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ָר ִמי ִניר

אשׁית
ַה ְתּעוּ ָדה ָה ֱאל ִֹהית ְ -בּ ֵר ִ
יכם ָכּבוֹד"...
" ְתּנוּ ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
)ירמיה יג' (16

ְע ָשׂה"
" ִמיָ -פ ַעל ו ָ
"ק ֵֹרא ַהדֹּרוֹת ֵמרֹאשׁ"
" ֲא ִני ְיהוָה ִראשׁוֹן"
אַחרֹ ִנים ֲא ִני-הוּא"...
ְאתֲ -
"ו ֶ
)ישעיה מא' (4

מאותו שחר בו שמע ַי ֲעקֹב את שם ] ִי ְשׂ ָר ֵאל[=] ,[1+9מתועד הזמן בקצב דּוֹרוֹת
וֹכב
ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל ופעימתו חופפת למחזור הופעות השביט **" ָהא ֵלי" בפי ִבּ ְל ָעם "כּ ָ
ַי ֲעקֹב") :במדבר כד' .(17
טווח זמן של דּוֹר אחד מתועד =" ְשׁל ִֹשׁים וּ ְשׁמֹ ֶנה ָשׁנָה":
"נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָה ְבּדֹר ָֹתיו"ָ 950] ..שׁנָה  25דֹּרֹת[ֶ " ..אתָ -ה ֱאל ִֹהים
ִה ְת ַה ֶלּ ְך-נ ַֹח" :ובאמת הקפה אחת של ** ָהא ֵלי = ]]=[38+38חוֹ ָתם[=]ָ 76שׁ ָנה[
יוֹסף .כלומר ,פעימת
נשלמת בתאריך קבוע י"ג ְבּחוֹ ֶדשׁ ֲא ָדר הוא יום הולדתו של ֵ
קצב ַהדּוֹרוֹת משמרת את ] ֵשׁם ִי ְשׂ ָר ֵאל[=].[8

)דברים ב' ) = (14בראשית ו' = (9

אַח ֵרי זֹאת
בספר איוב מתועד טווח זמן של דּוֹר אחד = ָ 35שׁנָה דֹּר = "ו ְַי ִחי ִאיּוֹב ֲ
אַר ָבּ ָעה דֹּרוֹת" ) ִאיּוֹב מב' .(16
ְאת ְבּנֵי ָב ָניוְ --
ְאַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ו ִַיּ ְר ֶאה ֶאת ָבּנָיו ו ֶ
ֵמאָה ו ְ
ַה ִתּיעוּד מוֹ ֵדד מבריאת אָ ָדם ַ Iעד = שנת  2007+לס"ה = ָ 6173שׁנָה = עד ניסן ו/קע"ב
וֹכב ַי ֲעקֹב = ]חוֹ ָתם[=]ֶ ]=[4ס ֶמל[ ובניסן ו/קע"ג באורח
בחפיפה עם ** ָהא ֵלי = כּ ָ
אשׁית[=]ֶ ]=[4נ ַצח[=] ָתּ ִמיד[=]חוֹ ָתם[=] ֵאל[
המשמר ֶק ֶשׁר ֱא ֶמת ִנ ְצ ִחי = ] ְבּ ֵר ִ
וֹלם אַ ָתּה ֵאל") :תהלים צ' .(2
עוֹלם ַעד-ע ָ
כמתחייב לקיומו של הרצף = "וּ ֵמ ָ
אשׁית ָבּ ָרא ֱאלֹ ִהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמ ִים[=]ֱ ]=[9א ֶמת[ = )בראשית א'  = (1כי כל
לפי-כךְ ] ,בּ ֵר ִ
אשׁית היה " ֶנ ַצח ֶשׁל ְז ָמן" וגבולותיו במילים היו = " ֶע ֶרב
יוֹם ֱאל ִֹהי מֵ 7-י ֵמי ְבּ ֵר ִ
ָכר ְוּנ ֵק ָבה ֶפּ ֶרא אשר
בֹּ ֶקר" ...אזְ ,בּ ֶנ ַצח יום הבריאה ַה ִשּׁ ִשּׁי ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ְבּ ַצ ְלמוֹ ז ָ
יכי ָי ִמים
וּרבוּ" ]אך לא ַמ ֲא ִר ֵ
נקראו אָ ָדם = )בראשית א' ְ = (28-27וא ָֹתם ֵבּ ָר ְך ֱאל ִֹהים " ְפּרוּ ְ
יעי הנצחי פנה ֱאל ִֹהים לנוח.
ִכּ ְדמוּתוֹ ָבּ ָרא א ָֹתם[ וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
רק בשנת  4166-לפנה"ס ,כחלק מתהליך שיבוח הבריאה למען שם קודשו ומתוך
כוונה לפתח אָ ָדם ַל ֲעבֹד ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה = )בראשית ב' ָ = (5בּ ָרא ֱאל ִֹהים ,בבריאה חדשה,
עוֹלם ַעד-
יך ָי ִמים = )בראשית ב'  = (8-7בגן שנטע בעדן .על-כן ,וּ ֵמ ָ
אָ ָדם ִ Iבּ ְדמוּתוֹ ַמ ֲא ִר ְ
וֹלם = ְז ָמן " ְלפֹ ָעל ֱאלֹ ִהים" והוא מעשהו המתוכנן ברצף ,אשר היה ויהיה למען
ע ָ
שמו = " ֶא ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה" = " ִכּי ִאםְ -ל ֵשׁםָ -ק ְד ִשׁי") :יחזקאל לו' :(22
] ְיהוָה[=]ַ ]=[8ה ָשּׁ ַמ ִים[
] ָשׁ ַמ ִים[=]ֵ ]=[3שׁם ֱאלֹ ִהים[=]ֱ ]=[7+9+5]=[5+7אמוּ ָנה[=]]=[8+6+7חוֹ ָתם ְיהוָה[
שׁ ְשׁלוֹת ַה ַפּ ְרע ִֹנים אינו חד משמעי ,ובוודאי לֹא ִמ ְתּ ָי ֵחס אל
ִתּיעוּד ֻ
ְאַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה" וגם
ָשׁבוּ ְבּ ִמ ְצ ָר ִיםְ --שׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ו ְ
וּמוֹשׁב ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
" ַ
שׁ ְשׁלוֹת ַה ִהי ְקסוֹס ,על-כן החפיפה ֶשׁל ְז ָמן ֱא ֶמת ִעם ְשׁנוֹת
אינו מפרט ָשׁנִ ים ְל ֻ
וּדת " ֵבּית ָדּ ִוד" .לעומת זאת הספירה
ַפּ ְרעֹנֵי ִמ ְצ ַר ִים תתקבל כנכונה עפ"י = ְתּע ַ
המסורתית תמדוד עד תשרי ה/תשס"ח = ָ 5768שׁנָה .לפי-כך ,תיווצר הפחתה
מן ַה ָכּבוֹד ֱאלֹ ִהי בחסרונן של ָ 405שׁנָה ַבּ ְתּעוּ ָדה ָה ֱאל ִֹהית.

)שמות יב' (40

]נֹ ַח[=]]=[4חוֹ ָתם[

נֹ ַח ָבּ ָנה לוּ ַח ְ Iל ָי ִמים ָו ֳח ָד ִשׁים ְבּ ָשׁנָה כאשר = )בראשית ח'  = (13א' ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן יום
הולדתוְ .בּלוּ ַח ָשׁ ָנה ֶזה אין תזכורת ליום השביעי ַשׁ ָבּתַ .עד ַה ַמּבּוּל נֹ ַח ראה את
השביט חוֹ ָתם ֶ 6פּ ָע ִמים.

2
ָמים = ְק ָה ִתי  -המוליד ַבּ ִיּ ְק ָההּ
יך י ִ
וֹלדֹת אָ ָדם" ָבּאָ ִביב אָ ָדם ִנ ְב ַרא ִבּ ְדמוּת ֱאל ִֹהים בשנת  4166-לפנה"סְ .כּאָ ָדם ַמ ֲא ִר ְ
)בראשית פרק ה'( "תּ ְ
ָ +130ק ִין ִי ֵסד ִעיר )בראשית ד'  (17ותושביה צאצאי הבריאה הקדומה
)בראשית ה'  (3אָ ָדם ֶבּן ָ 130שׁנָה
ַח ֵיּי אָ ָדם ס"ה ָ 930שׁנָה
ילי אָ ָדם
שׁ ֶשׁ ֶלת ֲא ִצ ֵ
הוּ ֶל ֶדת ֵשׁת ַבּ ִיּ ְק ָההּ בשנת  4036-לפנה"סֻ .
)במדבר כד' ָ "= (17כּלְ -בּנֵיֵ -שׁת":
)בראשית ה' ֵ (6שׁת ֶבּן ָ 105שׁנָה
)שושלת ֵשׁת = אבר המין של הזכר(
ַח ֵיּי ֵשׁת ס"ה ָ 912שׁנָה
+105
)בראשית ד' " (26אָז הוּ ַחל ִל ְקרֹא ְבּ ֵשׁם ְיה ָוה":
אנוֹשׁ ַבּ ִיּ ְק ָההּ בשנת  3931-לפנה"ס.
הוּ ֶל ֶדת ֱ
נוֹ ָדע ֵשׁם ְיה ָוה=]ַ =[8ה ָשּׁ ַמ ִים=
=] ֶצ ֶדק[ֱ ]+אמוּ ָנה[
ַח ֵיּי ֱאנוֹשׁ ס"ה ָ 905שׁנָה
+90
)בראשית ה' ֱ (9אנוֹשׁ ֶבּן ָ 90שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת ֵקינָן

בשנת  3841-לפנה"ס.

+70

)בראשית ה' ֵ (12קינָן ֶבּן ָ 70שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת ַמ ֲה ַל ְל ֵאל

בשנת  3771-לפנה"ס.

)בראשית ה' ַ (15מ ֲה ַל ְל ֵאל ֶבּן ָ 65שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת ֶי ֶרד

+65

ַח ֵיּי ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ס"ה ָ 895שׁנָה

בשנת  3706-לפנה"ס.

+162

)בראשית ה' ֶ (18י ֶרד ֶבּן ָ 162שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת ֲחנוֹ ְך

ַבּ ִיּ ְק ָההּ

בשנת  3544-לפנה"ס.

+65

נוֹך ֶבּן ָ 65שׁנָה
)בראשית ה' ֲ (21ח ְ

תוּשׁ ַלח
הוּ ֶל ֶדת ְמ ֶ
הוּ ֶל ֶדת ֶל ֶמ ְך

ַח ֵיּי ֶי ֶרד ס"ה ָ 962שׁנָה
אלֹ ִהים"ֵ :א ָליו
)בראשית ה' ָ " (24ל ַקח אֹתוֹ ֱ
נוֹך ס"ה ָ 365שׁ ָנה
ַח ֵיּי ֲח ְ

בשנת  3479-לפנה"ס

תוּשׁ ַלח ֶבּן ָ 187שׁנָה
)בראשית ה' ְ (25מ ֶ

ַבּ ִיּ ְק ָההּ

+187

בשנת  3292-לפנה"ס.

+182

)בראשית ה' ֶ (28ל ֶמ ְך ֶבּן ָ 182שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת נֹ ַח

ַח ֵיּי ֵקינָן ס"ה ָ 910שׁנָה

ַבּ ִיּ ְק ָההּ

תוּשׁ ַלח ס"ה ָ 969שׁנָה
ֵמת ִעם ְתּ ִחי ַלת ַה ַמּבּוּל ַח ֵיּי ְמ ֶ
ַ = www.touregypt.net/Kings.htmפּ ְרעֹה ָנ ֲע ְר ֶמר
ַח ֵיּי ֶל ֶמ ְך ס"ה ָ 777שׁנָה
ֵמת ָ 5שׁנִים ִל ְפ ֵני ַה ַמּבּוּל

בשנת  3110-לפנה"ס.

ַח ֵיּי נֹ ַח ס"ה ָ 950שׁנָה
+500
)בראשית ה'  (32נ ַֹח ֶבּן ָ 500שׁנָה
ַיּוֹלד נ ַֹח )= ָ + 3שׁנִ ים =( ֶאתֵ -שׁם )= ָ + 1שׁנָה =( ֶאתָ -חם )= ָ + 1שׁנָה =( וְ ֶאתָ -י ֶפת":
" ַויְ ִהי-נֹ ַח ֶבּןֲ -ח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ו ֶ
ָתיִ ם אַ ַחר ַה ַמּבּוּל
בשנת  2607-לפנה"ס = .נֹ ַח ֶבּן ָ 503שׁנָה = ִכּי ָ 100 +שׁנָה = ְשׁנ ַ
שׁם ַבּ ִיּ ְק ָההּ
הוּ ֶל ֶדת ֵ

ִבּיטוּל ַהּ ִיּ ְק ָההּ
ִל ְפ ֵני ַה ַמּבּוּל

= )בראשית ו' ַ " = (3ויֹּא ֶמר יְ הוָה לֹא-יָדוֹן רוּ ִחי ָבאָ ָדם ְלע ָֹלם
אָדם ָבּאָ ֶרץ
= )בראשית ו' ַ " = (6ויִּ ָנּ ֶחם יְ ה ָוה ִכּיָ -ע ָשׂה ֶאתָ -ה ָ
ַויִּ ְת ַע ֵצּב ֶאלִ -לבּוֹ":
)בראשית ז'  (6נֹ ַח ֶבּן ָ 600שׁנָה

לוּ ַח ְ Iל ָי ִמים ָו ֳח ָד ִשׁים ְבּ ָשׁנָה

וֹלדֹת ֵשׁם":
)בראשית פרק יא'( "תּ ְ

מּבּוּל התחיל ִהפּוּ ְך
ַה ַ
ַה ַמּבּוּל באזור עמק הפרת והחידקל לא במצרים
)בראשית ח'  (13נֹ ַח ֶבּן ָ 601שׁנָה )א' נִ ָיסן( +1
וּבחֹ ֶדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ִשׁ ְב ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹם":
מּבּוּל הסתיים ָבּאָ ִביב בשנת  2509-לפנה"ס) .בראשית ח' ַ " (14
ַה ַ
ַח ֵיּי ֵשׁם ס"ה ָ 600שׁנָה
)בראשית יא' ֵ (10שׁם ֶבּן ָ 100שׁנָה
)משנת  - 4166ועד ָ 1659 = - 2507שׁנָה(
ָתיִ ם אַ ַחר ַה ַמּבּוּל
ְ = +2שׁנ ַ
שׁד ַבּ ִיּ ְק ָההּ בשנת  2507-לפנה"ס) .בראשית ח' ְ + (13שׁ ָנ ַתיִ ם אַ ַחר ַה ַמּבּוּל = נֹ ַח ֶבּן ָ 603שׁנָה
הוּ ֶל ֶדת אַ ְר ַפּ ְכ ָ
ַח ֵיּי אַ ְר ַפּ ְכ ָשׁד ס"ה ָ 438שׁנָה
)בראשית יא'  (12אַ ְר ַפּ ְכ ָשׁד ֶבּן ָ 35שׁנָה +35

הוּ ֶל ֶדת ֶשׁ ַלח

בשנת  2472-לפנה"ס.

+30

הוּ ֶל ֶדת ֵע ֶבר
הוּ ְצ ָפּן " ֵשׁם יְ ה ָוה":

ֵע ֶבר ִי ֵסד ֵאת ַה ָשּׂ ָפה ָה ִע ְב ִרית

+97

בשנת  2510-לפנה"סָ .בּאָ ִביב = )בראשית ז' ְ (11בּיוֹם יז' ַלחֹ ֶדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ) ִא ָיּר( ַפּ ְרעֹה חוּפוּ

)בראשית יא' ֶ (14שׁ ַלח ֶבּן ָ 30שׁנָה
ִבּנְ ָין ִמ ְג ָדּל ָבּ ֶבל ַעד הוּ ֶל ֶדת ֶפּ ֶלג

ְבּ ַשׁגַּם ) ְבּ ַשׁגְ ַלם( הוּא ָב ָשׂר וְ ָהיוּ ָי ָמיו ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה":

בשנת  2442-לפנה"ס.

ַח ֵיּי ֵע ֶבר ס"ה ָ 464שׁנָה
+34
)בראשית יא' ֵ (16ע ֶבר ֶבּן ָ 34שׁנָה
ִהפּוּ ְך = )בראשית יא' ָ " (9שׁם ָבּ ַלל יְ ה ָוה" = הצפנה
בשנת  2408-לפנה"ס.
הוּ ֶל ֶדת ֶפּ ֶלג
אָרץ":
)בראשית י' ֵ " (25שׁם ָה ֶא ָחד ֶפּ ֶלג ִכּי ְב ָי ָמיו נִ ְפ ְלגָה ָה ֶ
ַח ֵיּי ֶפּ ֶלג ס"ה ָ 239שׁנָה
+30
)בראשית יא' ֶ (18פּ ֶלג ֶבּן ָ 30שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת ְרעוּ

בשנת  2378-לפנה"ס.

לאחר שנבללה שפת האדם
)בראשית יא' ְ (20רעוּ ֶבּן ָ 32שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת ְשׂרוּג

+32
+30

הוּ ֶל ֶדת ָנחוֹר
הוּ ֶל ֶדת ֶתּ ַרח

+29
+70

הוּ ֶל ֶדת ָשׂ ָרי

ַח ֵיּי ֶתּ ַרח ס"ה ָ 205שׁנָה

בשנת  2217-לפנה"ס.

עפ"י )בראשית יז' " (17אַ ְב ָר ָהם" =
)בראשית ט' ַ (29ח ֵיּי נֹ ַח ָ 950שׁנָה

ַח ֵיּי ָנחוֹר ס"ה ָ 148שׁנָה

בשנת  2287-לפנה"ס.

)בראשית יא' ֶ (27תּ ַרח ֶבּן ָ 70שׁנָה

הוּ ֶל ֶדת אַ ְב ָרם

ַח ֵיּי ְשׂרוּג ס"ה ָ 230שׁנָה

בשנת  2316-לפנה"ס.

)בראשית יא' ָ (24נחוֹר ֶבּן ָ 29שׁנָה

מוֹת נֹ ַח

ַח ֵיּי ְרעוּ ס"ה ָ 239שׁנָה

בשנת ** 2346-לפנה"ס.

)בראשית יא' ְ (22שׂרוּג ֶבּן ָ 30שׁנָה

+10

= ָ 10שׁנִ ים מבוגר "אַ ְב ָר ָהם" = ) ֶבּן ָ 100שׁנָה יוליד ָשׂ ָרה ַבּת ָ 90שׁ ָנה(

בשנת  2207-לפנה"ס.

+47
בשנת  2160-לפנה"ס.

+18

ָשׂ ָרי ַבּת ָ 65שׁ ָנה ְק ָה ִתית יפה ומחוללת פליאה

ַח ֵיּי ֶשׁ ַלח ס"ה ָ 433שׁנָה

)בראשית יב'  (4אַ ְב ָרם ֶבּן ָ 75שׁנָה
)בראשית יב'  (9המסע לנגב = ִלגְ ָרר = )בראשית כ' (1
אַ ְב ָרם ָי ָצא מחרן = " ֶל ְךְ -ל ָך" :בשנת  2142-לפנה"ס.
)בראשית יז'  (24אַ ְב ָר ָהם ֶבּן ָ 99שׁנָה
 = +24אַ ְב ָרם התגורר ִבּגְ ָרר ירד למצרים וחזר לברית " ַויְ ַב ֵתּר אֹ ָתם ַבּ ָתּ ֶו ְך" =)טו'( ַפּ ְרעֹה ִאינְ יוֹ ֶטף I
הם ְבּ ִהמֹּלוֹ ִבּ ְב ִרית ִמי ָלה בשנת  2118-לפנה"סִ = .הפּוּ ְך = )בראשית יח' ַ (1-33ה ַמּ ְלאָ ִכים ַמ ַכּת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה
אַ ְב ָר ָ
)בראשית כא'  (5אַ ְב ָר ָהם ֶבּן ָ 100שׁנָה
חוֹל ְל ֶכם":
יכם וְ ֶאלָ -שׂ ָרה ְתּ ֶ
אַב ָר ָהם ֲא ִב ֶ
) +1ישעיה נא' ַ " = (2ה ִבּיטוּ ֶאלְ -

3

ָשׂ ָרה ַבּת ָ 90שׁ ָנה )בראשית יז' ְ (17ק ָה ִתית יוֹ ֶל ֶדת הוּ ֶל ֶדת ִי ְצ ָחק

ַבּ ִיּ ְק ָההּ

בשנת  2117-לפנה"ס.

+ 37

)בראשית כג' ַ (1ח ֵיּי ָשׂ ָרה ָ 127שׁ ָנה
שׁ ָדּי"ַ :ה ֵשּׁם ַהנּוֹ ָדע
)בראשית לה' ֵ " (11אל ַ
נוֹד ְע ִתּי ָל ֶהם") :שמות ו' (3
וּ ְשׁ ִמי יְ הוָה לֹא ַ

] ֲא ִני ֵאל ַשׁ ָדּי[=] ֵשׁם ֱאמוּ ָנה[=][1+9

בשנת  2080-לפנה"ס) .בראשית כג'  (17אַ ְב ָר ָהם ָק ָנה ֵאת ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה וְ ַה ְמּ ָע ָרה
מוֹת ָשׂ ָרה
אַב ָר ָהם ֶאל-יִ ְצ ָחק וְ ֶאלַ -י ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי
" ָו ֵא ָרא ֶאלְ -
+23
)בראשית כה'  (26יִ ְצ ָחק ֶבּן ָ 60שׁנָה
עקֹב "זְ ָמן ֱא ֶמת" בשנת  2057-לפנה"סַ = .י ֲעקֹב יִ ְהיֶה ֶבּן ָ 130שׁנָה = עפ"י ַה ֶח ְשׁבּוֹן )בראשית מז' (9
הוּ ֶל ֶדת ַי ֲ
)בראשית כה' ַ (7ח ֵיּי אַ ְב ָר ָהם ָ 175שׁנָה +15

מוֹת אַ ְב ָר ָהם

בשנת ** 2042-לפנה"ס.

+35

)בראשית יא' ַ (11ח ֵיּי ֵשׁם ָ 600שׁנָה

מוֹת ֵשׁם

בשנת  2007-לפנה"ס.

+21

= )בראשית כז' (35-19

ַי ֲעקֹב לקח ֵמ ֵע ָשׂו " ְבּ ִמ ְר ָמה" את הברכה
ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרם ֲ +חלוֹם ַה ֻסּ ָלּם
בשנת  1986-לפנה"סַ = .י ֲעקֹב ֶבּן ָ 71שׁנָה = )בראשית כח' ָ (12-5ה ְב ַרח ַויּ ֶ
ִבּ ְר ַכּת ִי ְצ ָחק
אוּבן נולדַ ,י ֲעקֹב ֶבּן ָ 79שׁנָה
ְר ֵ
אוּבן ִשׁ ְמעוֹן ֵלוִי +10
)בראשית כט' ְ (34-32ר ֵ
יך"=]]=[4חוֹ ָתם[
)בראשית כח' " (15וּ ְשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
אח"כ ילדה ֵלאָה ְל ַי ֲעקֹב את ִשׁ ְמעוֹן
בשנת ַ 1975-י ֲעקֹב הוליד את יְהוּדָה
בשנת  1976-לפנה"ס.
הוּ ֶל ֶדת ֵלוִי ִע ְדכּוּן
)בראשית לא' (38
ַ +10י ֲעקֹב ָע ַבד ֶאת ָל ָבן ָ 20שׁנָה =
ָל ָדה ָר ֵחל ֶאת יוֹ ֵסף
)בראשית ל' ַ (25כּ ֲא ֶשׁר י ְ
יוֹסף י"ג ֲא ָדר ב/קצט שנת ** 1966-לפנה"סַ = .י ֲעקֹב ֶבּן ָ 91שׁנָה ) +בראשית לא'  = (18חזרה ִל ְכ ָנ ַען
וֹכב ִמ ַיּ ֲעקֹב" = הוּ ֶל ֶדת ֵ
)במדבר כד' ָ " (17דּ ַר ְך כּ ָ
]חוֹ ָתם[=ָ 2200שׁנָה = שנת ב/ר
)בראשית לב' ַ (29-25מ ֲא ָבק ַי ֲעקֹב עם ַה ַמּ ְלאַ ְך = " ֲא ִבי ַשׁי" נוֹ ֵתן ֵשׁם ִי ְשׂ ָר ֵאל
) 2דּוֹרוֹת( = ָ 76שׁנָה
ֶק ֶצב ַהדּוֹרוֹת )דברים ב' ָ 38 = (14שׁנָה =דוֹר.
חוֹתפּ' II
ְכּתוֹ ֶבת ְבּ ֶק ֶבר ַחנּוּםֵ -
] ִי ְשׂ ָר ֵאל[=][22+15
חוֹתפּ' II
ישׁי" בתיעוד שיירת ַה ָבּ ִאים ְבּ ֶק ֶבר ַחנּוּםֵ -
" ֲא ִב ַ
שׁנָה )משנת  - 2507עד ** 1966-לפנה"ס(
] ִי ְשׂ ָר ֵאל[=] ֵשׁם ֱאמוּ ָנה[=]ָ 541=[1

ישׁי[=]ֵ ]=[8שׁם ִי ְשׂ ָר ֵאל[
] ֲא ִב ַ

ִתּיעוּד ֵנ ַצח יִ ְשׂ ָר ֵאל:

ֹה ִבי"
אַב ָר ָהם א ֲ
ֶרע ְ
יך ז ַ
ְאַתּה ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ְב ִדּי ַי ֲעקֹב ֲא ֶשׁר ְבּ ַח ְר ִתּ ָ
"ו ָ
אָרץ"
יך ִמ ְקצוֹת ָה ֶ
ַק ִתּ ָ
" ֲא ֶשׁר ֶה ֱחז ְ
יך"
את ָ
יה ְק ָר ִ
יל ָ
וּמ ֲא ִצ ֶ
" ֵ
יך"
אַס ִתּ ָ
יך ְולֹא ְמ ְ
אַתּה ְבּ ַח ְר ִתּ ָ
" ָוא ַֹמר ְל ָך ַע ְב ִדּיָ -
אָני"
ירא ִכּי ִע ְמּ ָךִ -
"אַלִ -תּ ָ
יך"
"אַלִ -תּ ְשׁ ָתּע ִכּיֲ -א ִני ֱאל ֶֹה ָ
ימין ִצ ְד ִקי"...
יך ִבּ ִ
יך--אַףְ -תּ ַמ ְכ ִתּ ָ
ַר ִתּ ָ
יך אַףֲ -עז ְ
" ִא ַמּ ְצ ִתּ ָ
)ישעיה מא' (10-8

ִדּינָה ַבּת ָ 12שׁנָה
)בראשית לג' ַ (20-19ו ִיּ ֶקן ַי ֲעקֹב ֶאתֶ -ח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדה ִבּ ְשׁ ֶכם
)בראשית לז'  (2יוֹ ֵסף ֶבּן ָ 17שׁנָה

יוֹ ֵסף ִנ ְמ ָכּר ְבּ ִמ ְצ ָר ִים

בשנת  1949-לפנה"ס.

)בראשית לה' ַ (28ח ֵיּי יִ ְצ ָחק ָ 180שׁנָה

מוֹת ִי ְצ ָחק

+17

אח"כ י ְָל ָדה ָר ֵחל ֶאת ִבּנְ י ִָמין )בראשית לה' ַ = (18-16י ֲעקֹב ֶבּן ָ 101שׁנָה ַבּ ִיּ ְק ָההּ

+12

בשנת  1937-לפנה"ס.

ַחנּוּם = אלהי הבריאה במצרים ] ָצ ְפנַת[=]]=[8יְ הוָה[
+1
)בראשית לט' ִ " (14אישׁ ִע ְב ִרי" = :תעודת זהות )בראשית מא'  (46יוֹ ֵסף ֶבּן ָ 30שׁ ָנה
)בראשית מא' (46-17
שׁ ֶלת XII
שֶׁ
ִהפּוּ ְך ַפּ ְרעֹה אָ ֶמ ְנֶ -מֶ -חאת ֻ = II
בשנת  1936-לפנה"ס.
סף ָפּ ַתר ֵאת ֲחלוֹם ַפּ ְרעֹה
" ָצ ְפנַת ַפּ ְע ֵנ ַח" :יוֹ ֵ
ירת ְתּ ָע ַלת Bahr Yusef
ָ 9שׁנִ ים = ) 2+7בראשית מה' ֲ = (6ח ִפ ַ
+9
ֹשׁן )בראשית מז' ַ (9י ֲעקֹב ֶבּן ָ 130שׁנָה
אֹאָ ִזיס ְמ ָלאכוּ ִתי ָפאיוּם ֶ = Fayumeא ֶרץ גּ ֶ
חוֹתפּ' II
= ְכּתוֹ ֶבת ְבּ ֶק ֶבר ְחנוּםֵ -
סנוּ ְס ֶרת II
ַה ָבּ ִאים ֶ 70 = 66+2+2נ ֶפשׁ )בראשית מו' ַ = (6ו ָיּבֹאוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה ַי ֲעקֹב וְ ָכלַ -ז ְרעוֹ בשנת  1927-לפנה"סָ = .שׁנָה ְ 6ל ַפ ְרעֹה ֵ
)בראשית מו'  (34אַנְ ֵשׁי ִמ ְקנֶה ָהיוּ ...וְ ַל ְמרוֹת ִכּי-תוֹ ֲע ַבת ִמ ְצ ַריִ ם ָכּל-רֹ ֵעה צֹאן
ִפּתֹם ְבּ ֶא ֶרץ ַר ַע ְמ ֵסס = ָפאיוּם
)בראשית מז' ַ (11ויִּ ֵתּן ָל ֶהם)..יוֹ ֵסף(ֲ ..א ֻחזָּה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ..בּנְ ֶוה ַה ִמּ ְד ָבּר ָפאיוּם ֲא ֻח ָזּה = ָטאבּוּ
ַה ָבּ ִאים ְבּ ֵשׁם ]יִ ְשׂ ָר ֵאל[=] [37נוֹ ְלדּוּ ַגּם ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם
שׁ ְשׁלוֹת ַה ִיּ ְק ָההּ ְל ַי ֲעקֹב
ֻ
= ַהמּוֹ ִלי ִדים ַבּיִּ ְק ָההּ
ַה ָבּ ִאים ֲא ֶשׁר נוֹ ְלדּוּ במשך ָ 430שׁ ָנה = )שמות יב' ְ = (40ק ָה ִתים = ַמ ֲא ִרי ֵכי ָי ִמים
)בראשית מה' " = (6וְ עוֹד ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים" +5
בשנת  1922-לפנה"ס .זְ ָמן ֱא ֶמת )עד הולדת מֹ ֶשׁה ָ 345 +שׁנָה(=]]=[5+4+3מֹ ֶשׁה[
סוֹף ָה ָר ָעב ַה ָגּדוֹל
ֵרשׁוֹן = ַה ֵגּר הראשון =
ֵלוִי הוליד את גּ ְ
יסק
ירה = אוֹ ֵבּ ִל ְ
)בראשית לח' ִ (1ח ָ
)משוער( בשנת  1920-לפנה"ס יְהוּדָה הוֹלִיד ֶאת ֶפּרֶץ
)בראשית מז' ַ (28ח ֵיּי ַי ֲעקֹב ָ 147שׁ ָנה +12
סנוּ ְס ֶרת III
יטת ַי ֲעקֹב בשנת  1910-לפנה"ס) .בראשית נ' ְ (13קבוּ ַרת ַי ֲעקֹב ִבּ ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה = ָשׁנָה ְ 16ל ַפּ ְרעֹה ֵ
מוֹת ַי ֲעקֹב ֲח ִנ ַ
)בראשית מט'( ִבּ ְר ַכּת ַי ֲעקֹב
)משוער( בשנת  1860-לפנה"ס ֶפּרֶץ הוֹלִיד ֶאת ֶחצְרוֹן
+54
)בראשית נ' ַ (26ח ֵיּי יוֹ ֵסף ָ 110שׁנָה
)מט' ִ ]= (10שׁילֹה[=]ֵ ]=[3שׁם ֱאלֹ ִהים[
נבואת יוֹ ֵסף וצוואתו )בראשית נ' (24-25
יטת יוֹ ֵסף בשנת  1856-לפנה"ס.
מוֹת יוֹ ֵסף ֲ +ח ִנ ַ
)משוער( ֵלוִ י ַה ְק ָה ִתי הוליד בגיל ָ 135שׁנָה את ְק ָהת ַבּ ִיּ ְק ָההּ
+15
ַח ֵיּי ֵל ִוי ָ 137שׁנָה )שמות ו' (16
שם ְק ָהת מתעד את סגולתו של ֵלוִ י להוליד ַבּיִּ ְק ָההּ
בשנת  1841-לפנה"ס?
הת )משוער( נולד כנראה
ְק ָ
)משוער( בשנת  - 1800לפנה"ס הולדת ִאיוֹב
+2
ַבּיִּ ְק ָההִּ ,עם ַמר ַה ָמּ ֶות ֶשׁל ֵלוִ י
בשנת  1839-לפנה"ס= .
ה ִהי ְקסוֹס ַעל ִמ ְצ ָריִ ם כָ 200-שׁ ָנה
משנת  1780-לפנה"ס? שלטו ַ
+127
שׁ ְשׁלוֹת ִהי ְקסוֹס XVII < XIII
)פלוויוס( " ָמ ְל ֵכי ָהרוֹ ִעים" = ֻ
בשנת  1712-לפנה"ס.
)משוער( בשנת  1750-לפנה"ס ֶחצְרוֹן הוֹלִיד ֶאת רָם ַבּ ִיּ ְק ָההּ
+4

ְמ ָר ִרי )משוער( נולד כנראה
כנראה ֶבּן ָ 129שׁנָה )משוער( הוליד ְק ָהת ַה ְק ָה ִתי את ַע ְמ ָרם ַבּ ִיּ ְק ָההּ
שם ַע ְמ ָרם = מספר ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ומעמדם ָרם הוּ ֶל ֶדת ַע ְמ ָרם )משוער(
= ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל בעמדות שלטון
ַה ִהי ְקסוֹס ָי ְדעוּ ֶאת יוֹ ֵסף
)שמות ו' ַ (18ח ֵיּי ְק ָהת ָ 133שׁנָה ְק ָה ִתי
בשנת  1708-לפנה"ס.
הת )עפ"י המשוער(
מוֹת ְק ָ
)שמות ו' ַ (20ח ֵיּי ַע ְמ ָרם ָ 137שׁנָה ְק ָה ִתי
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ָ 347שׁנָה ָהיוּ ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵני חוֹ ִרין

ַמּינָדָב ַבּ ִיּ ְק ָההּ
)משוער( בשנת  1640-לפנה"ס ָרם הוֹלִיד ֶאת ע ִ

