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 ח" באייר ס'בה "ב
  לשעון קיץ14:30שעה 

 
 לשחזור מהלך קידוש החודש בבית דיןגביית עדות 

 
 .... ז.הופמן ת) עמנואל יחזקאל בן דוד אברהם(רוי ' מופיע העד פרופ

 . מעלה אדומים56/7ממצפה נבו 
 .)קסון התבקש לעבור לחדר אחר בעת גביית העדות'דניאל ג' העד השני הרב פרופ(

האסימוט בו . 272נמצא באסימוט של ידוע לי שמגדל הר הצופים . ראיתי את הירח בהיותי בביתי
 באסימוט של 20:30 צפוי להיות עד עד שעה 19:37 זה היה בשעה 289אני ראיתי את הירח היה 

 ).מערב, מערב צפון (296
מדדתי זאת באמצעות משקפת על חצובה עליה יש .  מעלות בתחילת הראיה14הוא נצפה ברום 

 .19:16 במשקפת ראיתי את הירח בשעה .ראיתיהו בעיני שלי . סימון שנתות של זויות
 . הלכתי להתפלל ערבית והפסקתי לצפות בירח20:13בשעה 

 מהשטח 2%עובי התחום המואר היה להערכתי כ. הירח היה כמו בננה צרה כאשר גבה כלפי מטה
הירח עקב את שקיעת השמש ונע בעקבותיה הירח היה בעת השקיעה ניצב מעל . המואר של הירח
 מקום שקיעת הירח היה צפונה ממקום שקיעת השמש.  השמשלנקודת שקיעת

 3 וכן דוח תצפית מ1 מ1אני מצרף בזאת צילומי הירח מסומנים מ
 .עדותי הינה לפי שעון הקיץ

 
 ח" באייר ס'בה "ב

 לשעון קיץ14:45שעה 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 גביית עדות לשחזור מהלך קידוש החודש בבית דין
 

 ....  ז.קסון ת'דניאל בן מנחם ג' הופיע העד פרופ
 .בגליל התחתון, )בקרוואנים( מצפה נטופה–כתובת 

מעל '  מ576לפיו נתוני המקום היו , gpsבידי היה מכשיר . ראיתי את הירח בהיותי מעל הר טורען
 . דקות22.479 מעלות 35'  דקות וקו אורך מזרחה לגריניץ47.757מעלות 32קו רוחב . םלפני הי

הר טורען גבוה בסביבתו וממנו ניתן להשקיף על שטחים ניכרים מן הארץ צפונה להר ממדבר 
 .סוריה ועד הים התיכון

השתמשתי בעיניים שלי ישירות עם משקפים וגם . בתחילה הצבתי את המכשירים שבידי
כל המכשירים כוילו . כל התצפיות שלי היו במכשירים או במשקפים. פת ובטלסקופבמשק

 .למשקפים שלי
בכוונתי היה לצפות בירח . השתמשתי בנוהלים אסטרונומיים מקובלים כדי למקד את המכשירים

כל השעונים היו מכוילים לזמן התקני . צ אתמול" אחה17הגעתי לפסגת ההר בשעה .  ואף לצלמו
 ).היינו שעון החורף(מקומי לפי השעון ה

לפי . 18:40כ צילמתי ב" אח.18:49 צילומים  במהלך הזמן שעד השעה 5 צילמתי 18:38בשעה 
כ צילמתי צלום אחד כאשר סמון הזמן "תצפית בעיני עם משקפיים בלי מכשירים נוספים ואח

.  צילומים במהירויות צמצם שונות2ואז צילמתי עוד . בדיוק. 18:40במצלמתי הראה את השעה 
 שהירח שקע כ עוד עד" ואח19:20כ עוד פעם ב" ואח19:02 שוב צילמתי את הירח וגם ב18:50ב

צפיתי בירח לפי תנאי השטח גם מעבר לאופק בו הייתי רואהו אילו . 19:43 עד 19:39סופית ב
 .הייתי במקום נמוך יותר
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האסימוט של מקום . 19:43הירח שקע בשעה . 290האסימוט של שקיעת השמש היה בערך 
ת החמה כפי הירח שקע מעט ימינה ממקום שקיע.  מעלות מעל לים15-20שקיעתו היה  בערך 

 מעלות מעל לים הצד הימני של הבננה 25ראיתי את הירח בתחילה בזוית של כ. שסימנתי בצילום
 .שקמרונה היה למטה היה מוטה כלפי מעלה מעט

בתחילה אחרי השקיעה היה חוט ירוק של אור בעת . כ שקע הירח"השמש שקעה בתחילה ואח
קצה . פק מעל לנקודת שקיעת השמשהלבנה היתה אז בערך מאונכת לאו. השקיעה של השמש

בעת השקיעה היה אחוז השטח המואר של . היינו המזרחי היה קצת יותר גבוה, הימני" בננה"ה
 .צלומים נספחים לעדותי .  1-2%כ, לדעתי באומדן, הירח

 
 ח" באייר ס'בה "ב

 לפי לוח הלל השני
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 החלטה

 
אנו מחליטים שלולי הלוח . העדויות היו תואמות מבחינת הצפי האסטרונומי. שמענו את העדים

כדי למנוע פילוג . מול כראש חודש הרי היינו קובעים את היום כראש חודשתאאת הקבוע שקבע 
ודש היינו ראש חודש אייר יהיה ביום השלישי ולא בעם ישראל איננו משנים את המקובל כראש ח

 .לכן אנו גם נמנעים מלהכריז מקודש מקודש. היום
 

  8א ברחוב באר שבע "ק תותב" כאן בירושלים עיהבמותב תלתא כחדא הווינא
 ד"דב מאיר שטיין אב

 מאיר הלוי חקאק דיין
 דוד רושניאק דיין
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