
בס"ד 

 . , שבועות, חדשי ושני נושא 1     יחידות הזמ  שעות, ימי
 

המטרה:  ללמוד ולתאר את אופ מדידת יחידות הזמ השונות ואת השפעת על 
חיינו.   

שאלות מנחות 
על פי מה נמדד כל יחידה ויחידה?  הא יש הבדל בי הדר בה היא נמדדת 

 ? בהלכה לבי הדר בה היא נמדדת על ידי אומות העול
, ועל חיינו כיהודי (מצוות…)  מה משמעותה של היחידה על חיינו כבני אד

, חדשי ושני לבי השבוע?  מה ההבדל בי ימי

   : נושאי קשורי
 ? מדוע יש הפרשי זמני בי מקומות שוני בעול

ו' בלבד).  (ישיבת מיר  קו התארי הבינלאומי (כיתות ה'
בימי מלחמת העול השניה) 

השאלות ההלכתיות לאד שטס לחלל (שבת, ימי וכו'). 
 . שעות האור והעונות במקומות שוני בעול

 . אפשר להגיש עבודה זו בכתב או כמצגת Power Point, יש לכלול תמונות או ציורי

מקורות:  אנציקלופדיה, חוברת הלכה יומית, ספרי הלכה. 



נושא 2   הלוח העברי 
 

המטרה:  ללמוד ולתאר את יסודות הלוח העברי, ואת ההבדלי בי הלוח שלנו ללוח 
   . של עמי אחרי

שאלות מנחות 
כיצד פועל הלוח העברי? 

על מה מבוסס הלוח העברי? 
כיצד הלוח העברי מוצא את האיזו בי השמש לירח? 

במה שונה הלוח העברי מהלוח המוסלמי והנצרי? 

   : נושאי קשורי
כיצד פועל הלוח הסיני? 

השימוש בתאריכי לועזיי בהלכה. 
כיצד נדע מתי יש שנה מעוברת? 

כיצד קבעו שני מעוברות בימי בית המקדש? 
 ? הא מותר להשתמש בתאריכי לועזיי

אפשר להגיש עבודה זו בכתב, כמצגת Power Point, או כדגמי של הגופי (שמש, ירח 
) המהווי גורמי משפיעי בקביעת כל לוח.    וכדור האר

מקורות:  אנציקלופדיה, חוברת הלכה יומית, רמב" הלכות קידוש החודש. 



נושא 3   קידוש החודש 
 

המטרה:  אתה חבר בבית הדי הגדול שבירושלי ועלי לשכנע אנשי לבוא להעיד בבית 
) המשכנע אנשי לבוא ולהעיד.     הדי על ראיית הלבנה.  הכ פרוספקט (פרסו

 : אתה יכול לכלול בו את הדברי הבאי
 ? 1. כיצד מקדשי את החודש על פי העדי

2. מדוע חשוב לבוא ולהעיד? 
 ?( 3. מה צופה לאנשי שיגיעו לירושלי להעיד (כיצד יקבלו את פניה

4. מה צרי לעשות בשבת? 
 ? 5. כיצד להצטייד לקראת הדר לירושלי

 ? 6. אלו שאלות יישאלו הבאי על ידי בית הדי
7. כיצד פרסמו את הכרזת ראש חודש? 

   : נושאי קשורי
?  (הא הימי האלו נחשבו ראש חודש מספק, או לא?)  מה עשו בימי שחיכו בה לעדי

 ( ? (לפני החגי כיצד נהגו במקומות שהעדי לא הגיעו אליה בזמ
מה קרה א בית די טעה?  שינה את דעתו?   

מה קרה ע העדי שקרו?  טעו?  הא היו מקרי כאלו? 

  . " נלווי רצוי לערו את העבודה כפרוספקט.  אפשר להוסי ג "פוסטרי

מקורות:  משניות מסכת ראש השנה פרקי א' וב', אנציקלופדיה.  



נושא 4    קידוש החודש 
 

המטרה:  כתוב סיפור המתאר את כל ההתרחשויות בירושלי מנקודת מבטו 
של אד הבא להעיד על ראיית הלבנה.  

 
שאלות מנחות:    

?  כיצד מתיחסי אליו  ?  כיצד עוברת עליו הדר מה עובר על האד
   ? בירושלי

אלו שאלות שואלי אותו? 
מה הוא רואה מסביבו?   

(יש לכלול כמה שיותר פרטי מתו משניות ראש 
השנה פרקי א' וב'). 

 
אפשר להגיש את העבודה בכתב.   

 
מקורות:  משניות ראש השנה פרקי א' וב'.   

 
 
 



נושא 5   שבת בחלל 
 

המטרה:  ללמוד ולתאר את השאלות ההלכתיות שהעלה איל רמו בטיסתו 
   . לחלל, וללמוד את הדעות בהלכה לפתרונ

 
שאלות מנחות 

תאר את האופ בו מעבורת החלל קולומביה עק את כדור האר 
(מהירות, כיוו וכו').   

 ? מה השאלות ההלכתיות העולות מכ
אלו פתרונות הלכתיות ניתנו על ידי פוסקי הלכה? 

באלו מקומות בכדור האר ישנ בעיות דומות לאלו 
?  כיצד הכריעו במקומות  שנשאלו על ידי איל רמו

אלו? 
 

מקורות 
, אנציקלופדיה, (נשתדל ג לצל חומר על הנושא הזה  עיתוני

   .( למעוניני

  . אפשר להגיש את העבודה בכתב, כמצגת Power Point, או כמאמר עיתו
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