
 

 

 

 בפרט  עם ו , ב טבע ב אביב  ה   -  שמור את חודש האביב 

 ילות לתיכון  פע 
 
 

 . זיכרון שירי אביב משחק /  תחרות מציאת שירי אביב – משחק פתיחה אביבי .1

המצורפות.   השאלותנספח(, יקרא ויענה על  שיר )מבין ארבעת השירים ב  התלמידים יבחרו  –  שיר האביב הקטן .2

 ? מה מאפיין את האביב על פי השיר - שאלת המפתח בתשובות. ומשתפיםליאה, תכנסים בממלאחר מכן, 

 איך האביב משפיע עלי )אם בכלל(?  אור של האביב שאני מזדהה איתו?ית קיים בשיריםהאם :  דיון .3

 מקראה  קטעיאביב ב – היום אתם יוצאים בחודש האביב .4

 בנספח. מצורף  – וחג הפסח )בלי העומר( םיציאת מצריאת קטעי המקרא על  נקרא •

   :  דיון •

o ן באופן זה )ולא החודש הראשון חודש  המועד מצוי  ', ומדועחודש האביב'חשוב ציון המועד    מדוע

 ניסן(?

o מנחות שיש    –  הם הציוויים הצמודים לציון החג? )ציון החג בארץ, ביכורים, פטר רחם, קורבנותמ

וכן מחויבות    ,, לאדמה ולטבעול. מציין קשר לארץלפני שמתחילים להשתמש ביב   אלוהיםלהביא ל

 ('יש'להפריש מן ה

o אביב מציין התחלה חדשה, פריצה ובקיעה של הטבע, אפשרות פיזית  רות ואביבימה הקשר בין ח( ?

 לצאת להיות בחוץ, אופטימיות(

 .קוראים את הקטע על העומר •

 –טקס הנפת העומר    מקיימים את  ,חג הפסח  אחר ליום   ,עם תחילת קציר השעורים  –הסבר: מצוות העומר   •

וניתן לכהן  אחרלשיבולים הראשונות שנקצרו שניתנות לכהן. רק   ניתן להתחיל להשתמש    , שהונף העומר 

קציר השעורים והמתנה להבשלת  זמן    ,ספירת העומרביבול )כמו ביכורים של כל יבול(. ממועד זה מתחילה  

שמחות. מאוחר    ן בוי, שאזמן של מתחלכן    ,זהו זמן של דאגה האם היבול יעלה יפהעבור החקלאי,  ה.  החיט

על   שמחה  לארץ,  קשר  מבטא  העומר  הנפת  טקס  עקיבא.  רבי  תלמידי  בקרב  המגפה  סיבת  נוספה  יותר 

 הנים(.תחילת הבשלת היבול, ומחויבות למצוות האל ולקיום המערכת השילטונית והרוחנית )הכ

 ומצוות אלו?  ועדים אלו?כיצד מתחבר העומר לתכנים של פסח ושל החרות? מדוע מוצמדים מ: דיון •

מה משותף לתכני השירים והיחס האישי  איזה קשר ניתן למצוא בין החלק הראשון לחלק השני? : סיכוםדיון ל .5

 ים ומצוות הפסח והעומר?לאביב לבין הסיפור הלאומי יציאת מצר

 

יב? אבמה חשיבות האביב? מה מציין הלנסות לענות:  ו  ,רושיניתן לקרוא את הקטע מהתלמוד והפ  ראש:  ותלילמגד

עיבור השנה? איזה יחס לזמן ולטבע מערכת עיבור השנה מבטאת? מה מידע    משמעותהוא סימן משמח? מה    למה

 זה מוסיף על הקשר בין הטבע הפרט והעם? 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דה עמיחי / יהו   ו  כשהמים לוחצים בעז י עכש 
 

 ו כשהמים לוחצים בעז יעכש

 על קירות הסכרים,

 ת, דות הלבנות, השבוו כשהחסייעכש

 נהפכות באמצע הרקיע ללהקות מטוסי סילון, 

 שוב נחוש כמה חזקות הצלעות,

 וכמה אמיץ האויר החם בתוך הריאות, 

 וכמה העזה נחוצה לאהוב בשפלה הגלויה, 

 כשהסכנות הגבוהות מקומרות מעל, 

 רושה וכמה אהבה ד

 למלא את כל הכלים הריקים

 ואת השעונים שהפסיקו למנות זמן, 

 כמה נשימה, ו

 של נשימה, סופה 

 האביב הקטן. -לשיר את שיר
 

 מאילו עולמות תוכן לקוחות המטפורות בשיר?  •
 מה תפקיד האהבה בשיר?  •
 מה מקום האביב? מה מאפיין אותו?  •

 
 חל ר ָאִביב /  

 הלשר
  

ַכְחִתי ְתִריִסים ְלַהְבִריַח,  ֲהשָׁ

ַעְלִתי ַכִדין?   –ִאם ַדְלִתי ֹלא נָׁ

ִגיַח,  ה ְוהֵּ עָׁ ן ַהשָׁ  הּוא ִכּוֵּ

ִעיר, ְוִהְסִעיר, ְוִהְרִנין.   ְוהֵּ
  

יִני  ה   –ַמה בֵּ טָׁ יֶנָך,  –ַהְשקֵּ  ּובֵּ

ב? ַאְדמֹוִני, ְמֻבשָׁ   ם, ְוִנְלהָׁ

ִניס ִמפָׁ  ַדע ְלהָׁ יְך אֵּ  ֶניָךאֵּ

ו?   ֶאת ֲאֶשר ִלי ָאַגְרִתי ַבְסתָׁ
  

ְך ְבַזַעם?   ַהֶאְרַגז?  ַהֶאְגַער בָׁ

 ַהַאְרִחיק ִמְגבּוִלי? אֹו אּוַלי...

 אֹו אּוַלי ֶאְתַרֶצה ַאְך ַהַפַעם, 

 ַרק ַהַפַעם...  ַהַפַעם ְוַדי! 
 

 אביב, ניסן תרפ"ו -תל
 

 לעומת הדוברת? ?(האביבהנושא )מאפיין את  מה  •
 "להניס מפניך" ואת מה? מדוע יש   •
 נושא )האביב(?מה מערכת היחסים בין הדוברת ל  •

 רחל ָאִביב /  
 למ.ב.

 
 : 1909* ציטוט מתוך שיר מאת סשה צ'רני משנת 

  
ם ַוְיִחי. רּוַח קָׁ  "ָאִביב.  הָׁ

-)תרגום: אלי בר ַפח רּוִחי?" ֶאת ִמי ֹאַהב, ִתי
 (יהלום

   

ַני ְוִהנֵּ    –הּו שּוב ְלפָׁ

ל, ְמַפיֵּס  א, ְמַשדֵּ  ִמְתַחטֵּ

ה  ּוַמְדִליק ְבִלִבי ְמדּורָׁ

 ִכְבַחג ֶשל ַבַעל ַהנֵּס. 
  

ֶדה ְבִריִתי,  י ַהשָׁ  ִעם ַאְבנֵּ

ֶתר ַהיָׁם, ִעים ְבסֵּ  ִלי רֵּ

נֹות ָאִבין   ְוִשיַחת ִאילָׁ

בֹוןִכְשֹל ם. ֹמה ַהנָׁ ָאדָׁ  בָׁ
  

ה   ִבי ִניב,  ְלקֹולֹות ַהַלְילָׁ

 –ְלֶחְדַות ַהֶשֶמש ַביֹום  

 ַהֲאִני ַאְכִלים ֶאת ַהיָׁד

לֹום?   ַהּמּוֶשֶטת ִלי ְלשָׁ
  

 אדר, תרפ"ט 
 
 

 על מי מדבר הבית הראשון?  • 
 מה הקשר בין הדובר/ת לבין הטבע? •
 מאפיין את האביב? מה הוא עושה לדוברת?מה  •

 רחל /    ָאִביב 
  

עֹודֹו: ִמְתַגֶלה ְבַמְפִתיע ֶזה מֵּ  כָׁ
ב, ִשיַח ַללֵּ ִשיַח, מֵּ  ּומֵּ

  –ְבִלי ֹאֶמר 
 ַרק ֶרֶמז, ַרק ִזיע. 

  

ִנים, ר ְדחּויָׁה, ֲאֹפַרת פָׁ דֵּ  ֶאל גָׁ
ה ַלג עָׁ ל,ַרַבת ַהְכנָׁ  ֹורָׁ

ִנים ַעִליִזים  ל  –ַקְבצָׁ   –ַסְביֹון ְוַחְרדָׁ
ְך.   ִנְדַחִקים ַבסָׁ

  

ה    ַוֲאִני.  –ִציץ ַהִגנָׁ
ַמִים    ַוֲאִני.  –עֹוף ַהשָׁ

ָאבִ  ְך! –יב ֶשִהִגיַעִני ְלַחג הָׁ  ְיֹברָׁ
  

 אדר תר"ץ 

 
 ? מי הוא "כזה מעודו •
 מה ומי היא מסמלת?  ?תפקיד הגדרמה  •
 ? ת לטבען הדוברהקשר המתואר בימה  •
 מה מקום האביב? מה מאפיין אותו?  •



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ם יציאת מצרי 

כֹור אֶ -ֹמֶשה ֶאל  ַוֹיאֶמר ם, זָׁ עָׁ אֶתם  -תהָׁ ה ֶאְתֶכם ִמֶזה; בֵּ מִ   ִמִּמְצַרִיםַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיצָׁ ִדים, ִכי ְבֹחֶזק יָׁד, הֹוִציא ְיהוָׁ ית ֲעבָׁ

ץ.  ְוֹלא מֵּ חָׁ ל,  ֹיְצִאים,  ַהיֹום    יֵָּאכֵּ ַאֶתם  ָאִביב ְבֹחֶדש ,  הָׁ יָׁה   .,  ה  -ִכי  ְוהָׁ ְיהוָׁ ְוהָׁ -ֶאלְיִביֲאָך  ְוַהִחִתי  ַהְכַנֲעִני  ְוַהִחִּוי  ֶאֶרץ  ֱאֹמִרי 

ֲאֶשר   ַבְדתָׁ  ֲאבֹ לַ   ִנְשַבעְוַהְיבּוִסי,  ְועָׁ ש;  ּוְדבָׁ ב,  לָׁ חָׁ ַבת  זָׁ ֶאֶרץ  ְך,  לָׁ ֶתת  לָׁ ַהֶזה.-ֶאתֶתיָך  ַבֹחֶדש  ַהֹזאת,  ה  ֲעֹבדָׁ , יִָׁמים  ִשְבַעת   הָׁ

ה. ַליהוָׁ ַחג,  ַהְשִביִעי,  ּוַביֹום,  תַמצֹות   ֹתאַכל ַמֹצת;  ל, אֵּ יֵָּאכֵּ ַהיִָׁמים; ְוֹלא,  ִשְבַעת  ֶאה  -,  ְוֹלא  ְלָךיֵּרָׁ ץ,  מֵּ ְשֹאררָׁ יֵּ -חָׁ ְלָך  --ֶאה 

ל לֵּאֹמר:  ְוִהַגְדתָׁ   ְגֻבֶלָך.-ְבכָׁ ַההּוא  ַביֹום  ה     ְלִבְנָך,  ְיהוָׁ ה  שָׁ עָׁ ֶזה,  ִים.ִליַבֲעבּור  ִמִּמְצרָׁ אִתי,  ְבצֵּ יָׁה    ,  ְלאֹות    ְוהָׁ יְָׁדָך, -ַעלְלָך 

י בֵּ רֹון  ה,  ּוְלִזכָׁ ְיהוָׁ תֹוַרת  ִתְהֶיה  ְלַמַען  יֶניָך,  עֵּ ֲחזָׁ בְ   ִכי    : ְבִפיָךן  ִים.יָׁד  ִמִּמְצרָׁ ה  ְיהוָׁ הֹוִצֲאָך  ה,  ַמְרתָׁ    קָׁ ַהֹזאת, -ֶאת  ְושָׁ ה  ַהֻחקָׁ

ּה, ִמיִָׁמים,  הְלמֹוֲעדָׁ  .יִָׁמימָׁ

 ( י-ב, יג שמות)

 

 חג הפסח חג האביב 

ה. נָׁ ֹחג ִלי ַבשָׁ ִלים, תָׁ ֹלש ְרגָׁ ָאִביב, ִכי ֲאֶשר ִצִּויִתָך  ִשְבַעת יִָׁמים ֹתאַכל ַמצֹות כַ --ַחג ַהַּמצֹות, ִתְשֹמר-ֶאת שָׁ ד ֹחֶדש הָׁ ֹו  ב -ְלמֹועֵּ

ִים אתָׁ ִמִּמְצרָׁ ם.-; ְוֹלאיָׁצָׁ יקָׁ ַני, רֵּ אּו פָׁ ה, ְבָאְסְפָך  יֵּרָׁ נָׁ את ַהשָׁ ָאִסף ְבצֵּ ֶדה; ְוַחג הָׁ י ַמֲעֶשיָך, ֲאֶשר ִתְזַרע ַבשָׁ ִציר ִבכּורֵּ ְוַחג ַהקָׁ

ֶדה.-ַמֲעֶשיָך ִמן-ֶאת ֹלש  ַהשָׁ ִמים, פְ   שָׁ נָׁהעָׁ ל--ַבשָׁ ֶאה, כָׁ ה. -ָך, ֶאלְזכּוְר -יֵּרָׁ ָאֹדן ְיהוָׁ י, הָׁ  ְפנֵּ

 ( יז-, ידשמות כ"ג)

 

ָאִביב ִשְבַעת יִָׁמים ֹתאַכל ַמצֹות ֲאֶשר ִצִּויִתָך,  --ַחג ַהַּמצֹות, ִתְשֹמר-ֶאת ד ֹחֶדש הָׁ ִים.    :ְלמֹועֵּ אתָׁ ִמִּמְצרָׁ ָאִביב, יָׁצָׁ   ִכי ְבֹחֶדש הָׁ

ל רֶ פֶ -כָׁ לֶטר  ְוכָׁ ִלי;  פֶ -ֶחם,  ר,  כָׁ ִתזָׁ ֶשה. ִמְקְנָך  וָׁ שֹור  ְוִאם  ֶטר  ְבֶשה,  ִתְפֶדה  ֲחמֹור  ֶניָך -ּוֶפֶטר  בָׁ ְבכֹור  ֹכל  ַוֲעַרְפתֹו;  ִתְפֶדה  ֹלא 

ם. -ִתְפֶדה, ְוֹלא יקָׁ ַני רֵּ אּו פָׁ  יֵּרָׁ

 (כ-, יחשמות ל"ד)

 

ֶאת  מֹור,  פֶ -שָׁ ִשיתָׁ  ְועָׁ ָאִביב,  הָׁ ֱאֹלֶהיָך:חסַ ֹחֶדש  ה  ַליהוָׁ ָאִביב,    ,  הָׁ ְבֹחֶדש  ִמִּמְצַרִיםה  ִכי  ֱאֹלֶהיָך  ה  ְיהוָׁ ה.--ֹוִציֲאָך  ְילָׁ     לָׁ

ֲאֶשר קֹום  ַבּמָׁ ר,  קָׁ ּובָׁ ֹצאן  ֱאֹלֶהיָך,  ה  ַליהוָׁ ֶפַסח  ַבְחתָׁ  ם.-ְוזָׁ שָׁ ְשמֹו  ן  ְלַשכֵּ ה,  ְיהוָׁ יִָׁמים -ֹלא  ִיְבַחר  ִשְבַעת  ץ,  מֵּ חָׁ יו  לָׁ עָׁ ֹתאַכל 

יו ַמצֹות ֶלֶחם ֹעִני:-לאכַ תֹ  לָׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִיםִכי ְבִחפָׁ    עָׁ אתָׁ מֵּ י ַחֶייָך.-ְלַמַען ִתְזֹכר ֶאת--זֹון, יָׁצָׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֹכל ְימֵּ אְתָך מֵּ  יֹום צֵּ

 ( ג-, אדברים ט"ז)

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 מצוות העומר 

י ֹקֶדש, ֲאֶשר  ד אֵּ ה, ִמְקרָׁ י ְיהוָׁ ֶלה מֹוֲעדֵּ ם, בְ -אֵּ ם.מִתְקְראּו ֹאתָׁ ר ַלֹחֶדש  ה   ֹוֲעדָׁ שָׁ ה עָׁ עָׁ ִראשֹון, ְבַאְרבָׁ ִים:בֵּ --ַבֹחֶדש הָׁ ַעְרבָׁ    ין הָׁ

ה. ַליהוָׁ ה:  ו   ֶפַסח,  ַליהוָׁ ַהַּמצֹות  ַחג  ַהֶזה,  ַלֹחֶדש  יֹום  ר  שָׁ עָׁ ה  לּו.   ּוַבֲחִמשָׁ ֹתאכֵּ ַמצֹות  יִָׁמים,  ִראשֹון,    ז   ִשְבַעת  הָׁ ַביֹום, 

א ִיהְ -ִמְקרָׁ ליֶ ֹקֶדש,  ֶכם; כָׁ ה, ֹלא ַתֲעשּו-ה לָׁ אְוִהְקַרְבֶתם אִ   ח   .ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָׁ יִָׁמים; ַביֹום ַהְשִביִעי ִמְקרָׁ ה, ִשְבַעת  -ֶשה ַליהוָׁ

ל ה ֹלא ַתֲעשּו.-ֹקֶדש, כָׁ     ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָׁ

ה, ֶאל  ט ר ְיהוָׁ ר ֶאל  י    ֹמֶשה לֵּאֹמר.-ַוְיַדבֵּ ל, ְוָא-ַדבֵּ אֵּ י ִיְשרָׁ ֶהם, ִכימַ ְבנֵּ ֹבאּו ֶאל-ְרתָׁ ֲאלֵּ ָארֶ -תָׁ כֶ הָׁ ן לָׁ ם, ּוְקַצְרֶתם ץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

ּה-ֶאת אֶתם ֶאת--ְקִצירָׁ אִשית ְקִציְרֶכם, ֶאל-ַוֲהבֵּ ן. -ֹעֶמר רֵּ ִניף ֶאת  יא   ַהֹכהֵּ ת, -ְוהֵּ ֳחַרת, ַהַשבָׁ ה, ִלְרֹצְנֶכם; ִמּמָׁ י ְיהוָׁ ֹעֶמר ִלְפנֵּ הָׁ

ן. ִמים בֶ -ִשיֶתם, ְביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאתעֲ וַ   יב   ְיִניֶפנּו, ַהֹכהֵּ ֹעֶמר, ֶכֶבש תָׁ ה. -ןהָׁ ה, ַליהוָׁ י ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת   יג   ְשנָׁתֹו ְלֹעלָׁ תֹו ְשנֵּ ּוִמְנחָׁ

ה  ה ַבֶשֶמן, ִאֶשה ַליהוָׁ יַח ִניֹחַח;--ְבלּולָׁ ִלי ְוַכְרֶמל ֹלא  יד   ְוִנְסֹכה ַיִין, ְרִביִעת ַהִהין.   רֵּ --הֶעֶצם ַהיֹום ַהזֶ -אְכלּו, ַעדתֹ   ְוֶלֶחם ְוקָׁ

ְרבַ -ַעד ֲהִביֲאֶכם, ֶאת יֶכם:קָׁ יֶכם.  ן ֱאֹלהֵּ יֶכם, ְבֹכל ֹמְשֹבתֵּ ם ְלֹדֹרתֵּ    ֻחַקת עֹולָׁ

ת, ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם, ֶאת  טו ֳחַרת ַהַשבָׁ ֶכם, ִמּמָׁ ה:-ּוְסַפְרֶתם לָׁ תֹות, ְתִמיֹמת ִתְהיֶ    ֹעֶמר ַהְתנּופָׁ ה.יֶשַבע ַשבָׁ ֳחַרת   טז    נָׁ ַעד ִמּמָׁ

ת ַהְשִביִעת, ִתְסְפר ה.   ּו ֲחִמִשים יֹום; ְוִהְקַרְבֶתםַהַשבָׁ ה, ַליהוָׁ שָׁ ה ֲחדָׁ ה, ְשַתִים ְשנֵּי    יז    ִמְנחָׁ ִביּאּו ֶלֶחם ְתנּופָׁ יֶכם תָׁ ִמּמֹוְשֹבתֵּ

ה:--ֶעְשֹרִנים ָאֶפינָׁ ץ תֵּ מֵּ ה, חָׁ ה.יה ִבכּוִרים, לַ    ֹסֶלת ִתְהֶיינָׁ ִשים  -ְוִהְקַרְבֶתם ַעל  יח   וָׁ ה, ּוַפר ַהֶלֶחם, ִשְבַעת ְכבָׁ נָׁ ְתִמיִמם ְבנֵּי שָׁ

ִים:-ֶבן ְשנָׁ יִלם  ְואֵּ ד,  ֶאחָׁ ר  קָׁ יחַ    בָׁ רֵּ ה  ִאשֵּ יֶהם,  ְוִנְסכֵּ ם  תָׁ ּוִמְנחָׁ ה,  ַליהוָׁ ה,  ֹעלָׁ ה. -ִיְהיּו  ַליהוָׁ ְשִעיר  יט   ִניֹחַח  ִעִזים -ַוֲעִשיֶתם 

ה, לְ  נָׁ ִשים ְבנֵּי שָׁ י ְכבָׁ את; ּוְשנֵּ ד, ְלַחטָׁ ִמים.ֶזבַ ֶאחָׁ ִניף  כ   ח ְשלָׁ ה, ַעל  ְוהֵּ י ְיהוָׁ ה, ִלְפנֵּ ם ַעל ֶלֶחם ַהִבֻכִרים ְתנּופָׁ ן ֹאתָׁ י,  -ַהֹכהֵּ ְשנֵּ

ן. ה, ַלֹכהֵּ ִשים; ֹקֶדש ִיְהיּו ַליהוָׁ אֶתם ְבֶעצֶ   כא   ְכבָׁ אּוְקרָׁ ֶכם-ם ַהיֹום ַהֶזה, ִמְקרָׁ ל--ֹקֶדש ִיְהֶיה לָׁ ה, ֹלא ַתֲעשּו:-כָׁ    ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָׁ

ם   לֻחַקת עֹולָׁ יֶכם.-ְבכָׁ יֶכם, ְלֹדֹרתֵּ ְדָך ְבֻקְצֶרָך, ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, ֹלא -ְקִציר ַאְרְצֶכם, ֹלא-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת  כב   מֹוְשֹבתֵּ ְתַכֶלה ְפַאת שָׁ

ט; ֶלעָׁ  יֶכם.ְתַלקֵּ ה ֱאֹלהֵּ ם, ֲאִני ְיהוָׁ  ִני ְוַלגֵּר ַתֲעֹזב ֹאתָׁ

 (ויקרא כ"ג)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 בבלי מסכת סנהדרין י"א עמוד ב 

מעברין,    –ל שנים מהן  ע   תנו רבנן: על שלשה דברים מעברין את השנה: על האביב ועל פירות האילן, ועל התקופה.

 על התקופה.  :אומר , רבן שמעון בן גמליאלשמיחין  כלה  -מהן  דאביב אחש  בזמן ו .על אחד אין מעבריןו

 

 : פרוש שטינזלץ

פירות האילן  ועל  זמן הבשלת השעורים  עדיין  הגיע  על האביב שלא  על שלושה דברים מעברין את השנה,  שנינו: 

 הגיעה התקופה )זמן שיוויון היום והלילה האביבי( לפני פסח. ומעירים: על   שלא הבשילו עדיין, ועל התקופה שלא

השלישי היה  לא  אם  גם  מעברין  מהן  מהןשניים  אחד  אביב  שהיה  ובזמן  מעברין,  אין  אחד  ועל  כי   -,  שמחין  הכל 

חדש  פעמים אחרות כבר הבשילה התבואה, ועושים בכל זאת חודש נוסף הרי אסורה התבואה באכילה מפני איסור  

 תקופה. דבר זה לא היה ברור כל צרכו.ואילו כשמתחשבים באביב אין חשש כזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר על ה

    דף ד, ב פרק א הלכה ב גמרא   מסכת סנהדרין פרק א תלמוד ירושלמי  

מעברין    על שנים מעברין על אחד אין   על שלשה סימנין מעברין את השנה על אביב ועל התקופה ועל פירות האילן.

על שלש ארצות    ב"ג אומר אף על התקופה.וכשהיה אביב אחת מהן היו שמיחין רש   ואם עיברוה הרי זה מעוברת.

  מעברין לשנה על יהודה ועל עבר הירדן והגליל על שתים מעברין על אחת אין מעברין ואם עיברוה אינה מעוברת.

אין מעברין לא מפני הצינה ולא מפני הגשמים ואם    ה.וכשהיתה יהודה אחת מהן היו שמיחין מפני שהעומר בא ממנ

 אין מעברין לא מפני הגדיים ולא מפני הגוזלין ולא מפני החלב.  עיברוה אינה מעוברת.

 הלכות קידוש החודש פרק ד   -להרמב"ם   " "משנה תורה 

אדר  --ה שני אדריןשנה מעוברת, היא שנה שמוסיפין בה חודש; ואין מוסיפין לעולם אלא אדר, ועושין אותה שנ  א

האביב, כדי שיהא הפסח באותו זמן, שנאמר "שמור, את   מפני זמן--ומפני מה מוסיפין חודש זה   ראשון ואדר שני.

, היה הפסח בא פעמים בימות ולולא תוספת החודש הזה   (, שיהיה חודש זה בזמן האביב.דברים טז,אחודש האביב" )

 החמה, ופעמים בימות הגשמים.

סימ  ב שלושה  השנהעל  את  מעברין  האילן.--נין  פירות  ועל  האביב,  ועל  התקופה,  מחשבין,  --כיצד   על  דין  בית 

מעברין אותה השנה, ויעשו אותו ניסן אדר שני,  --אם תהיה תקופת ניסן בשישה עשר בניסן, או אחר זמן זה   ויודעין:

 מן אחר.י שיהיה הפסח בזמן האביב; ועל סימן זה סומכין ומעברין, ואין חוששין לסיכד

וכן אם ראו בית דין שעדיין לא הגיע האביב, אלא עדיין אפל הוא, ולא צמחו פירות האילן, שדרכן לצמוח בזמן   ג

לשישה  --הפסח קודם  שהתקופה  פי  על  ואף  השנה;  את  ומעברין  אלו,  סימנין  שני  על  הן  סומכין  הרי  בניסן,  עשר 

פה בשישה עשר בניסן, וכדי שיהיו הפירות צומחין כדרך מעברין, כדי שיהיה האביב מצוי להקריב ממנו עומר התנו

 כל זמן האביב.

ואם הגיע האביב בשתי ארצות מאלו,     על ארץ יהודה, ועל עבר הירדן, ועל הגליל.--ועל שלוש ארצות היו סומכין באביב  ד 

ואלו הן    צמחו פירות האילן.מעברין, אם עדיין לא  --אין מעברין; ואם הגיע באחת מהן, ולא הגיע בשתיים --ובאחת לא הגיע 

 הדברים שהן העיקר שמעברין בשבילן, כדי להיות השנים שני חמה.

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0516.htm#1


 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 שיר השירים מגילת חג הפסח 

קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעפר האילים, הנה זה עומד אחר  

. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך. כי הנה הסתו עבר,  החלנות מציץ מן החרכים-כתלינו משגיח מן

הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה והגפנים  לך לו.  הגשם חלף ה 

 . סמדר נתנו ריח, קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך

 (יד-ח , שיר השירים ב)


