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

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 7 עמוד 07/09/2017מתורגם בעברית ב

JTC-V16he Jewish Time Calculation

זמן השופטים בישראל
110 25 יהושע

8 שעבוד
40 עתניאל
18 שעבוד
80 אהוד
20 שעבוד
40 דבורה
7 שעבוד
40 גדעון
3 אבימלך כועס
23 טולה
22
18 שעבוד
6 יפתח
7 איבזאן
10 אילון
8 עבדון
40 שעבוד
20 שמשון

-1056 2926 475 40 אלי
-1016 2966 515 40 סמואל

תחילתו של זמן המלך
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שופטים ט ם 
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שופטים י םי
שופטים   םה
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שופטים  םט  ג'איר
שופטים יםט 
שופטים טם  
שופטים הם  
שופטים   ם  
שופטים ע ם  
שופטים  ם  

שופטים   ם   שופטים ט ם  
שמואל א י -ע םע מעשי השליחים ט ם   מלכים א  ם 

שמואל א   םט מעשי השליחים   ם  

 לפנה"ס).1050התקופה שלאחר השתלטות (ספר יהושע) מתוארת רק זמן קצר לפני תחילתו של זמן המלך בשאול (בערך 
בשנת השופטת הראשונה של אלי, סמואל התקבל בשנתו הראשונה. .בספר שופטיםהוא נרשם 

. מעשי השליחים   -ט ם   שנה, מוכיח ב40, הוא ניהל ארבעים שנה בישראל איך מלך שאול מלך 57, שמואל היה בן 97כשאלי נפטר בשנת 
 שנים של זמן השופטים.515 שנה, טוטל יהיה 450 שנים וזמן השופטים (מעניאל לאלי) נמשך כ 25 שנים, יהושע ביים 475בסך הכל 

 שנים,97אבל הזמן של השופטים הסתיים תחת אלי, כאשר הזמן של המלך התחיל. זמן השופטים של שמואל פסק, כאשר שמואל מת בגיל של 
 לפנה"ס. זמן דוד המלך פרח,1056 שנה לאחר יציאת מצרים החלה את זמן המלך של ישראל 480המלך שאול מת באותו זמן במלחמה. אבל 

.מלכים א  ם  אחרי יציאת מצרים,זה מראה ב בארבע מאות ושמונים שנהכאשר פסק הדין של שמואל הסתיים. זה קרה 
 שחישוב הזמן היהודי לאחר נטילת האדמות מיהושע משעת השופטים ועד לפני תחילתו של זמן המלך מסכים היטב. ההוכחה השלישיתזוהי 

 שנה.470 לפנה"ס. (עד סוף יהודה) נמשך 586 - 1056זה גם מוכיח כי הזמן של המלך 
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