
ּ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( 

 ת ישראלעדו  ללוח דינים ומנהגים 

 
 4112 ילבאפר 01 - 4112 באפריל 1

 חלקים. 9-דקות ו 43בלילה,  2(, 21.2.3.13ליל שני ) המולד:
 (.12.3.3.13( עד ליל ב', י"ד בחודש )2.3.3.13מליל שישי, ד' בחודש ) זמן קידוש לבנה:

 (4.3.3.13מליל שלישי ח' ניסן ) זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:
 

 פרשת החודש –( 49.3.92תזריע, כ"ז אדר ב' )שבת פרשת 
יוצרות ופיוטים כנהוג. מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים בפרשת השבוע ומעלים לתורה שבעה קרואים. חצי קדיש. בספר שני קוראים 

ביחזקאל פרק מ"ה, פסוק ט"ז: "כל העם הארץ", עד פרק מ"ו, פסוק מפטירים בפרשת בא: "ויאמר ה'... החודש הזה" עד "תאכל מצות".  למפטיר
 מאחוזתו". אין קטן עולה למפטיר.י"ח: "איש 

 (. אין אומרים "אב הרחמים".1.3.3.13) שלישישיהיה ביום  ניסןמברכים חודש 
 אומרים "צדקתך צדק". ומעלים לתורה שלושה קרואים. מצורעקוראים בפרשת  במנחה

 

 (, ערב ראש חודש ניסן39.3.92כ"ט אדר שני ), שנייום 
כפור קטן, ואין אומרים תחנון ואבינו מלכנו. יש נוהגים להשתטח על קברי צדיקים. מי שיש לו יום זיכרון  המתענים בערב ראש חודש אומרים יום

 עולה לקבר בערב ראש חודש, כי נמנעים מלעלות לבית הקברות בחודש ניסן. –בחודש ניסן 
 

 ראש חודש. תפילת (:9.2.4492שלישי, ראש חודש ניסן )יום 

חנון, ואין אומרים "יהי רצון" שאחר קריאת התורה ביום ב' וביום ה'. אין מזכירים נשמות בשבת ובחול, ואין אומרים ש ניסן אין אומרים תבכל חוד
ל ארך אפים" ו"למנצח". -בשבת "אב הרחמים", אבל בשבתות שאחר הפסח יש שאומרים. אין אומרים "צדקתך צדק" במנחה, אבל אומרים "א

ובכורים בערב פסח. מא' ועד י"ג בניסן נוהגים לומר בכל יום בפרשת הנשיאים נשיא ליום בפרשת נשא,  אין מתענים בו מלבד חתן ביום חופתו
 וביום י"ג עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך. )יש הנוהגים לקרוא את פרשת הנשיא בספר תורה בלי ברכות(.

 

( 9.2.4492יום שלישי ראש חודש ניסן ) –ברכת האילנות 
 יסן ורואה אילנות מאכל מלבלבים, אומר:היוצא בימי נ

עוָֹלמוֹ ָדָבר ָברּוך ַאָתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלך ָהעוָֹלם" ִר  ֶשֹּלא ִחַסר בְּ ִאיָלנוֹת טוִֹבים וֹתּיּוָבָרא בוֹ בְּ ַהּנוֹת טוֹבוֹת וְּ ֵני ָאָדם לְּ  ".ָבֶהם בְּ

 .וזריזים מקדימים לראש חודש ניסן

 ה הללו את ה' מן השמים", "שיר המעלות בשוב ה'", וקדיש על ישראל. -ו, ברכת האילנות, "הללויפתיחת אליה מנהג עדות המזרח:
 

  

  

 בס"ד

 איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel 

 הארגון העולמי של בתי הכנסת
 והקהילות האורתודוקסיות

World Organization of Orthodox 

Synagogues and Communities  www.unisyn.org.il  

 

 איחוד בתי הכנסת והקהילות

Union of Synagogues in Israel 

 ל“זצה קוק “הראיכנס עיון בנאומו המכונן של 

להרצאתו בטקס פתיחת האוניברסיטה העברית  98-לרגל שנת ה

 .1891באפריל  1 -ה “בירושלים בניסן תרפ

 ד“יום שלישי, ראש חודש ניסן תשע

 03:41, בשעה 9112באפריל  1

 -קמפוס הר הצופים , הפקולטה למדעי הרוח -הכט ש “בבית הכנסת ע

 האוניברסיטה העברית ירושלים

 הרב , , הרב ‘ בהשתתפות: פרופ

 דבר תורה: הרב | דברי פתיחה: מר 

נחה: הרב מ

 “ הרב קוק שירת”תוכנית אמנותית: 

 ר “בניצוחו של ד

 הארגון העולמי של בתי הכנסת

 והקהילות האורתודוקסיות

  

 אירועיםמדור   - www.unisyn.org.il נא לראות באתר האינטרנט שלנו –מקומות ובמראי המעוניינים במקורות, 

הרב כבוד 

  –מר  בברכת

 קרן קיימת לישראלר דירקטוריון “יו

גן הבוטני של מתחם מערת ניקנור ב: 00:11בשעה 

 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

שלהבת שהם ד “בהשתתפות תלמידי בית חינוך על יסודי ממ

 ישיבה ואולפנה -

 | דברי נעילה: מר דברי פתיחה: מר 

 בתוכנית: מנחה: מר 

 הציבור מוזמן

 הגן הבוטני 

 הר הצופים

http://www.unisyn.org.il/
http://www.unisyn.org.il/
http://www.unisyn.org.il/
http://www.unisyn.org.il/webPro/events/allEvents.asp?modul=94&codeClient=1473&CodeSubWeb=0&Eday=1&Emonth=4&Eyear=2014&id=88707
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 (2.2.4112) ניסן' ד ,ביום שישי זמני הדלקת נרות 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 15812 מדריד 26832 מלבורן 27853 ניו יורק 27815 ירושלים 26813 ירושלים
 15813 מרבייה 25822 יוהנסבורג 26836 לוס אנג'לס 27825 תל אביב 26822 תל אביב

 27815 טורונטו 26815 בואנוס איירס 15855 פריס 27817 באר שבע 26821 באר שבע
   27833 מוסקבה 27815 לונדון 27817 חיפה 26812 חיפה

   27815 רומא 15852 אמסטרדם 27814 אילת 26814 אילת
 (5.2.92) מצורע, ה' ניסןשבת פרשת 

 ים ג' עד כ'., פסוקזפרק  ב'במלכים מפטירים קוראים בפרשת השבוע ומעלים לתורה שבעה קרואים. 
 אין אומרים "צדקתך צדק".ומעלים לתורה שלושה קרואים.  אחרי מותקוראים בפרשת  מנחה:

 

 

 (11.2.4112) ניסן אי" ,ביום שישי זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 15812 מדריד 25822 רןמלבו 27821 ניו יורק 27821 ירושלים 26817 ירושלים
 15812 מרבייה 25815 יוהנסבורג 27851 לוס אנג'לס 27823 תל אביב 26824 תל אביב

 27816 טורונטו 26825 בואנוס איירס 15826 פריס 27822 באר שבע 26825 באר שבע
   15857 מוסקבה 27811 לונדון 27823 חיפה 26817 חיפה
   27816 רומא 15821 אמסטרדם 27822 אילת 26812 אילת

 שבת הגדול – (94.2.92) ניסן בי", אחרי מותפרשת  שבת
 ד' "וערבה" עד סוף הספר, וחוזרים על הפסוק "הנה אנכי שולח לכם".פסוק  ג', פרק במלאכימפטירים פיוטי שבת הגדול כמנהג. 

מ"עבדים  הגדה של פסחנפשי". נוהגים לקרוא מפסיקים לומר "ברכי ומעלים לתורה שלושה קרואים.  קדושיםבתורה בפרשת קוראים  מנחה:
 אחרי תפילת ערבית אין אומרים "ויהי נועם", "ואתה קדוש". במוצאי שבת אין אומרים צדקתך צדק.היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו". 

 
 תענית בכורות –( 92.2.4492יום שני, י"ד בניסן ) – ערב פסח

כחצי שעה לפני הלילה. מיד אחרי תפילת ערבית בודקים את החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה  אין להתחיל במלאכה או בסעודה בדיקת חמץ:
מברך "על ביעור חמץ", ומכוון על הבדיקה והביטול שבלילה, על שריפת החמץ ביום, ועל הביטול שלאחר שריפה. אין לדבר בין ברכה לבדיקה 

לדבר עד גמר הבדיקה(. יש לבדוק כל מקום שמכניסים בו חמץ, כולל מכונית. את  אלא צורך הבדיקה, ואם דיבר צריך לחזור ולברך. )רצוי שלא
הוא המברך. אם השליח ממשיך או מסיים בדיקה, אינו  –המכונית יש לבדוק לאור פנס! אפשר לבדוק באמצעות שליח. שליח המתחיל בבדיקה 

ותי דלא חמיתיה ודלא ביערתיה, ליבטל וליהוי כעפרא דארעא". מברך. אחר הבדיקה אומר בשפה המובנת לו: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברש
 בעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהיה כעפר הארץ".

 

תי תודה"(. משכימים להתפלל, אין אומרים "מזמור לתודה", ולא "למנצח... יענך". )ב"איזהו מקומן" אין אומרים "יהי רצון כאילו הקרב שחרית:
ושורפים את החמץ עד ]בישראל[  9:49שעה  –)לשיטת מג"א סוף זמן אכילת חמץ הוא שליש היום מעלות השחר  .אוכלים חמץ עד שליש היום

( 11:23וסוף זמן שריפה ]בישראל[  39:.1לשיטת הגר"א, שהיום נמדד מזריחה לשקיעה, סוף זמן אכילה  ]בישראל[. 11:19סוף השעה החמישי 
 ראל[.]ביש

מיד אחרי השריפה יבטל את החמץ, ויאמר בשפה המובנת לו: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחמיתיה ודלא חמיתיה, דביערתיה 
ודלאביערתיה, ליבטל ולהוי כעפרא דארעא". בעברית: "כל חמץ שברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שבערתיו ושלא בערתיו, ייבטל ויהיה כעפר 

מתענים. נוהגים להקל ולאכול בסעודת מצוה, ולכן נהגו לסיים מסכת ולסעוד סעודת מצוה. המתענה יאמר במנחה בשמו"ע  הארץ". הבכורים
 בלחש "עננו", ואין נוהגים כתענית ציבור.

. יש אסור לאכול במשך היום מצה הראויה למצוות אכילת מצה בלילה, אבל מותר לאכול מצה עשירה או מבושלת שאין יוצאים בה בלילה
 זמן היתר חמץ. ה"נודע ביהודה" מתיר עד חצות, אך לא נהגו כמוהו. –המתירים רק שליש היום 

 )ראה תס"ח "משנה ברורה" ז' איזו מלאכה מותרת(. הלחצות אסור לעשות מלאכה רגיאחרי 
 לאומרו ליד הכותל המערבי.הגו נראוי להקדים ולהתפלל מנחה גדולה, ונוהגים לומר אחרי מנחה גדולה סדר קרבן פסח. בירושלים 

מנהג יראים לאפות מצות מצוה אחר הצהריים באמירת הלל. מכינים את צרכי הסדר מבעוד יום. יש להדר לקחת למרור חסה. יש לבודקה 
מחרקים, או להשתמש בחסה וכרפס שגדלו בשיטה המונעת חרקים. לכרפס לוקחים ירק שברכתו בורא פרי האדמה, ויש המעדיפים "כרפס" 
)=סלרי(. מכינים חרוסת להטביל בה המרור, ומי מלח להטביל בהם את הכרפס. צולים את הזרוע )ואסור לאוכלו בליל הסדר(, ומבשלים את 

 הביצה. ראוי לסדר את השולחן מבעוד יום, ולהכין נר שממנו יעבירו את האש ביום טוב.
 

 (12.2.12) דזמני כניסת החג בערב פסח, יום שני י"ד בחודש ניסן תשע"
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 15812 מדריד 25815 מלבורן 27825 ניו יורק 27823 ירושלים 26812 ירושלים
 15812 מרבייה 25812 יוהנסבורג 27853 לוס אנג'לס 27825 תל אביב 26826 תל אביב

 27822 טורונטו 26822 בואנוס איירס 15811 פריס 27824 באר שבע 26827 באר שבע
   15823 מוסקבה 27815 לונדון 27825 חיפה 26822 חיפה

   27812 רומא 15826 אמסטרדם 27821 אילת 26814 אילת
 

 (95.2.4492א' דפסח, יום שלישי, ט"ו בניסן )
 מברכים לפני הדלקת הנרות "להדליק נר של יו"ט" ו"שהחיינו".

. סתל אומרים ברוב בתי הכנסת הלל שלם. אין מקדשים בבית הכנתפילת יום טוב. לפני קדיש תתקב ערבית:
חובה מהתורה מתחילים את הסדר כשהוא ודאי לילה, אבל לא יאחר מדי. נשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר. 

לאכול כזית מצה שמרוה בלילה הראשון של פסח. יש המעדיפים מצת יד למצת המצוה. כל אחד מהמסובין חייב 
כזית מצה, ויש להכין מצות שמורות במדיה המספיקה לכל המסובים. נוהגים לאכול כשני זיתים לאכול לפחות 
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 29:..בתחילה, אחד מהמצה העליונה ואחד מהאמצעית, ועוד כזית למצת כורך. האפיקומן נאכל אחר גמר הסעודה כשהוא שבע, קודם חצות: 
קוראים קריאת שמע על המיטה בליל פסח )בחו"ל בשני הלילות( רק פרשה )בישראל(. אין לאכול אחר האפיקומן, אבל מותר לשתות. אין 
 ראשונה וברכת "המפיל", להראות שהלילה הוא ליל שימורים.

 

מוציאים שני ספרי  .ות ו"ריבונו של עולם" של יום טובהלל שלם, קדיש תתקבל. "אין כמוך", אב הרחמים, אומרים י"ג מד :שחרית של יום טוב
למפטיר בפרשת פינחס קוראים חצי קדיש, ובשני  ומעלים לתורה חמישה קרואים, אים בפרשת בא "משכו" עד "צבאותם"תורה, באחד קור

לדוד "ה אלי, אשרי, "יהללו", -"אין יוצא ואין בא". י )פרק ו' פסוק א'( "בעת ההיא" עד 'בפסוק , 'הפרק "ובחודש הראשון". מפטירים ביהושע 
להיכל פותחים הארון לתפילת טל, ומתחילים: "אלוקינו ואלוקי אבותינו טל תן לרצות ארצך" עד "לשובע ולא מזמור". אחרי הכנסת הספרים 

 לרזון", חצי קדיש. יש אומרים תפילת טל בחזרת הש"ץ, מכריזים "מוריד הטל" לפני מוסף, מפסיקים לומר "משיב הרוח" ואומרים" מוריד הטל".
 שיר של יום: "בצאת ישראל ממצרים".

 

 אומרים "יעלה ויבוא" ביום טוב ובחול המועד, בתפילה ובברכת המזון. תפילה של יום טוב. מנחה:
 

, בתחילת הלילה, אחר צאת הכוכבים. כל הלילה סופר בברכה. אם שכח לספור בעמידהלכתחילה יש לספור  - ת העומרספירתפילת ערבית: 
וראוי שישמע אחר מברך. המברך והשומע יכוונו לצאת כל הלילות הבאים בלי ברכה. בלילה, יספור ביום בלי ברכה, ואם שכח גם ביום יספור ב

 דקות מהשקיעה, יחזור ויספור בזמן בלי ברכה. 19שעברו  בברכה. ספר בין השמשות, לפני
 

 ( )בחו"ל יום טוב שני(91.2.92ט"ז בניסן ) רביעיא' חול המועד, יום 
", "ותן ברכה" )במקום יהיו "שבתות תמימות". תפילה של חול, "אתה חוננתנווכדי להתחיל בספירת העומר, תפילת ערבית בזמנה, כדי להתחיל 

 ."יעלה ויבוא" ,"טל ומטר"(
 ה כבמוצאי יום טוב.לינו, הבדלאחרי שמונה עשרה קדיש תתקבל, ספירת העומר, ע

 

לה ויבוא", חצי הלל, קריאת . תפילה של חול, "יעמרים "מזמור לתודה"(או מנהג ע"מ:) אין מניחים תפילין ואין אומרים "מזמור לתודה" שחרית:
: "שור או כשב" עד "וידבר משה את מועדי ד' אל ומעלים לתורה שלושה קרואים מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים בפרשת אמור .התורה

(. פסוק כ"העד "לא תעשו" ) פרק כ"ח, פסוק י"ט(והקרבתם" ): "ומעלים לתורה ארבעה קרואים בני ישראל". בספר שני קוראים בפרשת פינחס
 קינו.וח, משכיל לאסף, אין כאל"חצי קדיש, אשרי ובא לציון, מוסף של יום טוב, "והקרבתם", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: תהלים ע

 י ספרי תורה בראשון קוראים בפרשת "שור או כשב"]בחו"ל: יום טוב שני של גלויות. כל התפילות של יום טוב. בשחרית הלל שלם, מוציאים שנ
 ([.כ"המתחילתו "וישלח המלך" עד "לא קם כמוהו" ) פרק כ"גשני "והקרבתם", מפטיר במלכים ב' ספר ה, ובומעלים לתורה חמישה קרואים

תרת. בימינו מותר לאכול מן , ומיד אחרי ההנפה היתה התבואה החדשה מובו היו מניפים את העומר במקדש, ו"יום הנף" ט"ז ניסן נקרא
 ן המטיילים בארץ ייזהרו שלא יאכלו שיבולים הגדלים בשדות.התבואה החדשה רק למחר, ולכ

 

 (97.2.92), י"ז בניסן חמישיב' חול המועד, יום 
עלים לתורה שלושה ומ בפרשת בא "קדש לי כל בכור" עד סוף הפרשהקוראים  בספר ראשוןספרי תורה,  3מוציאים חול המועד.  תפילת שחרית:
שיר של ממשיכים כביום א' של חול המועד. חצי קדיש וכו'.  .ומעלים לתורה ארבעה קרואים , ובספר השני בפרשת פינחס "והקרבתם"קרואים

 יום: תהלים פרק פ' "למנצח על שושנים".
 

 (98.2.92)בניסן  ח, י"שישי' חול המועד, יום ג
לא תבשל גדי בחלב אם כסף תלוה את עמי" עד "" משפטיםבפרשת קוראים  בספר ראשוןרי תורה, ספ 3מוציאים חול המועד. ת תפיל שחרית:

חצי קדיש, והמשך התפילה  .ומעלים לתורה ארבעה קרואים , ובספר השני בפרשת פינחס "והקרבתם"אמו" ומעלים לתורה שלושה קרואים
 יום א' של חול המועד.כב

 קראו בשמו".שיר של יום: תהלים פרק ק"ה "הודו לה' 

 
 (11.2.4112) ניסן חי"ביום שישי  -זמני הדלקת נרות 

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 15816 מדריד 25812 מלבורן 27815 ניו יורק 27826 ירושלים 26812 ירושלים
 15816 מרבייה 25812 יוהנסבורג 27856 לוס אנג'לס 27835 תל אביב 26832 תל אביב

 27824 טורונטו 26857 בואנוס איירס 15816 פריס 27827 באר שבע 26832 באר שבע
   15811 מוסקבה 27821 לונדון 27835 חיפה 26822 חיפה

   27814 רומא 15813 אמסטרדם 27823 אילת 26816 אילת
 

 (99.2.92ד' חול המועד, י"ט בניסן ) –שבת חול המועד 
חרוזים ראשונים ושניים אחרונים מ"לכה דודי" כמו  3ליום השבת" ויש המתחילים "מזמור לדוד" ואומרים גם  מזמור שירהדלקת נר. מתחילים ב"

 בחול המועד סוכות.
, לכה דודי. אין אומרים "במה מדליקין", אך אומרים "כל ישראל", "אמר ר' אלעזר", קדיש "הבו לה' מתחילים "מזמור לדוד מנהג עדות המזרח:

ר שיר ליום השבת", "ה' מלך", ואין אומרים מזמור הרגל. בעמידה "אתה קדשת", "יעלה ויבוא". ברכת מעין שבע, קדיש על ישראל. "מזמו
 תתקבל, "מזמור לדוד ה' רועי", קדיש יהא שלמא, ברכו, "עלינו לשבח", ספירת העומר, "יגדל".

כשרה מברך: "על מקרא מגילה" ו"שהחיינו". קדיש יתום )יש , אם יש מגילה שיר השיריםשל שבת, חצי הלל. קדיש תתקבל. קוראים  שחרית
, מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים בפרשת כי תשא "ראה אתה אומר "אין כמוך"שאין נוהגים לקרוא שיר השירים בבית הכנסת בציבור(. 

: "היתה פרק ל"זהקרבתם". מפטירים ביחזקאל . חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר "וומעלים לתורה שבעה קרואים אלי" עד "בחלב אמו"
 ובנחה", חצי קדיש.". בברכות ההפטרה חותם של שבת לבד. "יקום פורקן", אשרי, "יהללו", "נאם ה'" )פסוק י"ד( עלי יד ה'" עד

 ."אדון עולם". "מזמור שיר ליום השבת" :. שיר של יום"אין כאלוקינו", וכו'. קדיש תתקבל, ו"ישמח", "וביום השבת"של יום טוב, ומזכיר של שבת:  מוסף
 "יעלה ויבוא". ומעלים לתורה שלושה קרואים. קדושיםשל שבת וקוראים בפרשת  מנחה

במוצאי שבת אומר: "אתה חוננתנו", "יעלה ויבוא", קדיש תתקבל. אין אומרים "ויהי נועם" "ואתה קדוש". ספירת העומר. הבדלה של  בערבית
 תום.מוצאי שבת. עלינו, קדיש י

 
 

 (44.2.92בניסן ) כ', ראשון' חול המועד, יום ה
מ"במדבר סיני" עד "ולאזרח הארץ"  בהעלותךבפרשת קוראים בספר ראשון  .חול המועד. קריאת התורהכמו ביום הראשון של  התפיל שחרית:

 ה.-ם: תהלים קל"ה, הללוי. חצי קדיש, מוסף של יו"ט. שיר של יו"והקרבתם" ומעלים לתורה שלושה קרואים. בספר שני לרביעי
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 (41.2.12) כ' ניסן ראשוןיום כניסת החג בערב שביעי של פסח, זמני 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל החגצאת  הדלקת נרות

 15825 מדריד 25817 מלבורן 27811 ניו יורק 27827 ירושלים 26814 ירושלים
 15817 מרבייה 25817 סבורגיוהנ 27825 לוס אנג'לס 27831 תל אביב 26831 תל אביב

 27827 טורונטו 26854 בואנוס איירס 15812 פריס 27835 באר שבע 26831 באר שבע
   15815 מוסקבה 27825 לונדון 27831 חיפה 26824 חיפה

   27816 רומא 15817 אמסטרדם 27825 אילת 26817 אילת
 

 (49.2.92), כ"א בניסן שנישביעי של פסח, יום 
 יום טוב, קדיש תתקבל, ספירת העומר, עלינו. בקידוש בבית אין אומרים "שהחיינו". נוהגים לומר שירת הים בשירה ובריקודים תפילת ערבית:

 אומרים על שפת הים. –במקומות הסמוכים לים  .ברוב עם
בפסוק עם הש"ץ. חצי הלל, קדיש  אומרים פסוק שבפסוקי דזמרה יש נוהגים לומר שיר היחוד ושיר הכבוד לפני התפילה. את שירת הים שחרית:

 מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים בפרשת בשלח מתחילת הפרשה עד "אני ה' רופאך" ,תתקבל, י"ג מדות ותפילת "ריבונו של עולם"
כ"ב "וידבר דוד" פרק . נוהגים לעמוד בשירת הים. חצי קדיש, ובשני למפטיר "והקרבתם". מפטירים בשמואל ב', ומעלים לתורה חמישה קרואים

 "למנצח לעבד ה'". –ח "יפרק  תהילים  :וםעד סוף הפרק. הזכרת נשמות, אב הרחמים, מוסף של יום טוב. שיר של י
 תפילה של יום טוב. במנחה

 אתה חוננתנו. ספירת העומר והבדלה. יש להיזהר מאכילת חמץ שעבר עליו הפסח כשהוא בבעלות יהודי. במוצאי יום טוב בערבית:

 
 (44.2.92, כ"ב ניסן )שלישירו חג, יום אס

ככל "בפרשת ראה מ. תפילות יום טוב. בשחרית חצי הלל, מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים אחרון של פסחמרבים קצת בסעודה. ]בחו"ל 
סוף  "עוד היום בנוב" עד ל"בפסוק  י'פרק והקרבתם". מפטירים בישעיהו "בשני מפטיר  ומעלים לתורה חמישה קרואים. הבכור" עד סוף הפרשה

"קדוש ישראל". מזכירים נשמות, אב הרחמים, אשרי, "יהלל", חצי קדיש, מוסף כאתמול, "ותערב", ברכת כהנים, עד הסוף כרגיל.  פרק י"ב:
 תיירים שדעתם לחזור, שומרים יום טוב אחרון כאנשי חו"ל, בצנעה, ונוהגים שלא לאכול חמץ. מנחה כנהוג ביום טוב.[

ל"ג בעומר. ויש הנוהגים -ג בעומר ביום. יש הנוהגים מראש חודש אייר ועד שבועות, ומתירים ב"ן נושאים נשים ואין מסתפרים מפסח ועד לאי
 מפסח עד ראש חודש סיון.

 דקות אחרי השקיעה. 19-ות שלא לעשות מלאכה בימי הספירה, משקיעת החמה עד אחרי ספירת העומר. זמן הספירה מגנשים נוה

 
 (42.2.12) כ"ה ניסןביום שישי  מני הדלקת נרות ז

 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות
 15823 מדריד 25811 מלבורן 27815 ניו יורק 27831 ירושלים 26817 ירושלים
 15822 מרבייה 25812 יוהנסבורג 27822 לוס אנג'לס 27834 תל אביב 26834 תל אביב

 27833 טורונטו 26852 בואנוס איירס 15817 פריס 27832 אר שבעב 26834 באר שבע
   15815 מוסקבה 27833 לונדון 27834 חיפה 26827 חיפה

   27821 רומא 15815 אמסטרדם 27835 אילת 26821 אילת
 

 שבת מברכין – (41.2.92בניסן ) ו, כ"קדושיםשבת פרשת 
אמר ה' אלקיך". עד " ט"ו "הלוא כבני כשיים"-פרק ט', פסוקים ז' בעמוס פטיריםמומעלים לתורה שבעה קרואים.  קוראים בפרשת השבוע

 (.1.4.13וחמישי ) (3.13..2) שיחול ביום רביעי איירמברכים חודש 
 

 חלקים. .1-דקות ו 29אחה"צ,  3( בשעה 39.3.3.13מולד חודש אייר: יום שלישי )

 
פרקי אבות בכל שבתות הקיץ. בשבת לים לומר יאין אומרים "צדקתך צדק". מתח ומעלים לתורה שלושה קרואים. אמורקוראים בפרשת  מנחה:

 .זו: פרק א'
 

 

 ]נדחה מיום א'[. (, יום הזיכרון לשואה ולגבורה48.2.92ניסן ) ח, כ"שנייום 
 

 (, ערב ראש חודש, אין אומרים יום כפור קטן.49.2.92, כ"ט ניסן )שלישייום 
 

 ראש חודש. תפילת(, 34.2.92ניסן ) ל'יום רביעי, , ודש איירא' ראש ח
 

 חג פסח כשר ושמח בברכת

 Eliezer Sheffer  אליעזר שפר


