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

16/04/2017העמק נכון 
מחשבון זמן, הוברט ברום 9 עמוד

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

השוואה עם ויקיפדיה
ויקיפדיה תיקון תיקון מלכים

40 40 40 40 שאול
1016  /1010-  970? 40 40 40 40 דוד
 976  /  970-  931? 39 39 40 40 שלמה

-956
931-914 17 17 17 17 רחבעם
913-910 3 4 3 3

40 37 41 41 אסא
873-849 24 24 25 25 יהושפט
849-842 7 7 8 8
842-841 1 1 1 1
841-835 6 6 6 6 עתליה
837-800 37 35 40 35
800-783 17 17 29 17 אמציה
783-742 41 41 52 41 עוזיהו
742-735 7 7 16 7
736-725 11 10 16 10 אחז
727-698 29 27 29 29 חזקיהו
696-642 54 56 55 55
642-640 2 2 2 2
640-609 31 31 31 31 יאשיהו

-609 3 Mt. 3Mt.
609-598 11 11 11 11 יואקים

-598 3 Mt. 3 Mt. יהויכין
598-587 11 11 11 11 צדקיהו

1050-587 463 475 470
2 7 -5 0 חֲרִיגָה

1056-586 470 470 470 470 תיקון
370

 (חישוב היהודים לפני הספירה)ממלכת יהודה
ויקיפדיה / היסטוריה תנ"ך תנ"ך

מעש"שלך  שלך  ספר שופטים שאול 1056  /1050-1010?
דוד בגרמנית דוד

הר הבית שלמה
המאה ה-מ  ל"ס מלכים א  ל  6:37מלכים א  בניית המקדש . חנוכת בית שלמה1
ראה לוח שנהל בית המקדש של ירושלים רחבעם

20בעמוד  אביה (מלך יהודה) (מלך יהודה)אביה 
אסא  913-873

יהושפט
יורם (מלך יהודה) יורם (מלך יהודה)

אחזיה (מלך יהודה)  (מלך יהודה)אחזיה

עתליה
יואש (מלך יהודה) יואש (מלך יהודה)

אמציה
עוזיהו

יותם (מלך יהודה) יותם (מלך יהודה)
אחז

חזקיהו
מנשה (מלך יהודה)  (מלך יהודה)מנשה

אמון (מלך יהודה) אמון (מלך יהודה)
יאשיהו

יהואחז (מלך יהודה) (מלך יהודה)יהואחז 

יהויקים
יהויכין

צדקיהו ירמיה מ - להך
-5          468 המלך יהודההזמן 

. היה מתאריך כי בית המקדש  לפנה"ס587 באוגוסט 25ב -
,  לפנה"ס586בשנת . סופו של יהודה המלךנהרס, כך היה 

.  לפנה"ס1056בשנת המקדש היה הרוס על ידי בבל. השנה  956-586/-586 זמן בית המקדשל בית המקדש חורבָןל
בין הזמן לשופטים ולמלכים קשה לקבוע, אך סטייה זו קטנה   היא בהשוואה בין תנ"ך ויקיפדיה,ההוכחה הרביעיתלכן 

. שנה470כ -להפליא, הממלכה נמשכה  שחישוב הזמן היהודי שונה כמה שנים בימי זמן המלך.
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