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  ַעהֹוֻׁשְי -לִֹהית ֱאה ָהָדּועְּתַה           ר יִנ יָרִמ

 
 ָנהָׁש 40]=4]=[םָתֹוח[

  .ס"הפנל 1451-נת ש דַעְו ס"פנהל 1457-משנת = ו " תשט-ט "תש/ב ַעהֹוֻׁשְיי ֵׁשּוּבִּכ
 ".. חּוט ַהָּׁשִניִּתְקַות "�"  ֱאֶמתאֹות" )18' ע בושהי(
         ָנַעןְּכ ֶרץֶא לֶאה ָסיִנְּכ          =     ..ט"תש/ב" ׁש ָהִראׁשֹון ַלחֶֹדֶּבָעׂשֹור" ) 19' דהושע י(
 "..ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ִמּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן- ְׁשֵּתיַוִּיְׂשאּו" )8' ע דושהי(
 "..ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹות-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל- ֶאתַוָּיָמל" )3' ה עשויה(
 "ֲאִביַׁשי" =" ֵמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹוִאיׁש עֹ-ְוִהֵּנה" )13' ה עשויה(
  ה'ָגּוע-לֶאין ֵע = לְלָּגַּבִּג ַסחֶּפ    )11-12' ה עשויה(
 ןָּמת ַהּבִֹּיְׁשַו    ) 11-12' ה עשויה(
 ְיִריחֹוׁש ּוּבִּכ    )24'  ועשויה(
 ".. ְּבִקְרְּבָך ִיְׂשָרֵאלֵחֶרם" )13'  זעשויה(
 "..ָהַעי-ְּבָיְדָך ֶאל- ַּבִּכידֹון ֲאֶׁשרְנֵטה" ) 18'  חעשויה(
 ".. ַליהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיָבלִמְזֵּבַח" )30'  חעשויה(
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 ְךּוּפִה.  ס"ה לפנ1456-נת בש ".. םן ּדֹוֹועִגְבְּב ֶמׁשֶׁש" ) 12-13' יע ושהי(
 "..ֶאָחד  ְיִריחֹוֶמֶלְך"
 .."ֵאל ֶאָחד-ֵּביתִמַּצד -ֶמֶלְך ָהַעי ֲאֶׁשר"
  "..ֶאָחד  ְירּוָׁשַלִםֶמֶלְך"
 "..ֶאָחד  ֶחְברֹוןֶמֶלְך"
  "..ֶאָחד  ַיְרמּותֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֶמֶלְך ָלִכיׁש"
 "..ֶאָחד ֶעְגלֹון ֶמֶלְך"
 "..ֶאָחד ֶמֶלְך ֶּגֶזר"
  "ֶאָחד  ְּדִברֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֶמֶלְך ֶּגֶדר"
 "..ֶאָחד  ָחְרָמהֶמֶלְך"
  .".ֶאָחד ֶמֶלְך ֲעָרד"
  "..ֶאָחד  ִלְבָנהֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֶמֶלְך ֲעֻדָּלם"
 "..ֶאָחד ַמֵּקָדה ֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֵאל-ֶמֶלְך ֵּבית"
 "..ֶאָחד ּוַח ַּתּפֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֶמֶלְך ֵחֶפר"
 "..ֶאָחד  ֲאֵפקֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֶמֶלְך ַלָּׁשרֹון"
 "..ֶאָחד  ָמדֹוןֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ֶמֶלְך ָחצֹור"
 "..ֶאָחד  ִׁשְמרֹון ְמרֹאוןֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ַאְכָׁשףֶמֶלְך "
  "ֶאָחד  ַּתְעַנְךֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד  ְמִגּדֹוֶמֶלְך"
 "..ֶאָחד  ֶקֶדׁשֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ָיְקְנָעם ַלַּכְרֶמל-ֶמֶלְך"
  "..ֶאָחד  ּדֹורְלָנַפת ּדֹור ֶמֶלְך"
 .".ֶאָחד ּגֹוִים ְלִגְלָּגל-ֶמֶלְך"
 "..ֶאָחד  ִּתְרָצהֶמֶלְך"
 .".ְוֶאָחד ְׁשלִֹׁשיםְמָלִכים -ָּכל"

 ַעןָנְּכ ֶרץֶאת ֶא ַעֻׁשְיהֹו ׁשַבָּכ = יםִנָׁש 6 ְךֶׁשֶמְּב                    +5               ַעֵנְר ַּבֵדׁשָק דֶרֶמ ְלָנהָׁש 45    ) 10' דהושע יי(
  . ס"הפנל 1451-נת בש   ָנהָׁש 85 ןֶּב הֶּנֻפְי-ן ֶּבֵלבָּכ     ) 10' דיע הושי(

 ַעהֹוֻׁשְיי ֵׁשּוּבִּכם ּויִס                                                                    יָהִתְק = ":ֶׁשהמֹי ִתאֹו לַֹחְׁש םֹויֲאֶׁשר ְּבַּכק ָזָח םֹוַהּיי ֶדִּנעֹו") 11' דייהושע (
 
                      +3                                                            ": יםִטְפׁשֹ" תַפּוקְּת תַלִלְתִחי =: ןּוּכְדִע
 ד יִבֱע ֶהַתִיםָעְׁשּוַׁשן ִרּכ  =ַעהֹוֻׁשְי יֵמְיִּב        ןָמְזת יַפִפֲח ןּוּכְדִע. ס"הנפל 1448- משנת             דיִבֱעֶה םִרְׁשָעַתִיּוַׁשן ּכ) 26' יאופטים ש (ָּתח ַהִּגְלָעִדיְפִי י"עפ ןָמְזת יפֹוִפֲח

    ":ּכּוַׁשן ִרְׁשָעַתִים ְׁשמֶֹנה ָׁשִנים-ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ְבֵניַוַּיַעְבדּו   = "                 +8                 =       ְׁשמֶֹנה ָׁשִנים )8' גים ופטש(
 ַעֻׁשהֹוְי יֵמְיִּב טַפָׁש לְתִניֵאָע )17' טוע ושהי (ןָמְזת יַפִפֲח ןּוּכְדִע. ס"הלפנ 1440-נת בש        טֵפֹוׁש זְקַנ-ןל ֶּבְתִניֵאָע

 +6        ףֵסֹוית ֶדֶלּוה ְלָנהָׁש 532) 32' דהושע כי(
 ֲעקֹבַי הָנָקֶׁש הֶדָּׂש ַהתֶחְלַקְּב                )ערמן משוז   (ס "ה לפנ1434-**נת בש      ֶכםְׁשִּב ףֵסֹוי תַרּובְק

 +20            ָנהָׁש 110 ַעהֹוֻׁשְי יֵּיַח) 29' דהושע כי(
                     .             ס"הפנל 1414-נת בש ) רעשומ הי"פע( ַעהֹוֻׁשְי תֹומ

 לדֹוֵהן ָּג ּכֹרָזָעְלֶא-ןס ֶּביְנָחִּפ= ֵהן ּכֹר ַהְלָעָז ֶאתֹומ ) 33' דשע כהוי(


