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 שנה מעוברת

  חג הפסח באביב :שלב חמישי

 בידקו בלוח השנה את התאריכים והשלימו בטבלה:

 ניתן להיעזר בקישור המצורף ללוח השנה: 

5dbhgjl2b4b.com/5775/2--http://www.xn/ 

 השנה
התאריך הלועזי בו חל ערב 

 פסח
קודם לתאריך  השערה משלב

 הלועזי בו חל ערב פסח

  19/4 ח"סתש

  8/4 ט"סתש

   תש"ע

   תשע"א

   תשע"ב

   תשע"ג

 

 ________________? מן השלב הקודם כםיתוהאם התאריכים תואמים את השער

 ______________________________________________________________________ ?מה קרה

 

 אנו לחגוג את חג הפסח בעונת האביב:בתורה מצווים 

 שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלוקיך,

 כי בחדש האביב הוציאך ה' אלוקיך ממצרים לילה.

 )דברים טז א(

 

מה הבעיה שיכולה להיווצר אם תאריכי ערב חג פסח יהיו על פי החוקיות שמצאתם? 

_______________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ ?הציעו כיצד לפתור בעיה זו

 ______________________________ תשע"ו?, כמה חודשים עבריים בשנת הסתכלו על לוח שנת תשע"ו

 קישור המצורף ללוח השנה: או ב 4נספח ניתן להיעזר ב

http://www.inn.co.il/My/Calendar/Print.aspx?view=3&date=7/1/5776&cal=0&diary= 

 _____________________________________________________________כיצד פתרו את הבעיה? 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
http://www.לוחעברי.com/5775/2/
http://www.inn.co.il/My/Calendar/Print.aspx?view=3&date=7/1/5776&cal=0&diary
http://www.inn.co.il/My/Calendar/Print.aspx?view=3&date=7/1/5776&cal=0&diary
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  ל'. -כ"ט או ב -החודשים מסתיימים בעברי הלוח ב

 ____=  ל, _____כ"ט = 

 

 .נות ומלאו את הטבלה בהתאםאחד מן החודשים בשנים המצוי בכל מספר הימיםדקו בלוח שנה את ב

 /5dbhgjl2b4b.com/5776/8--http://www.xnקישור ללוח השנה: 

 

  

 
 שבט טבת כסלו חשוון תשרי

אדר 
 א'

אדר 
 או

 אדר ב'
 אלול אב תמוז סיוון אייר ניסן

              תשנ"ח

              תשנ"ט

              תש"ס

              תשס"א

              תשס"ב

              תשס"ג

              תשס"ד

              תשס"ה

              תשס"ו

              תשס"ז

              תשס"ח

              תשס"ט

              תש"ע

              תשע"א

              תשע"ב

              תשע"ג

              תשע"ד

              תשע"ה

              תשע"ו

http://ymath.haifa.ac.il/
http://www.לוחעברי.com/5776/8/


 פעילות חקר           
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 מה ניתן ללמוד ממנה?התבוננו בטבלה. מה גיליתם? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

השלימו את המציגה את מספר הימים בכל חודש בין השנים תשנ"ח לתשע"ו  ,על פי הטבלה הקודמת

  , תעדו בתרגיל את דרך הפתרון:ים בכל שנהוסכמו את מספר הימ באהה הנתונים בטבלה

 השנה 

מספר 

 החודשים

 29בני 

 יום

מספר 

 החודשים

 30בני 

 יום

מספר 

החודשים 

 בשנה

 תרגיל לחישוב הימים בשנה

 מספר

הימים 

 בשנה

      תשנ"ח 1

      תשנ"ט 2

      תש"ס 3

      תשס"א 4

      תשס"ב 5

      תשס"ג 6

      תשס"ד 7

      תשס"ה 8

      תשס"ו 9

      תשס"ז 10

      תשס"ח 11

      תשס"ט 12

      תש"ע 13

      תשע"א 14

      תשע"ב 15

      תשע"ג 16

      תשע"ד 17

      תשע"ה 18

      תשע"ו 19

 

  

http://ymath.haifa.ac.il/
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 ___________________________ מה ההפרש בין מספר הימים בשנת תשנ"ט לשנת תש"ס?

 ____כמה חודשים בשנת תש"ס?  ____כמה חודשים בשנת תשנ"ט? 

 ימים שקולה לחודש נוסף בשנה. 30כלומר: תוספת של 

 . 380הדגישו את השנים בהן מספר הימים גדול מ 

 ___________________________________ ?ןמה משותף לה

 ___________________________כמה שנים בדקנו בסך הכל? 

 שנים. 19במחזור שנות עיבור  יש 

 ________________________ חודשים? 13כמה מהן שנים של 

 

 הבאה: עמודותהדיאגרמת התבוננו ב

 

 _______________________________________________________מה מציגה הדיאגרמה? 

 _______________________________________________________ תנו כותרת לדיאגרמה.

 _______________________________________________ דיאגרמה?במה מציגים המספרים 

  

354 

355 

385 

353 

354 

385 

355 

383 

354 

355 

383 

354 

355 

385 

354 

353 

385 

354 

385 

 ח"תשנ

 ט"תשנ

 ס"תש

 א"תשס

 ב"תשס

 ג"תשס

 ד"תשס

 ה"תשס

 ו"תשס

 ז"תשס

 ח"תשס

 ט"תשס

 ע"תש

 א"תשע

 ב"תשע

 ג"תשע

 ד"תשע

 ה"תשע

 ו"תשע

330 340 350 360 370 380 390

 מספר הימים בשנה

http://ymath.haifa.ac.il/


 פעילות חקר           
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 ?ס"ה, תשס"ח, תשע"א, תשע"ד ותשע"ומה משותף לשנים תש"ס, תשס"ג, תש

_______________________________________________________________________ 

 ____כמה שנים כאלה יש? 

 ____________________________________________ מה משותף לשאר השנים בדיאגרמה?

 ________כמה שנים כאלה יש? 

 _______________________________________________מהן השנים בהן הכי הרבה ימים? 

 _________________מהו מספר הימים בשנים אלו? 

 ________________מהן השנים בהן הכי מעט ימים? 

 ________מהו מספר הימים בשנים אלו? 

 ._______? בין מספר הימים הגדול ביותר בשנה לבין מספר הימים הקטן ביותר בשנהמה ההפרש 

 הפרש זה שקול לחודש ימים בערך.

 

 

 

 השלימו:

 .ימים ________לבין  _______בין הוא אורכה של שנה פשוטה 

 .ימים _______ ימים או _______ הוא אורכה של שנה מעוברת 

 

הלוח . 'אדר א חודש בה נוסף שנים מדי כמה שנה מעוברת קביעתהוא  עיבור שנה, יהודיתה הלכהב

 .השמש התלויות במחזור עונות השנהל הועיבור השנה נועד להתאים אות, ירחמבוסס על מחזור ה העברי

שנה שאינה . היריוןב אישה לאישה מעוברת, כלומר מטאפורה", כמעוברת שנהחודשים מכונה " 13שנה בת 

 ."מעוברת נקראת "שנה פשוטה

 

ג ומחליטה מדי שנה אם לעבר את אותה שנה, על פי שיקולים שונים. כיום נה סנהדריןהייתה ה חז"ל בתקופת

כל מחזור שנים מעוברות ב 7לוח עברי קבוע, שבו השנים המעוברות נקבעות מראש בקביעות מחזורית של 

 .ימים 385 -ל 383שנים. בלוח הקבוע יש בשנה מעוברת בין  19של 

 

 D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95% מתוך: ויקיפדיה ערך: עיבור השנה

 .נקראת "שנה מעוברת" , )אדר חודשים )שני חודשי 13שנה שיש בה  

 .נקראת "שנה פשוטה" חודשים, 12שנה שיש בה 

http://ymath.haifa.ac.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%90%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8
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