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'ְ&ַצֲעַנִ#י� ֲאֶ!ר ֶאת ) =11' שופטי� ד = ( המתועדִי� אי� קברו של ַק שערתחילה נ
בגליל העליו� כמונומנט  ראייה וודאית= " ת*א"= מהווה על מבנהו  ...ֶקֶד!

ַו1ַ2ִע ְיהָוה ֱאלִֹהי�  ) =8' בראשית ב = (ְ&ֵעֶד�  אד� מארי� ימי�היסטורי לבריאת
  ...      ִמ4ֶֶד�''ְ&ֵעֶד�'�3ַ

           
 צמוד היה למעבדה בו בוצעה בריאת האד� מארי� ְ&ֵעֶד�' �3ַהַ , כלומר

מתועד על חלקת , א�. ִי�לא תועדו ימיו של ַק , הימי� ובהתא� לנסיבות
ְוֶחֶבר ) = 11' שופטי� ד = (חֵֹת� מֶֹ!ה  ַה4ֵיִני� שהיא מולדתו שלאר6 בגליל העליו

 ִי�נכו� להאמי� כי חיי ַק , מזאת... ַה4ֵיִני ִנְפָרד ִמ4ִַי� ִמְ&ֵני חָֹבב חֵֹת� מֶֹ!ה
 שנה וע� סיו� נדודיו 880' לאד� וחווה האריכו מעבר לֵעֶד�'ְ&ַג�שנולד 

, לכ�...  לעצמו קברִי�בנה קַ , בסו9 ימיו ְ&ַצֲעַנִ#י�, ש�. התנחל בכנע�
  . את המבולַה4ֵיִנישרד , בגליל העליו�, אפשר להבי� כי ש�
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ָנפ;�Aֶ ' 6 ָ@נ; ֵ!�'ָ@נ; ִעיר ;ִמְגָ>ל ְורֹא!* ַבָ?ַמִי� ְוַנֲעֶ<ה' ַו2ֹאְמר; ָהָבה ִנְבֶנה
ָ!� ָ&ַלל '�Cֵ ָקָרא ְ!ָמ= ָ&ֶבל Cִי' ַעל ) =9 + 4' בראשית יא= ( ...ָהBֶרAְ '6ֵני ָכל' ַעל

  ... ָהBֶרAְ'6ֵני Cָל'יָצ� ְיהָוה ַעלָהBֶר6 ;ִמָ?� ֱהִפ 'ְיהָוה ְ<ַפת Cָל
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  הולדת יוס9                      ילֵ אהָ **   ) = 17' במדבר כד (...ָ>ַרְ� C*ָכב ִמ2ֲַעקֹב
  

                  ...ֵבק ִאי! ִעE*ַו2ִָ;ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב>* ַוB2ֵ  ) = 25' לב ראשיתב( 
  ...יָ! יבִ אֲ המלא� הוא 

   ָ#ָנה17+       
  
  ...ה;ַרד ִמְצָרְיָמה) = 1' בראשית לט(   =  �4919שנת      ...ֶעְ<ֵרה ָ!ָנה'ְ!ַבע'י*ֵס9 ֶ&�  ) = 2' בראשית לז(

      ) 17' בראשית לז(  ...ַו2ֹאֶמר ָהִאי!
  

  ָ#ָנה 22+       
  
  חיפר' ' לפרעה ח6שנת       �2719שנת   ...ַהָ&ִאי� ִמְצַרְיָמה ַיֲעקֹב ;ָבָניו  ) = 8' בראשית מו(

  II' בציור הקיר בקבר חנו� חותפ ...Cָב*ד ַליהָוה = ...יָ! יבִ אֲ  וג� את ש� ...חיפר'' חפרעהל 6נת שאת  ...ָצְפַנת Aְַעֵנחַ את שמו  ...ַהָ&ִאי�יוס' תיעד את , והלא
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  430=  7 + 401 + 22       ָ#ָנה7+     ָפאי;�= 3ֶֹ!� ' ֶאֶר6

  

    I' פרעה אמנחותפ ל7    שנת  �1519שנת                                          יציאת מצרי�                                         
  

                  ...ַוְיִהי ִמ64ֵ ְ!לִֹ!י� ָ!ָנה ְוHְרַ&ע ֵמא*ת ָ!ָנה  ) = 41' שמות יב(

       ...ֵמֶאֶר6 ִמְצָרִי� ִצְבא*ת ְיהָוה' ַוְיִהי ְ&ֶעֶצ� ַה2*� ַהIֶה ָיְצא; Cָל  
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  ...ְולֹא Bִביִתי ִלְ!מַֹע ְלִבְלָע� ַוְיָבֶרְ� ָ&ר*ְ� ֶאְתֶכ� ָוJִHל ֶאְתֶכ� ִמ2ָד*  ) = 10' יהושע כד(
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  ...ַהAְִלְ!Kִי' ַו2ֱֶחַזק ָ>ִוד ִמ�   ) =50' יז' שמואל א(
  

  480=  40  +393 + 47     ָ#ָנה47                           + 
  

  ...ִמְצַרִי�' ִיְ<ָרֵאל ֵמֶאֶר6'ַוְיִהי ִבְ!מ*ִני� ָ!ָנה ְוHְרַ&ע ֵמא*ת ָ!ָנה ְלֵצאת ְ&ֵני  ) =1' ו' אמלכי� (
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  ְ!לֹמֹה ֵלאמֹר ' ְיהָוה ֶאל' ַוְיִהי ְ>ַבר

  KָHה בֶֹנה 'ַהַ&ִית ַהIֶה ֲאֶ!ר
4ַֹתי ְוֶאת'ִא� Lח&ְ �  ִמְ!Aַָטי Kֲַעֶ<ה ' Kֵֵלְ

  ''ַֹתי ָלֶלֶכת ָ&ֶה� ִמְצו' Cָל'ְוָ!ַמְרKָ ֶאת
� 'ַוֲהִקמִֹתי ֶאתְKָָבִרי ִא<ְ  

  ָ>ִוד Bִביָ� ' ַ&ְרKִי ֶאלֲאֶ!ר ִ> 
  ְוָ!ַכְנKִי ְ&ת*ְ� ְ&ֵני ִיְ<ָרֵאל 

  ...ַעEִי ִיְ<ָרֵאל' ְולֹא ֶאֱעזֹב ֶאת
  )13�11' ו' מלכי� א(


