
   © רמי ניר                ַהּטֹוָבה ָהֵעָצהל ׁשֶ  ָהֹאִתּיֹות
  
  

  זֹאת ַהְּבָרָכה

  ָהֵעָצה זֹאת

   ֶנְעָלם ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא לׁשֶ  ְׁשמֹו

  אלָ פְ ּומ ְּבֶרַגע ַרק – ְוִנְגָלה
  ֶרַגע ,ִנְבָחר ֶרַגע – רּדָ ְה נֶ 

  תֹולָר ֹוּגים ִׁש גָ פְ נִ  ֶׁשּבֹו
  ...יםעִ נָ ְמ נִ י ִּת לְ בִ ּום ייִ ּומְס ים ִר ָּת ְס נִ 
  
  ָּכֶזה ְּבֶרַגע ַמָּמׁשּו

  ,ַהָּׁשַמִיםל ֹוכְּת  ֶאת ָרִאיִתי
  ירּפִ ן סַ בֶ ֹול לׁשֶ   ָרִקיעַ ק מֶ ֹוע

  ים,ִר יָּת י מֵ ילֵ לִ צְ  ְוָׁשַמְעִּתי
  םיִא לָ ּפְ  לׁשֶ ל ילִ צְ , םינִ וָ ּגְ  ֶׁשַפע
  לילִ חָ וְ ר ֹוניה, ּכִ ָר יטָ , ּגִ ֵנֶבל
  ,ַהחֹוָבהת ּוכזְ  לׁשֶ  ֶרַגע

 זְ כּות ַהְּבִחיָרה – מַ ה 
  ק, ַר ְלַבּדֹו ָלָאָדםר ֵת ֹוב יֹוט

    ֶׁשּלֹויא ִה  תּוכּזְ י הַ ּכִ   ֵיַדע
  ,ַחִּיים ּוליֵא  ְלַהְחִליט

  ְלַעְצמֹו ְיַאֵּמץים ִק ּוח ּוליֵא 
ִהים יֹוֵׁשב ּוֵמַעל   ּוַמִּביט ֱא

  ,ותֹוְק ִּת ִמ  ִמַּתְחָּתיו ׁשגֵ ֹורהָ  ָּבעֹוָלם
  ,ֲאָנִׁשיםי ּדֵ אְר יָ לְ יִמ ות ֹוְק ִּת ִמ 
  רֵק ֹוסוְ יט ּבִ מַ ּון חֵ ֹובּוב ׁשָ 
  רֵק ֹוחוְ  ׁשֵר ֹוּד ֹול ׁשם יֵ ִא הָ 
  ַהּטֹוָבה ַהְּבִחיָרה ַמְסלּוללְ  ַעְצמֹו ֵאת יבִׁש מֵ ּו
  ,ַהְּבִריָאהי ֵק ּוחּבְ  ַהַחִּייםת יבַ ִּת נְ לִ 
  ב:ָת כְ ּוּמהַ ל ָר ֹוגף לַ ָת ּוׁשּכְ 

  ה,מָ ְּד ִּק הַ  ֶאל
  ...הנָ ֹוכה נְ וָ ְק ִת ּבְ  ָהֲעִתיד ֶאל



  ףֹוין סֵא ל הָ ֶא ן מָ ּזְ הַ ח צַ ם נֵ ֵר ֹוה זכָ ּכָ 
  י,ּוינִּׁש הַ ל ֶא ר, חָ ּמָ הַ ל ֶא 
  יב, ּכִ ָת כְ ּוּמהַ ל ֶא ח, טָ בְ ּוּמהַ ל ֶא 

  ֹוּתע עִ ּבָ ְק נִ ר בָ ּכְ  ַקְדמֹוִנים ִמָּיִמיםד ֹוע ַהָּׁשלֹום
  ...ֹומּויר ִק ֹוקת ְמ ֶא  ְלַהְׁשִחית ֶאָחדף ל ַא כַ ּוי ְולֹא

  
  ַהְּכתּוָבה הָהֵעצָ  זֹאת

  רּדֵ ָּת ְס ִמ ּון גָ ְר ּואְמ ּון נָ כְ ּותְמ  רבָ ּכְ   ַהֹּכלי ּכִ 
  ַלְּנִבִאיםב ָּת כְ ּוהׁשֶ י פִ ּכְ 
  ,ִּבְזַמִּניםד ֹוע ִמָּיִמיםד ֹוע
  הּדָ ְק פְ ִּת  ֶׁשַהְּבָרָכהה פָ ּוקְת ד ּבַ ֹוע
ִהים יּכִ  –ר בָ ע ּדָ ּדָ ֹונוְ    ...ַהָּנִביא ֹותֹוע אמֵ ֹוׁשר וְ ּבֵ דַ ְמ  ֱא
   

  יתִר ַהּבְ ת ֹוחּוי לנֵ ְׁש  יּכִ 
  ,ֹומְׁש י לִ ּונּבָ  ִמְקָּדׁש ֹותּבְ  ָהיּו

  ,ֲעֵצי ִׁשִּטיםן ֹורָא  ךֹותּבְ 
  ָקָדִׁשים-ֹקֶדׁשּבְ 
ִהיםוֵ    יםבִ ּורַהּכְ  ינֵ ְׁש ין ּבֵ ִמ  ֱא
  ,ַלְּנִבִאיםר סֵ ֹומ ָהָיה ֹורבָ ְּד 
  ַהְּבָרָכהוְ  ַהַחִּייםב צֶ ל ֶק עַ 
  ים יִ ּוינַהִּׁש ל ל ּכָ עַ 
  ,ֲחָדָׁשההַ  –ה נָ ָּת ִמְׁש הַ ת ּויאצִ ְמ ּבַ  ּוׁשגְ ָר ְּת יִ ׁשֶ 
  יםִא ְט ֹוחלַ  ׁשנֵ ֹועּכְ  ַהְּקָלָלהל עַ 
  ַהּזֹאתת ּולּגָ ּבַ ׁשֶ ר ּויעִּׁש הַ ל עַ 
  ץ...ֵּק הַ  ַאֲחִריתל עַ 

  

  רּדֵ ָּת ְס ִמ ּון גָ ְר ּואְמ ּון נָ כְ ּותְמ  רבָ ּכְ  ַהֹּכלה ּנֵ ִה 
  ַלְּנִבִאיםב ָּת כְ ּוהׁשֶ י פִ ּכְ 
ִהיםי ּכִ  ָּיִמיםִמ ד ֹוע    ֱא
  ְבִרית ֲחָדָׁשהּבִ  ַהָּׁשלֹום תֶא 
  ,ַמֵהריא בִ יָ  רבָ ּכְ ם לָ ֹועלָ 
  ַהְּקָלָלהה מָ ִּייַּת ְס ִה  יּכִ 
  ...ַהְּבָרָכהת פַ ּוקה ְּת ילָ ִח ְת ִה וְ 



  ַּבְּדִביר ָהיּו יתִר ַהּבְ ת ֹוחּוי לנֵ ְׁש ּו
ִהיםל ׁשֶ  ְׁשמֹוּו    ֱא
     ֶאְצָּבעֹוּבְ  –ית ִר בְ עִ  ֹאִתּיֹותּבְ  –ב ָּת כְ נִ 
  

  ַהר ִסיָני-ַעל
  

  יםזִ ּונּגְ  ָּבֶבלת ּולּגָ  ֵמָאז תֹוחּולְוהַ 
  ה,ּיָ ִּת ַהְׁש  ֶאֶבן ַּתַחתִמ 
  ...ַהְּבָרָכהה לָ ּואּגְ הַ  –ֵקץ ַהְּפָלאֹותא ֹוד ּבעַ 
  

  ,ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
  ַהּטֹוָבהה ָהֵעצָ  זֹאת

   ִׂשיםּפְ חַ ְמ  ֲאֶׁשר תֶא א ֹוצְמ לִ וְ ין בִ הָ לְ 
  

  יםֲאָנִׁש 
  ,ַהַחִּיים ֹּכל
  ְּבָׁשלֹום ַעְצָמםת ֶא  ְלַקֵּים יֵא 
  ים צִ ּורְמ יד ִמ ת ָּת ֹויְה לִ וְ 
  
  ם נָ ְמ ָא וְ 

   ת ָהַאחַ  ִּמיָלהּבַ  ֲאמּוִרים ְּדָבִריםהַ 
  ה,יָק ִּת עַ  יתִר בְ עִ ּבְ ה בָ ּותּכְ הַ 
ִהים םׁשֶ    ַחִּייםיח ִט בְ ּמָ הַ  ֱא

  ל,ֵא ׁשֹוהַ  ָהָאָדםת ילַ פִ ְּת לִ  ָהעֹוֶנה
  יּכִ , ַהּטֹוָבהה ֵעצָ ּבָ ה יָר ִח ּבְ לַ  ֶנהָהעֹו

  ְּבִסיָניע מָ ּוְׁש הׁשֶ ב ּותּכָ הַ  ַהֵּׁשם
  :ְוָהֱאֶמת ַהָּׁשלֹום תּוְׁשֵלמִמ ק ֹוח ֹול ׁשיֵ 
  

  ֶׁשַבעוְ   ֵּתַׁשע
   תיַהְּׁשִביעִ ת ֹואלָ 
  ַהְּתִׁשיִעיתת ֹואלָ וְ 

  ָחֵמׁש ִמְצָטֶרֶפת
 ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה] = 3= [  ה  –ט  –ז 



QN =  מעגלתרבוע הבמובנה  =π מובנה   
  
   NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  

  

NQ22 = מובנה = שימור כמות ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל  
NQ7   = 2 רטֶ ֹוֶאְצָּבעֹות   = ק 42=  אדיאניםר  

  

  π = ַמְעַּגל/רטֶ ֹוק               

             = 22/7 π    
  

  
  
  
  

  ]ֵאל]=[ָיִכיןוְ ֹּבַעז ]=[4=[]ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת[
  

  
  

 :=  בשושלת אדם  שנה 440הזמן  חּוט 

  
  

  לפנה"ס  4166-= שנת     בריאת אדם מאריך ימים                         =  ְּבֵעֶדן- ַּגן =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"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                                                                                                      

  חיפר-לפרעה ח' 6שנת לפנה"ס =  1927-= שנת  ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
 לפנה"ס 1913- = הולדת פרץ              = שנת  שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתהשנה  64יהודה בן                  

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

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

  לפנה"ס 1519-= שנת   ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+ 



  לפנה"ס 1113-= שנת       שנה = הולדת דוד  406+                                                           

ב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶר - ֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  ֵבית ָּדִודלְ  44שנה = בניין המקדש = שנה  40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
  שנה   3  אבים   

  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      
  אות מעלות אחזלחזקיהו =  14שנה = שנה  29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 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      53+           

  ...ּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹוָּפָרס ּוְבַמְלכ-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   ֱאִויל ְמֹרַד + רְנֻבַכְדֶנאּצַ               
  ...ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצישנה =  II               +2500בניין מקדש = תחילת  ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁשלפנה"ס =  541-שנה  = שנת      70+           
  לסה"נ 1959שנה =   11+    ' בחודש איירמאי נולדה מדינת ישראל  = ה 15=     1948שנה  = שנת  9248+           

       שנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקב תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים= ** 1986= שנת   שנה     38+           
ִׁשים ּוְׁשֹמנֶ ) = 14(דברים ב' =             ּדֹור                 = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ה ָׁשָנהְׁש

  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 
    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוקָלָמה =  2020= שנת                שנה  26+          
  בחודש אדרבמרץ = י'  20) למדינת ישראל = נקודת שוויון = יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024= שנת  שנה                  4+              

  
  

]=[ישראל] משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את 1522+ישר]=[-ום הפענוח: [אלסיכ
למלכות  6" ותוארכה לשנת ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ למצרים, בכתובת שיוחסה ליוסף " ַיֲעֹקבירידת 

  .IIציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנום חותפ' חיפר, ב-פרעה ח'

  
  
  

ִהיםכדאי לך לזכור כי  הוריד  ֱא
שנה מידי  40משך  סיני,מדבר ב

(לחם מן בימי חול בשבוע בוקר 
פיות להאכיל מיליון ויותר שמים) 

 מי יודע את מבנהו .רעבים ללחם
 זה: יוםשיבוא עד  צטבריהחשבון ש

ִהים- ְּבקּום) = 10= (תהילים עו'  -- ַלִּמְׁשָּפט ֱא
  ... ֶאֶרץ ֶסָלה-ַעְנֵוי-ְלהֹוִׁשיַע ָּכל


