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   )29' טו' שמואל א= (... ְוַג� ֵנַצח ִיְ#ָרֵאל לֹא ְיַ"ֵ ר ְולֹא ִיָ�ֵח� ִ�י לֹא �ָד� ה�א ְלִהָ�ֵח�

  
  

                             π = 22/7  
  

   ...ייאלֵ הופעת השביט ָה  =  שנה76 בכל = ָ"ֵל� ַמְעַ)ל = ִבי��&כָ  11 = ֵנַצח ִיְ#ָרֵאל                        
  

  .ס" לפנה�1966בשנת  י&ֵס3הולדת  ) =17' במדבר כד= (... 2ַָר1ְ �&ָכב ִמ0ֲַעקֹב= יי אלֵ ג אדר הופעת השביט הָ "י  
  

  ...ַה5ְַל�1ְ  ֲאִביַ"י = ִאי"= ) 25' בראשית לב= ( ..." ִע5&ַו0ִָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב2& ַו0ֵ�ֵבק ִאי = ס" לפנה�1966בשנת  = ִיְ#ָרֵאל  
   
   ִיְ#ָרֵאל7ִ�י ִא�77 ַו0ֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵי�ֵמר ע&ד ִ"ְמ1ָ     
  )29' בראשית לב( ...ֲאָנִ"י� ַו�9ָכל7ֱאלִֹהי� ְוִע�#ָ7ִריָת ִע�7 ִ�י         
  
  

  : ַה5ְַעַ)ל ֲחלֹמ&ת ) =2' בראשית לז= (. ..ֶעְ#ֵרה ָ"ָנה7ְ"ַבע7י&ֵס3 ֶ;:
  

ָנא ַהֲחל&� ַהֶ=ה ֲאֶ"ר 7ִ"ְמע� ַו0ֲַחלֹ� י&ֵס3 ֲחל&� ַו0ֵַ)ד ְלֶאָחיו ַו0&ִספ� ע&ד ְ#נֹא אֹת& ַו0ֹאֶמר ֲאֵליֶה� ) =9�5' בראשית לז(
ֶ;יָנה ֲאל<5ֵֹתיֶכ� Aָ7ֶדה ְוִהֵ�ה ָקָמה ֲאל<5ִָתי ְוַג�ְוִהֵ�ה ֲאַנְחנ� ְמ@ְ?ִמי� ֲאל<5ִי� ְ;ת&1ְ ַה  ָחָלְמ9ִי ִנBָָבה ְוִהֵ�ה ְתס<

ֲחלֹמָֹתיו 7ָמ"&ל 9ְִמ"ֹל ָ;נ� ַו0&ִספ� ע&ד ְ#נֹא אֹת& ַעל7ַו9ְִ"9ֲַחֶויָ: ַלֲאל<5ִָתי ַו0ֹאְמר� ל& ֶאָחיו ֲהָמל1ְֹ 9ְִמל1ְֹ ָעֵלינ� ִא�
 ַו0ֲַחלֹ� ע&ד ֲחל&� @ֵחר ַוְיַסDֵר אֹת& ְלֶאָחיו ַו0ֹאֶמר ִהֵ�ה ָחַלְמ9ִי ֲחל&� ע&ד ְוִהֵ�ה ַהCֶֶמ" ְוַה0ֵָרַח ְו@ַחד 2ְָבָריו7ְוַעל

   ... ָעָ#ר �&ָכִבי� ִמְ"9ֲַחִוי� ִלי

   
ֶ;יָנה   .ָ"ֵל� ַמְעַ)ל;ְ  והסתדרו הסתובבו ֲאל<5ֹת 11) = 7' בראשית לז= (... ֲאל<5ֵֹתיֶכ� ְוִהֵ�ה ְתס<

  .ָ"ֵל�  ַמְעַ)ל= �&ָכִבי� 11 = )8' בראשית לז= (... ְוִהֵ�ה ַהCֶֶמ" ְוַה0ֵָרַח ְו@ַחד ָעָ#ר �&ָכִבי�
  

   .ָ"ֵל� ַמְעַ)ל=  שנה 22 ) =11' בראשית לז= ( ...ַה2ָָבר7 ְו�ִביו ָ"ַמר ֶאת                     
  
  ...ִהֵ�ִני) = 13' בראשית לז= (: ולכ: אמר את שליחותו ההיסטורית יוחלומותבמעגל שלמות הי: מיוס3 הב, אמנ�ו

   
  .נמכר במצרי� שנה 17יוס3 ב:  = ס" לפנה�1949בשנת =  ַה5ְַל�1ְ  ֲאִביַ"י ) =15' בראשית לז= (... ַו0ְִמָצֵאה� ִאי"

  
   

  :מוכיחהע� היסטוריית הפרעוני�  חפיפה תיעודית ) =27' קהלת ז( = ...&:@ַחת ְל@ַחת ִלְמצֹא ֶחְ";= קרו: יעהעל דר1 
  
   )5' בראשית מה= ( ...ֱאלִֹהי� ִלְפֵניֶכ� ַו0ְִ"ָלֵחִני                                         

  .חיפר'  חְלַפְרעֹה 6=  ס" לפנה�1927בשנת =  ]73]=[1522+[=]ִיְ#ָרֵאל[) = 6' בראשית מו= ( ...ַזְרע& ִא9&7ַו0ָבֹא� ִמְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל
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  II' ו' חותפקטע מציור קיר בקבר חנ  =  ...ְ)ִדִלי� &תְ�ס�ל עַ , הדָ �ה יְ �                                          �  
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                            ַDחיפר'  חְרעֹה =  Senusret II  

  
  )8' בראשית מה(... ִ�י ָהֱאלִֹהי� ַוְיִ#יֵמִני ְל�ב ְלַפְרעֹה

  )9' בראשית מז(... ִ"י� �ְמ@ת ָ"ָנהDְַרעֹה ְיֵמי ְ"ֵני ְמג�ַרי ְ"ל7ַֹו0ֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל
  
  ֶנֶפ" 70 = נולדו 33+  ירדו 37 =... ַיֲעקֹב ַהָ;�ה ִמְצַרְיָמה ִ"ְבִעי�7ַהֶ�ֶפ" ְלֵבית7ָ�ל ) =27' בראשית מו(= ו זית תיעוד חפיפהמ
  ַרִי� ְ"ַבע ֶעְ#ֵרה ָ"ָנה ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְ;ֶאֶרL ִמְצ  ) =28' בראשית מז(=  ָ"ָנה 17:  ש אמת היסטוריתומימב

   ...ֶ"ַבע ָ"ִני� ְו@ְרָ;ִעי� �ְמ@ת ָ"ָנה77 ַיֲעקֹב ְ"ֵני ַח0ָיו7 ַוְיִהי ְיֵמי                                                                                  
   

7ֶרֶכב ַ)�7ַו0ַַעל ִע5& ַ)�) = 9' בראשית נ= (לה  עלה יוס3 לקבור את אביו יעקב במערת המכפס" לפנה�1910בשנת 
 ַה5ֲַחֶנה ַהָ�ֵבדבראש מוכיחה כי להיסטוריית הפרעוני� החפיפה התיעודית ... Dָָרִ"י� ַוְיִהי ַה5ֲַחֶנה ָ�ֵבד ְמאֹד

חפר , :כ7א�, יוס3. אשר במסע כיבושיו זה כבש את שכ� Senusret III  פרעהשנתלווה אל מסע הקבורה עמד
  . תרי�סקבר על צלע ההר  "ֲאֶ"ר ָקָנה ַיֲעקֹב ְ"ֶכ� ְ;ֶחְלַקת ַהAֶָדהִ; ")  נצח ישראלגלעמת השלמל(ש� לעצמו 

  

Senusret III   
  

 : שני�110 =לחייו של יוס3  ָ"ֵל� ַמְעַ)לנסגר  ס" לפנה�8561בשנת 
  

   ְ;ֵני ִיְ#ָרֵאל ֵלאמֹר7ַו0ְַ"ַ;ע י&ֵס3 ֶאת
  ַעְצמַֹתי ִמֶ=ה 7 ִיְפקֹד ֱאלִֹהי� ֶאְתֶכ� ְוַהֲעִלֶת� ֶאתDָקֹד

  ֵמ�ה ָוֶעֶ#ר ָ"ִני� 7ַו0ָָמת י&ֵס3 ֶ;:
 חיפר'  הקטנה שמצפו: לפירמידת פרעה חבפירמידה = )26�25' בראשית נ(= ... ַו0ַַחְנט� אֹת& ַו0ִיֶ#� ָ;�ר&: ְ;ִמְצָרִי�

  .Bahr Yusefהמשקיפה אל תעלת המי� 
  

  Senusret II 's Pyramid  



 )ֶֹ":7ֶאֶרL לְ Bahr Yusef  של יוס3 לחפור את תעלת המי�חיפר ויוס3'  של פרעה חנצחי ה� מפעל:ואמנ�
ָ#ַמִני  ) =9' בראשית מה= (תועד  של הפרעוני�היסטוריה בג� , לומר כ.ייצב לנצח את כלכלת מצרי�, פאיו�

 נולא הסכיבעת החדשה הפרעוני� כ1 ש מצריהיסטורי נכס ל יוס3 נחשב, אכ:ו... �ִמְצָריִ 7ֱאלִֹהי� ְל�ד&: ְלָכל
מעגל נצח ישראל ת מלשהל, לכ: ."י&ֵס73ָיַדע ֶאת7לֹא: " החופ3 הואדועיתה וישראליהיסטורי לראות בו נכס 

ֲאֶ"ר   =)8' שמות א= ( למאבק ע� פרעה  כאשר יפקוד אות� אלהי�השביע יוס3 את אחיו להעלות את עצמותיו
היתר למיליו: הנפש  :תני הגיע להסכמות לI' נאלL פרעה אמנחותפ אשרכו .בעת החדשה ...י&ֵס73ָיַדע ֶאת7לֹא

  .ולהיקבר בשכ� )חיפר' פירמידת פרעה חליד ( )ֶֹ":7 ֶאֶרLְ; ש� קברו מ ס3ו ילש עצמותיו החנוטות  ע�לצאת
   

  ...ה ֲאֶ"ר ֶאְהֶיהֶאְהיֶ  ) =14' שמות ג= ( אמר ס" לפנה�5191בשנת   
  

ִיְ#ָרֵאל ִמ5ְִצַרִי� ָקְבר� ִבְ"ֶכ� ְ;ֶחְלַקת ַהAֶָדה ֲאֶ"ר ָקָנה 7 ֶהֱעל� ְבֵני7ַעְצמ&ת י&ֵס3 ֲאֶ"ר7ְוֶאת
  .הושל� מעגל נצח ישראל=  )32' יהושע כד( = ...ְ"ֶכ� ְ;ֵמ�ה ְקִ#יָטה7ֲחמ&ר ֲאִבי7ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְ;ֵני

  
  )במעגלות נצח ישראל( = )24' קהלת ז(... Cֶָהָיה ְוָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמָצֶא��7ָרח&ק ַמה                    = שנה 4353      + 

  
  ":ְוַהח�ט"והמעגל מתועד במגילת קהלת רק בכינויו 

  
ָ?" לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ�ֵתק                       )12' קהלת ד(... ְוַהח�ט ַהְמ"<

  
ָ?" ,1כו ...ָהַע�5ד7ֶעְ#ֵרה @5ָה ָיסֹב ֶאת7 ְוח�ט ְ"9ֵי�) = 15' ז' מלכי' א= (ַהח�ט וְ  =והמעגל     . מעגלעַ ;ֵ רַ לְ  = 2CTA=  ַהְמ"<

  
ַ�ת 2ִָויד" כי תכנית ... ֵ;ית ָהֱאלִֹהי�7 ְ"מֹר ַרְגְל1ָ ַ�ֲאֶ"ר 9ֵֵל1ְ ֶאל) = 17' קהלת ד= (אמר , עודו  נמדדת באמצעות" ס<
  . חלקי� שווי�11=  עיגול :ֶחְ";&:ואז נמצא ... ישר= ח�ט = קשת  ":@ַחת ְל@ַחת" ועיקר וי5ְַעָ)לִ הַ ֵנה ַה2ָ5ִה ְק 

   π = 722/ :בתרבועעוד ו הראדיא: ח�טתייחס אל מ rπ/2 =  מעגל41/ ח�ט ג�כ1 ו  adianRTan = 7/11: בתרבוע, לכ:

  
  .ב: אב: השתייה נבנתה ככספת לשמור על לוחות הבריתלאחר החור, כמו קבר סתרי�, ואמנ�
  . נבנה תרבוע למעגל ולעיגולמנ� רק עתה ואהנָ ָ"  2300 ְוַהDֶַ"ע "ֵֹמ�) = 14�13' דניאל ח= (ואמנ� 

  
וכ1  את גבורת הדמוקרטיה של העמי� "0ֵ בַ האקטואלייה מוכיחה כי האיסל� הקיצוני מתמודד לְ , נההו
  : אמרנ "0ֵ בַ י יְ �ִמ  ֵיבֹ"י ִמ Cֶָהָיה 7ַמהק מֵ עְֹמ ת מֶ אֱ ֵנַצח ִיְ#ָרֵאל בתיעוד על זאת , :אכ. נו שלטוכפות אתל

   
  ִ�יֵמי ֵצאְת1ָ ֵמֶאֶרL ִמְצָרִי� @ְרֶא�� ִנְפָלא&ת 

  ִיְרא� ג&ִי� ְוֵיבֹ"� ִמ�ֹל ְ)ב�ָרָת�                                              
  )16�15' מיכה ז(... Dֶה �ְזֵניֶה� 9ֱֶחַרְ"ָנה7ָיִ#ימ� ָיד ַעל                                             


