
  רמי ניר             )16' זכריה ב( ובחר עוד בירושלי� 

  
  

�י ִהְנִני�� ִצ����ָרִ�י ְוִ�ְמִחי ַ�תִ �� �ְיהָוה � ְיהָוה ְוִנְלו& ג�ִי� ַרִ�י� ֶאל� ָבא ְוָ#ַכְנִ"י ְבת�ֵכְ� ְנא
 ְצָבא�ת ְ#ָלַחִני ֵאָלִיְ� ְוָנַחל ְיהָוה ְיהָוה� ְוָיַדַעְ" ִ�י� � ַ���� ַהה&א ְוָהי& ִלי ְלָע� ְוָ#ַכְנִ"י ְבת�ֵכְ�

�י ֵנע�ר �� ָ�ָ�ר ִמְ,ֵני ְיהָוה� ְיה&ָדה ֶחְלק� ַעל *ְדַמת ַה(ֶֹד# &ָבַחר ע�ד ִ�יר&ָ#ָלִ� ַהס ָ�ל� ֶאתִ
  )14�17' זכריה ב( ...ִמְ-ע�� ָקְד#�

  
ימינו  ב"ִצ����ַ�ת" להיסטורית שות ההמציא תתמונה גלומ ) =14�17' זכריה ב= ( נבואת אחרית זוב

ְיהָוה ַ���� ַהה&א ְוָהי& ִלי ְלָע� ְוָ#ַכְנִ"י � ְוִנְלו& ג�ִי� ַרִ�י� ֶאל ) =15' זכריה ב= ( דגשבו כאשר מתועד
   ...ְבת�ֵכְ�

  : כדלקמ"–            
  

  )8�22' יחזקאל מח= ( ...�ִיר&ָ#ָלְי= πr²/11 +   ֶחְלק�ְיה&ָדה� ְוָנַחל ְיהָוה ֶאת ) =16' זכריה ב= ( מדינת היהודי�  .א
  

  ...ְוָהי& ִלי ְלָע� ְוָ#ַכְנִ"י ְבת�ֵכְ�" = מדינת זרי� = "ְוִנְלו& ג�ִי� ַרִ�י� ) =15' זכריה ב= (ואמנ)   .ב
  
  

 π = 22/7  ...א ָלְ� ֵ#� �2�ִַי�ַוִ"ְצְלִחי ִלְמל&ָכה ַוֵ�ֵצ ) =13�14' יחזקאל טז= ( ירושלי) שלת וחירבה דועתי  .ג

   : כדלקמ"–            
  
                        ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְ� ָוֶאְרֵאְ� ִמְת��ֶסֶסת ְ�ָדָמִיְ� ָואַֹמר ָלְ� ) = 6' יחזקאל טז= ( ראשונהבחירה לדמי)   )1  

   ...ְ�ָדַמִיְ� ֲחִיי ָואַֹמר ָלְ� ְ�ָדַמִיְ� ֲחִיי            
  
  

�ְוָהָיה ְבָכל) = 8�9' זכריה יג( = ְוִנְ#ַ,ְטִ"י ִא"� ְ�ֶדֶבר &ְבָד�) = 22' יחזקאל לח= (חדשה בחירה דמי) ל  )2
� ��  ְוַה9ְִלִ#ית ִיָ&ֶתר 8�ָ ְוֵהֵבאִתי ֶאתְ#ַנִי� 8�ָ ִיָ�ְרת& ִיְגָוע&�ְיהָוה ִ,י� ָה7ֶר6 ְנא

ַהָ>ָהב ה&א ִיְקָרא �ַהֶ�ֶס: &ְבַחְנִ"י� ִ�ְבחֹ� ֶאת�ַה9ְִלִ#ית ָ�ֵא# &ְצַרְפִ"י� ִ�ְצרֹ: ֶאת
    ...7ַמְרִ"י ַעִ-י ה&א ְוה&א יֹאַמר ְיהָוה ֱאלָֹהי�� ִבְ#ִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹת�

   
ְ�ִריִתי א�ָתְ� � ְוָזַכְרִ"י ֲאִני ֶאת ) =60�63' יחזקאל טז() = 16' זכריה ב(=  &ָבַחר ע�ד ִ�יר&ָ#ָלִ�: חדשהההבחירה   .ד

ֲאח�ַתִיְ� � ְ=ָרַכִיְ� ְוִנְכַלְמְ" ְ�ַקְחֵ"ְ� ֶאת� ְוָזַכְרְ" ֶאת ִ�יֵמי ְנע&ָרִיְ� ַוֲהִקימ�ִתי ָלְ� ְ�ִרית ע�ָל�
� ַוֲהִקימִֹתי ֲאִני ֶאת ִמְ�ִריֵתְ� ַהְ(ַט��ת ִמֵ-ְ� ְוָנַתִ"י ֶאְתֶה� ָלְ� ְלָבנ�ת ְולֹא� ְ� ֶאלַה2ְדֹל�ת ִמֵ-

ָ<ְ� ע�ד ִ,ְתח�� ֶ,ה ִמְ,ֵני � ְלַמַע� ִ"ְזְ�ִרי ָובְֹ#ְ" ְולֹא ִיְהֶיה ֲאִני ְיהָוה� ְ�ִריִתי ִאָ"ְ� ְוָיַדַעְ" ִ�י
� ֲאדָֹני ְיהִוה� ָלְ� ְלָכל�יְ�ַכְ,ִר�� ְ�ִלָ-ֵתְ� �  ...ֲאֶ#ר ָעִ�ית ְנא

  
ויוצאו לוחות הברית להיות בידי הכה" הגדול מוכנסי) " אב" השתייה"אז תנופ- כספת   .ה

    π = 22/7  ...ִ�ְהי�ת ִמְקָ=ִ#י ְ�ת�ָכ� ְלע�ָל�) = 28' יחזקאל לז= ( ִלְמל&ָכה ְוע�ד ִ"ְצְלִחי לקודש הקדשי)
    :מתועדכ –            
  

ִמְקָ=ִ#י �ְוָכַרִ"י ָלֶה� ְ�ִרית ָ#ל�� ְ�ִרית ע�ָל� ִיְהֶיה א�ָת� &ְנַתִ"י� ְוִהְרֵ�יִתי א�ָת� ְוָנַתִ"י ֶאת
�2ִי� ִלי ְלָע� ְוָיְדע& ַה�ְ�ת�ָכ� ְלע�ָל� ְוָהָיה ִמְ#ָ�ִני ֲעֵליֶה� ְוָהִייִתי ָלֶה� ֵלאלִֹהי� ְוֵהָ-ה ִיְהי&

  )26�28' יחזקאל לז= (... ִ�ְהי�ת ִמְקָ=ִ#י ְ�ת�ָכ� ְלע�ָל��� ִיְ�ָרֵאל� ִ�י ֲאִני ְיהָוה ְמַקֵ=# ֶאת
  
  

  )17' זכריה ב( "...ִ�י ֵנע�ר ִמְ-ע�� ָקְד#���ָ�ָ�ר ִמְ,ֵני ְיהָוה�ַהס ָ�ל"


