שנת תשס"ד קביעות והסברים
ד עזר מיוחד
ללוח העברי יש מספר "קביעות" .קביעות אלו מלמדות אותנו על השנה ,ולפי
הקביעות נוכל לערו את הלוח השל של השנה .לפניכ הקביעות של שנת תשס"ד
והסבר קצר לכל פרט בקביעות .בעמוד השני תוכלו למצוא הרחבה לחלק מהקביעות
ומשמעות .
"ש" שנה שלמה,
מרחשו וכסלו ה
חודשי שלמי .

א .האות ז' אומרת
לנו שהיו הראשו
של ראש השנה חל
ביו ז' בשבוע,
בשבת.

א .זש"ג
ב .פשוטה
גָ .יֶמיָה שנ"ה
ד .שבתותיה נ"א
ה .שנת ז' למחזור קט ש"ד ללבנה
ו .שנת כ"ד למחזור גדול ר"ו לחמה
ז .שנה ג' לשמיטה ,מעשר עני

ב .שנת
תשס"ד אינה
שנה מעוברת.

ד .קיימות מספר
אפשרויות
למספר השבתות
בשנה:
 50או 51
)בשני פשוטות(
 54או )55בשני
מעוברת(.

האות ג' אומרת
לנו שהיו הראשו
של פסח חל ביו
ג’ בשבוע.

ו .חו מהמחזור של 19
שנה שלמדנו עליו ,יש
"מחזור גדול" של 28
שני המבוסס על תנועת
השמש בלבד .במש 28
שני השמש מסיי
מחזור של  ,וחוזר
למקו שהיה בשעת
בריאת העול  .ביו
זה ,פע ב–  28שנה אנו
מברכי את ברכת
החמה.

ג .כמה ימי יש בשנה?
 =353שנה פשוטה חסרה.
 =354שנה פשוטה כסדרה.
 =355שנה פשוטה שלמה.
 =383שנה מעוברת חסרה.
 =384שנה מעוברת כסדרה.
 =385שנה מעוברת שלמה.

ה .מחזור קט הוא מחזור
של  19שני  .מחזור זה
קובע את השני
המעוברות .השנה היא
השנה השביעית )ז’( של
המחזור קט הנוכחי.
ראה בלוח העיבורי
שהשנה השביעית למחזור
קט היא תמיד שנה
פשוטה.

ז .בכל מחזור של
שבע שני  ,אנו
מוני את השני
לקראת השמיטה
)שנה ראשונה
לשמיטה וכו'(,
כדי לדעת איזו
חובת מעשרות יש
באותה שנה.
בשני ג' וו'
מפרישי מעשר
עני .בשני א ,ב,
ד ,וה' מפרישי
מעשר שני.

הסברי לקביעות תשס"ד

א .זש"ג )ראש השנה יו ז' ,חשו וכסלו שלמי  ,פסח יו ג'(
ז' וג' מדוע מידע זה חשוב לנו? כאשר אנו יודעי מתי חלי הימי הראשוני של ראש השנה
ופסח ,נוכל לחשב את הימי בשבוע אשר יתר החגי חלי בה  .לפניכ טבלה המלמדת את
הימי בשבוע בה חלי החגי השוני  .טבלה זו קלה לזכירה כי היא מסודרת לפי סדר א"ת ב"ש,
כלומר א' ע ת' ,ב' ע ש') ...האות הראשונה של האל" בי"ת ע האות האחרונה .האות השנייה
ע האות שלפני האחרונה וכו'(.

<
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תשעה באב יחול באותו יו בשבוע שחל א’ פסח )ג  17בתמוז(
שבועות יחול ביו בשבוע שחל ב’ של פסח )ג יו ירושלי (
ראש השנה )של השנה הבאה( יחול באותו יו בשבוע בו חל ג' של פסח
קריאת התורה )שמחת תורה של השנה הבאה בחו לאר ( יחול באותו יו בשבוע
בו חל ד' של פסח
צו כיפור של השנה הבאה יחול ביו בשבוע בו חל ה’ של פסח
פורי )של אותה שנה( חל באותו יו בשבוע בו חל ו’ פסח
יו העצמאות יחול באותו יו בשבוע בו חל ז’ פסח

"ש" שנה שלמה
"ש" שנה שלמה ,מרחשו וכסלו ה חודשי שלמי  .בקביעה זו של השנה ישנ
שלש אפשרויות :השנה יכולה להיות שלמה ,חסרה או כסדרה .למדנו על
המושגי האלו בהלכה היומית ,ולכ לא נפרט יותר כא .
ב .פשוטה בשנה פשוטה ישנ  12חדשי בלבד.

גָ .יֶמיָה שנ"ה
לעומת הלוח הגרגוריאני ,שיש לו מספר )כמעט( קבוע של ימי המבוסס על סיבוב כדור האר סביב
השמש ,ימי השנה של הלוח היהודי משתני משנה לשנה .מספר הימי בלוח השנה העברי נקבע על
ידי שני דברי  :א .א השנה שלמה ,חסרה או כסדרה .ב .א השנה מעוברת או פשוטה.

ד .שבתותיה נ"א
מספר השבתות קובע את חלוקת הפרשיות .ברוב השני יש צור לקרוא שתי פרשיות בשבת אחת
מספר פעמי בשנה כדי שנספיק לקרוא את כל  54פרשיות התורה בי שמחת תורה לשמחת תורה
שלאחריה .הצור לקרוא מספר פרשיות בזוגות מושפע ג על ידי הימי בה חלי המועדי  ,כי
בשבתות של החגי )ראש השנה ,יו הכיפורי  ,סוכות ,פסח ושבועות( אנו קוראי קריאה מיוחדת
למועד ולא את הפרשה מהסבב השנתי .השנה ישנ  51שבתות ,וכל הפרשיות שנהוג לחבר לעיתי
תהיינה מחוברות )מלבד חוקת בלק בחו"ל(.

ה .שנת ז' למחזור קט ש"ד ללבנה
מחזור קט הוא מחזור של  19שני  .מחזור זה קובע את השני המעוברות .השנה היא השנה
השביעית )ז’( למחזור קט  ,שנה שהיא תמיד שנה פשוטה .אנחנו כרגע במחזור ש"ד ) (304מבריאת
העול  .נעשה חשבו ) 303 :מספר המחזורי שהיו( ) Xכפול( ) 19מספר השני בכל מחזור( = .5757
נוסי לזה את מספר השני שעברו במחזור הנוכחי ונגיע לשנה הנוכחית )ש”ד( .5764 = 7 + 5757

ו .שנת כ"ד למחזור גדול ר"ו לחמה
חו מהמחזור של  19שנה )הקובע את השני המעוברות( ,יש "מחזור גדול" של  28שני המבוסס על
מיקו השמש בלבד .במש  28שני השמש מסיי מחזור של  ,וחוזר למקו שהיה בשעת בריאת
העול  .כמוב  ,תארי זה תמיד חל ביו רביעי )ולפי הלוח הגרגוריאני ,ב 8באפריל( .ביו זה ,פע
ב–  28שנה אנו מברכי את ברכת החמה .השנה אנחנו בשנת כ"ד ) (24של מחזור ר"ו ) (206לחמה.
זאת אומרת) 205 :מספר המחזורי שהיו( ) Xכפול( ) 28מספר השני בכל מחזור( = .5740
נוסי לזה את  24השני של המחזור הנוכחי )מחזור מספר  (206אשר כבר חלפו= 24 + 5740 :
 5764השנה הנוכחית.

ז .שנה ג' לשמיטה
החקלאי היהודי באר ישראל עובד את אדמתו שש שני  ,ובשנה השביעית – שנת השמיטה – מפקיר
את הקרקע ,ואינו עובדה כרגיל .בשני שלפני השמיטה ,יש חובה להפריש תרומות ומעשרות
מהיבול .מלבד התרומות והמעשרות הקבועות לכל השני  ,בשני א' ,ב' ,ד' וה' יש חובה להפריש
מעשר שני שבעל השדה אוכל בירושלי בטהרה ,ובשני ג' וו' מפרישי מעשר עני במקו מעשר
שני .בכדי לדעת את חובת ההפרשה מהיבול בכל שנה ,יש צור לדעת באיזו שנה ממחזור השמיטה
אנו נמצאי .
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