
 הכנס השמונה־עשר
 לענייני קידוש החודש,

 זמנים בהלכה
ואסטרונומיה יהודית

מייסד רעיון הכנסים )החל מניסן תשנ"ד(: ר' שמחה ולנר ז"ל, נלב"ע ט"ז בשבט תשע"א 
הכנס לע"נ רחל ואלטר ע"ה בת צבי ז"ל, נלב"ע ד' בניסן תשע"ג

ב"ה

 ציבור הלומדים הרחב מוזמן לכנס
שייערך בעז"ה ביום שלישי, כ"ט בניסן 

ה'תשע"ז )25 באפריל( באולם בית הכנסת 
"בית זלצר", רח' הבעש"ט 22, רחובות.

בין ההרצאות תערכנה הפסקות של 10-5 דקות.
ההשתתפות בכנס )כולל כיבוד קל( בעלות 50 ₪ למשתתף.

עלות לאברכים, תלמידי ישיבות, סטודנטים, חיילים – 30 ₪.  עזרת נשים פתוחה. 
כיבוד קל יוגש במהלך היום.

swa@zahav.net.il ; 054-4236282 'לבירורים: טל' 8566560 08; טל

- ם  ו הי - סדר 

התכנסות ורישום. )מנחה גדולה למעוניינים( 13:30  

 14:00 
ד"ר ערן רביב, המחלקה למתמטיקה, אוני' בר אילן:

חישובים מתקדמים במולדות הלוח בעזרת לוח ס"א ראשים.

 15:00 
הרב שמואל יצחק שטיינפלד, מחבר ספר "פלג המנחה":
שיטת בעל 'שלחן ערוך' בשיעור מיל ושאר זמני היום.

 16:00 
ד"ר יאיר הלוי, המכון הגבוה לתורה והמחלקות למתמטיקה ולמדעי המחשב, 

אוני' בר-אילן: שמירת שבת בתנאי שביה ואי-ודאות.

 17:00 
פרופ' עלי מרצבך, המחלקה למתמטיקה, אוני' בר אילן:

הצגת מבנה ספר עתידי בנושא הלוח העברי.

 17:30 
תפילת מנחה והפסקה קצרה.
יריד ספרים ותוכנות במקום.

 18:00 
הרב אליעזר פישר, מחבר ספר "האיצטגנינות באספקלריה של תורה":

קידוש החודש והאדם.

 19:00 
 הרב שמחה גרשון בורר, מודיעין עילית: סוגיית בין השמשות בתלמודים:

עיון בכתבי היד של הבבלי ובמקבילה שבירושלמי.

 20:00 
ר' גדי איידלהייט, רכז האגודה לצפייה בירח החדש:

"פעמים בא בארוכה ופעמים בא בקצרה". תחזית אסטרונומית.

תפילת ערבית

מנחה הכנס: שי ואלטר, ראש מכון "סוד העיבור".

 מכון      וד העיבור

לחקר קידוש החודש והאסטרונומיה היהודית

swa@zahav.net.il ; 054-4236282 'טל

בית זלצר
בית כנסת ומרכז קהילתי

עמותת מעלות יוסף
רח' הבעש"ט 22, רחובות
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סיור בר מˆוו‰ מר˙˜ 
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 ˘ל ‰טלי˙ ו‰˙פילין
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סיור בר מˆוו‰ מר˙˜ 
ל‰כר˙ ˙‰ליכי ‰ייˆור
 ˘ל ‰טלי˙ ו‰˙פילין

בחסו˙ מ˘כן ‰˙כל˙

סיור בר מˆוו‰ מר˙˜ 
ל‰כר˙ ˙‰ליכי ‰ייˆור
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להזמנת הרצאות בנושא קידוש החודש ואסטרונומיה יהודית

נעה: 050-8312838


