יחידה מספר 1: מתוך: ספר לתלמידים בביה"ס הממלכתי דתי לכיתה ד' ספר במדבר, הוצאת מעלות, ירושלים התשנ"ז
תאריכון לארבעים שנות נדודים במדבר
בעבודה זו ניצור סרטון נייר, המתאר את ארבעים שנות נדודי ישראל במדבר.
לפנינו עבודה:
1.	א. גזרו רצועת בריסטול באורך מטר וברוחב 8 ס"מ.
ב. סמנו 12 ריבועים שווים בזה אחר זה: רוחב הריבוע ואורכו 8 ס"מ. האם סימנתם?… נכון, נותרה שארית בת 4 ס"מ. אל תגזרו שארית זו, היא חיונית להמשך העבודה.
א.	כתבו את שמות החודשים בחלקו העליון של כל ריבוע.
בריבוע הראשון רשמו: החודש הראשון". היום חדש זה נקרא ניסן, ולכן הוסיפו בסוגריים: ניסן.
בריבוע השני רשמו: "החודש השני", היום חודש זה נקרא אייר, ולכן הוסיפו לרשום בסוגריים: אייר.
בריבוע השלישי רשמו: "החודש השלישי", היום חודש זה נקרא סיוון, ולכן הוסיפו לרשום בסוגריים: סיוון.
המשיכו וכתבו את שמות החודשים עד תום השנה הראשונה.
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2.	אנו מעוניינים לספר על אשר קרה בכל חודש. לכל מאורע שאירע נצייר עגלה. נדביק את העגלה על גבי רצועת הבריסטול, לפי החודש והתאריך המתאימים.
לפניכם ציור של עגלה: אורכה – 5 ס"מ, רוחבה – 8 ס"מ, בשוליה – שני עיגולים.
ציירו ארבע עגלות במידות אלה על דף ציור לבן.
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העגלה הראשונה
3.	א. מה נספר בעגלה הראשונה?
    בני ישראל הצטוו לקחת שה, לשמור עליו ארבעה ימים בשביל לשחוט אותו בפסח.
    הדבר היה בי' בניסן. מסופר על כך בחומש שמות פרק י"ב, פסוקים ג-יא.
    רשמו זאת כך:
					המאורע:

					בני ישראל לקחו שה, שמרו עליו
					ארבעה ימים ושחטו אותו בפסח.

				תאריך:				מראה מקום:
				י'					שמות
				בניסן				פרק י"ב
				שנה ראשונה			פסוק ג-י"א

		(כתבו את "גלגל התאריך" – בצבע אדום,
		ואת "גלגל מראה המקום" – בצבע כחול.)

העגלה השנייה
ב.   בחודש ניסן נרשום אירוע נוסף.
עיינו בחומש שמות פרק י"ב פסוקים לז-מב. מה מתואר בפסוקים אלה? רשמו את המאורע על גוף עגלה אחרת.
מתי אירע המאורע? המאורע אירע בלילה שבין י"ד בניסן לט"ו בניסן. רשמו את התאריך בגלגל הימני בצבע אדום.
את מראה המקום בחומש רשמו בגלגל השמאלי בצבע כחול.
ג.	קפלו את העגלות בזהירות והדביקו אותן על חודש ניסן בשנה הראשונה.
נוסיף ליצור שתי עגלות.

העגלה השלישית
4.	א. בראש החודש השלישי הגיעו בני ישראל למדבר סיני והתכוננו לקראת מתן תורה. עיינו בחומש שמות פרק י"ט פסוק א והכינו עגלה. (רשמו את האירוע על גבי העגלה. כתבו את התאריך בצבע אדום על הגלגל הימני. ואת מראה המקום – בצבע כחול על הגלגל השמאלי.)
ב. הדביקו את העגלה לריבוע של החודש המתאים.
העגלה הרביעית
5.	א. עיינו בחומש שמות פרק מ' פסוקים יז-לג והכינו עגלה מתאימה.
ב. כיתתה של שירה עסקה בהכנת תאריכון. שירה עיינה בחומש שמות, פרק מ' פסוקים יז-לג, והתרשמה מהמעמד הגדול. היא הכינה עגלה חגיגית וכשרצתה להדביקה – לא מצאה מקום מתאים. היכן, לדעתכם, היא צריכה להדביק עגלה זו?
6.	א. גזרו רצועת בריסטול נוספת (בצבע אחר) לפי ההדרכה בשאלה מספר 1, והדביקו אותה בהמשך לרצועת השנה הראשונה (הדביקו על השארית בת 4 הס"מ שנותרה ברצועה הראשונה).
	ב. הדביקו את העגלה המתאימה לחומש שמות פרק מ' פסוקים יז- לג במקומה.
	ג. נהפוך את רצועת הבריסטול. נרשום באותיות גדולות על גבי השנה הראשונה - "השנה הראשונה ליציאת מצרים".
על גבי הרצועה השנייה – "השנה השנייה ליציאת מצרים".
7.	חברו סיפור על ילד כבן עשר אשר יצא ממצרים. היעזרו בשיירת העגלות.
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יחידה מספר 2: מה נלמד בחומש במדבר?
	בחומש במדבר מסופרים עניינים חשובים. למשל: משה כילה לבנות את המשכן, ולכבוד סיום הבנייה הביאו ראשי השבטים מתנות וקרבנות רבים. שנים עשר יום הוקרבו הקרבנות על המזבח החדש. כעבור שנים עשר הימים הוזמן משה לשמוע את דברי ה' בקודש הקודשים!

בחומש במדבר מסופר שבני ישראל הלכו מרחקים ארוכים במדבר. בשעה שנחו, חנו כל השבטים בחניה מסודרת מאוד סביב למשכן, וכאשר מחנה ישראל היה מסודר היטב – השרה ה' את שכינתו עליהם.
בני ישראל התכוונו להגיע אל ארץ ישראל, לכבוש אותה ולהתיישב בה. לשם כך ציווה ה' על משה למנות את מספר בני ישראל במפקד גדול, וכך נודע מהו מספר יוצאי הצבא בישראל. (הם היו בני עשרים ומעלה.)
א.	לפניכם טבלה בת שני טורים: בטור הימני – מראי מקום בחומש במדבר, ובטור השמאלי – עניינים המסופרים בחומש במדבר.
עליכם לעיין בכל אחד ממראי המקום בחומש (בטור הימני) ולמצוא את העניין המתאים לו (בטור השמאלי).

מראי מקום							עניינים בספר במדבר
1)	פרק י'				א) ה' ציווה על משה לערוך מפקד.
פסוקים יא-יג	 (באחד לחודש השני בשנה השנייה ליציאת מצרים)
2)	הפסח במדבר).
פרק א'				ב) בני ישראל הצטוו לקיים את מצוות 

פסוקים א-ג	  (בארבעה עשר בחודש הראשון בשנה  השנייה)
3)	סיני אל מדבר פארן.
פרק ט'				ג) בני ישראל יצאו למסע ארוך ממדבר 

פסוקים א-ה			(בעשרים בחודש השני בשנה השנייה)
4)	פרק ז'				ד) משה סיים לבנות את המשכן.
פסוק א'	(בראש החודש הראשון בשנה השנייה לצאתם ממצרים)
					     

ב.	גזרו ארבע עגלות וכתבו בהן את המאורעות, את מראי המקום ואת התאריכים המתאימים.

מוקדם ומאוחר בחומש במדבר
	א. סדרו את העגלות בזו אחר זו. הניחו אותן מבלי להדביקן על הסרטוט שלפניכם:
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ב.    השלימו במחברתכם:
העגלה הראשונה מספרת על ________________
העגלה השנייה מספרת על __________________
העגלה השלישית מספרת על ___________________
העגלה הרביעית מספרת על ____________________
	יואב ויוסי לומדים בכיתה ד'. בשיעור תורה הם עיינו בחומש במדבר, רשמו עניינים חשובים על העגלות וסידרו אותן זו אחר זו.

אחרי הלימודים צעדו שניהם הביתה. "כשהמורה שושנה ביקשה לסדר את העגלות" אמר יוסי: "קראתי בחומש ומיד סידרתי לפי סדר מראי המקום בחומש. ואיך אתה סידרת אותן, יואב?"
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"אני בחרתי לסדר לפי התאריך הרשום בגלגל הימני." השיב יואב: "תחילה שיבצתי את העגלה שבה האירוע אשר התרחש מוקדם מאוד. אחר כך שיבצתי את העגלה שבה האירוע אשר התרחש מאוחר יותר, וכך המשכתי לסדר זו אחרי זו, מהמוקדם אל המאוחר."
עיינו שנית בשיבוץ העגלות ששיבצתם. האם נהגתם כמו יוסי או כמו יואב?
	א.    בחרו במשפט הנכון.

משפט א': התורה מספרת לנו על כל המאורעות שאירעו לעם ישראל. התורה מספרת על האירועים לפי הסדר והזמן אשר התרחשו.
משפט ב': התורה מספרת רק על מעט מאורעות שקרו לבני ישראל. התורה אינה מספרת את האירועים לפי הסדר והזמן שבו התרחשו.
	א. עיינו בפירוש רש"י על פרק ט', פסוק א, דיבור המתחיל: "בחדש הראשון". אילו מן העגלות שהכנתם מזכיר רש"י?

ב. מה השאלה ששאל רש"י?
ג.	השיבו על שאלת רש"י.
	א. הדביקו את העגלות שהכנתם לפי הסדר שבו התרחשו המאורעות (… ולא לפי סדר הפרקים בחומש).

ב. שימו לב: בידיכם שתי עגלות המתאימות ליום הקמת המשכן. הסבירו: מדוע הכנתם שתי עגלות למאורע אחד?
ג. הוסיפו לעגלת יום הקמת המשכן גלגל נוסף של מראה מקום (עגלה זו תהיה בעלת שלושה גלגלים).



















