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

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 25 עמוד

07/09/2017מתורגם בעברית ב
JTC-V16he Jewish Time Calculation

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 ה ה -ו ה  (טריאד - טטרד - טריאד ירחי ליקוי)

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

a ליקויי חמה ו ו2,    יולי מה aa ,ראשון1יום  תמוז/יולי אa ליקוי חמה
a ירח ליקוי ו ו2,  2 דחמבר מה a  שלישי3יום, טבת/דחמבר . ליקוי ירח1

a ירח ליקוי   ו2,    יוני מה a2 23:12:00ישראל           ,ראשון1יום  אייר/מאי . ליקוי ירח2
a ירח ליקוי   ו2, ו  דחמבר מה a3 16:38:00ישראל           ,שבת7יום  כסלו-/דחמבר . ליקוי ירח3

a ליקוי חמה 4 /3 ,2 ה  בנובמבר מה ab ,רביעי4יום  חשוון/נובמבר בa ליקוי חמה

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

a ירח ליקוי 4 ו2,    אפריל מה a  שלישי3יום, ניסן/ אפריל
a ירח ליקוי 4 ו2, 2 אוקטובר מה a2 ,רביעי4יום  תשרי/ אוקטובר  סוכות2
a ליקויי חמה   ו2, ו2 מר  מה aa 11:57:00ישראל           ,שישי6יום  אדר/מר  ראש השנה התנ"ך

a3 ירח ליקוי   ו2, 4 אפריל מה  ,שבת7יום  ניסן/אפריל  פסח3
a ליקויי חמה   ו2, 3  ספטמבר מה ab ,ראשון1יום  אלול-תשרי/ספטמבר    29.06.75 **)  *)היהודי השנה ראש

a ירח ליקוי   ו2, 22 ספטמבר מה a4 05:47:00ישראל           ,שני2יום  תשרי/ספטמבר  סוכות4
*a חלקית יום לאחר מכן01.07.5776**) 

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

a ליקויי חמה 7 ו2,  2 אוגוסט מה aa 18:21:00           ארה"ב   ,שני2יום  אב/אוגוסט אa ליקוי חמה
a ירח ליקוי 2 ו2,  3 ינואר מה a  רביעי4יום, שבט/יאנואר . ליקוי ירח1

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

1948-2018 שנים ישראל 70 יום העחמאות ,שישי6יום  אייר/אפריל
1968-2018 / 1967 שנים ירושלים 50 יום ירושלים ,ראשון1יום  אייר/מאי   " ירושלים

,שבת7יום  אלוקים05.03.6000 ימים עומר ב 50 סיון/מאי . שבועות1
a ירח ליקוי 2 ו2, 27 יולי מה a2 23:21:00          ישראל ,שישי6יום  אב/ינואר . ליקוי ירח2

a ירח ליקוי ה ו2,  2 ינואר מה a3 06:38:00         ישראל  ,שני2יום  שבט/יאנואר . ליקוי ירח3
a ליקויי חמה ה ו2, 2 יולי מה ab ,שלישי3יום  סיון/יולי בa ליקוי חמה

https://www.timeanddate.com/eclipse/list.html?starty=2010
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https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2010-december-21
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https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2015-september-13
https://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/tel-aviv?iso=20150928
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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

