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�ְלִפי ַהְ ִביע�ת נ�ַכל , ְקִביע�ת ֵא�� ְמַלְ�ד�ת א�ָתנ� ַעל ַהָ�ָנה".  ְקִביע�ת"ַל��ַח ָהִעְבִרי ֵי	 ִמְסַ�ר 
ָקָצר  ְוֶהְסֵ)ר ,ְ	ַנת ְ	ִמיָטה, ח"ְ�ַנת תשסִלְפֵניֶכ# ַהְ ִביע�ת ֶ	ל .  ַלֲערְֹ$ ֶאת ַה��ַח ַהָ�ֵל# ֶ	ל ַהָ�ָנה

  .  ָ)ַע��ד ַהֵ�ִני ,�ְכל� ִלְמצֹא ַהְרָחָבה ְלֵחֶלק ֵמַהְ ִביע�ת �ַמְ	ָמע�ָת+. ְלָכל ְ�ָרט ַ)ְ ִביע�ת

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  ח"הסברי# לקביעות תשס

  )'אַסח י�� ֶ$, ֲחֵסִרי�ַמְרֶחְ�ָו  ְוִכְסֵלו ', רֹא� ַהָ�ָנה י�� ה(א "הח. א
, 0ֲַאֶ	ר /נ� י�ְדִעי# ָמַתי ָחִלי# ַהָ.ִמי# ָהִרא	�ִני# ֶ	ל רֹא	 ַהָ�ָנה �ֶפַסח?    ַמ*'ַע ֵמיָדע ֶזה ָח�'ב ָלנ' &'וא' ה

ַהְ�ַלֶ�ֶדת ֶאת ַהָ.ִמי# ַ)ָ�ב�עַ ִלְפֵניֶכ# ַטְבָלה . נ�ַכל ְלַחְ	ֵ)+ ֶאת ַהָ.ִמי# ַ)ָ�ב�ַע ֲאֶ	ר ֶיֶתר ַהַח1ִי# ָחִלי# ָ)ֶה#
2ֶֶרת ְלִפי ֵסֶדר א. ָ)ֶה# ָחִלי# ַהַח1ִי# ַה��ִני# ' ב', ִע# ת' 0ְל�ַמר א, ש"ת ב"ַטְבָלה ז� ַקָ�ה ִלְזִכיָרה 0ִי ִהיא ְמס3

ִנָ.ה ִע# ָהא�ת ֶ	ִ�ְפֵני ָה8ֲחר�ָנה ָהא�ת ַהְ�. ת ִע# ָהא�ת ָה8ֲחר�ָנה"7 בי"ָהא�ת ָהִרא	�ָנה ֶ	ל האל... ('ִע# ש
).'וכו  

�  

   א"הח: ִסיָמָנ,. א

  ג ֲחָדִ�י�"ְמע/ֶ.ֶרת י. ב

   ג"פָיֶמיָה ש. ג

  ה"נ ַ�ְ.ת�ֶתיָה.  ד

   ַל3ְָבָנהד"שא ְלַמֲחז�ר ָקָט  "ְ�ַנת י. ה

  ו ַלַח5ָה"ח ְלַמֲחז�ר 4ָד�ל ר"ְ�ַנת כ. ו

  !ְ�ַנת ְ�ִמיָטה. ז

' ההאות . א
לנו שהיו# אומרת 

הראשו+ של ראש 
' ההשנה חל ביו# 

 .בשבוע

אומרת ' אהאות 
נו שהיו# הראשו+ ל

של פסח חל ביו# 
  .בשבוע' א

 

: חסרה שנה :"ח"
מרחשוו+ וכסלו ה# 

 .חסרי#חודשי# 

 ח"שנת תשס. ב
היא שנה 

ג " בת ימעוברת
 .   חדשי#

  ?כמה ימי# יש בשנה.  ג
  .שנה פשוטה חסרה= 353
  .שנה פשוטה כסדרה= 354
  .שנה פשוטה שלמה= 355
  .שנה מעוברת חסרה= 383

.שנה מעוברת כסדרה= 384  

....שנה מעוברת שלמה= 385     

הוא " מחזור קט+. "ה
.   שני19#מחזור של 

מחזור זה קובע את 
השנה .  השני# המעוברות

 האחת עשרהיא השנה 
של המחזור קט+ ) א"י(

ראה בלוח .  הנוכחי
 11:העיבורי# שהשנה ה

למחזור קט+ היא תמיד 
  .מעוברתשנה 

מות מספר קיי. ד
אפשרויות 

למספר השבתות 
  :בשנה

  51 או 50
  )בשני# פשוטות(

בשני# ( 55 או 54
  ).מעוברות
  

 19חוE מהמחזור של . ו
יש , שנה שלמדנו עליו

 28של " מחזור גדול"
שני# המבוסס על 
. מיקו# השמש בלבד

השמש  שני# 28במש$ 
, מסיימת מחזור של#

וחוזרת למקו# שהייתה 
.  בשעת בריאת העול#

 28 –פע# ב, ביו# זה
אנו מברכי# את , שנה

  .ברכת החמה

בכל מחזור של שבע . ז
אנו מוני# את , שני#

השני# לקראת 
שנה (השמיטה 

ראשונה לשמיטה 
כדי לדעת איזו , )'וכו

חובת מעשרות יש 
' בשני# ג.  באותה שנה

שי# מעשר מפרי' �ו
', ד', ב', בשני# א.  עני
מפרישי# מעשר ' וה

.  שני  

ִריםח"ְׁשַנת תשס   ְקִביעֹות ְוֶהְסּבֵ
 ַ�� ֵעֶזר ְמי�ָחד
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ברכת החמה 
 מצווה(

בשנה  )נדירה
  !הבאה

השנה !  שימו לב
! שנת שמיטההיא  

 2    עמוד    קביעות והסברים   -ח"    שנת תשס    ד  "בס
  

ַה<�� ֶ�ל 
 פסח

החג שיחול 
 ביו� הזה

 ). בתמוז17ג# (פסח ' יחול באותו יו# בשבוע שחל אתשעה באב  ת א

 ).ו# ירושלי#ג# י(של פסח ' יחול ביו# בשבוע שחל בשבועות  ש ב

 .של פסח' יחול באותו יו# בשבוע בו חל ג) של השנה הבאה (השנהראש  ר ג

תחול באותו יו# בשבוע ) שמחת תורה של השנה הבאה בחוE לארE(קריאת התורה  ק ד
 .של פסח' בו חל ד

 .של פסח' של השנה הבאה יחול ביו# בשבוע בו חל הצו� כיפור  צ ה

.של פסח' חל באותו יו# בשבוע בו חל ו )של אותה שנה(פורי�  פ ו  

 .של פסח' יחול באותו יו# בשבוע בו חל זיו� העצמאות  ע ז
 

  ָ�ָנה ֲחֵסָרה &"ח".  ב
ִ)ְקִביָעה ז� ֶ	ל ַהָ�ָנה ֶיְ	ָנ+ ָ	לֹ	  .ַמְרֶחְ	ָו+ ְוִכְסֵלו ֵה# ֳחָדִ	י# ֲחֵסִרי#, ָ	ָנה ֲחֵסָרה :"ח"

Lִָגי# ָהֵא�� ַ)ֲהָלָכה .  ֲחֵסָרה א� 0ְִסְדָרK, ָנה ְיכ�ָלה ִלְהי�ת ְ	ֵלָמהַהָ�:   ֶאְפָ	ר3.�ת 3�ָלַמְדנ� ַעל ַה
  . י�29#ֶהֳחָדִ	י# ָהֵא�� ֵה# ְ)ֵני  ְ)ָ	ָנה ֲחֵסָרה ְ	ֵני  .ְנָפֵרט י�ֵתר 0ָא+ ְולֹא, ַה.�ִמית

.  ֵמַהָ�ִני# ֵי	 ָלֵה+ ֶאת ַהMִיָמ+ ַהOֶה) 3.87% (4% :ְוַרק 0ְ, ָרהְנִדי א ִהיא 2ֵי"ָ	ָנה ֶ	MִיָמָנK הח
ִלְפֵני ֵכ+ ְקִביָעה ז� ָחָלה ִ)ְ	ַנת  ֲאָבל, ה"ַהַ�ַע# ָה8ֲחר�ָנה ַ	ֲחָלה ָ	ָנה 0ָזֹאת ָהְיָתה ְ	ַנת תשס

  .א"תשמ

    . ֳחָדִ	י13#ְ)ָ	ָנה ְמע3ֶ)ֶרת ֶיְ	ָנ#  &ְמע/ֶ.ֶרת. ג

  )383( ג"פָיֶמיָה ש. ד
, ָקב�ַע ֶ	ל ָיִמי# ַהְ�בMָ3ס ַעל ִס)�ב �20ַר ָה/ֶרE ְסִביב ַהֶ�ֶמ	) 0ְִמַעט(ֶ	ֵ.	 ל� ִמְסָ�ר , ְלע3ַ�ת ַה��ַח ַה1ְֶרג�ְרָיאִני

ר ַהָ.ִמי# ְ)ל�ַח ַהָ�ָנה ָהִעְבִרי ִנְקַ)ע ַעל ְיֵדי ְ	ֵני ִמְסַ�. ְיֵמי ַהָ�ָנה ֶ	ל ַה��ַח ַהְ.ה�ִדי ִמְ	ַ,Pִי# ִמָ�ָנה ְלָ	ָנה
  . ִא# ַהָ�ָנה ְמע3ֶ)ֶרת א� ְ�	�ָטה. ב.  ֲחֵסָרה א� 0ְִסְדָרK, ִא# ַהָ�ָנה ְ	ֵלָמה. א:  2ְָבִרי#

  ה"ַ�ְ.ת�ֶתיָה נ.  ה
ְ)רֹב ַהָ�ִני# ֵי	 צֶֹרְ$ ִלְקרֹא ְ	ֵ,י ָ�ָרִ	.�ת ְ)ַ	ָ)ת 8ַחת ִמְסַ�ר . �תִמְסַ�ר ַהַ�ָ)ת�ת ק�ֵבַע ֶאת ֲחל3ַ ת ַהָ�ָרִ	.

.   ָ�ָרִ	.�ת ַה,�ָרה ֵ)י+ Qְִמַחת ,�ָרה ְלQְִמַחת ,�ָרה ֶ	8ֲחֶריָה0ְ54ֵדי ֶ	Pְַסִ�יק ִלְקרֹא ֶאת 0ָל , ְ�ָעִמי# ַ)ָ�ָנה
ְ	ָ�ע #1ַ ַעל ְיֵדי ַהָ.ִמי# ָ)ֶה# ָחִלי# ַה��ֲעִדי#ַהRֶֹרְ$ ִלְקרֹא ִמ 0ִי ַ)ַ�ָ)ת�ת ֶ	ל ַהַח1ִי# , ְסַ�ר ָ�ָרִ	.�ת ְ)ז�ג�ת מ3

�0ת, י�# ַה��0ִִרי#, רֹא	 ַהָ�ָנה( ָרָ	ה /נ� ק�ְרִאי# ְקִרי/ה ְמי3ֶחֶדת ַל��ֵעד ְולֹא ֶאת ַהָ�) ֶ�ַסח ְוָ	ב�ע�ת, ס3
  . ַ	ָ)ת�ת55ַהָ�ָנה ֶיְ	ָנ+ . ֵמַהMֶֶבב ַהְ�ָנִתי

  ד ַל3ְָבָנה" ְלַמֲחז�ר ָקָט  שא"יְ�ַנת . ו
 האחד עשרַהָ�ָנה ִהיא ַהָ�ָנה . ַמֲחז�ר ֶזה ק�ֵבַע ֶאת ַהָ�ִני# ַהְ�ע3ָ)ר�ת.   ָ	ִני19# ָקָט+ ה�א ַמֲחז�ר ֶ	ל ַמֲחז�ר

ַנֲעQֶה .  ִמְ)ִרי8ת ָהע�ָל#) 304(ד "ֲאַנְחנ� 0ֶָרַגע ְ)ַמֲחז�ר ש.  מעוברתָ	ָנה ֶ	ִהיא ָ,ִמיד ָ	ָנה , ַלַ�ֲחז�ר ַהָ ָט+) א"י(
ִסי7 ְלֶזה ֶאת נ�.    5757) =   ִמְסַ�ר ַהָ�ִני# ְ)ָכל ַמֲחז�ר (19) 0ָפ�ל (X)  ִמְסַ�ר ַהַ�ֲחז�ִרי# ֶ	ָהי� (303: ֶחְ	)�+

  .5768 = 11 + 5757ְוָנִגיַע ַלָ�ָנה ַה�Pְכִחית ) 11(ִמְסַ�ר ַהָ�ִני# ֶ	ָעְבר� ַ)ַ�ֲחז�ר ַה�Pְכִחי 

  ו ַלַח5ָה" ְלַמֲחז�ר 4ָד�ל ר)@ֲחר�ָנה (ח"ְ�ַנת כ. ז
Eל  ח�	ֲחז�ר ֶ� 28ֶ	ל " ַמֲחז�ר 1ָד�ל"ֵי	 , )ָ)ר�תַה �ֵבַע ֶאת ַהָ�ִני# ַהְ�ע3( ָ	ָנה 19ֵמַהַ

 ָ	ִני# ִמְסַ,ֵ.# 28ְ)ֶמֶ	ְ$ . ָ	ִני# ַהְ�בMָ3ס ַעל ִמ �# ַהֶ�ֶמ	 ְ)ַיַחס ְלַכ�2ר ָה/ֶרE ִ)ְלַבד
ְ	ַעת ְ)ִרי8ת ְוַהֶ�ֶמ	 ִנְרֵאית ִמ�20ַר ָה/ֶרE 0ְִפי ֶ	ִהיא ִנְרֲאָתה ִ), ַמֲחז�ר ָ	ֵל# ֶ	ל ַהֶ�ֶמ	

/נ� ,  ָ	ָנה28 –ַ�ַע# ב, ְ)י�# ֶזה.  ַ,ֲאִריְ$ ֶזה ָ,ִמיד ָחל ְ)י�# ְרִביִעי, 0ַ��ָב+. ָהע�ָל#
ֶאת (ַלַחָ�ה ) 206(ו "ֶ	ל ַמֲחז�ר ר)  28( ח"ַהָ�ָנה ֲאַנְחנ�  ִ)ְ	ַנת כ. ְמָבְרִכי# ֶאת ִ)ְר0ַת ַהַחָ�ה

ִמְסַ�ר  (205:   זֹאת א�ֶמֶרת).  !בשנה הבאה :ְרִכי# ַ)ָ�ָנה ָהִרא	�ָנה ֶ	ל ַהַ�ֲחז�רַהְ)ָרָכה ְמָב
 ַהָ�ִני# ֶ	ל ַהַ�ֲחז�ר 28נ�ִסי7 ְלֶזה ֶאת . 5740)  = ִמְסַ�ר ַהָ�ִני# ְ)ָכל ַמֲחז�ר (28) 0ָפ�ל(X )  ַהַ�ֲחז�ִרי# ֶ	ָהי�

  .�ְנַקֵ)ל ֶאת ַהָ�ָנה ַה�Pְכִחית, 5768  = 28 + 5740: ֲאֶ	ר 0ְָבר ָחְלפ�) 206ָ�ר ַמֲחז�ר ִמְס(ַה�Pְכִחי 

  ְ�ַנת ְ�ִמיָטה. ח
 ְ	ַנת –�ַבָ�ָנה ַהְ�ִביִעית , ַהַחְקַלאי ַהְ.ה�ִדי ְ)ֶאֶרE ִיQְָרֵאל ע�ֵבד ֶאת 8ְדָמת� ֵ		 ָ	ִני#

השנה היא שנת שמיטה ובהלכה  . ְוֵאינ� ע�ֵבד 0ָָרִגיל, ַ ְרַקע ַמְפִקיר ֶאת ַה–ַהְ�ִמיָטה 
   .היומית נלמד במש$ מספר שבועות את דיני השמיטה

ְרַ. ָ�ָנה   1940  .ט    ַה5ְִקָ*�ֵ.ית ֵמח/
   ָ�ָנה ְלִ�ְחר'ר ְיר'ָ�ַלִי� ָהַעEִיָקה41 &ָ�ָנה ְלִיD'ד ְמִדיַנת ִיCְָרֵאל ְו  60  .י


