


,  קישור להרצאות המצולמות-סמינר הלוח העברי

באתר של -תקצירים ולמצגות, לתמסירים
:בקישור, המחלקה למתמטיקה

•http://math.biu.ac.il/node/1908

http://math.biu.ac.il/node/1908


כתב היד

.MSוסימנובאוקספורדבודילאנהבאוסףנמצאלהלןהמוצגידכתב• Heb. f. מכילהידתבכ.54
.שוניםבנושאיםדפים64

וסימניהכלליהכלעלהעבריהלוחתורתאתהמכיליםדפיםשבעהמצוייםזהחיבורבתוך•
באקרוסטיכוןרמוזובסופםביתהאלףסדרעלמסודריםהחרוזים,ובחרוזיםברמזים,בחידות

.המחברשלשמו

.טובובמצבבשלמותהשתמרוברובומנוקדהחומר•



המחבר

ככלונפטרבשלוניקישהתגורר15-ההמאהבןיהודי,ישועהבןטוב-שםבןיוסף"העברן"הואהחרוזיםמחבר•
.אודותיומידעכמעטלנואין.1480–מ"רבשנתהנראה

בשתי"(עזבונו"עלכרמזהנראהככל)"יוסףשארית"השםתחתהודפסחיבורופטירתולאחרשנהכחמישים•
בןדניאל'רמאתביאורהכוללת–(1568)ח"שכשלוניקי,שניהומהדורה,(1521)א"רפשלוניקי–דפוסמהדורות

.שמואלואחיוהכהןפרחיה

מהמהדורה,שערהכולל)שלםעותקאיןידיעתילמיטב,הראשונהההוצאהבמיוחד)כנדיריםנחשביםהספרים•
."היברובוקס"-בלעיוןזמיניםהעותקיםשני.ירודההדפוסאיכות(הספרשלהראשונה

עשרותכמהמצויים"העבריהספרשלהביבליוגרפיה"במפעל,העבריהלוחבתחוםפורהסופרהיהטובשםבןיוסף•
בשינוייםחיבורושלשונותהעתקותהםאלוידמכתביגדולחלק.ידבכתבעדייןהספוניםחיבוריושלידכתבי
.קלים



מערכת מרחב



השניהשער המהדורה 
1568



( Parma 2305)י פארמא "כת

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS000080180-1#|FL14852293



PARISפריזי"כתפרשיותקביעות BN 225
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9064538c/f4.item.r=H%C3%A9breu.langEN.zoom

הרוצה לידע פרשיות הכפולות באי זה•

ובאי זה שנה איןנכפליןשנה •

...הא לך סימנםנכפלין•

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9064538c/f4.item.r=H%C3%A9breu.langEN.zoom


http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS000080180-1#|FL14852402

• שאריות מחזורים

(י פארמא"כת)
"מפתחות למחזורים למפרע"

מספרי עזר לחישוב לאחור

:דוגמא

-69715 mod(181440)=111725

=4d,7h,485p

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS000080180-1#|FL14852402


( י פארמא"כת)חרוזים של סדר כפילת הפרשיות 

:אחרי וקדושים נודעים.  משכן שיני מצורעים•



שארית יוסף עם ביאור דניאל

י סמינר תאולוגי"כת, בן פרחיה הכהן

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS000064074-1#|FL29147637

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS000064074-1#|FL29147637


חיבורים שעליהם מסתמך המחבר

מסתבר שהמחבר משתמש  בין השאר גם בשיטות ובמונחים של מעברים שקדמו לו וכפי הנראה •
:שלהוא  הסתייע בחיבוריהם הקודמים 

(.בסידורו)ג "רס•

(.בחרוזיו בספר העיבור שלו)ע "אב•

.ובחיבורים נוספים(  ח"הלכות קדה)ם "רמב•



שנת החיבור

נוכל  להניח שהמסמך  . למניינם1428, ליצירה( 5188)ח "קפ'השנה המופיעה בכתב היד היא ה•
(.כחמישים שנה קודם הופעת ספר נדפס באות עברית)זו סמוך לשנה המקורי נכתב 



חישוב המולד והדחיות–1עמוד 
(.שארית הוא לחודש)ג "ב תשצ"יא•

(.בינות עליו שארים)ד "בהריסוד •

ץ"תקא"אין "א תק"ה הכ"ו תקצ"יב•

.מחזוריםן "שארית הם  לאי•

.תעברט "ט במחזור י"אדז-ח"וג•

.עקריםונשארים שתים עשרה •

.פשוטהו "תתע-ח"עה תוסיף דד•

.יתריםט "תקפ–א "ובעיבור הכ•

11050

61



הדחיות–1עמוד 
היא   ד "ליצירה  ראש רע( 5188=ח"אלפים קפ' ה)ח "פק'ה•

{(273*19+1=5188)}.

(5188מולד תשרי של שנת ). גמוריםט "יא תרל'ומולדה א•

ו"לאדיום מולד קבע ראש חוץ ו•

(.גורש לתשרים)י ועוד "ונולד ח•

דחיה המונעת שנה פשוטה}(. בפשוט)מן גטרד ועוד נטרד ז•
זקן < =ד בתוספת יתרון פשוטה"גט ר]{ימים356בת 

[בשבת

דחיה המונעת שנה  }(. ועוברים)בצאת עיבור ט "תקפ-בטו•
ט פחות יתרון מעוברת "בטו תקפ]{ ימים382מעוברת בת 

[  'מולד זקן ביום ג< =

"אבות"

"תולדות"



?פלגיאטור

תל אביב, אוסף גרוס, שארית יוסף
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS

&docid=PNX_MANUSCRIPTS000054502-1#|FL10209748

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS000054502-1#|FL10209748


ה ואורך השנה"קביעת יום ר–2עמוד 

(תקומם)נות נדחה ביום מחר ח•

בתשרי לפעמים נדחה ביום ' יום א}לכשרים ואם פסול דחה עוד •
{(ודא+ד "ר' ט' ג, אדו+זקן)אחד קדימה ולפעמים ביומיים 

רח וחקור למרחשון וכסלוט•

שלמין או כסדרן או חסרים•

פ סך הימים שבין שני ראשי"ע}שנתך מי הפרש אשר בין ראש י•
{השנים ניתן לקבוע את האות האמצעית

ספוריםלראש באה יהיו אצלך •

בפשוטׄבׄגׄד ׄחׄכם פי סימן כ•

בעיבור שים חקוריםׄדׄהׄו ׄחׄכם •



ה ואורך השנה"קביעת יום ר–2עמוד 

'ח–ז "ח ה"ח פ"קדה' ם הל"רמב

כך--זהחשבוןלפיכסדרןאו,חסריןאו,שלמיםחודשיהאםהשנהידיעתדרך"
כמו,חודשיהסידורלידעשתרצההשנהראשבושנקבעיוםתחילהתדע:הוא

מנייןותחשוב,שלאחריההשנהראשבושייקבעיוםותדע;שביעיבפרקשביארנו
,ימיםשניביניהןתמצאאם.זוושלזושלהקביעהמיוםחוץשביניהןהימים

ואם;כסדרןיהיו,ימיםשלושהביניהםתמצאואם;חסריןהשנהחודשייהיו
."שלמיםיהיו,ארבעהביניהםתמצא

זאתוהזכרנו,זולצדזוהמניהשיטותשלושאתבגניזהשוניםבמסמכיםמצאנו
היאבפועל"תפסה"שהשיטה.שעברהבשנהומדעתורהבכנסשהתקיימהבהרצאה

סךהפחתתשלההגיוןבמבחןעומדגםזה.השניאתולאאחדקצהשמונההשיטה
.תאריכיםשניביןהימים

• n-1≡0 (mod 7)

1  2  3…                 n

ב

ג

ד



בפשוטׄבׄגׄד ׄחׄכם –2עמוד 
שנה מעוברת שנה פשוטה

שלמה כסדרה חסרה שלמה כסדרה חסרה

30 30 30 תשרי 30 30 30 תשרי

30 29 29 מרחשוון 30 29 29 מרחשוון

30 30 29 כסלו 30 30 29 כסלו

29 29 29 טבת 29 29 29 טבת

30 30 30 שבט 30 30 30 שבט

30 30 30 'אדר א

29 29 29 אדר 29 29 29 אדר

30 30 30 ניסן 30 30 30 ניסן

29 29 29 אייר 29 29 29 אייר

30 30 30 סיוון 30 30 30 סיוון

29 29 29 תמוז 29 29 29 תמוז

30 30 30 אב 30 30 30 אב

29 29 29 אלול 29 29 29 אלול

385 384 383 כ"סה 355 354 353 כ"סה

שנה פשוטה

שלמה כסדרה חסרה

355 354 353 (ימים)כ "סה

50 50 50 INT(day's/7)

5 4 3 modulo 7

שנה מעוברת

שלמה כסדרה חסרה

385 384 383 (ימים)כ "סה

55 54 54 INT(day's/7)

0 6 5 modulo 7

לאהמ,סדרהכ,חסרה=ם"חכ

לאהמסדרהכסרהחהאמצעיתהאות

דגבבפשוטההפרשימי

והדבמעוברתהפרשימי



-"בגד חכם בפשוט דהו חכם בעבור"–2עמוד 

T-S NS 98.9שכטר –אוסף טיילור 

דהו וזח

גדה הוז

בגד דהו
ה"גדשאומרמיויש.במעוברתו"דהבפשוטהד"בגוהסימן":(שם)ם"הרמבעלהמפרש

בוואיןאחדעיקרוהכל.במעוברתח"וזבפשוטהו"דהאומריםויש.במעוברתז"הובפשוטה

ועל,בלבדשביניהםהימיםאלאהקביעהיוםמחשבאינוהראשונהדרךשעללפימחלוקת

הדרךועל,שנייהשנהשלהקביעהיוםלאראשונהשנהשלהקביעהיוםמחשבהשניתהדרך

הדעתעלשנסמוךוהנכון.ושנייהראשונהשנהשלהקביעהשלהימיםשנימחשבהשלישית

"...שנייהשנהשלקביעהיוםלאראשונהשנהשלקביעהיוםמחשבשהואהשנייה



המשך-2עמוד 
בעיבורׄשׄכׄח ׄדׄגׄב מראש נס ל•

וסדוריםׄשׄכׄח ׄבׄא  ובפשוטה •

כאשר אנו מעוניינים לדעת את סך הימים בין  
:אזי הסימן הוא, ('נס'= פסח )ו בניסן "בתשרי לבין ט' יום א

חכשהאות האמצעית

2=ב3=ג4=דבמעוברת

10=א2=בבפשוטה

ימים2+ שבועות 23= , ימים163לעולם –פסח לראש השנה הבא בין •

חכם ו"דה-ומד חכם "בג-לכן נוריד יומיים מ•



המשך-2עמוד 

משח אחד עלי נפרד למלך  •

זוגיאיחודשבכל•

,ניסן,שבט,תשרי)

ח"ר-(אב,סיוון

.אחדיוםהוא(המלך)=

שהםחודשיםאלו•

29בניחודשים"מוצאי"

!השניםסוגיבכלימים

שנה מעוברת שנה פשוטה

שלמה כסדרה חסרה שלמה כסדרה חסרה

30 30 30 תשרי 30 30 30 תשרי

30 29 29 מרחשוון 30 29 29 מרחשוון

30 30 29 כסלו 30 30 29 כסלו

29 29 29 טבת 29 29 29 טבת

30 30 30 שבט 30 30 30 שבט

30 30 30 'אדר א

29 29 29 אדר 29 29 29 אדר

30 30 30 ניסן 30 30 30 ניסן

29 29 29 אייר 29 29 29 אייר

30 30 30 סיוון 30 30 30 סיוון

29 29 29 תמוז 29 29 29 תמוז

30 30 30 אב 30 30 30 אב

29 29 29 אלול 29 29 29 אלול

385 384 383 כ"סה 355 354 353 כ"סה



המאדריםוזוג על זוג ושני •

הזוגייםבחודשיםזוגעלוזוג
,תמוז,אייר,אדר,מרחשון)

כלומר,זוגהואח"ר(אלול
.ימיםשני

"מוצאי"שהםחודשיםאלו
בכלימים30בניחודשים

.השניםסוגי

שנה מעוברת שנה פשוטה

שלמה כסדרה חסרה שלמה כסדרה חסרה

30 30 30 תשרי 30 30 30 תשרי

30 29 29 מרחשוון 30 29 29 מרחשוון

30 30 29 כסלו 30 30 29 כסלו

29 29 29 טבת 29 29 29 טבת

30 30 30 שבט 30 30 30 שבט

30 30 30 'אדר א

29 29 29 אדר 29 29 29 אדר

30 30 30 ניסן 30 30 30 ניסן

29 29 29 אייר 29 29 29 אייר

30 30 30 סיוון 30 30 30 סיוון

29 29 29 תמוז 29 29 29 תמוז

30 30 30 אב 30 30 30 אב

29 29 29 אלול 29 29 29 אלול

385 384 383 כ"סה 355 354 353 כ"סה



המשך-2עמוד 

נחה כן כל לבד כסלו וטבת•

להם לשריםׄאאׄ ׄשׄכׄח ׄבב ׄאב•



לבד כסלו וטבת, נחה כן כל–2עמוד 

עליהםוטבתכסלומלבדהחודשיםכלעלחלזהכלל
בשנה–(ים)לשרלהםׄאאׄ ׄאבׄ ׄבבׄ ׄשׄכחׄ הכללחל

מוצאי)=ימים'בטבתח"ורימים'בכסלוח"רשלמה
מוצאי)=אחדיוםכסלוח"רכסדרהבשנה;(ימים30
בשנה;(30מוצאי)=ימים'בטבתח"ור(ימים29

.אחדיוםטבתח"וראחדיוםכסלוח"רחסרה

שנה מעוברת שנה פשוטה

שלמה כסדרה חסרה שלמה כסדרה חסרה

30 30 30 תשרי 30 30 30 תשרי

30 29 29 מרחשוון 30 29 29 מרחשוון

30 30 29 כסלו 30 30 29 כסלו

29 29 29 טבת 29 29 29 טבת

30 30 30 שבט 30 30 30 שבט

30 30 30 'אדר א

29 29 29 אדר 29 29 29 אדר

30 30 30 ניסן 30 30 30 ניסן

29 29 29 אייר 29 29 29 אייר

30 30 30 סיוון 30 30 30 סיוון

29 29 29 תמוז 29 29 29 תמוז

30 30 30 אב 30 30 30 אב

29 29 29 אלול 29 29 29 אלול

385 384 383 כ"סה 355 354 353 כ"סה

ימים29מוצאי 

ימים30מוצאי 

ׄאאׄ     ׄאׄב    ׄבבׄ ׄש  ׄכ  ׄח   



פרשיות השבוע-3עמוד 

החודשיםראשי–רצופיםבשבועיםראשיםסדור•
אם:לדוגמא.השבועימיסדרלפיברצףסדורים

בימיםיחולאיירח"ר,שלישיביוםחלניסןח"ר
–תמוזח"ר,שישיביוםסיוןח"ר,וחמישירביעי

.הלאהוכןשנייוםאבח"ר,וראשוןשבת



ארבעת הפרשיות-3עמוד 

אדרח"רלפנינקראתשקליםפרשת-אדרלפנישקול•

אדרח"רלמעט{שבת}(ז=ו+א)=דפוריםבואו•
.ביוםבונקראתשקליםפרשתשאזבשבתשחל

אדרמעוברתבשנה)פוריםיחולבואדר–דפוריםבו•
.('ב



ארבעת הפרשיות-3עמוד 

ארבעתקריאתסדר–וחודשפרהזכורשקלערוך•
.הפרשיות

שללהפסקותסימן–נזריםאותוביודדבוזטו•
.הפרשיותבארבעתהקריאה



נזרים זטו בו דד וביו אות 
סימן להפסקה ברצף קריאת ארבעת הפרשיות

ראש חודש אדר  

חל ביום

תאריך  

1הפסקה 

תאריך  

2הפסקה 

טוז

וב

דד

יובו



ד"תשע=טו -ז
ו"ט-הפסקה ב, ראש חודש בשבת

שקלים

זכור

הפסקה



ז"תשע= ו  -ב
בחודש' ו-הפסקה ב', ביום בראש חודש 

שקלים

הפסקה

זכור



פ"תש= ד-ד
בשבוע' ד-הפסקה ב, בשבוע' ביום דראש חודש 

שקלים

הפסקה



(ט"תשע, ח"תשע, ה"תשע)ו"תשע= יו -ב-ו

ז  "ט', ב-הפסקות ב, בשבוע' וראש חודש ביום 
בשבוע

שקלים

הפסקה

זכור

הפסקה



המשך-3עמוד 

פסחלפניקוראיםפשוטהבשנה–ופסחזאתועבור,צופשוטה•
קוראים,מעוברתובשנה-ופסח'זאת'ועבור."צו"פרשתאת

מצורעפרשתנקראתכך)"תהיהזאת"פרשתאת,פסחלפני
.(ם"רמבבפי

עיבורבשנתחלש"רהאם-ומרוריםמצותוחגאחריה"רע•
."אחרי"פרשתאתפסחלפניקוראיםאזי(השג,החא)'הביום

קוראים(השבועותחג)עצרתלפני-העצרתבטרםמדבר-צבא•
.(צבאיוצאימפקדבובמדברפרשתאת

עיבורבשנתחלש"רהואם-הדבריםעשרוחג,נשאה"רע•
(שבועות)=הדבריםעשרחגלפנייקראו(השג,החא)'הביום

.נשאפרשתאת

'יום ה, עיבור, ה"ר

'יום ה, עיבור, ה"ר

פשוטה

השג, החא בחה, בשז בחג, בשה

גכז,  גכה, הכז

זחג השא, זחא

זשה זשג

תזריע תזריע ויקרא

מצורע מצורע צו

אחרי פסח פסח

פסח

מעוברת



המשך-3עמוד 

.ואתחנןפרשתאתב"תצוםאחרילקרוא–אבאליוהתחנן,אבצוםקרא•

שלהאחרונהבשבתלקרואישנצביםפרשתאת-אמוריםשנהבסוףונצבים•
.השנה

כשראש שנה ( את פרשת וילך)גרע  מנצבים -ב "רגע נצב כשראש אחריו ג•
(.  זחא, השא, החא, הכז, גכז, בשז: בסימני השנה)' באו 'גשאחריו  חל בימים 

אזי נצבים עם   וילך  'האו ביום 'זש חל ביום "אם רה-ה הוא בוילך חברים"ואם ז•
(.  מחוברים)חברים 

ויקהל -קהל: בשנה פשוטה מחברים עשרה סדרים-ד סדרים "שנת פשוט תזווג יו•
אחריופרשת , (עם מצורע)ם "בפי רמב" תזריע"היא פרשת -אשה, (עם פקודי)
היא פרשת מטות  -נדרים, (עם בחוקותי)פרשת בהר סיני -הר, (עם קדושים)

(.מחוברת עם מסעי)הפותחת בדיני נדרים 



4עמוד 

-שטריםיוםבחמישישלימהפשוטהאםהקהילותתחלק•
חמישיביוםשלימהפשוטהבשנהחל(שטריםיום)=ש"כשרה

-ויקהלאתלחלקיש(שבתבמוצאיחלפסח–השאהשנהסימן)
.שבתותבשתיאותםלקרואפקודי

מחוברתתהיהמטותפרשת-בעיבורנשארפזורמטותאסוף•
.מעוברתבשנהלמסעי

חמישיביוםחלש"רהאםאבל-פזוריםא"הבעיבורמטותוגם•
'פזורה')תהיהמטותגםאז(השגאוהחאהשנהקביעותסימן)

אתמעוברתבשנהשמפרידיםכמומסעימפרשתנפרדת=(
.להתחברהעשויותהפרשות



4עמוד 

פרהפרשת-הדרוריםחגא"בהכשיחולכפולהשניםבכלפרהנאום•
–פסח-הדרוריםחגבהשנהבכללבלקמחוברתתהיהחוקתהיא
לחברשחייביםהגולהלבנימתייחסתזוהוראה.חמישיביוםחל
בשעה).בשבתחלשבועותשלשניט"יוכאשרובלקחוקתאת

בגולההשבועפרשתאתבווקוראיםחגאסרוהואזהיוםי"שבא
.(החגקריאתאתבוקוראים



תקופת שמואל–4עמוד 

אורךשמואלתקופתבחשבון–גדוליםלמחזוריםשיםישימי•
היוליאניבלוחכמושעות6ועודימים365הואהשמשיתהשנה
לכן.העבריבלוחהממוצעתמהשנהדקותבמספרארוךוהוא

העבריהשנהבלוחקבועיםתאריכיםאין'שמואלתקופות'ל
שלהעבריהתאריךלמציאתדרךכאןמציעוהמחברהיוםהנהוג

.גדוליםבמחזוריםלערוךישהשניםאת.התקופהימי
.(שאריתללאבשבעמתחלק,28*365.25)

המחזורשלראשונהשנהבכל–ועשריםהואשמונהמחזורבכל•
.רביעילילשלהראשונהבשעהלחולניסןתקופתחוזרתהגדול



אורך השנהעל –כוזרי 
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שנת שמואל  

(יוליאנית)



(לוח יוליאני)תקופת שמואל 

כשבילי דשמיא  לי שבילי נהירין: "שמואל מעיד על עצמו•

" דנהרדעא
(ב"ח ע"נ, ברכות, בבלי; מולדתועיר -נהרדעא)

(.הלוח היוליאני, כחישוב אורך השנה לפי)יום 365¼: השנהאורך •

(.רבע שנה יוליאנית)שעות 7½יום 91: אורך התקופה•

:.נועירוביןבבליתלמוד•

אוהיוםבתחילתאוהיוםרבעיבארבעהאלאנופלתניסןתקופתאיןשמואלאמר"
אואלאנופלתתמוזתקופתואיןהלילהבחציאוהיוםבחציאוהלילהבתחילת

נופלתתשריתקופתואיןבלילהוביןביוםביןומחצהבשבעאוומחצהבאחת
טבתתקופתואיןבלילהוביןביוםביןשעותבתשעאושעותבשלשאואלא

ביןואיןבלילהוביןביוםביןומחצהבעשראוומחצהבארבעאואלאנופלת
"ומחצהשעותושבעיוםואחדתשעיםאלאלתקופהתקופה

ערן רביב © 40



הסבר

בחלוף שנה התקופה מתקדמת  •

.שעות6-יום ו1= שעות 30-ב

שנים התקופה4בחלוף •

.ימים5= שעות 120-מתקדמת ב

,מחזורים קטנים7בחלוף •

=ימים35-התקופה מתקדמת ב

.שבועות שלמים5
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תקופת ניסן 

שנה___ יום שעה

1 4 0

2 5 6

3 6 12

4 7 18

5 2 0

6 3 6

7 4 12

8 5 18

9 7 0

10 1 6

11 2 12

12 3 18

13 5 0

14 6 6

15 7 12

16 1 18

17 3 0

18 4 6

19 5 12

20 6 18

21 1 0

22 2 6

23 3 12

24 4 18

25 6 0

26 7 6

27 1 12

28 2 18

29 4 0

1. 365.25/4=91.3125 (=91d+7.5h) = (13*7d+7.5h)

2.  7.5*4=30h



תקופת שמואל–4עמוד 

.185=ף"הק-ספוריםהקפאלמןולתקופהמחזוריםבהקףף"הקיצוק•
מחזורי185חלפוחיבורואתכותבהואבוהיוםשעדמסבירהמחבר

.חדשמחזורלספורמתחילים(5181)קפא'הומשנת.שנים28שלחמה
שמואלתקופותחליםבהםוהשעותהשבועימיאתהמחברמביאלהלן

הלוחשעותהןכאןהמובאותהשעות.(.נועירובין)התלמודי"עפ
שעוןלפיבערב6)הממוצעתהשקיעהמשעתנמנותהשעותשבוהעברי

.ביוםשעות12-ולבלילהשעות12-לנפרדהואהחישובכאן.(ימינו

'ט-באושעות'ג-בלעולםתחוללשמואלתשריתקופת–ט"גותשרי•
.הלילהאוהיוםשלשעות

שעות'ד-באולעולםתחוללשמואלטבתתקופת-לעולםמ"דיוטבת•
.בלילהביןביוםביןומחצהשעות'י-באוומחצה



תקופת שמואל–4עמוד 

אוהלילהבתחילתאולעולםתחולניסןתקופת–ו"תוניסן•
היוםשל'ובשעהאוהיוםבתחילתאו,(הלילהחצות)'ובשעה

.(היוםחצות)

ומחצה'אבשעהלעולםתחולתמוזתקופת–לדוריםמ"אזותמוז•
.בלילהוביןביוםביןומחצה'זבשעהאו

עלהעודפתשנהלכל-אחתלכלו"אוקחעברואשרח"מכספור•
עםושים.שעותוששאחדיום=ו"אלוקחיםהשלמיםהמחזורים

בשנהתשריתקופתשלשעות'ט-וימים'גלהוסף-צבוריםט"ג
תקופתשלוהשעההיוםאתלקבלכדיחמהמחזורשלהראשונה

.נתונהבשנהתשרי



5עמוד 
שבועות13שהם)יום91הואתקופהכלאורך-קחשבועותעלפרטים•

התקופהשלוהשעההיוםאתלדעתכדי.שעותוחצישבעועוד(בדיוק
השבועותעלהעודפות(וחצישעות7)=הפרטיםאתרקקחהבאה

.השלמים

לחשבניתןתשריתקופתאת–תדיריםהםתשריםשלתקופותובהם•
.זושנהעדחמהבמחזורשחלפוהשניםמספראתמוצאים:זובדרך

9-וימים'גלמכפלהומוסיפיםשעותוששאחדביוםזהמספרמכפילים
מהתוצאהמפחיתים.(במחזורהראשונהבשנהתשריתקופת)שעות

באופן)זולשנהתשריתקופתאתומקבליםהשלמיםהשבועותאת
מהןאחתכשלכלוטבתתמוז,ניסןתקופתאתלחשבניתןדומה

.(הראשונההתקופהשלוהשעההיוםאתמוסיפים



ז"תקופת תשרי בשנת תשע–דוגמא 

:עומדיםאנובהח"כבמחזורהשנהאתלדעתמנתעל•

• 5777 (mod28) = 9

.הגדולהמחזורמתחילתשנים8חלפו•

• 8*1.25+3.375=13.375 ≡ 6.375(mod 7)

. תשיעיתבשבוע בשעה שישי ז תהיה ביום "תקופת תשרי בשנת תשע•



5עמוד 

תקופותיתראת-האחריםכליהואחתלכלומחצהשבעבתוספת•
הקודמתהתקופהעלומחצהשעותשבעהוספתי"עתמצאהשנה

עשרשלשהכעבוראפואתחולהבאההתקופה.לעילכמוסבר
לאחרוחצישעותשבע,(למחרתאו)בשבועיוםבאותושבועות

.הקודמתהתקופהנפלהבההשעה



הצעה למציאת התאריך  -5עמוד  
תחול התקופההעברי בו 

:כדלהלן,שלביםבשלושהמתבצעהחישוב•

כפי)המבוקשתהתקופהשלוהשעהבשבועהיוםחישוב•
.(שראינו

.בקירובהתאריךחישוב•

.בשבועהיוםפ"עהתאריךחישובתיקון•



הצעה למציאת התאריך  -5עמוד  
תחול התקופההעברי בו 

כעשרההואירחחודשיעשרלשניםשמששנתביןההבדלגסבחישוב•
יומייםביןיש(שמששנתרבע)=לתקופהתקופהובין.ימים

.לשלושה

'אחלבוליוםלהוסיףישתשרילתקופת.כגיגגתןלתשריכמהנתיב•
שלהשנייהבשנה,ימים3(ט"ימחזורשל)הראשונהבשנה-בתשרי

.ימים23השלישיתובשנה,יום13המחזור

שלהראשונהבשנהלהוסיףישבטבת–לעדריםכהטוהטבתואל•
השלישיתובשנה,יום15המחזורשלהשנייהבשנה,ימים5המחזור

.ימים25

8הראשונהבשנהלהוסיףישבניסן–כחיחחניסןעלישיםשטוחים•
.ימים28השלישיתובשנהיום18השניהבשנה,ימים

יום11הראשונהבשנהלהוסיףישבתמוז–גשריםלאכאיאתמוזואל•
.יום31השלישיתובשנהיום21השניהבשנה



הצעה למציאת התאריך  -5עמוד  
תחול התקופההעברי בו 

המספרים-סדריםעלחלילהוהעבירם,שנתךעלחלופיםט"מימנה•
שלושכלשלבמחזוריותט"ימחזורבתוךעצמםעלחוזריםל"הנ

יש19-ה,16-ה,13-ה,10-ה,7-ה,4-הבשנהכלומר.שנים
,8-ה,5-הבשנה,הראשונהבשנהכמול"הנהמספראתלהוסיף

השנהשלל"הנהמספראתלהוסיףיש17-ה,14-ה,11-ה
אתלהוסיףיש18-ה,15-ה,12-ה,9-ה,6-בשנה,השנייה
.(השלישיתהשנהשלל"הנהמספר



תוספת ימים לפי שנה ותקופה

שנה במחזור תשרי טבת ניסן תמוז

1,4,7,10,13,16,19 3 5 8 11

2,5,8,11,14,17 13 15 18 21

3,6,9,12,15,18 23 25 28 31



הצעה למציאת התאריך  -5עמוד  
תחול התקופההעברי בו 

ל"הנלמספריםלהוסיףישועוד–וקחםסוףלמחנהמנייןטפול•
ישבמחזור5-הבשנהלדוגמא.ט"יבמחזורהשנהמנייןאת

עברוואם.'וכו12את12-הובשנה5ל"הנלמספרלהוסיף
גדולהואשהתקבלהימיםסךאם-עבוריםקחשלושים

.ימים30ממנולהפחיתיש,משלושים



הצעה למציאת התאריך  -5עמוד  
תחול התקופההעברי בו 

–ישריםכשאינםד"גב"אספות,בחודשהתקופתךאלותמנם•
אתנצליב.ימים4עדשלסטייהותיתכןבקירובהיאהתוצאה
התקופהנופלתבהוהשעהבשבועהיוםעםשקיבלנוהתאריך

ימים'דאו'ג'ב'אלחישובנולהוסיףעלינואםנדעזהולפי
.היותרלכל



חישוב תקופת תשרי של –דוגמא 

ז"שנת תשע

.305במחזורראשונה–ז"תשע•

0d,20h,724pהואז"תשעשנתשלתשרימולד•

'בביוםיהיהבתשרי'א=ה"ריוםולכן"בשבתזקן"כלומר•
.בשבוע

שלתשרישתקופתונקבלבתשרי'א-מהחלימים4נוסיף•
.בתשרי'הבשבועשישיביוםהיתהז"תשעשנת

שישיביוםז"תשעשנתשלתשריתקופתאתקודםמצאנו}•
{בתיקוןצורךאיןכלומר,תשיעיתבשעהבשבוע

שנה 
במחזור

ערכים של 
שארית יוסף

בתוספת מספר 
השנה במחזור

מודולו 
30 ימים

1 3 4 4

2 13 15 15

3 23 26 26

4 3 7 7

5 13 18 18

6 23 29 29

7 3 10 10

8 13 21 21

9 23 32 2

10 3 13 13

11 13 24 24

12 23 35 5

13 3 16 16

14 13 27 27

15 23 38 8

16 3 19 19

17 13 30 0

18 23 41 11

19 3 22 22

ערכים שיש להוסיף לתקופת תשרי



6עמוד 

ט"ימחזורשל17-הובשנההשישיתבשנה-משבטז"יבשש•
.שבטמחודשל"הנהמספריםאתמנה

תעשה את 19-ובשנה ה8-לתקופת תמוז בשנה ה-ט בסיון "י' ח•
.ל בחודש סיון"החישובים הנ

11-בשנה בשמינית בשנה  ה–ט אדר למנות ממירים "א י"י' ח•
.ולא מניסן' ל מאדר ב"מונים את המספרים הנ19-ובשנה ה



6עמוד 

בוהיום-המטריםשאלתכךבכסלו,התקופהבתשרייוםבכמה•
תשרילתקופתהששיםביוםהואל"בחוגשמיםשאלתמתחילה

בשנהוחשוןתשריבחודשיהימיםכמניין)ימים59אחריכלומר
הואבתשריהתקופהיוםחלבוהתאריךלכן.(חסרהאוכסדרה

בברכתומטרטלותןלבקשבגולהיתחילובובכסלוהתאריך
בתשרי'דביוםתחולתשריתקופתאםלדוגמא.השנים

.בכסלו'דביוםיחוללתקופהששיםאז(שהבאנוכבדוגמא)



6עמוד 

יששלמהבשנה-הגשמיםותשאלשלמהשנהבכלאחדנטוש•
יוםלנטושיששלמהבשנהלכןומרחשוןתשריבחדשייום60

התאריךלפניאחדיוםיחוללתקופהששיםויוםמהתאריךאחד
ששיםאזבתשרי'דביוםתחולתשריתקופתאםלדוגמא.בתשרי

.בכסלו'גביוםיחולשלמהבשנהלתקופה

מנה-בשיריםיוםמשוחכשהבאועשריםתשעהמנהחודשימות•
.ח"ראחדיוםרקישהבאלחודשאםימים29בחודש



6עמוד 

אם-בקריםזוגמשוחכשאחריובחודשמונהתהאיוםשלושים•
פשוטה.יום30לחודשמוניםאזח"רימישניהבאלחודש

.ימים354כסדרה–פשוטהבשנה-יוםד"שנמסודרת
.ימים384כסדרהמעוברתבשנה-שחריםד"שפנסדרובעיבור

הימיםעללהוסיףיששלמהבשנה-עליהםיוםהשלמיםעדופים
השלמההשנהימימספרויהיהיוםעודכסדרהשנהשלל"הנ

.מעוברתבשנהיום385-ופשוטהבשנהיום355



6עמוד 

מהשנהיוםלהחסירישחסרהובשנה-מחסריםחסריםיוםומהם•
פשוטהבשנה353החסרההשנהימימספרויהיהל"הנכסדרה

..מעוברתבשנהיום383-ו

כאשרפשוטהבשנה:פירושו-'נ'ג'ב=ן"בג-ן"בגשובתהיה
א"נה"ז.שבתות(50)='ניש'גאו'בביוםחלהשנהראש

א"נהפשוטהבשנהיהיו'האו'זבימיםחלש"רהואם-בפשוט
שבתות(55)ן"הישמעוברתבשנה-ן"הבעיבור.שבתות(51)

מעוברתשנההיאהכללמןיוצאת–שמוריםן"דה"ובבח
.שבתות(54)ן"דרקבהשישה"בחשקביעותה



סימני הקביעות7-14עמוד  

ש"רהיחולהאפשרייםהקביעותסימני14בתוך-ג"בב-ג"בבחלוק•
מעוברתבשנהופעמיים(שהב;חגב)פשוטהבשנהפעמיים'בביום

(כהג)פשוטהבשנהאחתפעםיחול'גביוםש"רהואילו.(שזב;חהב)
.(כזג)מעוברתבשנהאחתופעם

בשנהפעמייםיחולושבתביוםאוחמישיביוםש"רה–פעמיםז"זה"ה•
;חאה)מעוברתבשנהופעמיים(שגז;חאז;שאה;כזה)פשוטה

.(שהז;חגז;שגה



סימני הקביעות7-14עמוד  

כסדרהשנהרקלהיותיכולשלישיביוםשיחולהשנהראש–ך"גזווגים•
.(גכז)מעוברתבשנהוהן(גכה)פשוטהבשנההן

לאלהתקייםיכוליםלאזכבכהקביעותסימני–בכולםזךבךולא•
.מעוברותבשניםולאפשוטותבשנים

פשוטהבשנהלבואיכוללאהחהסימן–לזריםך"הבעיבורהחבפשוט•
מיתר(שונים)=זריםהםובזהמעוברתבשנהלבואיכוללאכ"הוהסימן

והןבפשוטההןלבואשיכולים(האותיותשתיבני)הקביעותסימני
.במעוברת



סימני הקביעות7-14עמוד  

מהן6,אותיותשתיבניקביעותסימני8ישל"הנההסברלפי:לסיכום•
שתיועודמעוברותלשניםוהןפשוטותלשניםהןומשמשותכפולות

מקבליםאנווכךמעוברותלשניםואחתפשוטותלשניםאחתקביעויות
במעוברתבפשוטהסימן:אותיות3בניקביעותסימני14

בחהבחגבח

בשזבשהבש

גכזגכהגכ

השגהשאהש

זחגזחאזח

זשהזשגזש

-----הכזהכ

החא-----הח



סימני הקביעות7-14עמוד  

סימני-ואוריםתומיםלסודכהןעמודעדלחוקיהיהלךזהקביעות•
אותנוישמשווהםהעבריהלוחכללישלהסופיהתוצרהםהקביעות

בעיותולפתורלשאלותלהשיבשיוכלגדולכהןלנושיעמודעדכחוקים
.ותומיםבאורים



חג שמח וכשר


