
ּ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 

 8102 ביולי 82 - 8102 ביוני 82
 חלקים. 74-דקות ו 6בערב,  6בשעה ( 47.6.72)בליל שבת  המולד:
 .(71.7.72) , י"ג בחודששישיעד ליל  (41.6.72) , ג' בחודששלישימליל  זמן קידוש לבנה:

 (5.7.4172) ממוצאי שבת ז' בתמוז זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:
 

 תפילת ראש חודש. (:41.6.92) , א' תמוזראשון, יום אש חודש תמוזב' דר
 

 (2.2.02) בתמוז' וביום שישי  זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09:91 מדריד 91:33 מלבורן 02:92 ניו יורק 02:32 ירושלים 91:93 ירושלים
 09:03 מרבייה 91:23 יוהנסבורג 91:31 לוס אנג'לס 02:30 אביב תל 91:32 תל אביב

 02:33 טורונטו 91:01 בואנוס איירס 09:01 פריס 02:32 באר שבע 91:01 באר שבע
   09:31 מוסקבה 02:39 לונדון 02:33 חיפה 91:03 חיפה
   02:91 רומא 09:33 אמסטרדם 02:03 אילת 91:93 אילת

 

 (5.7.92) תמוז' ז, בלקשבת פרשת  
 : "והיה שארית יעקב".'ח ,'ו – 'ו ,'מפטירים במיכה ה

  .ה' אבות פרקומעלים לתורה שלושה קרואים.  פינחסקוראים בפרשת  מנחה:
 

 

 (00.2.8102) י"ג בתמוז ,ביום שישי זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09:93 מדריד 91:31 מלבורן 02:21 ניו יורק 02:01 ירושלים 91:90 ירושלים
 09:00 מרבייה 91:21 יוהנסבורג 91:31 לוס אנג'לס 02:32 אביב תל 91:01 תל אביב

 02:30 טורונטו 91:01 בואנוס איירס 09:03 פריס 02:01 באר שבע 91:01 באר שבע
   09:30 מוסקבה 02:31 לונדון 02:30 חיפה 91:03 חיפה

   02:93 רומא 09:01 אמסטרדם 02:00 אילת 91:93 אילת
  (94.7.92) תמוזי"ד , פינחספרשת  שבת

 אל אליהו". א: "ויד ה' היתה"כ ט,"י –ו "מ ח,"מפטירים במלכים א י
 '.ואבות פרק ומעלים לתורה שלושה קרואים.  מטותבתורה בפרשת קוראים  מנחה:

 
מלכנו", "ויחל". במנחה, "ויחל", ו סליחות, "אבינ .4:56 בישראל עלות השחר: ם הרביעי"ו"צ .ת צבורתעני (95.7.92שלישי ) י"ז בתמוז, יום

 בישראל. 8:12 -דקות אחרי שקיעה  78סוף התענית  הפטרה, "עננו", אבינו מלכנו, ברכת כהנים כנהוג.
 

בגדים חדשים וכלים חדשים, ואין  תנים, אין לובשים. אין מתח(5.8.72) אבעד אחר תשעה ב (75.7.72) הם מי"ז בתמוז ימי "בין המצרים"
 רת. ואםאב, מותר בתספו-מנחםאש חודש מסתפרים. )ָאֵבל שכלו לו ימי השלושים קודם ר ם לשימוש אחרי תשעה באב. איןקונים אותם ג

ובשבת יש אומרים שמותר לברך. )לדעת הגר"א מותר  אסור עד אחרי תשעה באב(. אי ן מברכים "שהחיינו" על פרי חדש, - אש חודשאחרי ר
אפשר לדחותה )הגריעב"ץ(.  לא ימצא הפרי אחר תשעה באב(. מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאיחול, אם  לברך על פרי חדש אף בימי

 כמו ברית מילה, פדיון הבן וסיום מסכת, מותרת ללא ריקודים, ואפילו בבשר ויין, אב, וסעודת מצווה, אש חודשסעודה של שידוכים מותרת עד ר
אב. שידוכים בלי סעודה מותרים אפילו אש חודש ר ורחצה, אפילו של תענוג, מותרים עד. מוזיקה עליזה אסורה. טיולים אש חודשגם אחר ר

ים, יהצהר אחר . חסידים ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בכל יוםאש חודששבת מותר אף אחרי ר בתשעה באב. ליטול הציפורניים לכבוד
 .אש חודשמיום י"ז בתמוז עד ערב תשעה באב, מלבד ערב שבת ור

 

 (02.2.8102) כ' בתמוז, ביום שישי -זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09:91 מדריד 91:30 מלבורן 02:23 ניו יורק 02:03 ירושלים 91:21 ירושלים
 09:91 מרבייה 91:92 יוהנסבורג 91:33 לוס אנג'לס 02:01 אביב תל 91:01 תל אביב

 02:31 טורונטו 91:33 בואנוס איירס 09:91 פריס 02:03 באר שבע 91:03 באר שבע
   09:33 מוסקבה 02:33 לונדון 02:01 חיפה 91:02 חיפה

   02:99 רומא 09:00 אמסטרדם 02:02 אילת 91:92 אילת
 (91.7.92) כ"א תמוז ,מטותשבת פרשת 

 (. שבת ראשונה של 'תלתא דפורענותא'.'ג ,')ב "דברי ירמיהו" עד "נאם ה'" 'מפטירים בירמיהו א
 .'א. אבות פרק ומעלים לתורה שלושה קרואים מסעיבפרשת קוראים  מנחה:
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 (82.2.8102) בתמוז ז, כ"ביום שישי -זמני הדלקת נרות 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 09:21 מדריד 91:30 מלבורן 91:31 ניו יורק 02:02 ירושלים 91:23 ירושלים
 09:93 מרבייה 91:93 יוהנסבורג 91:32 לוס אנג'לס 02:00 אביב תל 91:00 תל אביב

 02:09 טורונטו 91:31 בואנוס איירס 09:92 פריס 02:02 באר שבע 91:00 באר שבע
   09:00 מוסקבה 02:32 לונדון 02:03 חיפה 91:91 חיפה
   02:23 רומא 09:93 אמסטרדם 02:93 אילת 91:21 אילת

 שבת מברכין –( 46.7.92) ח תמוז, כ"מסעישבת פרשת 
אשכנזים מוסיפים . ח( "היו אלהיך יהודה"": "שמעו דבר ה'" עד )כ'ד ,'המסעות. מפטירים בירמיהו ב "חזק". בקריאת התורה אין להפסיק במ"ב

 שיחול ביום שני מנחם אבמברכים חודש  .מוסיפים פסוקים א' וב' מתוך פרק ד' : "הלא מעתה" עד "אלוף נעורי אתה", וספרדים'ד ,'פרק ג
 אומרים "אב הרחמים". )לדעת הגר"א, אומרים(. . אין(48.7.72)

 חלקים 74-דקות, ו 51בבוקר  6בשעה  (,47.7.72) ביום ראשון: אבמנחם מולד חודש 

 .ב'. אבות פרק ומעלים לתורה שלושה קרואים דבריםבפרשת קוראים  מנחה:
 

בגדים מכובסים חצי שעה לפחות, כדי  קטן, ואין אומרים תחנון. כדאי ללבוש יום כיפורבמנחה אומרים . (47.7.92) ז, כ"ט תמוראשוןיום 
 שאפשר יהיה ללובשם אחרי ראש חודש.

 

 בברכת
 חודש טוב ומבורך

 Eliezer Sheffer  אליעזר שפר
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