
 

 

                         )ומגילת רות'  י א"דבה(=   דִוָּדל ֶׁשיו ָתֹוֲאבַל ּהָהְקִּיַהת ֶלֻׁשֶּׁשת ַדּועְּת             ירִני ִמָר
 

 IIת ְסֶרנּוֵס ְרעֹהַפְל 6 ָנהָׁש=  ירד למצרים ָנהָׁש 130ן ֶּב ביקהה הוליד וגם I אדם שושלתמ ימים ךמארי קהתי צילא=  ס" לפנה2057-בשנת נולד  ַאְבָרָהם-ןֶּב קַחְצִי-ןֶּב ַיֲעקֹב                תֶמֱאָמן ְז
  את ער אונן ושלה שוע-לבת הוליד בכנען, כן-ולפני       לתמרבמצרים וזרח  ֶּפֶרץאת  הוליד ס" לפנה1975-בשנת נולד   )משוער(    הּוָדהְי     ארם -  בפדן

 זרח הוליד את זמרי איתן הימן כלכל ודרע) = 6-5' ב' י א"דבה (וחמול       ֶחְצרֹון הוליד את ס" לפנה1920- בשנת לדנו  )משוער(   ֶּפֶרץ      במצרים   
 ססֹוְקיִהַהי ְרעֵֹנַּפ )9' ב'  י א"דבה(= הוליד את כלובי  רםואחרי רם הוליד את ירחמאל לפני      ָרםהוליד את  ס" לפנה1860-בשנת  נולד  )משוער(  ֶחְצרֹון
 ביקהה ַעִּמיָנָדב הוליד את ס" לפנה1750-בשנת נולד   )ביקהה משוער(     ָרם

 I' ּפֶתֹוְנחֶמָאְרעֹה ַּפ הוא נשיא שבט יהודה במדבר סיני ַנְחׁשֹון          ביציאת מצרים ביקהה  ַנְחׁשֹון הוליד את ס" לפנה1640-בשנת  נולד  )משוער(  ַעִּמיָנָדב
                                                                                  . בארץ ישראלביקהה  אַׂשְלָמ הוליד את ס" לפנה1516-בשנת  ולדנ  )משוער(   ַנְחׁשֹון

 ַׂשְלמֹון = ַׂשְלָמה=  אְלָמַׂש) 21-20' מגילת רות ד)=(11' ב' י א"דבה(ביקהה  ּבַֹעז הוליד את ס" לפנה1410-בשנת  נולד  )משוער(  אַׂשְלָמ    לחם-בבית
 ְדעֹוןִּג בימיו של "ּות ַהּמֲֹאִבָּיהרְל" עֹוֵבד הוליד את ס" לפנה1302-בשנת  נולד  )משוער(  ּבַֹעז     לחם-בבית
 ִיָׁשי הוליד את ס" לפנה1231-בשנת נולד   )משוער(  עֹוֵבד  לחם-בבית
 )16-12' ב' י א"דבה= ( צרויה אביגיל ָּדִודהוליד את אליאב אבינדב שמעא נתנאל רדי אצם  ס" לפנה1154-בשנת  נולד  )משוער(   ִיָׁשי  לחם-בבית

 
              )'מלכים ב'  מלכים א'  שמואל ב(=   ָּדִודית ת ֵּבֶלֻׁשֶּׁשת ַדּוע          ְּת

 
 תָיְלָּג תֶאה ָּכִהְו=  ס"לפנה  1064-בשנת  " אֹתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיוַוִּיְמַׁשח" )13 'טז' אשמואל (     )4' ה' שמואל ב( = ס" לפנה1091-בשנת  נולד  ָּדִוד    .1ת            ֶמֱאָמן ְז

                                 ה ָנָׁש 1/2 ס"לפנה  1062-בשנת ך ָלָמ=            ) 5' ה' שמואל ב= (          ְּבֶחְברֹון םֳחָדִׁשי 6 ,מהקיץ                                                                     
      ים                                     ִנָׁש  7  ס"לפנה  1061-משנת ך ָלָמ=         ) 5-4' ה' שמואל ב= (                   הָנָׁש 30 ןֶּב "ןְּבֶחְברֹו"    : נמדדותָּדִוד שנות מלכות 40      

     אדניה שפטיה יתרעם   ַאְבָׁשלֹום את אמנון כלאב -הוליד   =)5-2' ג' שמואל ב(                                 
 הָנָׁש 33  ס"לפנה  1054-** משנתך ָלָמ=            ) 5' ה' שמואל ב= (                          "ִבירּוָׁשַלִםּו"                                                                   

 יבחר אלישוע נפג יפיע אלישמע אלידע אליפלט ְׁשלֹמֹהת שמוע יובב נתן ֶא -הוליד ) = 16-14' ה'  שמואל ב(                               
 ס"לפנה  1022- בשנת                   ירּוָׁשַלִםִּב ונולד) = 21' יא' ב י"דבה=( ַאְבָׁשלֹום- ַּבתַמֲעָכה  +ְרַחְבָעם = )21' יד' מלכים א(                    

  ס"לפנה  1021-בשנת          =  ) 24' כד' שמואל ב=(קנה את הר הבית  ָּדִוד +  ַאְבָׁשלֹוםד ֶרֶמ = )7' טו' שמואל ב =(": ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנהַוְיִהי"
 יםִנָׁש  4 ס"לפנה  1021-משנת  ךָלָמ) = 42' יא' מלכים א( = הָנָׁש 40 ךָלָמ       ְרַחְבָעםת ֶאהוליד  ס" לפנה1040- ?נתבשנולד       ְׁשלֹמֹה.   2

 Iס ֶנֶסּוסְּפ העְֹרַּפ-תַּב הָנָׁש 36 ס"לפנה  1017-שנת מ ךָלָמ+  ַרִיםַאת ִמְציִצְיִמ הָנָׁש 480 =  )1' ו' מלכים א = (" ָהְרִביִעית ְּבחֶֹדׁש ִזוַּבָּׁשָנה" = החל לבנות=  ְׁשלֹמֹה ַלִםירּוָׁשִּב  I  ׁשָּדְק  ִמ
 ישראל ְרַחְבָעם ִלOsochor4  הָנָׁש 17 ס"לפנה   981-משנת  ךָלָמ=  )21' יד' מלכים א( =                                   ֲאִבָּיםת ֶאהוליד  ס"לפנה 1022-בשנת  נולד        ְרַחְבָעם.   3

 ים   ִנָׁש  3  ס"לפנה   964-משנת  ךָלָמ=  ) 2' טו' מלכים א= (                           ָאָסאת ֶאהוליד   ס" לפנה995-?בשנת  נולד        ֲאִבָּים.   4 ֲאִביָׁשלֹום- ַּבתַמֲעָכהם ֵא
 Shoshenq I + ַהּכּוִׁשי  ַרחֶז הָנָׁש 41ס "לפנה   961-משנת  ךָלָמ) = 10' טו' מלכים א  = (                            ְיהֹוָׁשָפטת ֶאהוליד   ס" לפנה977-?בשנת  נולד         ָאָסא.   5
 הָנָׁש 25 ס"לפנה    920- משנת ךָלָמ) = 42' כב' מלכים א=(                              ְיהֹוָרםת ֶאהוליד   ס" לפנה955-בשנת נולד      ְיהֹוָׁשָפט.   6
 יםִנָׁש 8 ס"לפנה    895-משנת  ךָלָמ)  = 17' ח' מלכים ב( =            ֲאַחְזָיהּות ֶאהוליד   ס" לפנה927-בשנת נולד       ְיהֹוָרם  . 7
 הָנָׁש   1 ס"לפנה    887-משנת  ךָלָמ)  = 26' ח' מלכים ב( =            ְיהֹוָאׁשת ֶאהוליד   ס" לפנה909-בשנת נולד        ֲאַחְזָיהּו.   8

  יםִנָׁש  6ס "לפנה    886-משנת  מלכה) = 1-3' יא' מלכים ב( =         ְיהֹוָאׁשהשמידה את כל משפחת המלך ונותר רק  ֲאַחְזָיהּו םֵא ַאְחָאב תַּב ֲעַתְלָיה
 הָנָׁש 40 ס"לפנה    880- משנת ךָלָמ) = 1-2' יב' מלכים ב( =                         ֲאַמְצָיהּות ֶאהוליד   ס" לפנה887-בשנת     נולד       ְיהֹוָאׁש.   9

 .ה זובשנ  = )13' כג' י ב"דבה( =  ְוַהֵהיָכל ָהֻאָלםן יֵּב": = ַעּמּודֹו ַּבָּמבֹוא- ַהֶּמֶלְך עֹוֵמד ַעלְוִהֵּנה"         =  ִּמְקָּדׁשַּב ְיהֹוָאׁש משח את  ַהּכֵֹהןְיהֹוָיָדע
 הָנָׁש 29ס "לפנה    840-משנת  ךָלָמ)  = 2' יד' מלכים ב(  =                ֲעַזְרָיהּו=  ֻעִּזָּיהּות ֶאהוליד   ס" לפנה865-בשנת   נולד     ֲאַמְצָיהּו. 10
 הָנָׁש 52 ס"לפנה     811-משנת  ךָלָמ)  = 2' טו' מלכים ב( =                                יֹוָתםת ֶאהוליד   ס" לפנה827-בשנת  נולד      ֻעִּזָּיהּו. 11

 ׁשָאֹוי-ןֶּב םָרְבָעָיְל 29 ]8]=[ָהָרַעׁש=[]ֲאָנְך[ ַאת ִמְצַרִיםיִצְי ִלהָנָׁש 700עם  ס" לפנה797-בשנת  ָהָרַעׁשכי עת  ) =8' עמוס ז( = ס" לפנה799-בשנת )=1' עמוס א=(ָהָרַעששנתיים לפני  ניבא  עמוס Iֲאָנְך 
 הָנָׁש 16 ס"לפנה    759-משנת  ךָלָמ) = 33' טו' מלכים ב( =             ָאָחזת ֶאהוליד   ס" לפנה784-בשנת    נולד    יֹוָתם. 12
 הָנָׁש 16 ס"לפנה     743-משנת  ךָלָמ) = 2' טז' מלכים ב(  =            ִחְזִקָּיהּות ֶאהוליד   ס" לפנה763-בשנת    נולד     ָאָחז. 13
הָקְרָהִּת גלות ישראל ִחְזִקָּיה ְל6 הָנָׁש 29 ס"לפנה    727-משנת  ךָלָמ)  = 2' יח' מלכים ב(  =                             ְמַנֶּׁשהת ֶאהוליד ס  " לפנה752-בשנת    נולד     ִחְזִקָּיהּו. 14

 הָנָׁש 55 ס"לפנה    698-משנת  ךָלָמ) = 1' כא' מלכים ב(  =                    ָאמֹוןת ֶאהוליד   ס" לפנה710-בשנת    נולד     ְמַנֶּׁשה. 15
 יםִנָׁש 2  ס"לפנה    643-משנת  ךָלָמ) = 19' כא' מלכים ב=(            יֹאִׁשָּיהּות ֶא הוליד  ס" לפנה665-בשנת    נולד     ָאמֹון. 16
 כֹהְרעֹה ְנַּפ הָנָׁש 31 ס"לפנה    641-משנת  ךָלָמ=   )1' כב' מלכים ב= (      םיִקהֹוָיְי תֵאְו - ְיהֹוָאָחזת ֶא  הוליד ס" לפנה649-בשנת     נולד    יֹאִׁשָּיהּו. 17

  יֹאִׁשָּיהּוְל 18 623-   בשנת           =)3' כג' מלכים ב= (":         ַהְּבִרית ִלְפֵני ְיהָוה-ָהַעּמּוד ַוִּיְכרֹת ֶאת- ַהֶּמֶלְך ַעלַוַּיֲעמֹד = "ְוְיֶחְזֵקאל ָּיהּוִמְרִי םִע ִחְלִקָּיהּוה ָׁשָדֲחְּבִרית ַה
 כֹהְרעֹה ְנ ַּפהָנָׁש 1/4 ס"לפנה    610-משנת  ךָלָמבחורף ) = 31' כג' מלכים ב( =  מת במצרים     ס" לפנה633-בשנת    נולד      ְיהֹוָאָחז. 18
 ֶנאַּצר בּוַכְדְנ הָנָׁש 11 ס"לפנה    609-משנת  ךָלָמ באביב) = 36' כג' מלכים ב( =                 ְיהֹוָיִכין תֶאהוליד   ס" לפנה634-בשנת     נולד   ְיהֹוָיִקים. 19
 ֶנאַּצרבּוַכְדְנ הָנָׁש 1/4 ס"לפנה    598-**משנת ךָלָמ  באביב = ) 8' כד' מלכים ב= (             ַאִּסר תֶא ֶבלָבְּבהוליד   ס" לפנה616-בשנת    נולד     ְיהֹוָיִכין. 20
 ֶנאַּצרבּוַכְדְנ הָנָׁש 11 ס"לפנה    598-**משנת ךָלָמ   בקיץ) = 18' כד' מלכים ב( =   ִצְדִקָּיהּו תֶאהוליד  יֹאִׁשָּיהּו ְו ס" לפנה619-בשנת     נולד    ִצְדִקָּיהּו. 21

הָנָׁש 910 ַאת ִמְצַרִיםיִצְיִמ=                 ס"לפנה    587-נת בש =ן ָּבְרּוחַהד ַע יםִנָׁש 6 = )10-4' ד ְיֶחְזֵקאל()=2-1'  אאלְיֶחְזֵק( =ס " לפנה593-בשנת        ֶבלָבְּב ) =15 'ג( ְיֶחְזֵקאל נבואת = יבִבָא-לֵתְּב
    ָׁשָנה  44.5 =  ִּמְקָּדׁשַהן ָיְנִּב דַע ְׁשלֹמֹהּו ָּדִודת ּוכְל                                                                 ַמ                                                                                                                             

הָנָׁש 430 )10-4' ד ְיֶחְזֵקאל( ָׁשָנה 429.5+   ִּמְקָּדׁשי ַהֵּיה בתיעוד ַח"ן סָּבְרּוחַהד ַע                  ס" לפנה1017- משנת =  I  ׁשָּדְקִמ יֵּי                                                                     ַח
  ָׁשָנה    1 +     מספרםֳחָדִׁשיתיעוד  להוסיף למאלץ תֹורּדֹב ַהֶצֶק                . מלכים22=  ֲעַתְלָיה+  ָּדִוד עָרֶז תֶלֻּׁשֶּׁשִמ  מלכים21 = ָּדִוד אֵּס מלכים ישבו על ִּכ22                        

                                ָׁשָנה 475  =  ס" לפנה587-שנת קיץ  =   ׁשָּדְקִּמ ַהןָּבְרּוח דַע ס" לפנה1062-שנת מקיץ  הממלכה התקיימה .ְיהֹוָיִכיןם ִויִקְיהֹוָי = ָּדִודית ֵּב קץ מלכות = )30' כב +30' לו ירמיה(
                             הָנָׁש 70 + ) =11' ירמיה כה(                                                                                                                                      

 )1-10' זכריה א= ( I ְלָדְרָיֶוׁש 2 שנת = ס" לפנה517-בשנת  II ׁשָּדְקִמ תֶא  שבנהְזֻרָּבֶבלת ֶאהוליד ש= )2' ג עזרא(  =ְׁשַאְלִּתיֵאלת ֶאהוליד ש ַאִּסרת ֶאיד  הולְיהֹוָיִכין=  )17' ג'  הי א"דב(                            
 
 

  רּדֹו =  ָׁשָנה38) = 14' דברים ב= ( תֹורּדַֹה בֶצֶק
 **י אֵלָה = "םָתֹוח" מחזור הופעת השביט  =ָׁשָנה 76]=38+38[) = 17' דבמדבר כ= ( ": ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹבָּדַרְך" ** 

 "ֲאִביַׁשי"=  ס"לפנה 1966-**בשנת    ִיְׂשָרֵאלשם  ניתן+  ףֵסֹויהולדת . א
 ס"לפנה 1054-**בשנת                     ַלִםירּוָׁשִּבך ָלָּדִוד ָמ. ב
 ס"לפנה   522-**נת בש  ֻּפִרים=  וכמביזס ֶאְסֵּתר  ָמְרֳּדַכי. ג
 .ה" לס1948*/ +בשנת                   ִיְׂשָרֵאלנולדה מדינת . ד
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