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JTC-V16he Jewish Time Calculation

יהודי אלוקים
-3982 0 0 אלוקים
-3981 1 1 אדם מתחיל
-3360 622 622 לידה חנוך
-3295 687 687 חנוך הנביא

3295-2995 687-987 687-987 אזהרת מבול
נח זמן שולחן

1 -2926 1056 1056 לידתו של נוח
480 -2447 1535 1535

480 -2447 1535 1535 ארון בנייה
3295-2326 687-1656 687-1656 מתושלח
3108-2331 874-1651 874-1651 למך

500 -2426 1556 1556

01.01.0480 -2447 1535 01.01.1535 החסד של אלוקים

בנה את הארון

01.01.0600 -2327 1655 01.01.1655 לְהַצִיף
17.02.0600 תחילת המבול
17.07.0600 417 417 417 מדרון המבול

ימים ימים ימים הסרת המבול
01.10.0600 סוף המבול
01.01.0601 כדור הארץ יבש
27.02.0601 -2326 1656 27.02.1656 סוף המבול

סך הכל המבול

-2326 1656 1656

צהוב בהיר, לוח השנה של אלוקים לוח שנה צבעוני: לוח שנה אדם-נח-שם, הבניית ארון והמבול
אור סגול,    לוח שנה יהודי

אור ירוק,    לוח השנה הגרגוריאני 4ראה עמוד  לפנה'ס
חום בהיר,   זמן של נח

- לאחר נפילת החטאים של כל, הזמן מתחיל בשנה הראשונה.
- בראשית בי-שי: 

- הנביא חנוך הזהיר מפני המבול ...
 שנים הוזהרו על המבול הקרובים ואז הוא היה בבית.300- 

- בראשית שי: 
- בראשית 6: שיפוט אלוקים וחסד אלוקים לנח חסד ה '

  נוח לא היה לבדו, אביו למך וסבו מתושלח חיו עוד לפני המבול.
  למך מת חמש שנים לפני המבול.מתושלח מת במהלך המבול

 קרובים של נח עזר1000 לפנה'ס. זה אפשרי, מעל 2326  בשנת 
  לבנות את הארון. נח כיוון אותם.

 בנים של נוח3  נח הוליד שלושה בנים לפני המבול: שם, חם, ויפת עבור הדור הבא.
  רק בני המשפחה מתו לפני המבול.

- בראשית 6: רשעות של העם / גרייס עבור נח / בניית הארון

 שנים120 שנים120 שנים120 שנים120 שנים.120הארון נבנה במשך 

- בראשית 7: נח נכנס לארון / פסק הדין של אלוקים המבול
מתי 9י-7י:בי 40 + 7   ימים: 47

השניה לכיפא 6- :י  ימים של ארון על מים150
.01.10.600 ימים עד 19 ועדיין 7 + 7 + 40   ימים: 73

- בראשית 8: שיטפונות מים מיובשים / נח עוזב את הארון
.01.01.601   ימים המים שקעו ואת האדמה היה יבש על 90
.27.02.601   ימים עדיין נח היה צריך לחכות, ואז הוא עזב את ארון ב 57

,27.02.601 - 01.01.600נמשך המבול לאחר זמן נח, מ   ימים417  ימים417
 אחרי הזמן של אלוקים.27.02.1656 - 01.01.1655או 

בראשית בי-שש:שש שם נולד ארפכשד לאחר שנתיים של מבול. 27.02.0601מן  )100שם (
. אחרי הזמן של נח.27.02.601כלומר: בשנה השנייה לאחר המבול מ 
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