
   ©2021 מי נירר                     תחילת הרעב הגדול     ...ףסֵ ֹויי ּיֵ חַ לְ  37 ִּבְׁשַנת

  ף סֵ ֹוילְ ה נָ ׁשָ  73 ֶבתֹותּכְ ּבַ                                                                                                       

   
  (באני חסן מצרים)                  IIשל הנסיך חנום חותפ'  מציור קיר צפוני במקדש קברו קטע

  
ִהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל   ...ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ֵּביתֹו ּוֹמֵׁשל ְּבָכל- ִּכי ָהֱא

  ) 8' המ ראשית(ב

  
הדברים נאמרו  ) =6' המ ראשית(ב... ָחִריׁש ְוָקִציר- ֵאיןְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר  ֶזה- ִּכי

    יון במצרים. השליט העלשנתיים  כבר ףסֵ ֹוי כלומר, ףסֵ ֹויי ּיֵ חַ לְ  39 ִּבְׁשַנת
  

  :ָיָׁשרל ֶׂשכֶ ואכן ניתן להבין מסקנת 
התפאר במעורבותו בתמורות ההיסטוריה של מצרים כפי שבאו לידי ביטוי  IIחנום חותפ' הנסיך 

ראויה הכתובת התיעוד מפארת במיוחד  .יורים המפארים את קירות האולמות במקדש קברובצ
. רמת חסן מצרים)-(באניצפוני של מקדש זה הקיר הלהצדיק מעמד הירארכי יחיד במינו להיות מונצח בציור 

 חפוףלשל יוסף = במקום הראשון מתעדת את גילו  37החשיבות ההירארכית בכתובת לפי המיקום = 
ָצְפַנת שליט העליון . החיפר-למלכות פרעה ח' 6שנת  שנות הרעב הגדול עם 7לתחילת ריך היסטורי תא

במעמד עד בכתובת ותמ הטובות והרעות שניםה 7אשר פתר בחלום פרעה את טווח הזמן של  ַּפְעֵנחַ 
 מנםואבזכות יוסף, מצרים הייתה מאורגנת להתמודדות עם הרעב. כי  ,פרעהזה של ווה לשהירארכי 

ה לפאר חימצלוכוללת את ירידת יעקב למצרים האווירה הפסטורלית השופעת ממסר כלל ציור הקיר 
היה שר הקרקעות  IIשליחותו ההיסטורית של יוסף. יש מקום לשער כי הנסיך חנום חותפ'  את

בממלכת מצרים והמפגש המתועד בציור הקיר התרחש לאו דווקא באזור המצוקים של באני חסן בו 
ו גם קברים אחרים בשכנות לקברו של הנסיך. כלומר, ציור הקיר והכתובת מתעדים מכלול ולא נחצב

   נקודת זמן.
  IIחיפר נמסר לנסיך חנום חותפ' -מכתב פרעה ח'                                                                           

  
  בידי בנו               קטע מציור הקיר IIלנסיך חנום חותפ' המכתב נמסר                                



ההוראה משלב בציור את ללא כל ספק  IIאל הנסיך חנום חותפ'  חיפר-פרעה ח'מכתב ששלח תיעוד ה
= נווה המדבר המלאכותי פאיום  ֹּגֶׁשן- ֶאֶרץ .בארץ רעמסס לתת לבני משפחתו של יוסף אחוזה בגושן

המים היום  אליו הזרים את מי הנילוס בתעלה הנקראתו... ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ) = 45מא'  = (בראשיתאשר תכנן יוסף 
שנה בזכות  408. שם בפאיום, במשך חיפר-פרעה ח'נחפרה בצוו התעלה  = Bahr Yusef = של יוסף

   ...ְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתםּבִ --ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו) = 7(שמות א' ואף בחסד 
  

ליוסף בשושלת אדם לסמל את תכתיב  33מקום  ) =17(תהילים קה'  ... ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש
 ָיָׁשרל ֶׂשכֶ ביצירת נצח ישראל. מועד פירעונו של החזון התגשם ביציאת מצרים. ותהיה מסקנת  נוחזו

לרעב הגדול ירד יעקב עם כל זרעו  2לפנה"ס היא שנת  1927- כי בשנת זה מצא בתיעוד מחשבון אשר נ
בשנה זו מלאו ליוסף  חיפר- למלכות פרעה ח' 6 שנתאיפה שנות הרעב הגדול היא  7למצרים. תחילת 

 םְּגִדִלילבוש כותונת פסים ובשוליה  ְיהּוָדהשנה והוא השליט העליון במצרים. בציור קיר זה מתועד  37
הוא המלאך אשר עמו נאבק  –שומר ישראל  ֲאִביַׁשי... ומתועד שם המלאך ָּל- ַּתֲעֶׂשה ) =12= (דברים כב' 

 .Senusret IIחיפר = -פרעה ח'ר שומר ּוכן מתועד שם האל המצרי ח- ישראל... וכמו םֵׁש יעקב ונותן 
  

  חיפר-פרעה ח'

  
  

   המסר ההיסטורי. ם נוספים שלחופף למרכיבי 37 מספרנכון לראות את ה
 ַיֲעֹקב]=[ישראל] משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את ירידת 1522+ישר]=[-: [אלתּוּמר ּכַ ּוימִׁש 

  .למצרים
  הפירמידה הקטנה: כנראה בה הונח ארונו של יוסף

  
  פאיום מצרים –חיפר -הפרמידה של פרעה ח'  



   ... ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהולמשה אמר 
  
  

ב" קֹ ַּיעֲ ִמ  ֹוָכבּכַר ּדָ " = )17ד' מדבר כ(ב= הזה  ָחזֹוןהֶ  ֹוֵעדהיה לתכנן את מ יכול ֶאְהֶיהרק 
 1966- נת **ש 'ב רדָ אֲ ג י"ף יֹוסֵ  תדֶ ּולֶ מה=  לעדכן בו את בלעם הקוסם לקצב הדורותו
הודיע מתי ולאברם . דורות 2שנה =  76=  יהאלֵ מסלול הקפה של השביט  ס"הפנל

ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם -ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי) = 13ו' (בראשית ט=  פירעון המועד
הכל תוכנן מראש בקצב הדורות  כלומר,... ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה-- ְוִעּנּו ֹאָתם ַוֲעָבדּום

ם, דרך אברהם אל ירידת יעקב ׁשֵ מעיתוי הבריאה בעדן דרך המבול אל שושלת 
את יוסף על יציאת מצרים, קבורת יעקב החנוט במערת המכפלה למצרים עד נבו

והוצאת יוסף החנוט בארונו בידי משה ויהושע לקבורה בשכם, אל בחירת דוד למלכות 
ובניין המקדש בימי שלמה, עד החורבן וקבורת לוחות הברית בכספת אבן בוחן היא 

  אבן השתייה.
  
  

   שנה 3540=  1519+  2021...  עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד )3' (חבקוק בחזון הוא חלום שאלהים מבאר בו, לכן 
  

   ָּלםּסֻ הַ  ֲחלֹום+  ַּפֶּדָנה ֲאָרם ַוֵּיֶלח ַר בְ ) הָ 12-5ח' ת כשי(ברא=   ָנהׁשָ  71 ןּבֶ  ֲעֹקביַ =   .סה"לפנ 1986- נת בש                   ְצָחקיִ ת ּכַ ְר ּבִ  ..ָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶת) 35(בראשית כז' 

  ָנהׁשָ  79 ןּבֶ  ֲעֹקביַ , ולדנ אּוֵבןְר                                                               +10     ִוי   לֵ  ןְמעֹוִׁש  אּוֵבןְר ) 34-32ט' ראשית כ(ב       ]אהבה]=[4["=יִּת ְר ְׁשמַ ּו") 15ח' כראשית (ב

  הוליד את ְיהּוָדה בֲעקֹ יַ  1975- נת שב               .                           סה"לפנ 1976- נת בש           ןּוּכְד עִ     ִוילֵ ת דֶ לֶ ּוה                        ןְמעֹוִׁש ת א ֹקבעֲ ְליַ  האָ לֵ ה "כ ילדאח

  )38א' ל תיש= (בראָנה ׁשָ  20 ָבןלָ ת ד אֶ בַ עָ  ֲעֹקביַ                                                      +10                                       ף                                         סֵ ֹוית אֶ  ָרֵחל ָיְלָדה ַּכֲאֶׁשר) 25ל'  יתראש(ב

    ַעןנָ כְ רה לִ חז) = 18' אלית ראשב( +                       ָנהׁשָ  91 ןּבֶ  בֲעקֹ יַ  =  .ס"הפנל 1966- נת **ש ב'         רדָ אֲ ג י"ף יֹוסֵ  תדֶ לֶ ּוה=    ב" קֹ ַּיעֲ ִמ  ֹוָכבּכַר ּדָ " )17ד' מדבר כ(ב

  נטע אלהים בעדןר שאבגן  ריאת אדםמב רב/ת שנ = ָנהׁשָ  2200                                                               ל ֵא ְׂשָר יִ  םׁשֵ ן תֵ ֹונ י"ַׁש יֲאִב "=  אַ ַּמלְ הַ ם ע ֲעֹקביַ  קבָ אֲ מַ ) 25-29' לבראשית (ב

  II' ּפחֹותֵ -םּוּנחַ  רבֶ קֶ ּבְ  ֶבתֹותּכְ  ]ישר לֵא =[]15+22[]=לְׂשָראֵ יִ [                                                                                                                              .  רֹוּד = ָנהׁשָ  38 ) =14ב'  ברים(ד תֹורּדֹוב הַ צֶ קֶ 
   נפש 37 חשבוןנמנה בש םָּבִאיהַ מספר כנתון את אין לפסול  בהחלט                                                                                            ָנהׁשָ  76 ת) =ֹורֹוּד 2( = יָהאלֵ מסלול השביט        .יָהאלֵ  = בקֹ ַיעֲ  ֹוָכבּכ
  II' ּפחֹוֵת -םּוּנחַ  רבֶ קֶ ּבְ  םָּבִאיהַ רת יייעוד שבת  י"ִביׁשַ אֲ "                                                                                                                                      ה]נָ ּומאֱ  םׁשֵ ]=[לְׂשָרֵא יִ [

      ]לֵא ָר ְׂש יִ  םׁשֵ ]=[8]=[יִביׁשַ אֲ [                                                                                                                                           קיְס לִ ּבֵ ֹו= א היָר ִח ) 1' לחראשית (ב

  ָנהׁשָ  12 ַּבת ִּדיָנה  ...ֶכםְׁש ּבִ  ֶדהת ַהּׂשָ ַק ֶחלְ - תאֶ  ֹקבַיעֲ  ִּיֶקןוַ ) 19-20' לגראשית ב(                                                               : לֵא ָר ְׂש יִ  ַצחנֵ יעּוד ִּת 

   ההָ ְק ּיִ ּבַ  ָנהׁשָ  101 ןּבֶ  ֲעֹקביַ = ) 18-16ה' לראשית (ב ןְנָיִמיּבִ  תאֶ  ָרֵחל ָיְלָדה"כ אח                 +17                  ָנהׁשָ  17 ןּבֶ  ףסֵ ֹוי) 2' לזראשית (ב                                                                    
                                                                                ס.   "לפנה 1949- נת בש      םיִ ָר צְ ִמ ּבְ ר ּכָ ְמ נִ  ףסֵ ֹוי                                   ָנהׁשָ  430 : +חשבוןמצוא ל

  +12         ָנהׁשָ  180 ְצָחקיִ  יּיֵ חַ ) 28' להראשית  (ב
                             ס.ה"נפל 1937-ת בשנ                      ְצָחקיִ  תֹומ

   ]  ]=[ְיהָוה8ְפַנת]=[צָ [    םירצאה במירבלהי הא=  םּוּנחַ                                                          +1                הנָ ׁשָ  30 ןּבֶ  ףסֵ ֹוי) 46' מא תשיבראות  (הזת דעו= ת ":ִריבְ ׁש עִ י"ִא ) 14' טלראשית (ב

  XII תלֶ ׁשֶ ׁשֻ =  II אתחֶ - מֶ - נְ מֶ אָ  ְרֹעהּפַ  =                                              ס.ה"נפל 1936- נת בש          ְרֹעה ּפַ  ר ֵאת ֲחלֹוםתַ ּפָ  ףֵס ֹוי: ֵנחַ עְ ַנת ּפַ פְ צָ          )  17-46' מאראשית (ב

  Bahr Yusef תלַ עָ ְּת ת יַר פִ חֲ =                                             +7      אוגר את הבר בשנים הטובות      :ֵנחַ עְ ַנת ּפַ פְ צָ 
  תחילת הרעב הגדול     ) 8' המ ראשית(ב      II תְסֶר נּוסֵ  ְרֹעהפַ לְ  6ָנה ׁשָ =  . סנה"פל 1929- נת בש            השליט העליון במצרים :ֵנחַ עְ ַנת ּפַ פְ צָ                        הנָ ׁשָ  37 ןּבֶ  ףסֵ ֹוי

   IIת ְסֶר נּוסֵ ח'חיפר =  ְרֹעהּפַ   =                +2               ָנהׁשָ  130 ןּבֶ  ֲעֹקביַ ) 9' מז  יתאשרב(    ןֹּגׁשֶ  ֶרץ= אֶ  Fayume םּואיפָ  יִת ּוכָלאְמ  ָאִזיסֹוא

           לא ראה יעקב את יוסף         ָנהׁשָ  22 = . סנה"פל 1927- נת בש ֹו   עְר זַ - ָכלוְ  בקֹ עֲ יַ ה מָ יְ ָר ִמצְ אּו בֹ ּיָ וַ ) 6' מואשית רב( ֶפׁשנֶ  70              הנָ ׁשָ  39 ןּבֶ  ףסֵ ֹוי

    II 'ּפחֹותֵ - םּונְח קבר מקדש ב  ֵנחַ עְ ַנת ּפַ פְ צָ לְ  37 :כתובת=               +8                                                                                                                   
                                          .סנה"פל 1919- נת בש    .שנה 400 חזון אברם פענוח                                                                                        

  1919 - 1519=  004) = 13(בראשית טו'  ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה--ְוִעּנּו ֹאָתם =   +        400                                            ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום -ּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכיוַ 
ֹ עֵ רֹ - לּכָ  םיִ ַר צְ ִמ ת בַ עֲ ֹות-יּכִ  ... י ִמְקֶנה ָהיּוְנׁשֵ אַ ) 34' מוראשית (ב     ן אה צ

                                              תם לעיבור עם ילדה צעירה כמו שתוכנן עם אבישג לדודשנה                                                               =   השיאו או 100= מעבר לגיל  ּההָ ְק ּיִ ים ּבַ ִד ילִ ֹוַהּמ  = םיִמ יָ  יכֵ יִר אֲ מַ  = םִתיקהָ ְ
   ּבּואטָ = ה ֻחּזָ אֲ  םּואיפָ  = סַעְמסֵ ַר  ץֶאֶר ּבְ  םתֹ ּפִ    =                                                   םּואיפָ  רְדּבָ ִּמ הַ ֶוה ִּבנְ  ..ִיםַר צְ ִמ  ֶרץאֶ ּבְ  ֻחָּזהאֲ )..ֵסףֹוי..(םֵּתן ָלהֶ ּיִ וַ ) 11ז' מ תשירא(ב
                               ה                                                   ָׁשנָ  147 בֲעקֹ יַ  יּיֵ חַ ) 28' מזראשית  (בּה במצרים ָׁשנָ  17משך ב

  הֹמׁשֶ פי -נבחרים שתועדו על 70= כלומר, )   6' מואשית רב( ֶפׁשנֶ  70
   80+128+12674+ :הֹמׁשֶ לְ למצוא חשבון לתת כבוד לאהבת אלהינו  =                                                                              ]37]=[לְׂשָראֵ יִ ם [ְּבׁשֵ  ּוּדלְ ֹונם יִ ָר ִמצְ ּבְ גרשון קהת ומררי  םָּבִאיהַ 

                                                            מררי הוליד את +                                    את קהת ָנהׁשָ  74 ואחרי םיִ ַר צְ ִמ ּבְ הוליד את גרשון  59בן  / ָנהׁשָ  137 יוִ לֵ  יּיֵ חַ  )16מות ו' (ש
  126/ הוליד את עמרם בן ָנה ׁשָ  133 ָהתְק  יּיֵ חַ ) 18מות ו' (ש
   128/ הוליד את משה בן ָנה ׁשָ  137 ְמָרםעַ  יּיֵ ) חַ 20מות ו' (ש
  ִמְצָרִים תיאַ צִ יְ  = ָנהׁשָ  80 ןּבֶ  הֹמׁשֶ )         7מות ז' (ש

  ]8+7ה]=[וָ היְ  ִניאֲ [) = 6מות ו' (ש= הוָ ם ְיהׁשֵ  עדָ נֹו        ]                                                            3+4+5":=[ֶיהְה אֶ ֶׁשר אֲ  ְהֶיהאֶ ")  =14מות ג' (ש ":  ִהיםאֱ ֵּיַדע וַ ")  25' במות (ש

   I 'ּפֶת ֹוְנחמֶ ָא  ְרֹעהּפַ  ֶׁשל כֹורֹוּבְ  ּודעיִּת ּבַ =  תֹורֹוכּבְ  תּכַ מַ ] ִׁשיֲחִמיל ילֵ [. ה"סנלפ 1519- נת בש      ִמְצָרִים תיַא ִצ יְ      ממכירת יוסף ָנהׁשָ  430 ְּבִמְצָרִים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מֹוַׁשב) 40ב' י תמו(ש
  ]ןיסָ נִ ז י" ָּבתׁשַ [ =ף סּו-םיַ ּבְ  = ַהָּמִים ַוִּיָּבְקעּו] = 3ה לָ יְ לַ [) 21(שמות יד' 

  לחודש השני במסע יציאת מצרים = מתן השבת 22(שמות טז')  

  ...ִמְצַרִים-ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ- ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני 480) = 1(מלכים א' ו'    +        084                                                                                                                                                              

   480+  408=  למצרים ֹועְר זַ -ָכלוְ ת יעקב שנה ליריד 888=  345+  543  ס.נה"פל 1039- בשנת בניין המקדש                        עד בניין המקדשממכירת יוסף  שנה 910
   שהיה המכל זה באמת זאת הוכחת ישר כי                                                                                                                                                                               

  
  



   בשושלת אדם:=  ִׁשימּור ַּכּמּות =שנה  440 הקרוב למציאות  הזמן ְוחּוט
  

ִהים ֶאת=     בזמן הנצח    ִהים ֶאת) = 27)          (בראשית א' 21(בראשית א' ... ַהַּתִּניִנם ַהְּגֹדִלים-ַוִּיְבָרא ֱא   = בני קדם ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו-ַוִּיְבָרא ֱא

  
  לפנה"ס     4166-= שנת   דעת ימצא חשבוןרוח ב מאריך ימיםבריאת אדם  = ְּבֵעֶדן- ַּגן =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקב=  לפנה"ס** 1966- = שנת            במרץ)  20ב' (נקודת השוויון י' אדר ב' =  י"ג בחודש אדר = הולדת יוסף  =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת            הּוַרד ִמְצָרְיָמה שנה = 17= יוסף בן                                                                                                     
  לפנה"ס 9192-= שנת  במצרים יוןשליט על שנה = 73יוסף בן =                                                                                                     

  לפנה"ס     1927-= שנת   ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
 לפנה"ס 1913-= שנת  = הולדת פרץ               שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתהשנה  64יהודה בן                  

  לפנה"ס    = במערת המכפלה 1910-= שנת  החנוט נקבר    ַיֲעֹקב=  שנה 56= יוסף בן                                                                  

  לפנה"ס  1526-= שנת                                            Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 

    Iלפרעה אמנחותפ'  7+                            

  לפנה"ס  1519-= שנת       ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =                            

  לפנה"ס 1113-= שנת        שנה = הולדת דוד  406+                                                          
               ָּדִוד -ְיהָוה ֶאל- ח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח רּוחַ ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמׁשַ -ֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  

  לפנה"ס 1086-= שנת                                      27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה=  שנה   440+ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  -)480לפנה"ס (+  1039-= שנת בניין המקדש שנה              40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
 שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14שנה = שנה  29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעלַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו הַ ) = 8לפנה"ס = (מלכים ב' כב'  646-שנת  = ליאשיהו 18שנה  =           שנה   440+ 
  לשימור לוחות הברית ֶאֶבן ֹּבַחן= יסוד כספת  חורבן המקדש יסוד אבן השתייהלפנה"ס =  611-שנה  = שנת      35+           

  ...ָּפָרס ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  רֵּבְלַׁשאּצַ +   ֱאִויל ְמֹרַד+  ְנֻבַכְדֶנאַּצר              
  ...ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי שנה = II               +2500בניין מקדש = תחילת  ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁשלפנה"ס =  541-שנה  = שנת      70+           
  לסה"נ 1959שנה =   11+    מאי נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש אייר 15=     1948שנה  = שנת  9248+           
       שנה  38=  )יהאלֵ ( ֹקבּכֹוָכב ַיעֲ  תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים =** 1986= שנת   שנה     38+           

ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =             ּדֹור                 פיענוח= שבר השלום והאמת =  = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש
  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ַּגלָיָׁשר ַמעְ =  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 

    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת                שנה  26+          
  בחודש אדרבמרץ = י'  20) למדינת ישראל = נקודת שוויון = יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024שנה                = שנת    4+              

  
  

  לבנות בית תפילה לכל העמים...   ...עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִּכיִהים... אֱ ַדע ּיֵ וַ                                          
  

  


