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לוח השנה העברי

לוח שנה הוא טבלה המחלקת את ימי השנה לחודשי
ולשבועות .קיימי שני סוגי עיקריי של לוח שנה :הלוח
האחד מבוסס על השמש ,כמו "לוח השנה האזרחי" )הלוח
הנוצרי( ,והשני  מבוסס על הירח ,כמו הלוח העברי והלוח
המוסלמי.
לקובעי הלוח העברי בעבר היו מספר בעיות :קודכל ,החודש
העברי קצר מהחודש האזרחי .הוא ב  29וחצי ימי בער! .לכ
היה צור! להחליט ,אלו חודשי יהיו בני  29יו ,ואלו חודשי
בני  30יו .כתוצאה מכ! ,השנה העברית קצרה ב 11ימי
מהשנה האזרחית .קובעי הלוח חיפשו דר! להוסי'  11ימי
לשנה ,כדי שכל חג עברי יחול באותה עונה בכל שנה .הפתרו
שנמצא הוא הוספת חודש אחד ללוח )חודש אדר( ,פע
בשנתיי או פע בשלוש שני .שנה כזאת ,בת  13חודשי,
נקראת שנה מעוברת .בעיה נוספת שהייתה בעבר היא
ההחלטה ,מתי מתחיל חודש חדש לפי הירח .לש כ! היו
אנשי ,שהסתכלו בשמי .כאשר ה ראו את "מולד הירח",
ה באו למועצת חכמי ,שישבה בירושלי ,וסיפרו עלכ! .אז
היו החכמי מודיעי על ראש חודש בכל האר( באמצעות אש,
שהדליקו על ההרי .במש! השני למדו לקבוע את הלוח
באמצעות חישובי מתמטיי ואסטרונומיי.
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לַח ַה ָָנה ָהִעְבִרי

לַ5ח ָ*ָנה ה5א ַטְבָלה ַה ְַ4ח ֶֶ3קת ֶאת ְיֵמי ַה ָָ/נה ֶלֳחָד ִ*י
ְ5ל ָ*ב5ע8תַ .קִָ6מי ְ*ֵני סִ 5גי ִעִָ7ר ִ6י ֶ*ל לַ5ח ָ*ָנהַ :הַ53ח
ָהֶאָחד ְמ;ב ָ:ס ַעל ַה ֶֶ/מ*9ְ ,מ" 8לַ5ח ַה ָָ/נה ָהֶאְזָרִחי" )ַהַ53ח
ַה<ְ8צִרי(ְ ,וַה ִֵ /ני  ְמ;ב ָ:ס ַעל ַהֵָ6רַח9ְ ,מַ 8הַ53ח ָהִעְבִרי ְוַהַ53ח
ַה ;ְ4סְלִמי.
חֶד*
קֶד ָ9לַ ,ה ֹ
ְלקְ8בֵעי ַהַ53ח ָהִעְבִרי ֶ>ָעָבר ָהיִ 5מְס ָ?ר ְ>ָעי8תֹ :
חֶד* ָהֶאְזָרִחי .ה5א ֵ> ָ 29וֵחִצי ָיִמי ְ>ֵעֶרְ!ָ .לֵכ
ָהִעְבִרי ָקָצר ֵמַה ֹ
צֶרְ! ְלַהְחִליטֵ ,אֳ 53חָד ִ*י ִיְהיֵ>ְ 5ני  29יְ ,8וֵאֳ 53חָד ִ*י ְ>ֵני
ָהָיה ֹ
 30י9ְ .8תָ8צָאה ִמ ַָ ,!ְ9ה ָָ/נה ָהִעְבִרית ְקָצָרה בָ 11יִמי ֵמַה ָָ/נה
ָהֶאְזָרִחית .קְ8בֵעי ַהַ53ח ִח ְ?ֶ@ֶ 5Aרְ! ְלהִ8סי' ָ 11יִמי ַל ָָ/נהֵ9ְ ,די
ֶ* ָ9ל ַחג ִעְבִרי ָיח5ל ְ>אָ8ת Bעָ8נה ְ>ָכל ָ*ָנהַ .ה ִ?ְתרְ<ִ *ֶ 8מָצא ה5א
חֶד* ֲאָדר(ַ?ַ ,ע ִ> ְ*ָנַת ִי אַ?ַ 8ע
חֶד* ֶאָחד ַלַ53ח ) ֹ
הָ8סַפת ֹ
ְ> ָ*לִ *ָ *8ניָ*ָ .נה ָֹ9זאת>ַ ,ת ֳ 13חָד ִ*יִ ,נ ְקֵראת ָ*ָנה ְמ;ע ֶ>ֶרת.
חֶד*
ְ>ָעָיה נֶ8סֶפת ֶ*ָה ְיָתה ֶ>ָעָבר ִהיא ַהַהְחָלָטהָ ,מַתי ַמְתִחיל ֹ
ָחָד* ְלִפי ַהֵָ6רַחְ .ל ֵ* ָָ !ְ9היֲ 5אָנ ִ*יִ*ֶ ,הְס ַ9ְ Dלַ/ָ >ַ 5מ ִיֲ9ַ .א ֶ*ר
ֵה ָראֶ 5את "מָ8לד ַהֵָ6רַח"ֵ ,ה ָ>אְ 5למֶ8עֶצת ֲחָכִמיָ*ְ 6ָ*ֶ ,בה
ִ>ירַ*ָ 5ל ִיְ ,וִס ְ?רַ 5על ָָ .!ְ9אז ָהיַ 5הֲחָכִמי מִ8דיִעי ַעל ֹרא*
חֶד* ְ>ָכל ָהָאֶר( ְ>ֶאְמָצע5ת ֵא*ִ*ֶ ,הְדִליקַ 5על ֶהָהִריֶ>ְ .מ ֶ*ְ!
ֹ
ַה ִָ /ני ָלְמדִ 5ל ְק>ַֹע ֶאת ַהַ53ח ְ>ֶאְמָצע5ת ִחִ5/בי ָמֶתָמִט ִ6י
ְוַאְסְטר8נִ8מ ִ6י.
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Vocabulaire
calendrier
tableau
diviser
mois
semaine(s)
est basé
calendrier civil
soleil
lune
fixer
court
décider
ajout, rajout
solution
année "enceinte" (pleine)
conseil des sages
au moyen de
feu

לוח שנה
טבלה
 מחלק,לחלק
 חודשי,חודש
 שבועות,שבוע
מבוסס
לוח שנה אזרחי
שמש
ירח
 קובעי,קובע
קצר
להחליט
הוספה
פתרו
שנה מעוברת
מועצת החכמי
באמצעות
אש

שאלות על הטקסט
?  מה הוא לוח שנה.1
______________________________________________________________________

?  כמה ימי יש לשנה העברית.2
______________________________________________________________________

?  אי! הסתדרו כדי שהחגי יחולו בזמ.3
_______________________________________________________________
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