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 שנה מעוברת

 השוואה בין לוח שנה עברי ללועזי: שלישי שלב

 השלימו )מתוך הממצאים בפעילויות הקודמות(:

 ימים 354 :תשע"ה מספר הימים בשנה העברית. 

 ימים 365: 2015 מספר הימים בשנה הלועזית. 

 

 הקיפו את התשובה המתאימה:

 ימים. 11 -ב (2015) ממספר הימים בשנה הלועזית  גדול/שווה/קטן )תשע"ה(מספר הימים בשנה העברית 

 

 

 

 

 ימים"? 365 -כימים" או "  354 -כלמה מתכוונים, לדעתכם, כאשר אומרים " 

. כלומר, מספר הימים בשנה, או ממוצע לשימוש באות כ... כציון של אומדןהשאלה מפנה את תשומת ליבם 

 ן לעיל, אינו קבוע.ויהמצ

 

 מידע למורה בנושא לוחות השנה: 

וכעת  אסטרונומיות התבסס תחילה על תצפיותלוח השנה  .ימיםהוא מערכת להתאמת תאריכים ל לוח שנה

הוא נבנה לפי כללים שנוצרו בעקבות תצפיות אלה. כמעט כל לוחות השנה מקבצים את הימים 

 .שניםול חודשיםל

 השמש סביב כדור הארץ של זמן הקפה (ששנת שמ מבוסס על הלוח הלועזי(:) הלוח הגרגוריאני( 

 .ומשמש כמעט את כל עמי העולם

 יהודיםמחזור ירח ומחזור שמש ומשמש את המבוסס על שילוב של  הקבוע: הלוח העברי.  

הלוח מציין . שנים מעוברותב 385-383יום בשנים רגילות, ובן  355-353לוח השנה העברי הוא בן 

 19פעמים במחזור של  7מתרחשת  שנה מעוברת. את השנים מיום בריאת העולם על פי התורה

שנים. לוח זה הונהג לאחר היציאה לגלות )לאחר חורבן בית שני(, הלוח העברי המקורי אינו קבוע 

 ,יה נקבע אורכו על פי מולד הלבנה וכל שנה הייתה נקבעת במהלך השנה עצמהוכל סוף חודש ה

 (.חודשים 12חודשים( או רגילה ) 13האם היא תהיה מעוברת )

 

: מתוך ויקיפדיה )ערך לוח שנה(

.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%A9%D7%A0%D7%94https://he.wikipedia 

 מידע:

 חודשי השנה בלוח העברי נקבעים על פי הירח ועונות השנה נקבעות על פי השמש.

 ימים. 365 -ימים ואילו בשנת שמש יש כ 354 -בשנת ירח יש כ
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 .ימים 11 ?(2015) לשנת שמש)תשע"ה( מה ההפרש בין שנת ירח על פי החישוב שעשיתם, 

 22 מה יהיה ההפרש בין שנת ירח לשנת שמש לאחר שנתיים?במידה והפרש זה נכון גם לשנים אחרות, 

 .ימים

 .ימים 33 לאחר שלוש שנים?מה יהיה ההפרש בין שנת ירח לשנת שמש 

 .שלושים יוםכיש בחודש? בממוצע כמה ימים 

 

  ?להערכתם קורה בעקבות הפרשים אלומה 

 יש לקבל את כולם. - בשלב זה יועלו על ידי התלמידים רעיונות שונים

 אין זה המקום להפריכם או לאוששם מכיוון שהמשך הפעילות תוביל את התלמידים להבנת הקושי והתוצאה.
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