
 

 

 ]'מו ְּבֵראִׁשית[ ]:םִיִמְצַרּוְבם ִיִמְצַרְל[ =  ִמְצַרְיָמהַהָּבִאיםִיְׂשָרֵאל - ְׁשמֹות ְּבֵניְוֵאֶּלה  ירִני ִמָר
 

 .]הערכה[' בכתובת בקבר חנום חותפף ֵסֹוי אשר תיעד ַהָּבִאיםמספרם של  ]37]=[ִיְׂשָרֵאל[

      )9' בראשית מז(": ָׁשָנהַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת - ַיֲעקֹב ֶאלּיֹאֶמרַו"=  ס" לפנה1927-בשנת               : ּוָבָניו--ַיֲעקֹב    .1

)  32'  בראשית  כט  (.בפדן  ארם    ס" לפנה1978-נולד בשנת       ְראּוֵבןְּבכֹר ַיֲעקֹב     .2

    ":ִיְׂשָרֵאלַוִּיְׁשַמע  ")22' בראשית לה(= ס   " לפנה1956-בשנת " ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו- ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאתַוֵּיֶלְך"
    -- ְראּוֵבןּוְבֵני                                                                           

    ֲחנֹוְך     .3

    )37' בראשית מב( "...ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית-ָאִביו ֵלאמֹר ֶאת- ְראּוֵבן ֶאלַוּיֹאֶמר..."         ּוַפּלּוא    .4

      .נולד במצרים            ְוֶחְצרֹן     .5

    .נולד במצרים              ְוַכְרִמי    .6

    )  33' בראשית כט(. בפדן ארם ס" לפנה1977-נולד בשנת          --ִׁשְמעֹון ּוְבֵני    .7

    ְימּוֵאל     .8

     ְוָיִמין    .9

    ְואַֹהד    .10

    ְוָיִכין     .11

    ְוצַֹחר     .12

         ַהְּכַנֲעִנית-ְוָׁשאּול ֶּבן    .13

    )  34' בראשית כט(. בפדן ארם ס" לפנה1976-נולד בשנת         --ֵלִוי ּוְבֵני    .14

      ]הגר הראשון שנולד במצרים[ ? ס" לפנה1922-בשנת                    ֵּגְרׁשֹון    .15

       .נולד במצרים ?ס" לפנה1841-בשנת                    ְקָהת    .16

       .נולד במצרים ?ס" לפנה1839-בשנת                    ּוְמָרִרי    .17

 ַוְיִהי"  ְואֹוָנןֵער   )35' בראשית כט(    .בפדן ארם ס" לפנה1975-נולד בשנת         --ְיהּוָדה ּוְבֵני .18

ִאיׁש  ְּכַנֲעִני  ּוְׁשמֹו  ׁשּוַע  ַוִּיָּקֶחָה  ַוָּיבֹא -ַּבתָׁשם  ְיהּוָדה  -ַוַּיְרא   ּוְׁשמֹו  ִחיָרהֲעֻדָּלִמיִאיׁש  -ְיהּוָדה  ֵמֵאת  ֶאָחיו  ַוֵּיט  ַעד  )מכנען(ָּבֵעת  ַהִהוא  ַוֵּיֶרד  
ְׁשמֹו  ֵׁשָלה  ְוָהָיה  ִבְכִזיב -ֶאת  עֹוד  ַוֵּתֶלד  ֵּבן  ַוִּתְקָרא  ַוּתֶֹסף אֹוָנןְׁשמֹו  -  עֹוד  ַוֵּתֶלד  ֵּבן  ַוִּתְקָרא  ֶאתַוַּתַהר ְׁשמֹו  ֵער-  ַוֵּתֶלד  ֵּבן  ַוִּיְקָרא  ֶאתַוַּתַהר יָהֵאֶל

    .במצרים".. ׁשּוַע-ַוָּתָמת ַּבת ")1921-בשנת ("  ַהָּיִמיםַוִּיְרּבּו") = 1-12' בראשית לח("...ָּתָמר ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו ּוְׁשָמּה ַוִּיַּקח ְּבִלְדָּתּה אֹתֹו



 

 

 .                                                                           בכנען ? ס" לפנה1941-נולד בשנת             ְוֵׁשָלה    .19
 )  6' בראשית לח( ֵער ֵאֶׁשת  ָּתָמר.בכנען ? ס" לפנה1935- בשנת                                                              

    ...ממצרים":  ִתְמָנָתהעֶֹלה") = 13-14' בראשית לח= ( הּוָדהְיִו !ֹוה לָנְתִנא לֹ ְוָתָמר          במצרים ָׁשָנה 20 ֵׁשָלה ֶּבן 

       . במצרים ?ס" לפנה1920-נולד בשנת             ָוֶפֶרץ     .20

    --ֶפֶרץ- ְבֵניַוִּיְהיּו ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען .  במצרים-נולד תאום             ָוָזַרח     .21

      .נולד במצרים            ֶחְצרֹן     .22

    .נולד במצרים             ְוָחמּול    .23

    )17-18' בראשית ל(. בפדן ארם ס" לפנה1970-נולד בשנת         --ִיָּׂששָכר ּוְבֵני .24

    ּתֹוָלע  .25

    ּוֻפָוה     .26

                ְויֹוב     .27

                 ִׁשְמרֹןְו    .28

    )19-20' בראשית ל(. בפדן ארם ס" לפנה1969-נולד בשנת         --ְזֻבלּון ּוְבֵני    .29

    ֶסֶרד     .30

    ְוֵאלֹון     .31

    .נולד במצרים             ְוַיְחְלֵאל .32

     ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם ָיְלָדה ְּבֵני ֵלָאה ֲאֶׁשר ֵאֶּלה

    .)21' אשית לבר(בפדן ארם  ס" לפנה1968-נולדה בשנת          : ִבּתֹוִּדיָנהְוֵאת     .33

      33 =  ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁשּוְבנֹוָתיוֶנֶפׁש ָּבָניו -ָּכל

    )10-11' בראשית ל(. בפדן ארם ס" לפנה1972-נולד בשנת         --ָגד ּוְבֵני .34

    ִצְפיֹון     .35



 

 

    ְוַחִּגי     .36

    .נולד במצרים             ׁשּוִני    .37

     .נולד במצרים            ְוֶאְצּבֹן    .38

    .נולד במצרים            ֵעִרי     .39

    .םנולד במצרי            ַוֲארֹוִדי     .40

    .נולד במצרים             ְוַאְרֵאִלי    .41

    )12-13' בראשית ל(. בפדן ארם ס" לפנה1971-נולד בשנת          --ָאֵׁשר ּוְבֵני    .42

     ִיְמָנה    .43

    .נולד במצרים            ְוִיְׁשָוה     .44

    .נולד במצרים            ְוִיְׁשִוי     .45

    .נולד במצרים            ּוְבִריָעה    .46

    .נולדה במצרים        ; ְוֶׂשַרח ֲאחָֹתם .47

     --ּוְבֵני ְבִריָעה

    .ד במצריםנול             ֶחֶבר .48

    .נולד במצרים         ּוַמְלִּכיֵאל .49

     ִבּתֹו ְלֵלָאהָנַתן ָלָבן - ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשרֵאֶּלה

    ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב -ַוֵּתֶלד ֶאת

     16 = ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש

     -- ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעקֹבְּבֵני

    "ִיְׂשָרֵאל"נותן שם " ֲאִביַׁשי" ] ָׁשָנה 91 ֶּבן ַיֲעקֹב[) 23-24' אשית לבר(ס " לפנה1966-**נולד בשנת      ": ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹבָּדַרְך" ** יֹוֵסף    .50



 

 

    )1' בראשית לד( ָׁשָנה 12ת  ַּבִּדיָנה) 19' בראשית לג( ":ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה- ֶאתַוִּיֶקן         "

 ]   ָׁשָנה  101  ֶּבן  ַיֲעקֹב[ )17-18' בראשית לה(. בכנען ס" לפנה1956-נולד בשנת              ּוִבְנָיִמן    .51
      

     ְליֹוֵסף ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיָּוֵלד

    --ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן-ַּבתּלֹו ָאְסַנת -ֲאֶׁשר ָיְלָדה

    .נולד במצרים        ְמַנֶּׁשה -ֶאת .52

    .נולד במצרים         ֶאְפָרִים-ְוֶאת    .53

    : נולדו במצרים=     -- ִבְנָיִמןּוְבֵני

    .נולד במצרים            ֶּבַלע  .54

    .יםנולד במצר            ָוֶבֶכר     .55

    .נולד במצרים            ְוַאְׁשֵּבל     .56

    .נולד במצרים            ֵּגָרא     .57

    .נולד במצרים            ְוַנֲעָמן     .58

    .נולד במצרים            ֵאִחי     .59

    .נולד במצרים            ָורֹאׁש     .60

    .נולד במצרים             ֻמִּפים    .61

    .נולד במצרים            ְוֻחִּפים     .62

    .נולד במצרים             ָוָאְרְּד .63

    --ְלַיֲעקֹב ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר ֻיַּלד ֵאֶּלה

      14 = ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר-ָּכל           

    )  5-6' בראשית ל(. בפדן ארם ס" לפנה1974-נולד בשנת          --ָדן-ּוְבֵני .64



 

 

     ֻחִׁשים    .65

    )7-8' בראשית ל(. בפדן ארם ס" לפנה1973-נולד בשנת         --ַנְפָּתִלי ּוְבֵני    .66

    ַיְחְצֵאל     .67

    ְוגּוִני     .68

    ְוֵיֶצר     .69

                 .ְוִׁשֵּלם .70

    ָנַתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו -ֶׁשר ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֵאֶּלה

     7 = ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה-ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב ָּכל-ֶאתַוֵּתֶלד 

          33+16+14+7 = 70    

    

    ִמְצַרִיםְּב ּוּדְל נֹוֶנֶפׁש 33

    

     ְלַיֲעקֹב ִמְצַרְיָמה ַהָּבָאהַהֶּנֶפׁש -ָּכל

      66 = ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ׁשֶנֶפ-ָּכל    --ַיֲעקֹב-ְבֵניִמְּלַבד ְנֵׁשי יְֹצֵאי ְיֵרכֹו 

      2 = ֶנֶפׁש ְׁשָנִים           לֹו ְבִמְצַרִים -ֻיַּלד-ֲאֶׁשר יֹוֵסף ּוְבֵני

    1 = יֹוֵסף     

    1 = ַיֲעקֹב    

_______       

     70 = ִׁשְבִעים            ִמְצַרְיָמה ַהָּבָאהַיֲעקֹב -ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית-ָּכל

 
 

 ]ֶנֶפׁש 33ם ִיִמְצַר ּוְבֶנֶפׁש 37ם ִיַרִמְצְל [ = ִמְצַרְיָמה]4]=[ַהָּבִאים[


