סילבוס לקורס :תפיסת הזמן ביהדותהלוח העברי86375.1.1 ,
שם המרצה :ואלטר שי
סוג הקורס  :שיעור
שנת הלימודים :תש"פ  ,הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות 1 :ש"ש 2 ,נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית :א,ב,ג,ד
דרישות קדם:
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מטרות  /תוצרי
למידה:
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ב.
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ד.
ה.

תיאור הקורס:

 .1מבוא ללוח היהודי:
.1א .מבוא כללי  לוחות שנה ירחיים ושמשיים.
.1ב .קידוש החודש עלפי ראיית הירח החדש.
.1ג .הלוח הקבוע.
.1ד .מושגי יסוד בלוח היהודי.
 .2חלק חשבוני:
.2א .חשבון המולדות.
.2ב .כללי העיבור.
.2ג .הדחיות וטעמיהן.
.2ד .עיקר בהר"ד ועיקר וי"ד.
 .3היסודות ההלכתיים של הלוח היהודי.
.3א .מקורות קלנדריים בחז"ל
.3ב .שיטות הגאונים והראשונים לגבי הלוח וייסודו.
 .4מחלוקות בלוח היהודי:
.4א .מחלוקת רס"ג ור"א בן מאיר.
.4ב .עיגול דרב נחשון גאון :מחלוקת רמ"ז בתימן ולוחות הטור.
 .5הלוח היהודי – עקרונות ויישומים חינוכיים.

הכרת מושגי היסוד של הלוח היהודי.
הקניית יכולת חישוב של לוח השנה היהודי.
העמקת הידע בנושאי הקורס בספרות התלמודית והרבנית.
מתן כלים ללימוד טקסטים הקשורים ללוח היהודי.
הקניית יכולת שילוב תכני הקורס במערכת החינוך הפורמלית.

התוכן הניתן מידי שבוע ,מטלות וחומרי קריאה:
מס'
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נושא ,מטלות וחומר קריאה
 .מבוא ללוח היהודי 4) :מפגשים(
.1א .מבוא כללי  לוחות שנה ירחיים ושמשיים.
.1ב .קידוש החודש עלפי ראיית הירח החדש.
.1ג .הלוח הקבוע.
.1ד .מושגי יסוד בלוח היהודי
 .חלק חשבוני 4) :מפגשים(
.2א .חשבון המולדות.
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.1ב .קידוש החודש עלפי ראיית הירח החדש.
.1ג .הלוח הקבוע.
.1ד .מושגי יסוד בלוח היהודי
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 .חלק חשבוני 4) :מפגשים(
.2א .חשבון המולדות.
.2ב .כללי העיבור.
.2ג .הדחיות וטעמיהן.
.2ד .עיקר בהר"ד ועיקר וי"ד.
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 .היסודות ההלכתיים של הלוח היהודי.
) 2מפגשים(
.3א .מקורות קלנדריים בחז"ל.
.3ב .שיטות הגאונים והראשונים לגבי הלוח וייסודו.
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מחלוקות בלוח היהודי 2) :מפגשים(
.4א .מחלוקת רס"ג ור"א בן מאיר.
.4ב .עיגול דרב נחשון גאון :מחלוקת רמ"ז בתימן ולוחות הטור.
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הלוח היהודי – עקרונות ויישומים חינוכיים.
)מפגש אחד(

חובות הסטודנט
בקורס:

נוכחות לפי דרישות המוסד.
מטלה.
קריאת חומרי לימוד.
מבחן.

אופן ההערכה  הרכב הציון
מרכיב
מבחן

אחוז ציון מינימלי למרכיב
56 100%
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ש' ואלטר ,ריאליה קלנדרית וידע אסטרונומי בסוגיות קידוש החודש ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בראילן ,רמתגן תשע"א
י' לוינגר" ,שלושת סוגי המולדות" ,סיני קיח )ניסןאייר תשנו( ,עמ' עאפב
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