החשבון היהודי-הזמן מן בריאת העולם

ירח מלא
לוח שנה
-1ניסן 5999
-2אייר
-3סיון
-4תמוז
-5אב
ליקוי חמה
-6אלול
-7תשרי
-8חשוון
-9כסלו
-10טבת
-11שבט
-12אדר
-1ניסן 6000
 .1פסח
יובל ישראל
- 2אייר
יובל ירושלים

 .1שבועות
-3סיון
-4תמוז
-5אב
-6אלול
-7תשרי
-8חשוון
-9כסלו
-10טבת
-11שבט
-12אדר

אלוקים
5999-6000
15.01.5999
15.02.5999
15.03.5999
15.04.5999
15.05.5999
29.05.5999
15.07.1999
15.07.5999
15.08.5999
15.09.5999
15.10.5999
15.11.5999
15.12.5999
01.01.6000
15.01.6000
05.02.6000
15.02.6000
28.02.6000
05.03.6000
15.03.6000
15.04.6000
15.05.6000
15.06.6000
15.07.6000
15.08.6000
15.09.6000
15.10.6000
15.11.6000
15.12.6000

האמת של לוח השנה של אלוקים

יהודי
5777-5778
15.01.5777
15.02.5777
15.03.5777
15.04.5777
15.05.5777
29.05.5777
15.06.5777
15.07.5778
15.08.5778
15.09.5778
15.10.5778
15.11.5778
15.12.5778
01.01.5778
15.01.5778
05.02.5778
15.02.5778
28.02.5778
05.03.5778
15.03.5778
15.04.5778
15.05.5778
15.06.5778
16.07.5779
15.08.5779
15.09.5779
14.10.5779
15.11.5779
אדר א' 14.12.79
אדר ב' 14.13.79

מתורגם בעברית ב07/09/2017
JTC-V16he Jewish Time Calculation

גרגוריאני
2017-2018
11.04.2017
11.05.2017
09.06.2017
09.07.2017
07.08.2017
21.08.2017
06.09.2017
05.10.2017
04.11.2017
03.12.2017
02.01.2018
31.01.2018
02.03.2018
17.03.2018
31.03.2018
19.04.2018
30.04.2018
13.05.2018
19.05.2018
29.05.2018
28.06.2018
27.07.2018
26.08.2018
25.09.2018
24.10.2018
23.11.2018
22.12.2018
21.01.2019
19.02.2019
21.03.2019

חושך ופלנט טרנזיט בירושלים )ם )
טריאד בירושלים 2017-2019
לוח השנה של אלוקים :בתחילת האלף השביעית של האלוקים המילניום ב 17.03.2018
 09:08:00ירח לוח השנה  ,2017ירח מלא שנה
יום ,3שלישי
אפריל
יום ,5חמישי
מאי
00:42:00
יום ,6שישי
יוני
16:09:00
יום ,1ראשון
יולי
07:06:00
יום ,2שני
אוגוסט
21:10:00
 18:21:00 UTCסה"כ ליקוי חמה ארה"ב שנה
יום ,2שני
יום ,4רביעי
ספטמבר
10:02:00
יום ,5חמישי
אוקטובר
21:40:00
יום ,7שבת
נובמבר
07:22:00
יום ,1ראשון
דצמבר
17:46:00
 04:24:00לוח השנה הירח  ,2018ירח מלא שנה
יום ,3שלישי
ינואר I.
 13:29:00 UTCסה"כ ירח ליקוי במזרח ,רחוק שנה
יום ,4רביעי
ינואר II.
 02:51:00לא ירח מלא בפברואר 2018
יום ,6שישי
מרס I.
תור של שנת האלף  .1שבת  6000המילניום של אלוקים
יום ,7שבת
מילניום
 .1 15:36:00פסח  6000המילניום של אלוקים
ירח מלא
יום ,7שבת
מרס II.
 70שנים ישראל 1948-2018
יום העצמאות
יום ,6שישי
אייר/אפריל
יום ,2שני
אפריל
03:58:00
 50שנים ירושלים 1967/1968-2018
יום ירושלים
יום ,1ראשון
מאייר
 50ימים עומר ב  05.03.6000האלוקים
יום ,7שבת
סיון/מאי
יום ,3שלישי
מאי
17:19:00
יום ,5חמישי
יוני
07:53:00
 23:21:00סה"כ ליקוי ירח בירושלים שנה
יום ,6שישי
יולי
יום ,1ראשון
אוגוסט
14:56:00
יום ,3שלישי
ספטמבר
05:52:00
יום ,4רביעי
אוקטובר
19:45:00
יום ,6שישי
נובמבר
07:39:00
יום ,7שבת
דצמבר
19:48:00
 06:36:00סה"כ ליקוי ירח בירושלים שנה
יום ,2שני
ינואר
 17:53:00ירח לוח השנה  ,2019ירח מלא שנה
יום ,3שלישי
פברואר
יום ,5חמישי
מרץ
07:12:00

 26עמוד

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

