יעות וְ ֶה ְס ּ ֵב ִרים
ׁ ְשנַ ת תשס"ח ְק ִב ֹ
חד
ַ ֵעזֶר ְמי ָ

נכל
ל ִפי ַה ְ ִביעת ַ
אתנ ַעל ַה ָנָהְ ,
ח ָה ִע ְב ִרי ֵי ִמ ְס ַר " ְק ִביעת"ְ .ק ִביעת ֵא ְמ ַל ְדת ָ
ַל ַ
יטה ,וְ ֶה ְס ֵ(ר ָק ָצר
ֵיכַ #ה ְ ִביעת ֶ ל ְנַת תשס"ח ְ ,נַת ְ ִמ ָ
ח ַה ָ ֵל ֶ #ל ַה ָנָהִ .ל ְפנ ֶ
ַל ֲער ְֶֹ $את ַה ַ
עת.+
מ ְ ָמ ָ
,כל ִל ְמצֹא ַה ְר ָח ָבה ְל ֵח ֶלק ֵמ ַה ְ ִביעת ַ
ְל ָכל ְ ָרט ַ( ְ ִביעתַ (ָ .עד ַה ֵנִ י ְ

א .האות ה'
אומרת לנו שהיו#
הראשו +של ראש
השנה חל ביו #ה'
בשבוע.
ב .שנת תשס"ח
היא שנה
מעוברת בת י"ג
חדשי.#

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

"ח" :שנה חסרה:
מרחשוו +וכסלו ה#
חודשי #חסרי.#

האות א' אומרת
לנו שהיו #הראשו+
של פסח חל ביו#
א' בשבוע.
ג .כמה ימי #יש בשנה?
 =353שנה פשוטה חסרה.
 =354שנה פשוטה כסדרה.
 =355שנה פשוטה שלמה.
 =383שנה מעוברת חסרה.

ימנָ :,הח"א
אִ .ס ָ
ֶ ./רת י"ג ֲח ָד ִי
בְ .מע ֶ
 =384שנה מעוברת כסדרה.
יה שפ"ג
ָמ ָ
ג .י ֶ
 =385שנה מעוברת שלמה.
יה נ"ה
תת ָ
דֶ .ְ ַ .
הְ .נַת י"א ְל ַמ ֲחזר ָק ָט ש"ד ַל ְָ 3בנָה
וְ .נַת כ"ח ְל ַמ ֲחזר ָ4דל ר"ו ַל ַח ָ5ה
ה" .מחזור קט "+הוא
יטה!
זְ .נַת ְ ִמ ָ
מחזור של  19שני.#
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'
ו' מפרישי #מעשר
עני .בשני #א' ,ב' ,ד',
וה' מפרישי #מעשר
שני.

ו .חו Eמהמחזור של 19
שנה שלמדנו עליו ,יש
"מחזור גדול" של 28
שני #המבוסס על
מיקו #השמש בלבד.
במש 28 $שני #השמש
מסיימת מחזור של,#
וחוזרת למקו #שהייתה
בשעת בריאת העול.#
ביו #זה ,פע #ב– 28
שנה ,אנו מברכי #את
ברכת החמה.

מחזור זה קובע את
השני #המעוברות .השנה
היא השנה האחת עשר
)י"א( של המחזור קט+
הנוכחי .ראה בלוח
העיבורי #שהשנה ה11:
למחזור קט +היא תמיד
שנה מעוברת.

הסברי #לקביעות תשס"ח

א .הח"א )רֹא ַה ָנָה י ה'ַ ,מ ְר ֶח ְ ָו וְ ִכ ְס ֵלו ֲח ֵס ִריַ $ֶ ,סח י א'(
פ ַסח,
ָמיָ #ה ִרא נִ י ֶ #ל רֹא ַה ָנָה ֶ
יד ִעיָ #מ ַתי ָח ִליַ #הִ .
ידע זֶה ָח'ב ָלנ'? ֲַ 0א ֶ ר /נ ְ
*'ע ֵמ ָ
ה' וא'& ַמ ַ
בע
ָמיַ ָ (ַ #
ֵיכַ #ט ְב ָלה ַה ְ ַל ֶ ֶדת ֶאת ַהִ .
ֶתר ַה ַח ִ1יָ #ח ִליֶ (ָ #הִ .#ל ְפנ ֶ
בע ֲא ֶ ר י ֶ
ָמיַ ָ (ַ #
נכל ְל ַח ְ ֵ(ֶ +את ַהִ .
ַ
למר א' ִע #ת' ,ב'
ירה ִ0י ִהיא ְמ 3ס ֶֶ 2רת ְל ִפי ֵס ֶדר א"ת ב"שַ 0ְ ,
ָ( ֶהָ #ח ִליַ #ה ַח ִ1יַ #הנִ יַ .#ט ְב ָלה ז ַק ָה ִל ְז ִכ ָ
8חרנָה
8חרנָהָ .האת ַה ְנִ ָ.ה ִעָ #האת ֶ ִ ְפנֵי ָה ֲ
ִע #ש'ָ ) ...האת ָה ִרא נָה ֶ ל האל" 7בי"ת ִעָ #האת ָה ֲ
וכו'(.
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ַה> ֶל
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שנת תשס"ח -קביעות והסברים
החג שיחול
ביו הזה
ת
ש
ר
ק

ה
ו
ז

צ
פ
ע

עמוד 2

תשעה באב יחול באותו יו #בשבוע שחל א' פסח )ג 17 #בתמוז(.
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 Eלאר (Eתחול 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' של פסח.
יו העצמאות יחול באותו יו #בשבוע בו חל ז' של פסח.

ב" .ח"& ָנָה ֲח ֵס ָרה
יעה ז ֶ ל ַה ָנָה ֶי ְ נָ ָ +לֹ
"ח" ָ :נָה ֲח ֵס ָרהַ ,מ ְר ֶח ְ וָ +וְ ִכ ְס ֵלו ֵהֳ #ח ָד ִ יֲ #ח ֵס ִריְ (ִ .#ק ִב ָ
יְכלה ִל ְהית ְ ֵל ָמהֲ ,ח ֵס ָרה א ְִ 0ס ְד ָרָ .Kל ַמ ְדנ ַעל ַה ִ Lָ 3גיָ #ה ֵא ַ( ֲה ָל ָכה
ֶא ְפ ָ ר.3תַ :ה ָנָה ָ
יתר ָ0א ָ (ְ .+נָה ֲח ֵס ָרה ְ נֵי ֶה ֳח ָד ִ יָ #ה ֵא ֵה(ְ #נֵי  29י.#
ָרט ֵ
.מית ,וְ לֹא נְפ ֵ
ַה ִ
ימַ +הֶOה.
ימנָ Kהח"א ִהיא ֵ2י נְ ִדי ָרה ,וְ ַרק ְֵ (3.87%) 4% :0מ ַה ָנִ יֵ #י ָל ֵהֶ +את ַה ִָ M
ָ נָה ֶ ִָ M
יעה ז ָח ָלה ִ( ְ נַת
8חרנָה ַ ֲח ָלה ָ נָה ָ0זֹאת ָהיְ ָתה ְ נַת תשס"הֲ ,א ָבל ִל ְפנֵי ֵכְ +ק ִב ָ
ַה ַ ַעָ #ה ֲ
תשמ"א.
ֶ (3רת ֶי ְ נֳָ 13 #ח ָד ִ י.#
ֶ ./רת& ְ( ָ נָה ְמע ֶ
גְ .מע ֶ

יה שפ"ג )(383
ָמ ָ
ד .י ֶ
/רְ Eס ִביב ַה ֶ ֶמ ,
M3ס ַעל ִס(ב ַ20ר ָה ֶ
ָמיַ #ה ְב ָ
בע ֶ ל י ִ
גריָאנִ י .ֵ ֶ ,ל ִמ ְס ָר ) ְִ 0מ ַעט( ָק ַ
ח ַה ְֶ 1ר ְ
3ת ַה ַ
ְלע ַ
לח ַה ָנָה ָה ִע ְב ִרי נִ ְק ַ(ע ַעל יְ ֵדי ְ נֵי
ָמיַ (ְ #
הדי ִמ ְ ַ ִP,יִ #מ ָנָה ְל ָ נָהִ .מ ְס ַר ַהִ .
ח ַהִ ְ.
יְ ֵמי ַה ָנָה ֶ ל ַה ַ
טה.
ֶ (3רת א ְ ָ
ְָ 2ב ִרי :#אִ .אַ #ה ָנָה ְ ֵל ָמהֲ ,ח ֵס ָרה א ְִ 0ס ְד ָר .Kבִ .אַ #ה ָנָה ְמע ֶ

יה נ"ה
תת ָ
הֶ .ְ ַ .
8חת ִמ ְס ַר
קב ַע ֶאת ֲח 3ל ַ ת ַה ָ ָר ִ .ת(ְ .רֹב ַה ָנִ יֵ #י צ ֶֹר ְִ $ל ְקרֹא ְ ֵ,י ָ ָר ִ .ת ְ( ַ ָ(ת ַ
ִמ ְס ַר ַה ַ ָ(תת ֵ
יה.
8ח ֶר ָ
,רה ֶ ֲ
,רה ְל ְִ Qמ ַחת ָ
,רה ֵ(יְ Qִ +מ ַחת ָ
ַס ִיק ִל ְקרֹא ֶאת ָ0ל ָ ָ 54ר ִ .ת ַה ָ
ְ ָע ִמיָ (ַ #נָהֵ 0ְ ,די ֶ ְ P
ֲדי0ִ ,#י ַ( ַ ָ(תת ֶ ל ַה ַח ִ1י#
ָמיֶ (ָ #הָ #ח ִליַ #הע ִ
ַהֶֹ Rר ְִ $ל ְקרֹא ִמ ְס ַר ָ ָר ִ .ת ְ(זגת 3מ ְ ָע ַ #ַ1על יְ ֵדי ַהִ .
עד וְ לֹא ֶאת ַה ָ ָר ָ ה
3ח ֶדת ַל ֵ
קר ִאיְ #ק ִרי/ה ְמי ֶ
רי3 ,#ס0תַ ֶ ,סח וְ ָ בעת( /נ ְ
)רֹא ַה ָנָה ,יַ #ה ִִ 0
ָתיַ .ה ָנָה ֶי ְ נָ(ָ ַ 55 +תת.
ֵמ ַה ֶֶ Mבב ַה ְנ ִ

וְ .נַת י"א ְל ַמ ֲחזר ָק ָט ש"ד ַל ְָ 3בנָה
(3רתַ .ה ָנָה ִהיא ַה ָנָה האחד עשר
קב ַע ֶאת ַה ָנִ יַ #ה ְע ָ
ַמ ֲחזר ָק ָט +הא ַמ ֲחזר ֶ ל  ָ 19נִ יַ .#מ ֲחזר זֶה ֵ
ֲQה
עלַ .#נע ֶ
ַחנ ֶָ 0רגַע ְ( ַמ ֲחזר ש"ד )ִ (304מ ְ( ִרי8ת ָה ָ
)י"א( ַל ַ ֲחזר ַה ָ ָט ָ ,+נָה ֶ ִהיא ִָ ,מיד ָ נָה מעוברתֲ .אנ ְ
זריָ ֶ #הי( 0ָ ) Xפל( ִ ) 19מ ְס ַר ַה ָנִ יָ (ְ #כל ַמ ֲחזר( =  .5757נ ִסיְ 7לזֶה ֶאת
ֶח ְ (ִ ) 303 :+מ ְס ַר ַה ַ ֲח ִ
Pכ ִחית .5768 = 11 + 5757
יע ַל ָנָה ַה ְ
Pכ ִחי ) (11וְ נ ִָג ַ
ִמ ְס ַר ַה ָנִ יָ ֶ #ע ְבר ַ( ַ ֲחזר ַה ְ

@חרנָה( ְל ַמ ֲחזר ָ4דל ר"ו ַל ַח ָ5ה
זְ .נַת כ"ח ) ֲ
ברכת החמה
)מצווה
נדירה( בשנה
הבאה!

ב ַע ֶאת ַה ָנִ יַ #ה ְ 3ע ָ(רת(ֵ ,י " ַמ ֲחזר ָ1דל" ֶ ל 28
חֵ Eמ ַה ַ ֲחזר ֶ ל  ָ 19נָה ) ַה ֵ
/רְ (ִ Eל ַבדֶ (ְ .מ ֶ ְ ָ 28 $נִ יִ #מ ְס ַ#ֵ.,
ַחס ְל ַכ2ר ָה ֶ
M3ס ַעל ִמ ַ #ה ֶ ֶמ ְ(י ַ
ָ נִ יַ #ה ְב ָ
/רִ 0ְ Eפי ֶ ִהיא נִ ְר ֲא ָתה ִ( ְ ַעת ְ( ִרי8ת
ַמ ֲחזר ָ ֵל ֶ #ל ַה ֶ ֶמ  ,וְ ַה ֶ ֶמ נִ ְר ֵאית ִמ ַ20ר ָה ֶ
יעי(ְ .י #זֶהַ ַ ,ע #ב–  ָ 28נָה/ ,נ
י $זֶה ִָ ,מיד ָחל ְ(יְ #ר ִב ִ
בֲ ,ַ ,+א ִר ְ
עלָ 0ַ .#
ָה ָ
ַחנ ִ( ְ נַת כ"ח ) ֶ (28ל ַמ ֲחזר ר"ו )ַ (206ל ַח ָה ) ֶאת
ְמ ָב ְר ִכיֶ #את ִ( ְר ַ0ת ַה ַח ָהַ .ה ָנָה ֲאנ ְ
אמ ֶרתִ ) 205 :מ ְס ַר
ַה ְ( ָר ָכה ְמ ָב ְר ִכיָ (ַ #נָה ָה ִרא נָה ֶ ל ַה ַ ֲחזר :בשנה הבאה!( .זֹאת ֶ
נסיְ 7לזֶה ֶאת ַ 28ה ָנִ י ֶ #ל ַה ַ ֲחזר
זריָ ֶ #הי( 0ָ ) Xפל( ִ ) 28מ ְס ַר ַה ָנִ יָ (ְ #כל ַמ ֲחזר( = ִ .5740
ַה ַ ֲח ִ
Pכ ִחית.
Pכ ִחי ) ַמ ֲחזר ִמ ְס ָר ֲ (206א ֶ ר ְָ 0בר ָח ְלפ ,5768 = 28 + 5740 :נְ ַק ֵ(ל ֶאת ַה ָנָה ַה ְ
ַה ְ

יטה
חְ .נַת ְ ִמ ָ
יעית – ְ נַת
ב ָנָה ַה ְ ִב ִ
8ד ָמת ֵ ָ נִ יַ ,#
עבד ֶאת ְ
הדי ְ( ֶא ֶר Eיִ ְָ Qר ֵאל ֵ
ַה ַח ְק ַלאי ַהִ ְ.
עבד ָָ 0ר ִגיל .השנה היא שנת שמיטה ובהלכה
יטה – ַמ ְפ ִקיר ֶאת ַה ַ ְר ַקע ,וְ ֵאינ ֵ
ַה ְ ִמ ָ
היומית נלמד במש $מספר שבועות את דיני השמיטה.

שימו לב! השנה
היא שנת שמיטה!

טָ 1940 .נָה ֵמ /ח ְר ַ.ֵ .ית ַה ְִ 5ק ָ*
יקה
ר' ַליִ  ָה ַע ִָ E
יָ 60 .נָה ְליִ 'Dד ְמ ִדינַת יִ ְָ Cר ֵאל ְו& ָ 41נָה ְל ִ ְחר'ר יְ ָ
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