 
מורת יום ה' אומרים סליחות נוהגים בו ככל דיני תענית יחיד, וצריך לקבל תענית במנחה שלפניו, ביום ד' בשבוע. באש הפרשות הללו(.

 המיוחדות להם. אם יש מנין מתענים, מתפללים מנחה יחד, קוראים "ויחל" ואומרים "עננו", ברכת כוהנים ו"אבינו מלכנו", כבתענית ציבור.
 

 ( 17.1.20)  בחודש טבת כ'זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:44 דרידמ 20:14 מלבורן 16:35 ניו יורק 17:38 ירושלים  16:23 ירושלים 
 18:11 מרבייה 18:41 יוהנסבורג 16:39 לוס אנג'לס  17:40 אביבתל  16:39 תל אביב

 16:41 טורונטו  19:39 בואנוס איירס  16:55 פריס  17:41 באר שבע 16:42 באר שבע
 15:24 ורשה 16:04 מוסקבה 15:54 לונדון  17:37 חיפה  16:30 חיפה 
   16:35 רומא 16:29 אמסטרדם 17:43 אילת  16:34 אילת 

 ( 18.1.20) טבת א כ", שמות שבת פרשת  
כג: "לכן כה אמר ה'" עד "אלוקי ישראל -בישעיה כז, ו "הבאים ישרש יעקב" עד כ"ח, י"ג "ונוקשו ונלכדו", ומוסיפים מפרק כט, כבמפטירים 
  .ואראבפרשת  לשלושה קוראים במנחהיעריצו". 

 

 ( 24.1.20) כ"ז בטבת זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל  השבתצאת  הדלקת נרות

 17:52 דרידמ 20:10 מלבורן 16:43 ניו יורק 17:44 ירושלים  16:30 ירושלים 
 18:18 מרבייה 18:39 יוהנסבורג 16:46 לוס אנג'לס  17:45 אביבתל  16:45 תל אביב

 16:49 טורונטו  19:36 בואנוס איירס  17:05 פריס  17:47 באר שבע 16:48 באר שבע
 15:36 ורשה 16:18 מוסקבה 16:05 לונדון  17:43 חיפה  16:37 חיפה 

   16:43 רומא 16:41 אמסטרדם 17:48 אילת  16:40 אילת 
 ( 25.1.20כ"ח בטבת )  וארא,  שבת פרשת

(. אין 27.1.20ביחזקאל כח, כה "כה אמר... בקבצי" עד כט,כא "וידעו כי אני ה'". מברכים ראש חודש שבט שיחול ביום שני )מפטירים 
 אומרים אב הרחמים.

 חלקים 9-ובבוקר  46:8( 20.1.25) שבת פרשת וארא המולד: 
 "יעלה ויבוא". אומרים "צדקתך צדק".. באבפרשת לשלושה קוראים  במנחה 
 

 .ש, יום כיפור קטן(: ערב ראש חוד26.1.20, כ"ט בטבת )ראשוןיום 
  

לזכר הנספים בשואה שאין יודעים את יום  הקדיש הכללי( כיום 7.1.20) יום עשרה בטבתקבעה את  הרבנות הראשית לישראל
יאמר  –מותם. אור לעשירי בטבת מדליקים נר נשמה, ולומדים לעילוי נשמות הקדושים. מי שנספו קרוביו בשואה, ואינו יודע יום מיתתם 

 ם זה. בתפילת שחרית יאמרו אחרי קריאת התורה את האזכרה שנתחברה לזכר השואה.קדיש ביו

ִנְשַפְך ַכַמִים. ַתן ְמנּוָחה ְנכו  ֲאִבי ְיתת וַ ו  ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ַדַין ַאְלָמנ ה ְוִתְתַאֵפק ְלַדם ִיְשָרֵאל שֶּ ֱחשֶּ ִשים  ו  ת ְקד ו  ָנה ַעל ַכְנֵפי ַהְשִכיָנה, ְבַמֲעלו  ִמים, ַאל ָנא תֶּ
ל ֵשש ֵמאו  ַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנְשמִרים ְכז  ו  ּוְטה ם שֶּ ְרגּו ְוִנְשֲחטּו ְוִנְשְרפּו ְוִנְטְבחּו  ו  ֵפי ִיְשָרֵאל, ֲאָנִשים ְוָנִשים, ְיָלִדים ִויָלד ת ַאלְ ו  ת ְרָבבו  ֵתיהֶּ נֶּהֶּ ת, שֶּ

ם ְגאו  ִשים ּוְטהו  ְרִרים. כָֻּלם ְקד ו  ְונְֶּחְנקּו ְוִנְקְברּו ַחִיים ִביֵדי ַהּצ ן ְתֵהא ְמנּוָחָתם. ַבַעל ָהַרֲחִמים  ו  יֵרי ַהתן ְוַאִד ו  ִנים ְוַצִדיִקים, ַאְרֵזי ַהְלָבנ ו  ִרים, ּוָבהֶּ ָרה, ְבַגן ֵעדֶּ
ת ִנְשָמָתם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְוִיְזכ  ו  ר ִבְצרִיְצר   ץ ַאל ְתַכִסי ָדָמם, ְוַאל ְיִהי ָמקר ָלנּו ֲעֵקָדָתם, ְוַיֲעמ  ר ַהַחִיים אֶּ רֶּ ָקָתם.  ם ְלַזעֲ ו  ד ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל ְזכּוָתם. אֶּ

ָזָתם, ְוַהְקד  אַמר ָאֵמן. ם ְוָינּוחּו ַעל ִמְשָכָבם, ְונ  ו  אּו ָשלו  נֶּגֶּד ה' ִצְדָקָתם. ָיב -ן ָתִמיד ו  ִשים ַלִזָכרו  ִבְזכּוָתם ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל ָישּובּו ַלֲאחֻּ



 לימי החנוכה  – הארה ירושלמית 

הרמב"ן על הפסוק 'לא יסור שבט מיהודה' )בראשית מט, י( כותב שחטא גדול חטאו בני חשמונאי בכך  
מלכים. מקור היסוד הזה הוא הוא מהתלמוד הירושלמי  שנטלו את המלכות, שכן כהנים אסור להם להיות  

)הוריות ג, ב(. הרעיון שעומד מאחורי הדברים הוא שדמויות רוחניות צריכות להיות סמל של מוסר ומידות  
וברגע שהם מתעסקים בפוליטיקה מעשית הם באופן טבעי מאבדים את ההילה החינוכית שלהם. הנרות  

 תמש בהם, אלא לראותם בלבד. הללו קודש הם ואין לנו רשות להש
 

 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, 
 הקהילות, בכל העולם! לכל סוגי 

 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 "

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

 מחפשים, משווים, מזמינים.
 

 
 

 בברכת חודש טוב ומבורך

 .נאה-דוד בן

 

http://www.jvocals.com/

