" ֵא ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל") :במדבר לג'  41 = (49-3חניות = ַמ ְע ָינוֹת.
ָר ִמי ִניר
ארן" = )דברים לג' )=(2חבקוק ג' ִ = (3סי ְר ָבּל = "ח ֵֹרב".
סעוּ = )שמות יב'  = (37בחודש ָהאָ ִביב של שנת  1497-לפנה"ס  46יום ַעד ַהר ָה ֱאל ִֹהים = " ַהר ָפּ ָ
א .ו ִַיּ ְ
יסן ב/תרס"ט =  2669שנה לבריאת אָ ָדם  Iמשנת  4166-לפנה"ס עפ"י טווחי "זמן אמת".
] ֵליל ֲח ִמי ִשׁי[ ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת = ט"ו ִנ ָ
.1
חוֹתפּ' II
ֹשׁן = )בראשית מז' ֲ = (27א ֻחזָּה = ניתנה בצוו ָפּ ְרעֹה ְל ֲא ֵחי-יוֹ ֵסף ע"י ַחנּוּםֵ -
ַר ְע ְמ ֵסס ליל חמישי = ֶ = Fayoumא ֶרץ גּ ֶ
ֻסכֹּת ליל חמישי = מקום הריכוז ב Fayoum -ליציאת ַה ַמּ ָסּע לסיני – ַה ַמּ ָסּע ֵה ֵחל עם בוקר יום חמישי לכוון צפון מזרח.
.2
עם בוקר יום ששי נמשך ַה ַמּ ָסּע במזורז לנסות לעבור ְל ִסינָי.
ליל ששי = חנייה ְבּ ַמ ְע ָין במדבר הערבי.
ֵא ָתם
.3
.4
יסן = ֵליל ַשׁ ָבּת.
יס ִקים = ִמ ָדּרוֹם ְל ַג' ֶבּל ֲע ָת ָקה  /סוּ ֵאץ = ַבּ ַעל ְצפֹן  +ו ִַיּ ָבּ ְקעוּ ַה ָמּ ִים ְבּ ַים-סוּף י"ז ִנ ָ
ִפּי ַה ִחירֹת ששי = ֵבּית ָהאוֹ ֵבּ ִל ְ
ָמ ָרה ]יום  [6שלישי = ַה ַמּ ְע ָין הגופריתי של רס-א'סוּ ָדר .החנייה אחרי  3ימי ַמ ָסּע )שמות טו'  (22בלי מים ְבּ ִמ ְד ַבּר-שׁוּר.
.5
ילם
ֵא ִ
.6
חנייה כנראה עד ַשׁ ָבּת.
רביעי = ַמ ְע ָין התמרים בוואדי טיבה באזור אבו-זנימה.
יַם-סוּף ראשון = ַה ַמּ ְע ָין על חוף אבו-זנימה חנייה כנראה ]מיום  [11עד ]יום  [29חמישי לחמוק מסיורי צבא ָפּ ְרעֹה.
.7
ִמ ְד ַבּר ִסין ששי = מסע במערב וצפונית לג'בל א-תיה = ַמ ְע ָין בין ֵא ִילם ְו ִסינָי = )שמות טז'  = (1טו' ִא ָיּר ]יום ַ = [31שׁ ָבּת.
.8
.9
ָדּ ְפ ָקה ליל ראשון = ַמ ְע ָין ֵעין א'-שללה בוואדי א'-סיק .ראשון בבוקר ]יום  [32אכילת ָמן  Iעוצמה להמשך המסע.
בבוקר שני מחוזקים מאכילת ָמן מתקדמים ַבּ ַמּ ָסּע.
ליל שני = ַמ ְע ָין ֵעין ָס ֶדר בוואדי א'ָ -ס ֶדר.
אָלוּשׁ
.10
יבה = )שמות יז'  = (6-7א'-נח'ל ] ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע בשנת ב/תר"ע[.
וּמ ִר ָ
ידים )חרב( שני = ָק ֵדשׁ ] = Iיום ַ = [33מ ָכּה ַ Iבּ ֶסּ ַלע = ַמ ָסּה ְ
ְר ִפ ִ
.11
מלחמת רפידים ל"ג ָבּעֹ ֶמר ]יום  [34שלישי :המשך ַה ַמּ ָסּע ]מיום  11 [35יום ַעד ַהר ח ֵֹרב .בדרך = )שמות טז'  = (29כב' ִא ָיּר ]יום  [38קבלת ַה ַשּׁ ָבּת.
.12
ארן[ = למרגלות ַהר ָה ֱאל ִֹהים = ח ֵֹרב = ִסי ְר ָבּל.
יראן=] ָפּ ָ
יראן בוואדי ִפ ָ
ִמ ְד ַבּר ִסינָי ראשון = ]יום ַ [46ה ַמּ ָסּע הגיע לנווה ִפ ָ
ַמ ַתּן תּוֹ ָרה ]יום  [51ששי ו' ִסיוָן = ] 50לספירת העומר[  40+יום קבלת לוחות הברית / Iעגל הזהב /יום ִכּיפּוּר קבלת ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית II
יראן למרגלות ִסי ְר ָבּל.
יסן ב/תר"ע = יום חמישי = הקמת אוהל מועד בנווה המדבר ִפ ָ
אָ ִביב שנת  1496-לפנה"ס = )שמות מ'  = (17א' ִנ ָ
ֵע" = מ-יום חמישי כ' ִא ָיּר ב/תר"ע = )במדבר י' .(11
אַחד ָע ָשׂר יוֹם ֵמח ֵֹרב ֶדּ ֶר ְך ַהרֵ -שׂ ִעיר ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
בַ .ה ַמּ ָסּעוֹת במשך  11יום = )דברים א' ַ " = (2
ָען ִעם מֹ ֶשׁה ְואַ ֲהרֹן =)דברים א'  = (19דרך ] ַהר ָה ֱאמ ִֹרי[=]צפון חצי האי סיני[.
המטרה = להיכנס ולכבוש את ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ִק ְברֹת ַה ַתּ ֲאוָה
.13
ְשׂ ָלו.
= )במדבר יא' ַ = (34מ ְע ָין רוֹד ֵאלִ -עיר  -ממזרח לסרביט אל-ח'דם =
= )במדבר יא'  = (35החל מֵ -עין אבו-נתיקנה = מצפון לגבל א-תיה ועד ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע = ָק ֵדשׁ  = IIא'-נח'ל.
ֲח ֵצרֹת
.14
 40+יום = יא' ַתּמּוּז ב/תר"ע יום ששי = ְבּ ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע פרץ המרד ְבּמֹ ֶשׁה ְואַ ֲהרֹן = )במדבר יג' - 32יד'  = (4קיץ שנת  1496-לפנה"ס.
ֲח ֵצרֹת הוא כנראה גם שם תואר ,לישיבה הארוכה לאחר המרד = )דברים א'  = (46בָ -ק ֵדשׁ ָ = IIק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע = א'-נח'ל.
גַ .ה ַמּ ָסּעוֹת במשך ָ 38שׁנָה = )דברים ב'  = (14אשר סבב דּוֹר ַה ִמּ ְד ָבּר = מָ -ק ֵדשׁ  = IIא'-נח'ל = )דברים א'  = (46ו-חזרה לָ -ק ֵדשׁ :III
= ַמ ְע ָין ֵעין א'ִ -ר ְת ָמה בערוץ וואדי א'ָ -ס ֶדר.
ִר ְת ָמה
.15
= ַמ ְע ָין
ִרמֹּן ָפּ ֶרץ
.16
ִל ְבנָה
.17
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין ֵעין א'ִ -ר ָסּה בערוץ וואדי א'ָ -ס ֶדר.
ִר ָסּה
.18
= ַמ ְע ָין
ְק ֵה ָל ָתה
.19
= ַג' ֶבּל סוּ ָמר ַ -מ ְע ָין ֵעין סוּ ָמר.
ַהרָ -שׁ ֶפר
.20
= ַמ ְע ָין
ֲח ָר ָדה
.21
= ַמ ְע ָין
ַמ ְק ֵהלֹת
.22
= ַמ ְע ָין
ָתּ ַחת
.23
= ַמ ְע ָין
ָתּ ַרח
.24
ִמ ְת ָקה
.25
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין ִע ְדכּוּן :משם חזרו ל ַמ ְע ָין א'-נח'ל = ָק ֵדשׁ  ,IIIלקראת כניסה של סגולה לכיבוש ארץ כנען.
ַח ְשׁמֹנָה
.26
.27
יבה = )במדבר כ'  = (1-11אָ ִביב שנת  1458-לפנה"ס) .יחזקאל מז' ָ " (19ק ֵדשׁ ַנ ֲח ָלה" = :א'-נח'ל
סּ ַלע = ֵמי ְמ ִר ָ
)חרב( = ַמ ָכּה ַ IIבּ ֶ
ָק ֵדשׁ III
לוח הימים לשנות תשנ"ט ותש"ס/ס"ג ,חופף ב-ימים לימי יציאת מצרים.

סּעוֹת מָ -ק ֵדשׁ = א'-נח'ל = ִע ְדכּוּן) :דברים י' )=(6-7במדבר לג' )=(30-41במדבר כ' ִ = (14-21בּ ְמקוֹם ַ -על ֶדּ ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך = ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר  -אל הרי מוֹאָב = הדרימו בוואדי אל-עריש
דַ .ה ַמּ ָ
ילת = במשך חדשי הקיץ והסתיו שנת  1458-לפנה"ס:
סעוּ צפונה ֶדּ ֶר ְך ַים-סוּף = )במדבר כא' )=(4דברים ב' ַ = (8עד ֵא ַ
ָע ְקפוּ את דרום ַהר ֵשׂ ִעיר ]ג'בל א'-שעירה[=] ֶא ֶרץ ֱאדוֹם[ ו ִַיּ ְ

.28
.29
.30
.31
.32
.33

ֲקן
ְבּנֵיַ -יע ָ
מ ֵֹסרוֹת
חֹר ַה ִגּ ְדגָּד
ָט ָב ָתה
יְ
ַע ְברֹנָה
ָבר
ֶע ְציֹן גּ ֶ

= )דברים י' ְ = (6-7בּ ֵארוֹת ִמ ַית ֵעין קטר אל-ע'רבה ממזרח לג'בל דלל.
= )דברים י' ַ = (6-7מ ְע ָין ֵעין פרטג'ה .הֹר ָה ָהר =]גבנון גבוה מאד[ א' אָב ב/תש"ח מות אַ ֲהרֹן = )במדבר לג' .(38
= )דברים י' ְ = (6-7בּ ֵאר ִבּיר א'-צוּ ֵיר.
= ַמ ְע ָין טבה " ֶא ֶרץ ַנ ֲח ֵלי ָמ ִים") :דברים י' ]= (7שיטפונות הסתיו – או בזמנו ַה ְנּ ָח ִלים ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם[.
= ַמ ְע ָין  -במשפך נחל שלמה.
ילת לעקבה ,או ַמ ְע ָין בעקבה.
ָבר? בין ֵא ַ
= ְבּ ֵאר ֶע ְציֹן גּ ֶ

הַ .ה ַמּ ָסּעוֹת בדרום עבר הירדן המזרחי = ]הרי ֱאדוֹם כיום[ = ַעד ַע ְרבֹת מוֹאָב :במשך חדשי החורף של שנת  1458-לפנה"ס <  1457-לפנה"ס:
= ַמ ְע ָין
ַצ ְלמֹנָה
.34
= ַמ ְע ָין
פּוּנֹן
.35
= ַמ ְע ָין
אֹבֹת
.36
= ַמ ְע ָין
ֲב ִרים
ִעיֵּי ָהע ָ
.37
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה ַעד-תֹּם ָכּלַ -הדּוֹר" = :מאז מרד ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע.
ֶרד ְשׁל ִֹשׁים ְ
ַחל ז ֶ
שׁד ַה ְנּ ָח ִלים חורף = )דברים ב' ַ " = (14עד ֲא ֶשׁרָ -ע ַב ְרנוּ ֶאת-נ ַ
= ֶא ֶ
ִדּיבֹן גָּד
.38
אַרנוֹן") = :במדבר כא' .(14
סוּפה וְ ֶאתַ -הנְּ ָח ִלים ְ
ָהב ְבּ ָ
= ֶא ֶשׁד ַה ְנּ ָח ִלים )במדבר כא' ֶ " (15את-ו ֵ
ַע ְלמֹן ִדּ ְב ָל ָת ְי ָמה
.39

ֲלי ְב ֵאר עֱנוָּ -להּ":
= ִל ְפנֵי ְנבוֹ = )במדבר כא' ַ = (16ה ְבּ ֵאר " ְבּ ֵא ָרה"" :ע ִ
ֲב ִרים
ָה ֵרי ָהע ָ
.40
= מַ -הר ְנבוֹ ַעד ְי ִריחוֹ .ז' ֲא ָדר ב/תש"ח  -מות מֹ ֶשׁה " ַהר ְנבוֹ רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה" וקבורתו במקום לא ידוע.
ַע ְרבֹת מוֹאָב
.41
יסן ב/תש"ט" .ו ִַיּ ְשׁבֹּת ַה ָמּן" = )יהושע ה' ִ = (12גּ ְלגָּל.
ַר ֵדּן מול ְי ִריחוֹ = )יהושע ד'  = (19י' ִנ ָ
הוֹשׁ ַע וחציית ַהיּ ְ
ָען בהנהגת ְי ֻ
אָ ִביב  1457-לפנה"ס :כניסה ְל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
= )במדבר כא' .(17

