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Mitzvas Kiddush Hachodesh: 
PowerPoint Presentation - Yiddish 

By Rabbi Aron Fried 
 

Grade Level: Middle School 
 
Description: 
This slideshow is designed to help students understand all that is complicated 
about Kiddush Hachodesh! It explains what the moon is, how it seems to change 
in size, Malei & Choser months, Kiddush Hachodesh in the times of Sanhedrin 
versus nowadays, and finally, what takes place during a solar and lunar eclipse. 
Each topic discussed includes graphic illustrations including diagrams and 3D 
animation of the moon’s orbit. The slideshow is primarily in Yiddish but diagrams 
and animations taken from other sources are in English.  
 
 What to download: 

 Download the print-ready PDF file (includes just the lesson plan/instructions 
and images of the slides).  

 Download the PPT for the actual slideshow (does not include lesson 
plan/instructions). 

 

Please note: When choosing an editable file, depending on the version of the 
program that you are using, and the fonts that you have, the document may 
not appear exactly as it was originally intended and/or it may not exactly 
match the PDF that we provide. 

 
Goals/Objectives: 
Students will be able to explain the moon’s path around the earth and the role it 
plays in regarding its size, months and eclipses. They will be able to state how a 
new month was sanctified prior to Hillel Hanasi and how it sanctified nowadays. 
 
Materials Needed: 

 Computer 

 Projector/interactive whiteboard 
 
Instructions: 

1. Familiarize yourself with the slideshow. 
2. Present the slideshow to your students, stopping at regular intervals to 

explain and/or to check for understanding. 
 
 
 



פריעד. ד. הרב  א
ישיבת אורח חיים



מצוות קידוש החודש
הקדמה
וואס איז דאס די לבנה?

די לבנה דרייט זיך ארום די וועלט

טיגכוויאזוי איז די לבנה לי?
זוןלבנה באקומט די שיין פון די די ○



מצוות קידוש החודש
פארוואס ווערט עס קלענער אין גרעסער?

נאר עס קוקט אויס קלענער  . די לבנה אליינס בלייבט די זעלבא
פאר די מענטשען אויף די עדר

 איז ראש חודשווען?
ווען די לבנה טרעפט זיך מיט די זון

Full Moon



מצוות קידוש החודש
:הקדמה

:  ל האבען אויסגערעכענט אז"חז
ווען די לבנה ווערט געבוירען איעדער ראש חודש

אין א האלב טעג פון איין מולד צום    29איז דא 
צווייטען

מוז א יעדער צווייטער חודש האבען  : ממילא
נאך א טאג

טעג אין די צווייטער האט  29איין חודש האט 
30



מצוות קידוש החודש

 ָחֵסרטעג הייסט  29א חודש וואס האט
 ָמֵלאטעג הייסט  30א חודש מיט

 ח איז די אלטע חודש מלא"טעג רצוויי
ח איז די אלטע חדש חסר"איין טאג ר

ה"כסליו תשע
ח טבת"ר= מלא 

טאג 2

ה"טבת תשע
ח שבט  "ר= חסר 

טאג 1

ה"שבט תשע
ח אדר  "ר= מלא 

טאג 2



מצוות קידוש החודש

מקור המצוה
 פרשת בא(ַהחֹוֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ַחָדִׁשים(

  דער תורה האט געהייסען אז מען זאל קובע זיין ראש
חודש ווען עס איז דא א נייע לבנה

מען איז עס מקיים  :
 זען( ריאוה על פי(
 לוח(חשבון(



על פי ריאוה  
 סטער טאג'30בית דין ווארט די

אדר' אויב קומען עדים איז די טאג א
שבט' אויב קומען זיי נישט איז די טאג ל

' א
שבט

'  ל
טבת

' א
שבט



היפי ראעל 
קבלת עדים

חקירת עדים
גמר דין
 ְמקּוָדשאמירת
אבוקות של אש

 הר הזיתים
עד פומפדיתא שבבבל



פ חשבון"ריאוה אין עעל פי 
די קילקול פון די כותים

זיי האבען געמאכט א פייער כדי צו צימישען
תקנת שליחים

מען איז נישט אנגעקומען אין צייט
ספיקא דיומא



תיקון הלוח
  הלל הנשיא

מען האט אוועק געשטעלט א חשבון
פון איין מולד צום צווייטען איז אייביג דא:

)טעג 29(ט יום "כ○
)שעה 12(ב שעות "י○
חלק 1מינוט אין  44) = 793(ג חלקים "תשצ○

חלקים   1080ל זענען צוטיילט אויף "די שעות פון חז[1 Hour = 60 min. = 1080]

 1חלקים                       18א יעדע מינוט פון אונז איז min. = 60 sec. = 18]   [

די סימן איז כט יב תשצג

1080

540

270810

90

180

360

450630

720

900

990



מהלך הלבנה
 א ליקוי חמה(Solar Eclipse)

געשעט ווען די לבנה שטערט די שיין פון די זון
א ליקוי לבנה(Lunar Eclipse) 

געשעט ווען די וועלט שטערט די שיין פון די זון
 געשעט עס נישט א יעדע חודשפארוואס  ?

)  angle(ווייל די לבנה לויפט זייטלעך



מהלך הלבנה
 נאר געשען ראש חודשא ליקוי חמה קען

 לחודשו "נאר געשען טליקוי לבנה קען א



מהלך הלבנה
  ליקוי חמה


