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 חג שמח –זמן מתן תורתנו 

 היוםשם 

 מן ראש חודש

 עד אסרו חג

 היום בשבוע

 מן יום ששי

 עד יום ששי

 בחודש היום

 ח -א 

 יש נוהגים שאין אומרים)ין אומרים תחנון א (א
 (ב סיון"תחנון עד י         

 "ל ארך אפים-א" (1  (בימי החול)אומרים  (ב
 "...יענך... למנצח" (2        

 
 היוםשם 

 שבת קודשערב 

 היום בשבוע

 ששייום 

 אחר הצהרים

 בחודש היום

 א

 34:7הדלקת הנרות בשעה 
 

 היוםשם 

 שבת קודש

 יום המיוחס

 היום בשבוע

 בת קודשיום ש

 בחודש היום

 ב

 4ספירת העומר (א
 יום שהם ששה שבועות היום ששה וארבעים  
 וארבעה ימים לעומר  

 1413( א"גר)סוף זמן קריאת שמע 
 

 היוםשם 

 שלושת ימי הגבלה

 בשבוע היום

 יום ראשון

 יום שני

 יום שלישי

 בחודש היום

 ה -ג 

 1413 יום ראשון( א"גר)סוף זמן קריאת שמע 
 1419 שלישי, שני יום        

 :ספירת העומר
 היום שבעה וארבעים יום שהם-  יום ראשון 
 שה שבועות וחמשה ימים לעומרש       
 יום שמונה וארבעים יום שהםה   - יום שני 
 שה שבועות וששה ימים לעומרש       
 היום תשעה וארבעים יום שהם-  יום שלישי 
 שבעה שבועות לעומר       

 
 היוםשם 

 ערב יום טוב

 היום בשבוע

 יום שלישי

 בחודש היום

 ה

 1419 (א"גר) סוף זמן קריאת שמע
 ולהתלבש לכבוד יום טוב ץלהתרח ,להסתפר (א
 יש נוהגים לקשט את הבית בעשבים ופרחים (ב
 (א"גר) 473:לא לקבוע סעודה אחרי השעה  (ג
 34:3הדלקת הנרות בשעה  (ד

 "וצונו להדליק נר של יום טוב..." (1 

 "...שהחיינו..." (2 
 

 היוםשם 

 יום טוב

 של חג השבועות' יום א

 היום בשבוע

 יום שלישי

 בלילה

 בחודש היום

 ו

 תפילת מעריב (א
 8433אחרי צאת הכוכבים  (1 
 (שקיעת החמה דקות אחרי 35)  
 של שלש רגלים (2 
 "...וידבר משה"מוסיפים לפני שמונה עשרה  (7 

 "חג שמח"מברכים איש את רעהו  (ב
 "בורא פרי הגפן..." - יין (1 (ז"יק)דוש יק (ג

 "...אשר בחר בנו..." - קידוש (2     
 ."..שהחיינו..." - זמן (7     

 לחם משנה -סעודת יום טוב  (ד
 יעלה ויבוא (1 ברכת המזון (ה

 (יום טוב)הרחמן  (2     
 נוהגים להיות נעורים כל הלילה ולומדים תורה (ו

 (יקון ליל שבועותת -למשל )  
 

 היוםשם 

 יום טוב

 של חג השבועות' יום א

 היום בשבוע

 יום רביעי

 בבוקר

 בחודש היום

 ו

 479: התחלת זמן טלית
 3471 החמה ץהנ

 1413( א"גר) סוף זמן קריאת שמע
 תפילת שחרית של שלש רגלים (א
 הלל שלם (ב
 מדות שלש עשרה -הוצאת שני ספרי תורה  (ג
 אחרי שעלה הכהן לתורה -אקדמות  (ד

 ולפני ברכת הכהן     
 שני ספרי תורה -קריאת התורה  (ה

 פרשת יתרו -חמשה קרואים  (1  
 (בחדש השלישי)כג ,כ -א  ,שמות יט   
 טעם עליון - עשרת הדברות   
 פרשת פינחס -מפטיר  (2  
 (וביום הביכורים)לא  -כו  ,במדבר כח   

 (מעשה מרכבה)יב ,ג 4כח-א ,יחזקאל א -הפטרה  (ו
 תפילת מוסף של שלש רגלים (ז

 (ברכת כהנים)נשיאת כפים   
 (7ראה דף )קידושא רבה של שלש רגלים  (ח
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 חג שמח –זמן מתן תורתנו 

 לחם משנה (1 סעודת יום טוב  (ט
 מאכלי חלב (2      

 ר אחר מאכלי חלב צריכיםכדי לאכול בש
 ללעוס לחם -קינוח הפה  (1  
 (או שאר משקין)הדחת הפה במים  (2  

 יעלה ויבוא (1 ברכת המזון (י
 (יום טוב)הרחמן  (2     

 
 שם היום

 יום טוב

 של חג השבועות' יום א

 היום בשבוע

 יום רביעי

 אחר הצהרים

 היום בחודש

 ו

 ובא לציון (2 אשרי (1 תפילת מנחה (א
 שמונה עשרה של שלש רגלים (7     

 לא לקבוע לכתחילה סעודה (ב
 (א"גר) 479:אחרי השעה   

 אסור להכין שום דבר ליום שני של יום טוב (ג
 8439 לפני השעה  
 (דקות אחרי שקיעת החמה 35)  
 

 שם היום

 יום טוב

 של חג השבועות' יום ב

 היום בשבוע

 יום רביעי

 לילהב

 היום בחודש

 ז

 8439לא לפני השעה  -הנרות הדלקת  (א
 "וצונו להדליק נר של יום טוב..." (1 
 "...שהחיינו..." (2 

 תפילת מעריב (ב
 של שלש רגלים (1 
 "...וידבר משה"מוסיפים לפני שמונה עשרה  (2 

 "בורא פרי הגפן..." -יין  (1 (ז"יק)קידוש  (ג
 "...אשר בחר בנו..." - קידוש (2     
 "...החיינוש..." - ןזמ (7     

 לחם משנה -סעודת יום טוב  (ד
 יעלה ויבוא (1 ברכת המזון (ה

 (יום טוב)הרחמן  (2     
 

 שם היום

 יום טוב

 של חג השבועות' יום ב

 היום בשבוע

 יום חמישי

 בבוקר

 היום בחודש

 ז

 1413( א"גר)סוף זמן קריאת שמע 
 תפילת שחרית של שלש רגלים (א
 הלל שלם (ב
 תקריאת מגילת רו (ג

 מדות שלש עשרה -הוצאת שני ספרי תורה  (ד
 שני ספרי תורה -קריאת התורה  (ה

 פרשת ראה -חמשה קרואים  (1 
 (כל הבכור)יז  ,טז-יט ,דברים טו  
 פרשת פינחס -מפטיר  (2 
 (וביום הביכורים)לא -כו ,במדבר כח  

 (בהיכל קדשו 'וה)יט ,ג -כ ,חבקוק ב -הפטרה  (ו
 חר פסוק שניא "יציב פתגם"אומרים  

 (יזכור)הזכרת נשמות  (ז
 תפילת מוסף של שלש רגלים (ח

 (ברכת כהנים)נשיאת כפים   
 (7ראה דף )קידושא רבה של שלש רגלים  (ט
 לחם משנה -סעודת יום טוב  (י

 יעלה ויבוא (1 ברכת המזון (יא
 (יום טוב)הרחמן  (2     

 
 שם היום

 יום טוב

 של חג השבועות' יום ב

 היום בשבוע

 יום חמישי

 אחר הצהרים

 היום בחודש

 ז

 ובא לציון (2 אשרי (1 תפילת מנחה (א
 שמונה עשרה של שלש רגלים (7     

 
 שם היום

 מוצאי יום טוב

 אסרו חג

 היום בשבוע

 יום חמישי

 בלילה

 היום בחודש

 ח

 8433 לא לפני השעה -תפילת מעריב  (א
 (דקות אחרי שקיעת החמה 35)     
 תה חוננתנוא (2 של חול (1  

 (נר ובשמים בלי)רק על כוס יין  -הבדלה  (ב
 "ורא פרי הגפןב..." (1  
 "...המבדיל..." (2  

 
 שם היום

 אסרו חג

 היום בשבוע

 יום ששי

 היום בחודש

 ח

 :141( א"גר) סוף זמן קריאת שמע
 אין אומרים תחנון (א
 "...יענך... למנצח"אומרים  (ב
 3435הדלקת הנרות של שבת בשעה  (ג
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 חג שמח –זמן מתן תורתנו 

 קידושא רבה
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