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 שנה מעוברת

 מועד ערב פסח: שלב רביעי

 .בכל אחת מן השנים המצוינות והשלימו בטבלה בדקו בלוח השנה את התאריך הלועזי בו חל ערב פסח

 /5dbhgjl2b4b.com/5775/2--http://www.xnניתן להיעזר בקישור המצורף ללוח השנה: 

 

 

 

 

 מאשר בתשס"ח. חוגגים את ערב פסח מוקדם יותר שבתשס"טמה גיליתם? 

  .תשס"ח ותשס"ט על הציר הבא מופיעים תאריכים של חודש אפריל וסימון של מועד ערב חג פסח בשנים
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    חודש אפריל:                                                                                                      חודש מרץ:             

 .ימים 11מה ההפרש ביניהם? 

 .מוקדם יותרהאם חוגגים מוקדם יותר או מאוחר יותר בשנה? 

את מועד ערב החג בשנים  לתשס"ט, המשיכו לסמןעל פי ההפרש שמצאתם בין ערבי החג בשנים תשס"ח 

 לאחר מכן.

 

 . אע ובתשע""בתש שאתם משערים שיהיו החג ערב סמנו את תאריכי
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   חודש מרץ                 חודש אפריל      

 

 :סמנו את תאריכי ערב החג שאתם משערים שיהיו בתשע"ב ובתשע"ג

 

 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 27 26 25 24 23 

 חודש פברואר                חודש מרץ                                                                                        

 השנה
התאריך הלועזי בו חל 

 ערב פסח

 19/4 ח"סתש

 8/4 ט"סתש

 יום 11הפרש  יום 11הפרש 

 יום 11הפרש 

 יום 11הפרש  יום 11הפרש 

 תשס"ט תשס"ח

 תשע"א תש"ע תשס"ט

 תשע"ג תשע"א תשע"ב
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 סכמו את השערתכם למועדי ערב חג הפסח בשנים שסימנתם:

 השנה
השערה לתאריך הלועזי בו חל 

 ערב פסח

 28/3 ע"תש

 17/3 אתשע"

 6/3 תשע"ב

 23/2 תשע"ג

 

 וענו על השאלות הבאות: (3-היעזרו במעגל חודשי/עונות השנה  )נספח

 .אביב?  אפרילמהי העונה בחודש 

 .סוף החורףמהי העונה בחודש פברואר?  

 

  -ניתן לשאול בשלב זה

 .חורףביחגגו את פסח איזו בעיה נוצרת? 

 לפעילות הבאה.אם לא נענתה השאלה. אין לתת להם תשובה מן המוכן. רצוי להמשיך 
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