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תזמון תקופת זמן
סוף התקופה הבבלית

-4 3978
-1 3981 3.5 בריחה ואוכל

-4 3978
2018 6000 2022 ישוע הלידה לסוף הזמן

או
1948 5930
2018 6000 70 עד סוף הזמן

2018 6000 3.5
2022 6007 3.5

מלחמת ששת הימים בבילון
5.-10.06.1967 5949 מלחמת ששת הימים

6000
פיוס עם עולם החי

7000 פסק הדין הסופי לפני כס ישוע

את השמים החדשים ואת הארץ החדשה ואת ירושלים החדשה
זרם המים

יחד עם עולם החי

תנ"ך לפנה'ס ו לספירה
באנגלית: סוף בבל הגדול

דניאל י:ל  דניאל יל:י ההתגלות ג :ל  ָדן (זמן ושתי זמנים וחצי זמן) ג עד לג ין ופל ָדנד עד ָדן ול עד
ש: זמן  י ּהנשחש ד ְמֵפנ  ְצי מוע  ְדים ּוח  ד מוע  1/2+ 1+2מוע  ההתגלות 126 ,:ל , 1260 ,ל  ימים במדבר  זמן יכול להיות:3.5

הושע  ,   מתי י -3 :ל (הבריחה למצרים 
 חודשים42 ימים או 1260 ימים = 360 זמן * 3.5כלומר 

ההתגלות ל : והיא הביאה ילד זכר,     ָדן (זמן):  יכול להיות מעד
לא ידוע תאריך! אחרית הימים התג"ל י: , הוא מגיע   

ָדן (זמן):  מיסוד ישראלעד
24-26 ו 22ראה לוחות שנה עמודים   שנים ישוע חסד70שנים ישראל =  70

י  חצוצרה   ואי חלף (ההתגלות ל :  
ל  ואי חלף (ההתגלות ג :    126 ,  חצוצרה ההתגלות ל:   יכול להיות עדדָנדין (שתי זמנים):

3  ואי הוא בא במהירות (התג"ל ג :    י  חצוצרה ההתגלות י:3   42x2חודשים 
 שנים 3.5 ימים = 1260 חודשים = 42( עוד חצי זמןאוי, אוי, אוי,

שְבֵעשה מּלֵאשכְים נוְשֵאְים אה עַת שה עַבּע הּמּכות השאּח רונות (ההתגלות י  
השבע קערות זעם אלהים (ההתגלות 126 ,   ָדן (חצי זמן): ג עד לג  ימים 7יכולה להיות  פל

126 ,  קערה זעם הוא 126 ,  הקרב הגדול יום "הרמגדון" (ההתגלות 126 , -ל :126 ,  
מלחמת ששת הימים: האחרון הקרב האחרון בבילון 6הוא נבואית יום 

ההתגלות    ההתגלות ת  ההתגלות י  ניצחון האל על בבל ביום השביעי 

ממלכת שלום המשיח, שלום המשיח
מילניום (פירושונים  ישעה    ההתגלות 126 ,- :0ל  שנה 1000ישוע שולט 

ישעה יל:י126 , ישעה  -126 ,:  
ההתגלות י -י:0ל

 שנים הסתיימה7000תקופת הנבואה של 
הזמן של אלוקים הוא עצר, לנצח חיי ... הללויה

ישעה יל-י :י126 , ההתגלות  ל
ישעה    ההתגלות לל

ישעה יל:י126 , ישעה  -126 ,:  
ואת הפרה והדוב יהיה להאכיל זה לצד זה, הצעירים שלהם יהיה לשכב יחד, ואת האריה יאכל קש כמו השור 

http://www.redmoonrising.com/MysteryBabylon.htm
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/12/7
https://bibles.org/heb-WLC/Dan/7/25
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/12/14
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/12/6
https://bibles.org/heb-WLC/Hos/11/1
https://bibles.org/heb-HRNT/Matt/2/13-15
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/12
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/1/7
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/9/12
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/9/1-12
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/11/14
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/9/13-21
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/11/2
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/11/14
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/11/14-19
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/13/5
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/15
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/16
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/16/12-16
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/19
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/18
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/17
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D_(%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D)
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/11
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/20/1-6
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/65/65/25
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/11/6-9
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/20/7-15
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/65/17-25
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/21
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/11
https://bibles.org/heb-HRNT/Rev/22
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/65/25
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/11/6-9
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1948-1950 5708-5711 5930-5932 טטרד
02:30:00 09/05/1948 30/01/5708 30/01/5930

14/05/1948 05/02/5708 05/02/5930 מדינת ישראל
01/11/1948 29/07/5709 29/07/5930 ליקוי חמה
13/04/1949 14/01/5709 15/01/5931
07/10/1949 14/07/5710 15/07/5931
02/04/1950 15/01/5710 15/01/5932

03:40:00 12/09/1950 01/07/5711 01/07/5932 יהודי שנה חדשה
26/09/1950 15/07/5711 15/07/5932

1967-1968 5727-5729 5949-5950 טטרד
00:06:00 24/04/1967 14/01/5727 15/01/5949

05/06/1967 26/02/5727 26/02/5949 להתחיל מלחמת יוני
הישועה ירושלים 10/06/1967 02/03/5727 02/03/5949 סוף מלחמת יוני

ירושלים כובשת
10:15:00 18/10/1967 14/07/5728 15/07/5949 סוכות
05:38:00 02/11/1967 29/07/5728 29/07/5949 ליקוי חםה

13/04/1968 15/01/5728 15/01/5950
הישועה ירושלים 26/05/1968 28/02/5728 28/02/5950 יום ירושלים

22/09/1968 01/07/5950
11:41:00 06/10/1968 14/07/5729 15/07/5950

ירחי דם - ירח טטרד (ד  
תמונות על ירח טטרד 1948-2018 שנים ישראל 70

רשימה של המאה ה - ל ירחי ליקוי (ד  ה ה   1968-2018 שנים ירושלים 50
רשימה של ליקוי חמה במאה ה - ל (ד  ה ה    שנים אלוקים, המילניום של אלוקים6000

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
התקופה  ג  -0ג   ברחבי העולם יום העצמאות מדינת ישראל )1948-1950 (14.05.1948קרן ישראל 
התקופה  י  -0י   ברחבי העולם UTC                    גלוי

ליקוי חמה תג  ,  9ת  מאי (ד   , ראשון1יום  ניסן9מאי להתחיל  ישראל
מדינת ישראל , שישי6יום  אייר9מאי

ליקוי חמה תג  ,    נובמבר (ד   06:07:00ישראל           , שני2יום  תשר9נובמבר
05:13:00ישראל             ירח ליקוי  ג  , 3   אפריל (ד   , רביעי4יום  ניסן9אפריל   פסח1
ל  ירח ליקוי  ג  , י  אוקטובר (ד   05:56:00ישראל           , שישי6יום  תשרי9אוקטובר   סוכות2
3  ירח ליקוי 0י  , ל  אפריל (ד   22:44:00ישראל           , ראשון1יום  ניסן9אפריל   פסח3

ליקוי חמה 0י  , ל   ספטמבר (ד   , שלישי3יום  תשרי9ספטמבר
ג  ירח ליקוי 0י  , 126 ,ל  ספטמבר (ד   05:28:00ישראל           , שלישי3יום  תשרי9ספטמבר   סוכות4

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
התקופה  126 ,  -1260 ,   ברחבי העולם יום ירושלים מלחמת ששת הימים )1967-1968 (10.06.1967 - 5.06מלחמת ששת הימים 

UTC                    גלוי
,שני2יום    הירח ליקוי י126 ,  , גל  אפריל (ד   ניסן9אפריל   פסח1

מלחמת ששת הימים ,שני2יום  אייר9יוני
ישעה לי: הוא מבטיח הישועה לירושלים ,שבת7יום  סיון9יוני

שמואל ב י:י ציון, עיר דוד
ל  הירח ליקוי י126 ,  , י  9ת   אוקטובר (ד   ,רביעי4יום  תשרי9אוקטובר

ליקוי חמה י126 ,  , ל  נובמבר (ד   ,שלישי3יום  תשרי9נובמבר
3  הירח ליקוי ת126 ,  , 3   אפריל (ד   05:08:00ישראל           ,שבת7יום  ניסן9אפריל   פסח3

יואל י:3 ,ראשון1יום  אייר9מאי
ליקוי חמה ת126 ,  , לל  ספטמבר (ד   13:39:00ישראל           ,ראשון1יום  אלול-תשרי9ספטמבר    29.06.5728*) יהודי ראש השנה * 

ג  הירח ליקוי ת126 ,  , 126 ,  אוקטובר (ד   ,ראשון1יום  תשרי9אוקטובר   סוכות4
 יום לאחר מכן01.07.5729*) 

https://wissenschaft3000.wordpress.com/2014/09/04/die-blutmonde/
https://www.google.co.il/search?q=lunar+tetrad&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjLlNbIy8zUAhWkAcAKHY3cCBQQsAQISg&biw=853&bih=463
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_21st-century_lunar_eclipses
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_eclipses_in_the_21st_century
https://www.timeanddate.com/eclipse/list.html?starty=1940
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.timeanddate.com/eclipse/list.html?starty=1950
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/1948-may-9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19481101
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19490413
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19491007
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19500402
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/1950-september-12
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19500926
https://www.timeanddate.com/eclipse/list.html?starty=1960
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/1967-april-24
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://bibles.org/heb-WLC/Isa/52
https://bibles.org/heb-WLC/2Sam/5/7
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/1967-october-18
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/1967-november-2
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19680413
https://bibles.org/heb-WLC/Joel/3
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=19680922
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/1968-october-6
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2010-2012 5770-5773 5992-5994 טריאד
19:35:00 11/07/2010 29/04/5770 29/04/5992
08:16:00 21/12/2010 14/10/5771 15/10/5992

15/05/2011 11/02/5771 11/02/5993
10/12/2011 14/09/5772 15/09/5993

22:12:00 13-14.11.12 28-29.08.73 29/08/5994

2014-2015 5774-5776 5996-5997 טטרד
07:45:00 15/04/2014 15/01/5774 15/01/5996 פסח
10:54:00 08/10/2014 14/07/5775 15/07/5996

20/03/2015 29/12/5775 01/01/5997
12:00:00 04/04/2015 15/01/5775 15/01/5997
06:54:00 13/09/2015 01/07/5997

28/09/2015 14/07/5776 15/07/5997

2017-2019 5777-5779 5999-6001 טריאד
21/08/2017 29/05/5777 29/05/5999

13:29:00 31/01/2018 15/11/5778 15/11/5999
תור של האלף השנה מילניום 17/03/2018 01/01/5778 01/01/6000

31/03/2018 15/01/5778 15/01/6000
19/04/2018 05/02/5778 05/02/6000 יובל ישראל 
13/05/2018 28/02/5778 28/02/6000
19/05/2018 05/03/5778 05/03/6000
27/07/2018 15/05/5778 15/05/6000
21/01/2019 15/11/5779 15/11/6000

19:26:00 02/07/2019 29/03/5779 29/03/6001

2010-2019 שנים לפני המילניום 7
ליקוי חמה וליקוי ירח ברחבי העולם - תקופה     -0    (טריאד - טטרד - טריאד ירחי ליקוי)

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
UTC                    גלוי

a  ליקויי חמה 0 0ל,    יולי (ד   ,ראשון1יום  תמוז9יולי א  ליקוי חמה
,שלישי3יום    ירח ליקוי 0 0ל,  ל דצמבר (ד   טבת9דצמבר   ליקוי ירח1

ל  ירח ליקוי   0ל, י  יוני (ד   23:12:00ישראל           ,ראשון1יום  אייר9מאי   ליקוי ירח2
3  ירח ליקוי   0ל, 0  דצמבר (ד   16:38:00ישראל           ,שבת7יום  כסלו-9דצמבר   ליקוי ירח3

b  ליקוי חמה ג 39 ,ל    בנובמבר (ד   ,רביעי4יום  חשוון9נובמבר ב  ליקוי חמה

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
UTC                    גלוי

,שלישי3יום    ירח ליקוי ג 0ל, י  אפריל (ד   ניסן9 אפריל
ל  ירח ליקוי ג 0ל, ת אוקטובר (ד   ,רביעי4יום  תשרי9 אוקטובר  סוכות2
a  ליקויי חמה י 0ל, 0ל מרץ (ד   11:57:00ישראל           ,שישי6יום  אדר9מרץ ראש השנה התנ"ך

3  ירח ליקוי י 0ל, ג אפריל (ד  ,שבת7יום  ניסן9אפריל  פסח3
b  ליקויי חמה י 0ל, 3  ספטמבר (ד   ,ראשון1יום  אלול-תשרי9ספטמבר    29.06.75 **)  *)היהודי השנה ראש

ג  ירח ליקוי י 0ל, תל ספטמבר (ד   05:47:00ישראל           ,שני2יום  תשרי9ספטמבר  סוכות4
*  חלקית יום לאחר מכן01.07.5776**) 

סה"כ ליקוי חמה וסה"כ ליקוי ירח
UTC                    גלוי

a  ליקויי חמה י 0ל,  ל אוגוסט (ד   18:21:00           ארה"ב   ,שני2יום  אב9אוגוסט א  ליקוי חמה
,רביעי4יום    ירח ליקוי ת 0ל,  3 ינואר (ד   שבט9יאנואר   ליקוי ירח1

,שבת7יום  המילניום של אלוקים6000. שבת 1 6000-ניסן 1
15:36:00ירח מלא        מילניום של אלוקים6000  פסח 1 ,שבת7יום  ניסן9מרץ   פסח1

1948-2018 שנים ישראל 70 יום העצמאות ,שישי6יום  אייר9אפריל
1968-2018 / 1967 שנים ירושלים 50 יום ירושלים ,ראשון1יום  אייר9מאי   " ירושלים

,שבת7יום  אלוקים05.03.6000 ימים עומר ב 50 סיון/מאי . שבועות1
ל  ירח ליקוי ת 0ל, יל יולי (ד   23:21:00          ישראל ,שישי6יום  אב9ינואר   ליקוי ירח2

3  ירח ליקוי   0ל,  ל ינואר (ד   06:38:00         ישראל  ,שני2יום  שבט9יאנואר   ליקוי ירח3
b  ליקויי חמה   0ל, ל יולי (ד   ,שלישי3יום  סיון9יולי ב  ליקוי חמה

https://www.timeanddate.com/eclipse/list.html?starty=2010
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2010-july-11
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2010-december-21
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20110615
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20111210
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2012-november-13
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2014-april-15
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2014-october-8
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20150320
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2015-april-4
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2015-september-13
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20150928
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2017-august-21
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2018-january-31
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20180727
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20190121
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2019-july-2


האמת של לוח השנה של אלוקים החשבון היהודי-הזמן  מן בריאת העולם

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 26 עמוד 07/09/2017מתורגם בעברית ב

JTC-V16he Jewish Time Calculation

גרגוריאני יהודי אלוקים ירח מלא
2017-2018 5777-5778 5999-6000 לוח שנה

09:08:00 אפריל 11/04/2017 15/01/5777 15/01/5999
00:42:00 מאי 11/05/2017 15/02/5777 15/02/5999
16:09:00 יוני 09/06/2017 15/03/5777 15/03/5999
07:06:00 יולי 09/07/2017 15/04/5777 15/04/5999
21:10:00 אוגוסט 07/08/2017 15/05/5777 15/05/5999
18:21:00 UTC 21/08/2017 29/05/5777 29/05/5999 ליקוי חמה
10:02:00 ספטמבר 06/09/2017 15/06/5777 15/07/1999
21:40:00 אוקטובר 05/10/2017 15/07/5778 15/07/5999
07:22:00 נובמבר 04/11/2017 15/08/5778 15/08/5999
17:46:00 דצמבר 03/12/2017 15/09/5778 15/09/5999
04:24:00 02/01/2018 15/10/5778 15/10/5999
13:29:00 UTC 31/01/2018 15/11/5778 15/11/5999
02:51:00 02/03/2018 15/12/5778 15/12/5999
תור של שנת האלף מילניום 17/03/2018 01/01/5778 01/01/6000

31/03/2018 15/01/5778 15/01/6000
19/04/2018 05/02/5778 05/02/6000 יובל ישראל

03:58:00 אפריל 30/04/2018 15/02/5778 15/02/6000
מאייר 13/05/2018 28/02/5778 28/02/6000 יובל ירושלים

19/05/2018 05/03/5778 05/03/6000
17:19:00 מאי 29/05/2018 15/03/5778 15/03/6000
07:53:00 יוני 28/06/2018 15/04/5778 15/04/6000
23:21:00 יולי 27/07/2018 15/05/5778 15/05/6000
14:56:00 אוגוסט 26/08/2018 15/06/5778 15/06/6000
05:52:00 ספטמבר 25/09/2018 15/07/6000
19:45:00 אוקטובר 24/10/2018 15/08/5779 15/08/6000
07:39:00 נובמבר 23/11/2018 15/09/5779 15/09/6000
19:48:00 דצמבר 22/12/2018 15/10/6000
06:36:00 ינואר 21/01/2019 15/11/5779 15/11/6000
17:53:00 פברואר 19/02/2019 15/12/6000
07:12:00 מרץ 21/03/2019

חושך ופלנט טרנזיט בירושלים (ם ) 2017-2019 טריאד בירושלים
17.03.2018לוח השנה של אלוקים: בתחילת האלף השביעית של האלוקים המילניום ב 

ירח לוח השנה י 0ל, ירח מלא (ד   ,שלישי3יום  5999-ניסן 1
,חמישי5יום  -אייר2
,שישי6יום  -סיון3
,ראשון1יום  -תמוז4
,שני2יום  -אב5

סה"כ ליקוי חמה ארה"ב (ד   ,שני2יום 
,רביעי4יום  -אלול6
,חמישי5יום  -תשרי7
,שבת7יום  -חשוון8
,ראשון1יום  -כסלו9

לוח השנה הירח ת 0ל, ירח מלא (ד   ,שלישי3יום  Iינואר . -טבת10
סה"כ ירח ליקוי במזרח, רחוק (ד   ,רביעי4יום  IIינואר . -שבט11

2018לא ירח מלא בפברואר  ,שישי6יום  Iמרס . -אדר12
,שבת7יום  המילניום של אלוקים6000. שבת 1 6000-ניסן 1
15:36:00ירח מלא        המילניום של אלוקים6000  פסח  1 ,שבת7יום  IIמרס .   פסח1

1948-2018 שנים ישראל 70 יום העצמאות ,שישי6יום  אייר9אפריל
,שני2יום   -אייר2

1967/1968-2018 שנים ירושלים 50 יום ירושלים ,ראשון1יום 
,שבת7יום  האלוקים05.03.6000  ימים עומר ב50 סיון/מאי . שבועות1

,שלישי3יום  -סיון3
,חמישי5יום  -תמוז4

,שישי6יום  סה"כ ליקוי ירח בירושלים (ד   -אב5
,ראשון1יום  -אלול6
,שלישי3יום  16.07.5779 -תשרי7
,רביעי4יום  -חשוון8
,שישי6יום  -כסלו9
,שבת7יום  14.10.5779 -טבת10

סה"כ ליקוי ירח בירושלים (ד   ,שני2יום  -שבט11
ירח לוח השנה   0ל, ירח מלא (ד   ,שלישי3יום  14.12.79 אדר א'  -אדר12

,חמישי5יום  14.13.79  אדר ב'

https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/jerusalem
https://www.timeanddate.com/moon/phases/israel/jerusalem?year=2017
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2017-august-21
https://www.timeanddate.com/moon/phases/israel/jerusalem?year=2018
https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2018-january-31
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/jerusalem?iso=20180727
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/jerusalem?iso=20190121
https://www.timeanddate.com/moon/phases/israel/jerusalem?year=2019

