מתוך: מדריך למורה לספר במדבר לכיתה ח' בביה"ס הממלכתי דתי, הוצאת רכגולד, ירושלים התשנ"ב

תאריכים מרכזיים בספר במדבר
הספר פותח בציון תאריך: "באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים" (א', א).
* בפרק ז', א: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן…".
התאריך המדויק מופיע בשמות מ', יז: "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן".
למעשה, לפי רציפות המאורעות היה צריך ספר במדבר להיפתח בעניין זה (ראה רש"י, ט', א, ד"ה: "בחדש הראשון"). כשנדון בפרק עצמו, נדון גם בכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (וראה גם רמב"ן, ט', א).
* בפרק י', יא-יב: "ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת. ויסעו בני-ישראל…".
רש"י על אתר (י', יא) מראה, כי הם שהו בסיני שנה פחות עשרה ימים.
* בפרק כ', א: "ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון, וישב העם בקדש…".
בפסוק עצמו חסר ציון השנה, אולם נראה שחלפו מיציאת מצרים עד המתואר בפסוק זה ארבעים שנה (ראה רש"י). רשב"ם מוכיח את הדברים מתוך סדרת מסעי. בהמשך הפסוק מדובר על מותה של מרים בקדש: "וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם". והרי אהרן אחיה מת אחריה, ובסדרת מסעי נאמר (פרק ל"ג, לו-לח): "ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן היא קדש. ויסעו מקדש ויחנו בהר-ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על-פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחדש החמישי באחד לחדש". השווה דברי המפרשים לדברים א', מו, ושם בהמשך.
על מסעות בני ישראל במדבר במשך שלושים ושמונה שנה אין לנו כל ידיעה. הידיעות שהתורה מוסרת לנו הן מהשנה הראשונה והשנייה לצאתם מארץ מצרים ומשנת הארבעים ואילך. (ראה ראב"ע כ', א). ואף על פי שבספר נראים הדברים כהמשך ישיר של אירועים סמוכים, יש להדגיש שחלף זמן רב ושהכתוב דילג בעצם על שלושים ושמונה שנים. עם הגיע העם למדבר פארן, לקדש, אמורה להתחיל הכניסה לארץ. כאן באים שילוח המרגלים, חטא המרגלים וחטא העם ודחיית הכניסה לארץ בעקבות חטא זה.

מבחינת סדר האירועים אפשר לחלק את הספר באופן זה: א'-י"ב; י"ג-י"ט; כ'-סוף הספר. הקפיצה הגדולה היא מסוף פרק י"ט לתחילת פרק כ'.


אנו ממליצים לעסוק בתאריכים כדי להמחיש את המאורעות ולהופכם למעשים חיים. עיסוק כזה בתאריכים חשוב גם להבנת סדר השתלשלותם של המאורעות, להבנת התהליכים ומשך זמן התרחשותם. כמו כן יש לו חשיבות רבה גם בהערכת האירועים, והוא יקנה לתלמידים את ממד הזמן שבספר (ראה אבן-עזרא ורשב"ם, א', א).

לכן אנו מציעים לבנות תאריכון, שבו ירשמו התלמידים את התאריכים תוך כדי לימוד, באופן שייווצר לפני התלמידים רצף של המאורעות. התלמידים הכינו תאריכון דומה כשלמדו את ספר במדבר במחזור הראשון – בכיתה ד' – והם יוכלו "לעזור" למורה להכין תאריכון חדש ללא כל קושי.
ברור שאיננו מציעים לעסוק, עם תחילת לימוד הספר, בכל התאריכים המצוינים להלן. אנו מציעים לרכז את התאריכים שכבר ידועים לתלמידים ולרושמם בתאריכון, ויתר התאריכים יושלמו כאשר התלמידים יגיעו אליהם במהלך הלימוד.

המורה יכין פלקט גדול, ובו ירשמו התלמידים תוך כדי מהלך השיעור את התאריכים שכבר ידועים להם, וכך יראו מהו סדר המאורעות, ומה קדם למה. במשך השנה יתוספו עוד תאריכים לפלקט זה. כפי שכבר אמרנו, עיסוק כזה יקנה לתלמידים את ממד הזמן שבספר. נדגיש שוב, שאין כוונתנו שהמורה יעסוק בכל התאריכים הללו כבר בפתיחת הספר. התלמידים ילמדו את הדברים במהלך הוראת הספר, כל פסוק בהקשרו, והתמונה השלמה תתקבל בהדרגה.








שנה ראשונה					    שנה שנייה		            שנת הארבעים
תאריך	   האירוע	   מקור		     תאריך    האירוע    מקור	               תאריך   האירוע    מקור
ט"ו ניסן	 	      	   שמות י"ב, נא      א' ניסן	                  שמות מ', יז     א' ניסן	        	         במדבר כ', א
ט"ו אייר		            שמות ט"ז, א       א' ניסן	                  במדבר ז', א     א' אב	        	         במדבר ל"ג, לח
א' סיון		            שמות י"ט, א       א' ניסן	                  במדבר ט', א
ו' סיון	  מעמד סיני		    	    י"ד ניסן		  	במדבר ט', ג
				    			    י"ד ניסן		         במדבר ט', ה
				    			    א' אייר	  	  	במדבר א', א
				    			    י"ד אייר	  	במדבר ט', יא
				    			    כ' אייר	   	  	במדבר י', יא

שנה א' – א' ניסן		   "החדש הזה לכם ראש חדשים" – רש"י: כזה ראה וקדש (שמות
י"ב, ב).
שנה א' – ט"ו בניסן	"ויהי בעצם היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם" (שמות י"ב, נא).
שנה א' – א' בסיוון	"בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות י"ט, א).
שנה א' – ו' בסיוון	מעמד הר סיני (שמות י"ט-כ').

שנה ב' – א' בניסן	"ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן" (שמות מ', יז).
שנה ב' – י"ד בניסן	"ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני" (במדבר ט', ה).
שנה ב' – א' אייר	"ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" (במדבר ז', א).
שנה ב' – י"ד באייר	"בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו (פסח שני) (במדבר ט', יא).
שנה ב' – כ' באייר	"ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת. ויסעו בני ישראל" (במדבר י', יא-יב).

שנה מ' – א' באב	"ויעל אהרן הכהן אל הר-ההר על-פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש (במדבר ל"ג, לח).


