
   ©2020 רמי ניר         הריון גורלי... = ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבֹוא 
  
  יהאלֵ  ּכֹוָכב ַיֲעֹקב ּדֹורלם שובמרץ י 20בחודש מרץ בנקודת השוויון =  2024בשנת  
  .ממש י' בחודש אדר ב' לפני פורים 

  

 :=  בשושלת אדם  שנה 440הזמן  ְוחּוט          

  

  לפנה"ס  4166-שנת =                              בריאת אדם מאריך ימים=  ְּבֵעֶדן- ַּגן =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-שנת  = )במרץ 20=  ב' (נקודת השוויון י' אדר ב' י"ג בחודש אדר =הולדת יוסף   =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת          הּוַרד ִמְצָרְיָמה שנה = 17= יוסף בן                                                                                                      

  חיפר-לפרעה ח' 6שנת =  לפנה"ס 1927- שנת = ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
 לפנה"ס 1913- = שנת              = הולדת פרץ  שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתה שנה 64ן יהודה ב                 

  לפנה"ס = במערת המכפלה 1910-  = שנתהחנוט נקבר    ַיֲעֹקב=  שנה 56= יוסף בן                                                                  

   לפנה"ס 1526-שנת =                                           Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 

  לפנה"ס 1519- שנת  =  ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+ 

  לפנה"ס 1113-= שנת        שנה = הולדת דוד 406+                                                           

ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח - ֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  "סלפנה 1086-שנת =     27דוד בן = ) 13-12א' טז' (שמואל ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  ֵבית ָּדִודלְ  44= בניין המקדש = שנה  שנה 40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
  שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  ה = עתליהשנ   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14= שנה  שנה 29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8= (מלכים ב' כב'  "סלפנה 646-שנת  = ליאשיהו 18שנה  =           שנה   440+ 
  לשימור לוחות הברית ןֶאֶבן ֹּבחַ = חורבן המקדש יסוד אבן השתייה = יסוד כספת  לפנה"ס 611-שנת שנה  =      35+           
  מאי נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש אייר 15=  1948שנה  = שנת  2559+           

ּכֹוָכב  תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים= ** 1986שנה = שנת    38+                                          
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =  ּדֹורשנה  38=  )יהאלֵ ( ַיֲעֹקב   = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

   ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי=  1994 שנת =                                  שנה 2640+ 
   פורים=  " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת               שנה  26+          

  בחודש אדר= י'  במרץ 20= נקודת שוויון =  למדינת ישראל) יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקב תֹוּדֹור 2 = פורים=  0242שנה               = שנת    4+              

  
  

  ַוְׁשִּתיאפשר יהיה להעלות את הסברה כי ... ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבֹוא) = 12תר א' = (אסמגילה ב העם קריא
ואמנם היה זה הריון קנבוזי  ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁשיכולה הייתה לבוא עם בטן הריונית שלא בידיעת לא 

דודה  תיוזמב ...ח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדיםֶרוַ  ) =14= (אסתר ד'  ֶאְסֵּתרלְ  תַהּדֹורֹו גבורתה נולד גורלי ממנו
ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן  :ויחוסו ָׁשאּול ַהֶּמֶלמשפחתו של נצר לזרע מ שהיה

-ָלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלַהּגֹ -ִאיׁש ְיִמיִני ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם--ִקיׁש-ִׁשְמִעי ֶּבן-ָיִאיר ֶּבן
 )6-5(אסתר ב' ... ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל ָּבֶבל-- ְיהּוָדה

   
  :     ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ְוֵאֶּלה לפנה"ס = 1913-) = משנת 22-18= (רות ד' מצג לייחס ממוצע גבורות  עומתול

           ֶחְצרֹון- ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת= = הולדת חצרון              = בגבורתו 

         ָרם - ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת= הולדת רם                   = בגבורתו = 

       ַעִּמיָנָדב - ְוָרם הֹוִליד ֶאת= הולדת עמינדב            = בגבורתו = 

   ׁשֹון ַנְח - ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת= הולדת נחשון              = בגבורתו = 

        ַׂשְלָמה- ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת= הולדת שלמון              = בגבורתו = 

         ֹּבַעז - ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת= הולדת בועז                 = בגבורתו = 

  = רות               עֹוֵבד- ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת= הולדת עובד                = בגבורתו = 

              ִיָׁשי - ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאתהולדת ישי                  = בגבורתו = = 

  לפנה"ס 1113-= בשנת ... ָּדִוד- ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאתשנה =  800= הולדת דוד                  = 



  )ַמְעַּגל עַ ּבֵ ַר (לְ           :ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותח מדידת ופענ, להלן
  

            NQ  =6 11(משלי ד' ... ֹיֶׁשר-ִהְדַרְכִּתי ְּבַמְעְּגֵלי  ֶאְצָּבעֹות(  
  

  = שימור כמות ריבוע=   ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  = שימור כמות  PC2=  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא
  = שימור כמות  ָיָׁשר=   ֶקֶׁשת=  עֹותֶאְצּבָ  NQ15 = 90: ַוֲהלֹא

 
   ֲעַׂשר- ְּתֵרישל גזרת  11-הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר-ַעְׁשֵּתישל גזרת  12-הַ ֵחֶלק הַ =  1/132] = 1/12-1/11= [ ַאַחת ְלַאַחת -וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר-ַּמְעָּגל ְּתֵריבַ ּו

  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 
  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126יֶקף משושה חסום = הֵ ואכן  ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגלבתרבוע כך, ו

  ֶאְצָּבעֹות.= במשושה ּבְ  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקיֶקף לַ הֵ ואכן אמת, היחס בין 
  ֶאְצָּבעֹות.  22ַאָּמה =  ולכן,      ֶאְצָּבעֹות   132ט = ּו= ח ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

  בין מעגל חוסם לקוטרומובנה = יחס  NQ7  /NQ22=   22/7=  440/140                                                                                   .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן נודע כי: 
  

  .4πr2  =/2πr/ֶאְצָּבעֹות =  33(י"א) =  TC=  Q2H=  2KG=  11 2וכן:

  עיגול = שימור הכמות= ¼  2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
  
את  רתאמתיעוד למסר היסטורי השמר מ ישראל]]=[1522+[ישר]=-[אל :פענוחהסיכום ל

למלכות  6לשנת  ה" ותוארכָצְפַנת ַּפְעֵנחַ "ליוסף  הוחסישבכתובת  ,למצרים ַיֲעֹקבירידת 
  .IIציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנום חותפ' חיפר, ב-פרעה ח'

  



  ּוְבַיד ָהִאיׁש ְקֵנה ַהִּמָּדה 
  )5חזקאל מ' (י... ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוֹטַפח-ֵׁשׁש    

  

  = ָיָׁשר   = שימור כמות ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ ָא וְ 

  
  ,לומרכ

       = ָיָׁשר  ֶאְצָּבעֹות  132ּוט = ַאּמֹות = ֵהיֶקף = ַמְעַּגל = ח 6 = שימור כמות
  ֶאְצָּבעֹות 22=    ַאָּמה ,ןכֵ לָ וְ         

ִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים   )9' (בראשית א... ַוּיֹאֶמר ֱא

  ְוָקו ) = 17(ישעיה כח'  ...ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו
ִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב   )23(מלכים א' ז'  ...ְׁש

  
  ָּבַאָּמה ֶאְצָּבעֹות 22 כאשר ָׁשרּיָ לַ  ַמְעָּגל יןב חופפת וָּק הַ  ִמְׁשָּפט ת, מדידכן- אם

  = קוטר ים הנחושת    ּמֹותַא  01 = ֶאְצָּבעֹות 220נמדד קוטר הים =  ואכן, 
   לכאן ֶאְצָּבעֹות 5  =  ֶטַפח = מכאן ֶאְצָּבעֹות     5=   ֶטַפחועובי דופן הים = 

     ֶאְצָּבעֹות 210=   המים ְלָקוויהיה קוטר 
  210 × 22/7=  ֶאְצָּבעֹות 660 :שימור כמות = המים היקף ָקו = ַאּמֹות 30 = המים  ָקו ִמְׁשָּפט ויהיה

  .המובנה במבנה התרבוע = נקודת ניתוק לשימור כמות נקודת חיתוך=     0=  וָּק הַ עובי  ָּפטִמְׁש ּו



ְׂשָפתֹו - ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד  ַהָּים מּוָצק- ַוַּיַעׂש ֶאת
  ָעֹגל ָסִביב ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו 

ִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב   )23ז'  (מלכים א' ...ְוָקו ְׁש
  

  ֶאְצָּבעֹות 5=  ִמָּדה  =  ֹטַפח  = ) 26= (מלכים א' ז'  ...ְוָעְביֹו ֶטַפח 
  

מתקיים  הוזשימור כמות מחייב  וָּק הַ  ִמְׁשָּפט, כלומר
כמובנה במבנה  –כאשר נמדד היחס בין מעגל לקטרו 

 מדידה באמצעות יחס אחר, גדול או  .22/7התרבוע: 
ואז  הכמותימור שקיום , תפר את 22/7קטן מזה 

  .הקוטר לא יהיה חסום במעגל
  

  ָהַעֻּמד ָהֶאָחד 
  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו - ְוחּוט ְׁשֵּתים

  )21(ירמיה נב'  ...ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב

  
 ָקו=  חּוטשימור כמות =  :ְּדַבר ֶנְעָלםשנה  2640לפחות ו
  
  

  ֹאֶמר ְוֵאין ְּדָבִרים - ֵאין
    ִנְׁשָמע קֹוָלםְּבִלי 
  ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום - ְּבָכל

  )5-4(תהילים יט'  ...ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם

  
  
  
  
  
  
  
  

  )7(משלי ד'  ...ִקְנָיְנ ְקֵנה ִביָנה- ֵראִׁשית ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמה ּוְבָכל

  
  )28(איוב כח'  ...ְוסּור ֵמָרע ִּביָנה ֵהן ִיְרַאת ֲאֹדָני ִהיא ָחְכָמה-- ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם

  
  
  
  
  

  ...ַוִּיַּקח ֹאתֹו ֶמֶל ָּבֶבל... = ְיהּוָדה-ַוֵּיֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶללפנה"ס =  622-שנת ) = 12... (מלכים ב' כד' ִּבְׁשַנת ְׁשֹמֶנה ְלָמְלכֹו ...ְנֻבַכְדֶנאַּצר  .1
  

  יסוד אבן השתייהולפנה"ס = חורבן המקדש  611-= שנת ) 8... (מלכים ב' כה' ֶבלּבָ -ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל-ְׁשַנת ְּתַׁשע  .2
  

ִׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה  .3 -ָנָׂשא ֱאִויל ְמֹרַד ֶמֶל ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָמְלכֹו ֶאתלפנה"ס =  585-= בשנת  )27... (מלכים ב' כה' ְלָגלּות ְיהֹוָיִכין ַוְיִהי ִבְׁש
  שנה 45מלך  ְנֻבַכְדֶנאַּצר ,... כלומרִמֵּבית ֶּכֶלא--ְיהּוָדה- ֶלרֹאׁש ְיהֹוָיִכין מֶ 

  
  ְנֻבַכְדֶנאַּצרבן  ֵּבְלַׁשאַּצרמלך ) = 1= (דניאל ח' שנה  3ואחריו  ) =27מלכים ב' כה' ... = (מלך שנה אחת ְנֻבַכְדֶנאַּצרבנו של  ֱאִויל ְמֹרַד  .4

  
  לפנה"ס 581-= שנת בבל את ) = בו בלילה כורש כבש 30= (דניאל ה'  ֶּמֶל ַהַּכְׂשִּדיַּבַּלְיָלה הּוַמת ֵּבְלַׁשאַּצר הַ =  ִמְׁשֶּתה ֵּבְלַׁשאַּצר  .5

  
  באזור הים הכספי ונהרג במלחמה שנה 3כורש מלך בבבל   .6

  
  פנה"סל 578-= משנת  ...ּכּוׁש- הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֹּמֵל ֵמֹהּדּו ְוַעד) = 1= (אסתר א' בנו של כורש = הוא  ְּבׁשּוַׁשן כנבוזי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  .7

  
   ְנֻבַכְדֶנאַּצרוד בימי עמבבל הגיעו לשושן ככל הנראה ֲאִביַחִיל  ְוֹּדדֹו ָמְרֳּדַכי) = 5... (אסתר ב' ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי  .8

  
  כבש את בבלכורש לפני ששנים  6ן כנראה נולדה בשוש ֶאְסֵּתר) = 15... (אסתר ב' ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרֳּדַכי- ֶאְסֵּתר ַּבת  .9

  
  ֵּבית ַמְלכּותֹו -ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל-ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל  .10

  פנה"סל 571-= שנת  שנה 16הייתה למלכה ככל הנראה בת  ֶאְסֵּתר) = 16... (אסתר ב' ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו-ִּבְׁשַנת--ֹחֶדׁש ֵטֵבת-ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא
  

  )13... (אסתר ג' ֹחֶדׁש ֲאָדר-ָעָׂשר הּוא-ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים-ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד-ָּכל-ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת  .11
  ך יום הולדתו של יוסף.בחר להשמיד את כל היהודים בתארי ָהָמןכלומר,                      


