
  
    ©9201 רמי ניר     )4(ישעיה יב'  ...הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו

  

ִהים: כאשר יוציא ַּבּיֹום ַההּוא   את לוחות הברית... ָהֱא
  ְיהָוה הּוא --יֹאְמרּו ָהָעם- ָּכל זָא  מכספת אבן השתייה...

ִהים ִהים ְיהָוה הּוא ָהֱא    ...ָהֱא
  

= 22/7 π = ָיָׁשרחּוט = ֶקֶׁשת =  :מעגל/קוטרו...   
  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז'  המעגל = ַהחּוט

  ָהַעּמּוד...- ָיֹסב ֶאת
  

 )5(יחזקאל מ' ... ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוֹטַפח- ְקֵנה ַהִּמָּדה ֵׁשׁש

  השלום והאמת) " (שברסרגל"קנה המדה המעגלי" = "-ל אומטריתהג יה= הבנ ...ָּבַאָּמה ֶאְצָּבעֹות 22
  )12(יחזקאל מג' ... זֹאת ּתֹוַרת ַהָּבִית- ִהֵּנה

  



  )23(תהילים קה'  ...ָחם- ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ

  ָׁשָנה 39*** יוסף בן  ]ִיְׂשָרֵאל[ = ]37]=[2215+[ =] ָיָׁשר-ֵאל[ :ְלַפְרֹעה ח' חיפר 6  לפנה"ס - 1927בשנת 

                                                                                           

  
  IIקטע מציור קיר בקבר חנום חותפ'  ...ְּגִדִלים ֹותְּכסּול עַ                            

 
    וסף כי י נכון להאמין 37=  22+  15 :ַהִּמְסַּפרכיתוב חפיפת על מך תסבה

  .נ"לההתיעוד בכתובת ואת תוכן הכתיב את הפרטים בציור קיר זה הוא ש  
   :של עברית הידע יכולתרק הוא והלא 

  .ִיְׂשָרֵאל = 37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל
  
  
  

  ) 19(שמות טו' ... ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים  לפנה"ס - 1519בשנת 
  

  
  
  
  

  ַתן ַהַּׁשָּבתמָ  = ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 22- ב
  ... ָיָׁשר ְיהָוה-ְלַהִּגיד ִּכי) = 16(תהילים צב' =                                                 



  ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל - ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע לפנה"ס - 609בשנת 
  )12(ירמיה נב' ... ָּבֶבל- ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶמֶל

  

 הלוחותארון הברית עם קבר את  ְׂשָרָיה ֹּכֵהן ָהרֹאׁש
ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ) = 16= (ישעיה כח'  ...בכספת אבן השתייה

ְיהִוה ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד 
  ...ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש--מּוָּסד

  
   :סגר מעגל לדעתנ"ה לס +2019בשנת 

  ִּבֵּקׁש ֹקֶהֶלת) = 11-10= (קהלת יב' דוע י היה וממ
  ֵחֶפץ ְוָכתּוב ֹיֶׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמת-ִלְמצֹא ִּדְבֵרי

  ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות 
  ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות 

  :ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא=  ...ִנְּתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחד
  

    ׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחדִהֵּנה ֵאל יְ 
  ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיהָוה - ִּכי

  ִלי ִליׁשּוָעה -ַוְיִהי
  ַמִים ְּבָׂשׂשֹון - ּוְׁשַאְבֶּתם

    ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה
  ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא

  הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו
ָתיו       הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלי

    רּו ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹוַהְזִּכי
  ַזְּמרּו ְיהָוה ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה 

  ָהָאֶרץ - מּוַדַעת זֹאת ְּבָכל
    ַצֲהִלי ָוֹרִּני יֹוֶׁשֶבת ִצּיֹון

  ָגדֹול ְּבִקְרֵּב - ִּכי
  )6-2(ישעיה יב'    ...ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל

  
  

  ר ָקְדִׁשי הַ - ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל- ָיֵרעּו ְולֹא- לֹא: ּיֹום ַההּואהַ ן ִמ ּו
  ְיהָוה - ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת- ִּכי   
  )9(ישעיה יא'  ...ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים   


