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 בס"ד

 חומש שמות לוח זמני המדבר
 

  ראש חודשים הוא לחודשי השנה... שנה ראשונה א' ניסן י"ב שמות בא

  על השה...  י' ניסן   

  יהודית קדושה -זבח פסח  בין הערביים י"ד ניסן   

  היציאה עצמה -מצות   ט"ו ניסן   

 שי()לפי ר והשירה! -קריעת ים סוף   כ"א ניסן י"ד שמות בשלח

 אזלה הצידה, התלוננו, קיבלו את המן= "לחם מן השמים"  [יח אייר] \ ט"ו אייר ט"ז שמות 

  מתן תורה! לא', שלושת ימי ההגבלה,   ו' או ז' סיון  י"ט שמות יתרו

  חטא העגל, נשתברו הלוחות יום ראשונים שבסופם 40 י"ז תמוז   

 לא נסלח בהם  שניים שבסופם יום 40 כ"ט אב -י"ח תמוז  ל"ב שמות תשאכי 
 אוהל מועד 

  פרטי של משה?!

-ט' דברים עקב
 י'

י'  -א' אלול 
 תשרי

יום שלישיים  40
 שבסופם

 לוחות שניים! -נסלח להם 
 יום הכיפורים!

חידוש הברית במצוות שלושת  ל"ד שמות תשאכי 
 הרגלים

 פעם ראשונה!!!

 ע"פ חישובו של רש"י מות למשכןאיסוף התרו י"ב, י"ג תשרי ל"ה שמות ויקהל

 תחילת בניית המשכן , חזרת עננים על עם ישראל נהערב סוכות שנה ראשו י"ד תשרי   

 חנוכת המשכן -)לרוב הדעות( -היום השמיני שנה שנייה א' ניסן   
סיום שמונת ימי 

 כ"ג אדר-המילואים מ

 נשא – ט'-במדבר ז'              שמיני - י'-ויקרא ט'             פקודי - שמות מ'

 יוזמת מתנות הנשיאים )נחשון(. -מות נדב ואביהו.   המחנה הקדוש  -השראת השכינה על הכלים.      הזווית הכהנית 

mailto:marpdek@macam.ac.il


 
 

 
 
 
 

________________________________
____ 

 מרפ"ד אזורי מכללת "אורות ישראל"  

9061284-03פקס:   9061216-03טל.   
 marpdek@macam.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 תשס"ב טפת הלפרין עריכה: 

 

 

 
 
 
 
 

 סיום חומש שמות          

 

  חנוכת כלי המשכן!!!  ל"ג-מ', י"ז שמות פקודי

המקדש וקודשיו, שכינה  - הקדמה לחומש ויקרא. 1  ל"ה-מ', ל"ד שמות 

 שורה פנימה

 א':ויקרא א'
 

המסע המקודש נוסע "ויהי -הקדמה לחומש במדבר. 2  ל"ח-מ', ל"ו שמות 

 "…בנסוע הארון

 במדבר, 
 כג-: טו ט 

פנימה  -מטרות המשכן  2אלו בעצם          
 והחוצה

 

 

 זמני חומש במדבר
 

 

 

 א' אייר במדבר

החומש 
 פותח
 ו-פר' א

ים שישה פרק
במשך שלושה 
כ' -שבועות מ :א'

  אייר. 

אירגון המחנה הקדוש 
מי בפנים ומי בחוץ, הנוסע לא"י. 

  מסתיים ב'בברכת כהנים'= תפילת הדרך.
 [II]שנה  

   א' ניסן נשא
חנוכת המשכן ומתנות 

 הנשיאים
 [II]שנה 

 )לפי הפשט בפרשה( הסתיימו המתנות   י"ב ניסן 

  רק ט'פ י"ד, ט"ו ניסן בהעלותך
שקויים  היחידפסח דורות 

 במדבר
לפי יהושע ה', ורש"י 

 למקומנו

   י"ד אייר 
לטמאים מצוות פסח שני )

 (ולרחוקים
 

 סוף פרק ט' מזכיר את סוף חומש שמות, פסוקים אחרונים
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 י"א,  :פרק י כ' אייר ךתבהעלו

 ל"ג-כ"ט, ל"ב
 

  -נעלה הענן 

 המסע לא"י מתחיל

 . "ויהי בנסוע הארון..

 קומה ה' ויפוצו אויביך..."

 ל"ג:פרק י' כ"ג אייר 
מסיני  -ימים  3

 לקדש

בדרך  - לא זכו לממש הזדמנות זו
 נס

 

 יום מחורב 11 ב':דברים א' א' סיון דברים
 -לא זכו לממש גם הזדמנות זו 

 בדרך טבע
 תורה!!!-שנה לאחר מתן

 

 ובאמת קרה:
 

 כ"ג סיון -כ"ג אייר  
פרק 

 כ"א:י"א
 

חודש, המתאוננים ובשר 
 התאווה

 

  פרק י"ב כ"ט סיון -כ"ג סיון  
ימים מחכים למרים כל  7

 העם והענן
 

 יום בדרך 40 שליחת המרגלים   א' תמוז שלח

 חטא המרגלים   ט' אב 
)לפי חישובו של רש"י על פי 

 הפשט(

 
  דברים

דברים 
 שנה הפסק נבואה 38 י"ד:ב'

 

 40שנה  :א פרק כ א' ניסן חוקת
מות מרים, וכיבוש עבר הירדן 

 המזרחי
 )או י' ניסן(
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-כ"ב :פרק כ א' אב 

 כ"ט
 :לחבמדבר ל"ג מות אהרון 40שנה 

 דברים       

  ז' אדר -א' שבט  דברים
כל חומש 

 דברים
 נאומי פרידת משה

 ד:יט -ומ חישוב מיהושע א:יא )ג:ב(
 שמשה נפטר בז' אדר. 

זאת 
 ז' ניסן הברכה

ומש סוף ח
 יום אבל על משה 30  דברים

] מיכה  המנהיגים 3מות 
 ח[ -ו:ד

     

 

 חזק חזק ונתחזק!!!
 

       

 י' ניסן יהושע
: יהושע ד'

  חוצים את הירדן 41שנה  י"ט

 
י"ד, ט"ו 

 ניסן
 חג הכניסה, העצמאות -ישראל -בארץ פסח  

 ט"ז ניסן 
יהושע 

 יב.-:יאה
 

המן מפסיק ואוכלים מתבואת הארץ 
 בשנה ההיא

 העומר!!! 
ישראלי של -הפן הארץ

 פסח
 
 

 tafathal@gmail.com  . מייל  120שעור מס.  –טפת הלפרין 
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