
 
 הארוע  תאריך יום 
 בריאת אדם  3.1.1 ו
 בריאת חווה  10.1.1 ו
 אדם נכנס לגן עדן  13.2.1 ד
 חווה נכנסה לגן עדן  24.3.1 ג
 הנחש פתה את חווה  17.2.8 א
 יצאו מגן עדן  1.4.8 ו
 נולד קין  64 
 נולד הבל  71 
 נולדה אוון  78 
 קין רצח את הבל  99 
 שת נולד  130 
 אזורה נולדה  134 
 חנוך בן קין  196 
 ארץ בנבנו בתים  197 
 שת לקח את אזורה   225 
 אנוש נולד  229 
 אנוש לקח את נעמי אחותו  323 
 קינן נולד   325 
 קינן לקח את מהללאית אחותו  392 
 מהללאל נולד  395 
 מהללאל לקח את דינה בת ברכיאל בת אחות אביו  449 
 בימיו ירידת העירים  -ירד נולד  462 
 ירד לקח את ברכה בת רצואל בת אחות אביו  512 
 חנוך נולד  522 
 חנוך לקח את עדנה בת דניאל בת אחות אביו  582 
 מתושלח נולד  587 
 מתושלח לקח את עדנה בת עזריאל בת אחות אביו  638 
 למך נולד  562 
 אחות אביו למך לקח את בתנוש בת ברכאל בת     701 
 נח נולד  701 
 אדם מת  930 
 קין מת  931 
 נח לקח את אמזרה ת ברכאל בת אחותו   1205 
 שם נולד  1207 
 חם נולד  1209 
 יפת נולד  1212 
 מרד העירים   
 נח בנה תיבה 1258 
 נח בא אל התיבה  1.2.1259 ו׳

 כולם באו לתיבה  16.2.1259 שבת 
 בעדם והתחיל המבול בערב ה׳ סגר  17.2.1259 א
 לילה  40יום ו   40 26.3.1259 ה
 יום  150המים עמדו   
 נסגרו מעיינות תהום רבה והארובות בשמים נכלאו  1.4.1259 ד׳



 נפתחו פיות מעמקי הארץ והמים ירדו אל תהום תחתיה  1.7.1259 ד׳
 נראו ראשי ההרים  1.10.1259 ד׳
 נראתה הארץ  1.1.1260 ד׳
 יבשה הארץ  17.2.1260 א׳
 נח פתח את התיבה ושחרר את החיות  27.2.1260 ד׳
 נח יצא מהתיבה ובנה מזבח, ברית לבל יהיה מבול  1.3.1260 א׳
 32יובל   נח ובניו שמרו עד 1265 
 ארפכשד נולד  1262 
 נח נטע כרם 1268 
   ןבצר, עשה יי 7בחודש  1271 
 נח עשה חג 1.1.1272 ד׳
 והמצווה  נח החל לצוות לבני בניו את התורה 1324 
 בת עילם בן שם  ארפכשד לקח את רשויה בת שושן  1373 
 קינן נולד   1375 
 קינן לקח את מלכה בת מדן  1429 
 שלח נולד )שלח נשלחתי(  1432 
 שלח לקח את מעכה בת כשד אחי אביו )זמנו של נמרוד(  1499 
 עבר נולד 1503 
 את אזורה בת נמרוד עבר לקח  1564 
 3-חלוקת הארץ ל  1569 
 החלו הרוחות הטמאים להתעות את בני נח  1583 
 פלג לקח את לומנה בת שנער 1577 
 ( בנות עיר ומגדל בארץ שנערלרעו נולד )בני האנשים היו רעים  1579 
 שנים  43לבנו לבנים באש, בנוהו  1590 
 נפוצו משנער  1639 
 אוריה בת אור בת כשד רעו לקח את   1681 
 שרוג/סרוח )סרו לעשות כל חטא(   1687 
 מלכה בת כבר בת אחי אביו  1744 
 לבדוק 36/5/1 
 נחור לקח את יסכה בת נסוג מן הכשדים  1800 
 תרח לקח את עדנה בת אברם בת אחות אביו  1870 
 אברם נולד  1876 
 למד קרוא וכתוב, עם העורבים    1890 
 חרשי עצים לזריעה עשה  1891 
 אבר)ה(ם אומר לאביו להפסיק לעבוד אלילים  1904 
 אבר)ה(ם לקח את שרי בת אביו  1922 
 הרן התחתן  1928 
 לוט נולד,נחור נשא אשה  1932 
 הבעיר ושרף את בית האלילים, מת הרן  60אבר)ה(ם בן  1936 
 לך״ -אבר)ה(ם מתפלל ומקבל מסר ״לך 1.7.1951 ד׳
 אבר)ה(ם עוזב לכנען  1953 
 בנה מזבח 1.1.1954 ד׳
 אבר)ה(ם יורד מצרימה  1956 
 שרי נלקחת לפרעה 1960 
 הר בית אל  אבר)ה(ם חזר למקום המזבח  1963 
 אברהם נפרד מלוט והלך חברונה, התגלות, מלחמת המלכים  1964 



 דבר ה׳ לאברהם בחלום  1.3.1964 א
 )לילה( ברית בין הבתרים באלון ממרא  15.3.1964 א
 ברית בין הבתרים בבוקר  15.3.1964 א
 ( 86ישמעאל נולד )אברהם בן  1965 
מולו אברהם  יביכורי קציר קמה )מנחה חדשה(, נ גם עשה חהאבר 15.3.1986 א

 ובני ביתו, שמו אברהם 
שלושת המלאכים באלוני ממרא, משפט סדום אדמה צבויים, אברהם   1.4.1986 ו

 לגררנסע 
 אברהם שב מגרר לב״ש  15.5.1986 ו
 שרה הרתה  15.6.1986 א
  7המלאכים חזרו לבשר על יצחק, אברהם בנה מזבח, עשה חג סוכות  15.7.1986 ד

 ימים ״חג ה׳ שמחה לרצון לאל עליון״ 
 יצחק נולד  15.3.1987 א
 יצחק נגמל, ישמעאל והגר גורשו  3.1991 
 העקדה אברהם מתבשר על  12.1.2101 א
 ימים(  7אברהם הגיע למקום העקדה )חג  15.1.2101 ד
 אברהם חזר לשבת בב״ש  
 שנה(  14) 4ישב מול חברון בקריית  2010 
 ( 1ש׳ שנה  4י׳  12שרה מתה בחברון ) 2024 
 נחור  ן יצחק לקח את רבקה בת בתואל ב 2027 
 יעקב ועשיו נולדו  2047 
 הזהר מטומאות, זנות וע״זאברהם צווה את בני ביתו  2052 
 הורה ליצחק את הקרבנות  175אברהם בן  2057 
 175שבועות בן   4יובלים  3  השנה בה מת אברהם 15.3.2060 א
 שנים  7  –אי מחברון ל יצחק מגיע לבאר לחי ר   2073 
 החל רעב בארץ )עשיו מוכר הבכורה ליעקב(   2080 
 שנה  21בגרר אצל אבימלך ונעצר  – יצחק יורד מצריימה  2081 
 יצחק עזב את גרר  2101 
 יצחק עולה לבאר שבע 2108 
 נראה ה׳ ליצחק  1.1.2108 ד
 ( 63רבקה רוצה לשלוח את יעקב )בן  2109 
 ברכת יצחק ליעקב 2114 
 יעקב יוצא לחרן ומגיע לבית אל )לוז(  2115 
 יעקב נשא ללאה  2122 
 שנות עבודה לרחל  14תום  2129 
 ראובן נולד  14.9.2122 ש
 שמעון נולד  21.10.2124 ג
 לוי נולד  1.1.2127 ד
 יהודה נולד  15.3.2129 א
   (3שבוע   6דן  נולד )שנה  9.6.2127 ב
 ( 4שבוע   2נפתלי נולד )שנה  5.7.2130 א
 גד נולד  12.8.2131 
 אשר נולד  2.11.2133 
 יששכר  4.5.2132 
 נולדים זבולון ודינה  7.7.2134 
 יוסף נולד  1.4.2134 



 יעקב עוזב גלעדה  21.1.2135 
 לבן מצא את יעקב 13.3.2135 
 יעקב עשה משתה ללבן  15.3.2135 
 יעקב עבר את היבק עשה שלום עם עשיו  11.9.2135 
 יעקב יושב בעבר הירדן  2136 
 (12יעקב עולה שלם מזרחה לשכם )דינה בת  4.2143 
 עולה בית אל יעקב  1.7.2143 
 יעקב עישר הכל ומינה את לוי לכהן ביתו  14.7.2143 
 ימים  7יעקב מעלה קרבנות  15.7.2143 
 בית אלהים יעקב רוצה לבנות  22.7.2143 
 אלון אבל דבורה    -לילהב הדבורה מת 23.7.2143 
 לידת בנימין ומות רחל  11.8.2143 
 יצחק יעקב מגיע הנגבה מגדל רעץ עם  1.10.2143 
 יעקב ובניו ישבו עם יצחק בבית אברהם  2145 
 יעקב שלח את בניו לרעות במדבר שכם  2148 
 יוסף נשלח לדעת שלום אחיו בדותן  2149 
 האחים טבלו את הכתונת בדם שעיר עזים  10.7.2149 
 נקברת מול רחל  –בלהה מתה בשמעה על מות יוסף   
 נקברת מול רחל  -דינה מתה   
 155רבקה מתה בת   2157 
 שבועות שנים(  25) 180מות יצחק בן  2162 
 תמר נשאה לער  2162 
 בת שוע מתה  2166 
 לאה מתה )נקברה משמאל לשרה( 2167 
 יהודה ותמר נפגשו  2167 
 פרץ וזרח נולדו  2168 
 החל הרעב 2169 
 האחים חזרו מצרימה  2170 
 האחים חזרו לכנען 2171 
 ימים(  7) ישראל הלך מחברון לב״ש לזבוח   1.3-7.3 
 קציר בכורים מתבואה ישנה )רעב( 15.3 
 יעקב אבינו ירד למצרים  י   16.3 
 ישראל מגיע מצרימה  1.4.2172 
 נגמר הרעב 2178 
 שנה אחרי יוסף מת   70ישראל מת, לפני נתן ספריו ללוי,   2188 
 תחת המלך   80שנים כלא  3שנים עבד,  10כנען, שנה   17מות יוסף  2242 
 במערת המכפלה  יםנקבר בני ישראל 2263 
 עמרם בא מכנען  2303 
 חדשים לפני לידתו צווה על השלכת בנים( 7משה נולד )  2330 
 שנים הובא למלכות   21בן  2351 
 אחיו שנים יצא ל 21אחרי  2372 
 למדיין  ברחמשה  2372 
 תמו   שנה במדיין 36 2409 
 שב מצריימה משה  2410 
 המלאך מודיע למשה את השנה  2413 
 יובלים   50קץ  2443 



 


