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הוכחת האלקות
אמיתות ועל-אנושיות התנ"ך

רבים מבין המגדירים עצמם "לא מאמינים" או "חילונים", כשנשאלים לסיבת בחירתם בהגדרה זו, משיבים
ידי כלים שהוכחת אלקות, במובן של "כח עליון" השולט במהלך החיים והמאורעות,   על  איננה אפשרית 

, ואם-כן זה רק עניין של אמונה עצמית - או אי-אמונה - בישות שאולי קיימת ואולי לא,מדעיים בלתי תלויים
ועד אשר המדע "האמיתי" יוכיח אחרת הם בוחרים שלא להאמין למה שנראה להם כאמונות טפלות שאינן

תואמות את עידן "הנאורות" שבימינו.
 

  במצגת אודות ממצאי ספרו של פרופסור חיים שור (פרופסורYouTubeאני ממליץ מאד לקורא לצפות ב-
להנדסה באוניברסיטת בן גוריון) בקישור הבא שמציג ממצאים מדהימים אודות העברית המקראית. כדאי
לצפות בכל אורך המצגת (אפשר - ועדיף - להשתיק את המוזיקה המלווה). אני בטוח שהצופה בה לא יתאכזב

ולא יאשים אותי בבזבוז זמנו :
 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNpIQwO-vs
 

כדאי מאד גם לרכוש ולקרוא את ספרו של פרופסור חיים שור (נכתב באנגלית) שמוכיח את על-אנושיותה
המובהקת של השפה העברית המקראית: 

 

https://www.amazon.com/Coincidences-Bible-Biblical-Hebrew-Shore/dp/059540779X

 ומצאבאופן מתמטי-סטטיסטי מובהק לחקור לעומק את התנ"ך  מתוך סקרנות שהחליט מדען חיים שור הוא 
כל מיני "צירופי מקרים" שאני חושב שמאוד מאוד יעניינו - ויפתיעו - את הקורא ויעלו ללא ספק את ערך

מניית הגימטריה בעיניו.

 כברתהילים פרק י"דהלך רוח כזה, של שלילת אפשרות קיומו של "כח עליון/אלקות", אינו חדש. דוד המלך ב 
התייחס לנושא:

ִהים ָנָבל ָאַמר:  "...פסוק א ..." ְּבִלּבֹו ֵאין ֱא-
ִהים ַמְׂשִּכילִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש  ְי-הָוה:   "פסוק ב  ."ֹּדֵרׁש ֶאת ֱא-

המדען" במובן של שפל, חסר השכלה לעומת המשכיל, המלומד, משכיל " מובא כאן כניגוד ל-"נבלשם התואר "
 בלשון ימינו.החוקר 

האחרון, בספרו  הוקינג  או סטפן  בזמנו  איינשטיין  אלברט  כמו  עולמי,  מוניטין  בעלי  "משכילים"  גם  ישנם  בעצם, 
בתחום שבכלל לא נמצא בתחום התמחותם ומבלי כדי לקבוע "עובדות"  הפיזיקהשהשתמשו במעמדם הדגול בתחום 

 מעבר למה שסיפרו להם בגן או בבית הספר. אךשום ידע מחקרי בתנ"ך . לא היה להם לברר את העובדות לאמיתם
 כזה. מצד אחר, ישנםוטעון אמוציונאליתכנראה מה שהיה להם זו מין רתיעה פסיכולוגית "מלהתעסק" בנושא רגיש  

- מדענים בתחום הפיזיקה מומחים שגם   ניתן למצוא בחקר התנ"ך   לדוגמה,  בכיוון ההפוך.  הוכחות  - שמביאים   
שם לימד מספר שנים לפני שעבר MIT  בפיזיקה מה-PHD  בעל תואר Gerald Schroederבאמאזון גם את ספרי 

 חלק מספריו תורגמו לעברית.למכון וייצמן בישראל.

https://www.amazon.com/Gerald-L.-Schroeder/e/B000APV1XA

ה-"סיפורים" שבתנ"ך, ועל אחת כמה וכמה אלו שבתורה, אינם סתם "סיפורי סבתא" כפי שהחילונים ושוללי 
האלקות אוהבים להגדירם. אלא מאמרים מאד מחושבים, שלכל מילה ואות חשיבות מיוחדת במגוון רבדים,

עם מסרים גלויים או מוצפנים מסוגים שונים.

חז"ל ידעו על - והשתמשו ב - שיטת הגימטריה לגילוי ואימות מסרים ומאמרים בטקסט של התורה. הם לא
 עשורים.5 או 4ידעו על מסרים שהוצפנו בטקסט של התורה בשיטת "דילוגי האותיות". אלה התגלו רק לפני 

אני מצאתי שישנם גם מסרים מוצפנים דרך שתי השיטות באותו הצופן. 
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בנוגע לשיטת הגימטריה, ישנם רבים בקרב ה-"לא מאמינים" ששוללים ממנה כל אופי מדעי, וגם בקרב הציבור
"המאמין" ישנם כאלה שמתייחסים אליה בביטול ומסתמכים בזאת על פירוש מותעה לקביעת חז"ל (משנה

אבות, ג,יח):

.ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה , ְּתקּופֹות ְוִגַמְטְרָיאֹות . ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות, ִקִּנין ּוִפְתֵחי ִנָּדה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִחְסָמא אֹוֵמר 

פירוש עיקר תוספות יום טוב (סימן סו) שם את הדברים על דיוקם:

 שבספר יצירה ודומיו שמשתמשים מאוד לחכמה האלהיתב שגמטריאות הוא חשבון האותיות הוא פרפראות "י והר""וכן לפירש
וצירופיהם ונוטריקון  המושגת לחכמהל שכיון התנא לשניהם היינו  "וי . בחשבון האותיות  והיינו ע בעיון ובמחקר  ,י התקופות" 

" המקובלת.ולחכמה האלהית

וגם הרמב"ם (הלכות יסודי התורה, פרק א, הלכה א, פ' אדני יד החזקה) מחזק את הקביעה הזו:

 מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון וגימטריאות ותקופות..."  ברורה "...דעו שאין ראוי לאדם להאמין אלא בא' מג' דברים. הא' דבר שתהיה עליו ראיה 

(ו-"עמי הארץ" שבינינו) כי היא  בעיקר "לעיני העמים"  - מכוונת  - "חכמת המספרים"  ואוסיף שחכמה זו 
פסוק ו: פרק ד, דברים,היחידה שמובנת בקלות ובעלת סיכוי סביר להתקבל על ידם: ראה 

"ְלֵעיֵני ָהַעִּמים  ּוִביַנְתֶכם ָחְכַמְתֶכם  ִהואִּכי "

כדוגמה לאופן בו חוקר אמור להתייחס לכתוב אביא את הממצא הבא:

ֲאִני הּוא ְלָפַני   ִּכיְוָתִבינּוֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי  ְי-הָוה ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ְלַמַען   ְנֻאםֵעַדיַאֶּתם " :פסוק י      פרק מג,      ישעיהו,
"נֹוַצר ֵא-ל ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה. לֹא

 שעל ציר הזמן -המאורעות על העולם הפיזי ועל ששולטמה בדיוק אתם "עדי"? על היותי ה-"אלוקים" - זה לְ 
שבחר בכם כדי לשמש עדים לכך בפני אומות העולם. לשם כך "המתכנת" הקצה פרק זמן של ששת אלפים שנה

 שנות משיח, כפי שמובא2,000 שנות תורה ול-2,000 שנות תוהו, ל-2,000") שמחולקים ל- עולם(שגם נקראים "
במסכת עבודה זרה:

..."שני אלפים ימות המשיח , שני אלפים תורה , שני אלפים תוהו , העולםששת אלפים שנה הוי  : תנא דבי אליהו "

עם ישראל לאורך הדורות ורצף התנהגותתוצאות   לאורך ציר הזמן שלו, במיוחד אלו שהנבואותהמאורעות    
אודותם הוצפנו בכוונה תחילה כדי לשמש הוכחה (על ידי כלים מתמטיים בלתי תלויים) בבוא העת לאלקותו -

לעל אנושיותו של "המחבר/מתכנת" ועל אנושיות תורתו.

  כדי להעביר לנו מסר חשוב:ְוָתִבינּו) ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי על החוקר להבין שהנביא בחר במילים מדוייקות אלו (
כדי שהאדם יוכל לגלות את אמיתות קיום האלקות הוא חייב להתברך בכל שלושת התכונות הנחוצות לשם

. ובאותה הזדמנות הנביא גם מביא כדוגמה, בצופן מוסתר בשיטת הגימטריה, את שם דעה, אמונה ובינהכך: 
האישיות הראשונה שהגיעה בכוחות עצמה לגילוי אמיתות קיום האלקות הודות לשלושת תכונות אלו בדיוק 

(בגימטריה): 

  =  אברהם 248  =  בינהדעה  +  אמונה  +  
 

 לבחירת ה' באדם מסויים, מפני שהוא ניחן בדיוק במכלול התכונות הנדרשות לביצוע המשימה, אפשר כדוגמה נוספת
סיני. במדבר  וכליו  מרכיביו  המשכן,  בניית  וביצוע  תיכנון  משימת  את  מהאלוקים  שקיבל  בצלאל  את  להביא 

 שהאלוקים מילא בהם את בצלאל בהקשר לבנין המשכן:שלושת התכונותבשמות פרק לא פסוק ג, הכתוב מפרט את  
 

חכמה, תבונה, דעת
 

 שונים:שלשה שמותהמשכן מתואר בתורה ב
 

משכן, מקדש, אהל מועד 
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 המשימה בצורה מושלמת (בגימטריה):תכלית תואמות את  התכונותוראה פלא... 
 
 

    =  " חכמה" + "תבונה" + "דעת"1010"משכן" + "מקדש" + "אהל מועד"  =  
 
 

1%: הרבה מתחת לרף ה- הסבירות לאקראיות הממצא
התנ"ך כולו בנוי בצורת "רשת" במובן של קשרים מובנים לאזורים שונים ברצף הכתובים וחשוב לבחון איפה

 מביא אותנו לפסוק הבא:בינהעוד מופיע אותו מושג. לדוגמה, המושג  

ַהֻחִּקים  ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם  ִהוא ִּכי  ַוֲעִׂשיֶתם  ּוְׁשַמְרֶּתם   :פסוק ו     פרק ד,     דברים,
ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה. ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם 

פסוק זה מהווה דוגמה טובה לשיטת מחקר הכתוב והמחשה לאופן בנין הכתוב בצורת רשת ובו-זמנית גם
הוכחה להכללת מצפון המסרים בשיטת הגימטריה בתוך "ארגז הכלים" של "המחבר".

 

  מכוון לשמירת המשכיות קיומם של החוקים, המשפטים והמצוות "בספר החוקים" של עם ישראל.:ּוְׁשַמְרֶּתם 

  מכוון לעשייתם בפועל בחיי היומיום.:ַוֲעִׂשיֶתם 
 

לאלו  ומצוות הכתוב מתכוון:  חוקים, משפטים  לאלו  היא  פה  שעולה  שבכתב השאלה  לאלושבתורה  או   
? ישנם רבים בעולם, גם בקרב העם היהודי (במיוחד בקרב החילונים), ששוללים את עצםשבתורה שבעל-פה

  בעצם שינוי הכתיב מהקריא:ִהואקיום התורה שבעל-פה. לפיכך "המחבר" הצפין תשובה לתוהים אלו במילה 

.בכתב: מופנה ללא ספק לעבר התורה ש...הכתיב
, אחרת לא היינו יודעים שצריך לקרוא את המילה הזו אחרת. בעל-פה: חייב להיות מופנה לתורה ש...הקריא

" היה כבר תורהוהנפלא ביותר הוא ש-"המחבר" בחר להשתמש בשיטת הגימטריה כדי לאשר לנו שמושג ה-"
בנוי מלכתחילה משני חלקים אלו:

   =   "בכתב"   +   "בעל-פה"611"תורה"   =   

ומעניין לשים לב ש-"המחבר" הצפין במקום אחר, גם דרך שיטת הגימטריה, את מאמר חז"ל (תורה שבעל-פה) 
 מצוות לא תעשה365שהתורה בנויה על פי שם ה', ובאותו זמן גם את עצם חלוקת מצוות התורה (שבכתב)  בין 

".ְבֹחֵרב  ַעְבִּדי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹותֹו ֶׁשה ּתֹוַרת מֹ ִזְכרּו  " מצוות עשה. כנראה שלזה רמז הנביא מלאכי (ג, כב) בכתבו:248ו-

  ְלֹדר ֹּדרֶזה ִזְכִריוְ ,  ְלֹעָלם ֶזה ְּׁשִמי  :  שמות ,ג ,טו
 

"ֶזה ִזְכִרי"  +  " ֶזה־ְּׁשִמי   =   "611   =   "תורה"
 

 ושהמושג י-ה" + "ו-ה" בנוי משני החלקים: "י-ה-ו-הבספר "תיקוני זוהר" (גם תורה שבעל-פה) מובא שגם ֵׁשם ה' 

"ְּׁשִמי" מותאם לחצי השם הראשון  "י-ה"  והמושג  "ִזְכִרי "  לחצי השני  ". אם מתרגמים את זהו-ה" מותאם 
למשוואות מתמטיות בשפת הגימטריה מקבלים ממצא מדהים:

 

   =   מספר מצוות לא תעשה365"   +   "י-ה"   =   ְּׁשִמי                "
   =   מספר מצוות עשה248"   +   "ו-ה"   =   ִזְכִרי         "

 

" מכוונים כלפיּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם פסוק ו. מעניין לשים פה לב שהמושגים " פרק ד דברים,נחזור כעת ל
. ָהַעִּמים" התוצאות" להיות  אמורים  אלו  הגלוי,  ברובד  אלו?  מושגים  של  הנושאים)  (או  הנושא  מהו  אך 

" (להלכה ולמעשה). אך במציאותֵּדה ַפְקטֹו ו-  ֵּדה יּוֶרה החיוביות של קיום מצוות התורה על ידי עם ישראל - "
החברתית והפוליטית של "העמים" (וגם של "עמי הארץ" בתוך עמנו) "המחבר" ידע שזה לא יספיק כדי להטות
את הכף לכיוון הרצוי, ולשם כך טרח להצפין בתוך הכתוב עצמו מסרים "נבואיים" בשיטות מיצפון מתמטיות
כדוגמת הגימטריה (שידועה כבר מזה מאות אם לא אלפי שנים) או דילוגי האותיות (שידועה רק מלפני מספר
עשורים). השפה המתמטית - המספרית - היא היחידה ש-"העמים" מסוגלים להבין ולקבל. אחרת, זה הופך

לענין של "המילה שלי לעומת המילה שלך" בלי אפשרות הוכחה חותכת לצדקת צד אחד לעומת השני.
 

" (כמו לדוגמה יציאה לגלות אם לא מקיימים את מצוות התורה)כללייםמסרים נבואיים אלו יכולים להיות "
" עם מאורעות רחוקים מאד בזמן וספציפיים מבחינת נקודת הזמן ושמות "השחקנים". ישנםמדוייקים או "

גם צופנים שמטרתם לאמת מאמרי חז"ל.
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אביא פה, "על קצה המזלג", שלש דוגמאות של צופנים שמטרתם לאמת מאמרי חז"ל.

:דוגמה ראשונה של צופן שמטרתו לאמת מאמר חז"ל) 1

ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו" ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹורש"י על הפסוק בבראשית, פרק כב, פסוק ג:   "

... והנה פלא (בגימטריה):אליעזר וישמעאל מוסיף ששני נערים אלו היו 

)התורה ניתנה ברצף אותיות ומשה הוא זה שהפריד בין המילים לפי המסורת,(

ישמעאל  +  אליעזר   =   769   = (ְנָעָריו)    ח ֶאת ְׁשֵני (ַוִּיַּק)
1%: הרבה מתחת לרף ה-הסבירות לאקראיות

:דוגמה שניה של צופן שמטרתו לאמת מאמר חז"ל) 2

ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר" "ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד על הפסוק בספר ויקרא, פרק טז, פסוק יז:  

"... וראהלשון הרעמובא בגמרא שהחטא עליו נכנס הכהן הגדול לכפר בקודש הקודשים במקדש הוא חטא "
שוב פלא (בגימטריה):

   =   "לשון הרע"661ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר"   =    "ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

1%: הרבה מתחת לרף ה-הסבירות לאקראיות

:דוגמה שלישית של צופן שמטרתו לאמת מאמר חז"ל) 3

רש"י על ויקרא, פרק יד, פסוק לד:
 

ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם"  ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת  ָלֶכם ַלֲאֻחָּזהֲאִני ֹנֵתן ֲאֶׁשר  ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען "
 

בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים) ויקרא רבה" - (ונתתי נגע צרעת" :כותב
י הנגע נותץ הבית ומוצאן." של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועמטמוניות

: "מחבר" הטקסט הטמין בו צופן המאשר את דברי רש"י אודות מה שהאלוקיםוראה שוב פלא (בגימטריה)
אמור לתת...

 

    =   "מטמוניות"561   =   "ֲאִני ֹנֵתן"
 

1% הרבה מתחת לרף ה-סבירות לאקראיות:  הגם פה, 

כדוגמה ראשונה למסר נבואי בצורה ה-"כללית" אביא את הממצא הבא, בשיטת הגימטריה:א)  

". ברור מדבריֶּפן־ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון ...""ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים "בבראשית, מב, ד, יעקב מסרב לשלוח את בנימין עם אחיו 
ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּויעקב בפסוק לו (" אבד ") שה-"אסון" שהוא ירא מפניו אינו שבנימין ימות אלא שהוא ייֹוֵסף ֵאיֶנּנּו 

 כמו שקרה לשמעון וקרוב לוודאי (בעיניו) גם ליוסף. ואכן (בגימטריה): את חרותו 
 

   =   חרות 614"   =   ֶּפן־ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון "
 

השאלה שעולה פה היא איך קרה שיוסף איבד את חרותו? בעל הטורים, בפירושו על משמעות "כתונת הפסים"
" שווה בגימטריהַּפִּסיםשיעקב עשה ליוסף (בראשית, לז,ג) מגלה לנו (דרך שיטת הגימטריה) שמכיוון שהמילה "

", מפה (תורה שבעל-פה) שיעקב מסר לו את ה-"קץ" ורמז לו שעל ידו ירדו למצרים. קץ, כמו המילה "190
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במונחים של "תכונות" אפשר לומר שיעקב העביר ליוסף את תכונת ה-"בינה" מפני שזו מכוונת כלפי העתיד
ְלַאֲחִריָתם(דברים, לב, כט: " ") וברור שיוסף התברך גם בתכונת ה-"חכמה" כי אחרת הוא לא היה הופך ָיִבינּו 

לבנו האהוב ביותר של יעקב. אם-כן איזו תכונה היתה חסרה ליוסף? 

הבה נכתוב את המשוואות בלשון הגימטריה:
 

כפי שהראינו למעלה, שמהווה את מכלול התכונות הנדרשות לשם, 614להשגת ה-"חרות" צריך להגיע לרמת ה-
כך:

 

   =   חכמה   +   בינה   +   דעת614
 

).140 = 73 + 67 (בסה"כ: 73" ששוויה חכמה וה-"67" ששוויה בינה - יוסף התברך בתכונות ה-"
 

" (שהרי הוא היהדעת שמהווה את שוויה של התכונה "474 = 140 - 614 - התכונה החסרה היתה אם-כן שווה: 
רק בן שבע עשרה שנה כפי שהכתוב מפרט בבראשית, לז,ב).

לבנים". גם עם ישראל איבד את חרותו אפילו  - תורה שבעל-פה), "מעשה אבות סימן  לפי חז"ל (הרמב"ן 
פעמיים. אז מה היתה אם-כן התכונה שחסרה לעם ישראל שבגללה איבד את חרותו ואפילו הגלה פעמיים?

 כי הנביאים הודיעו להם ללא הרף מה יקרה אם לא ילכו67" ששוויה בינה  -  עם ישראל התברך בתכונת ה-"
חַ , ָוֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ֶאת ָּכל ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים בדרכי ה': (ירמיהו, ז, כא: "  ")יֹום ַהְׁשֵּכם ְוָׁש

 כי הוא צבר כבר נסיון וידע רב לאורך קורות חייו לפני474" ששוויה דעת  -  עם ישראל התברך גם בתכונת ה-"
אובדן חרותו והגלויות.

 שמהווה את שוויה של התכונה73) = 474 + 67 – (614  -  התכונה החסרה במקרה שלו היתה אם-כן שווה: 
"... כפי שמשה רבינו בעצמו (מפי ה') ניסה לרמוז להם בשירת האזינו (דברים, לב, כט):חכמה"

 "ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם   ַיְׂשִּכילּו זֹאתָחְכמּולּו  "

אבל לדאבוננו הרב עם ישראל לא חכמו ולא הבינו לאחריתם ובזה הביאו על עצמם את כל הצרות הידועות, את
אובדן חרותם, ולבסוף גם את הגלייתם מארצם.

כדוגמה שניה למסר נבואי בצורה ה-"כללית" אביא את הממצא הבא, הפעם בשיטת דילוגי האותיות:ב) 

:בראשית, א,כח –  ב, ג

ֶאת ָּכל ֶיֶרקֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה רֹוֵמׂש ַעל־ָהָאֶרץל ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹ 

ִהים ֶאת ָּכל ַוְיִהי־ֵכן׃          ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה  ַוְיִהי ֶעֶרבְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאדֶׁשר ָעָׂשה אֲ ַוַּיְרא ֱא

ִהים ם׃ ַוְיַכל אֱ אָ ץ ְוָכל ְצבָ ֶר ַמִים ְוָהאָ ּׁשָ ׃ ַוְיֻכּלּו הַ יּׁשִ           ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשּׁשִ 

ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה׃ ִביִעי ְּׁש ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום הַ  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִהים ַלֲעׂשֹות׃   בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹויּכִ  ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו         ַוְיָבֶר ֱא ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
 

 

של השם שני צופנים בדוגמה זו ישנם  "מאורגנים" כך שהאות האמצעית של שניהם -  ישראל   מרכז הכובד 

- תהיה האותשלהם  בכיוון הכתבשביעית" מופיע כל אות ישראלבצופן הראשון השם "ץ. ר של הא" ר "   
בכיוון הפוך לזה של הכתב העברי. ממצא זהחמישים" מופיע כל אות ישראלהעברי, ובצופן השני  השם "  

". ואוסיף - אפילו עובדה ל-על אנושיות "המחבר": אני מציע פה אתגר, לאדם או לקבוצה,עובדהמהווה "
 מילים, דרך אותם מאפיינים57לכתוב סיפור כלשהו כך ששני השמות האלו יהיו מוצפנים בו, בתוך מרחב של 

סיפרתיים, ומבלי שהדבר ימשוך את תשומת ליבו של הקורא. מיטב איחולי למתמודדים!
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כעת ניגש לניתוח.  

 

לאלה מהמדענים החוקרים, שבניגוד לאיינשטיין ולהוקינג (שברוב גאונותם ויהירותם קבעו ש-"אין אלוקים"),
יזכירו בלי ספק את הקטע בספר ”  50”ו-” 7 “יש גם התמחות בתנ"ך העברי בשפתו המקורית, המספרים

ויקרא, פרק כו, פסוקים לג-לה העוסקים בסיבת גלות בבל העתידה: 
 

ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה  ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב  ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים  33 ָחְרָּבה׃  ְוָהְיָתה  ִיְהיּו  ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת 34ְוָעֵריֶכם 
ֵאת ֲאֶׁשר ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשֹּבת  35׃ ְוִהְרָצת ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיהָ  ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ  ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ֹּכל ְיֵמי ֳהַּׁשָּמה  ַׁשְּבֹתֶתיהָ 

 לֹא ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה׃
 

המסר המוצפן כאן בשיטת דילוגי האותיות ברור כאור השמש בצהרים. המסר ממורכז בכתוב שמדבר על 
 (כל שנות ה-ויובל) שביעית (כל שנה שמיטה: לשבתות השניםמכוונים בבירור  50ו-  7  והצופניםשבתות הימים

".ץ  ר  הא" של המילה "ר של שני המסרים המוצפנים נמצא באותה אות "מרכז הכובד). וחמישים

 הלאומי שלומרכז הכובדהמסר אם-כן הוא כזה: אם - וכל עוד - עם ישראל יקיים את מצוות שמיטה ויובל, 
 שלו... אך אם וכאשר הוא יפסיק לקיים את מצוות הארץ האלו, אז גם מרכז הכובד הלאומיבארץימצא/ישאר 

".ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתיהָ  שלו - בגלות (ראה ויקרא, כו,לד:"מחוץ לארץשלו ימצא את עצמו 

בנפרדוכעת השאלה ה-"מדעית": איך למדוד את ההסתברות לאקראיות או לאי-אקראיות של הממצא הזה, 
מה-"שווי" הסטטיסטי-רעיוני של הממצאים המספריים עצמם, שהבאנו למעלה?

 כדורים בתוך כדור שקוף גדול (בלון/גלגל הלוטו), עם אות עברית שונה22נתאר לעצמנו, כמו בהגרלת הלוטו, 
על כל אחד מהכדורים.

.1/22"? ימה ההסתברות שייפלט דווקא כדור עם האות "
1/22"? גם-כן שולאחר מכן כדור עם האות "

.1/22x22x22x22x22" ברציפות היא: ישראל אם-כן ההסתברות שהמכשיר יפלוט את השם "
.1/22x22x22x22x22" פעם שניה - שוב:  ישראלוההסתברות שיפלוט את השם "

.1/7x7x7x7 דילוגים): 4 הגרלות (כל אות שביעית בצופן הראשון, 7וההסתברות שזה יקרה אחת לכל 
.1/50x50x50x50 דילוגים):  4 הגרלות (כל אות חמישים בצופן השני, 50וההסתברות לאחת לכל 

ומכאן ההסתברות הסטטיסטית לאקראיות הממצא בשלימותו:
 

1/22x22x22x22x22x22x22x22x22x22x7x7x7x7x50x50x50x50

לאי-האקראיות ולאמיתות הצפנת המסריםהוכחה חותכת התוצאה מובילה למספר "אסטרונומי" ומהווה   
בטקסט - לכל הדעות - כולל של אלו שמשייכים עצמם לתחום המדעים המדוייקים.

המאגדת דילוגי אותיות, גימטריה ונבואה לעתיד   ו  כדוגמה ראשונה למסר נבואי בצורה ה-"מדוייקת"ג) 
 אביא את הממצא הבא:  הרחוק

הציונות "הרשמית" שנויה במחלוקת בעם ישראל ומחלוקת זו מתרכזת סביב השאלה: האם "הציונים" יזמו
ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדיוהשיגו את "שיבת ציון" בכוחותיהם עצמם וכנגד (או לפחות בלי קשר ל-) רצון האלוקים בנוסח: "

ְּבִעָּתּה ֲאִני ְי-הָוה" (ישעיהו,ס,כב: "תהעִ ב, אבל "שלא בידיעתם" (דברים,ח,יז) או שמא, ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה
"), ביוזמתו, בניהולו ובהשגחתו הנסתרת של האלוקים, לפי תיכנונו המקורי (כפי שהראתי בספרי), עשו ֲאִחיֶׁשָּנה 

מה שעשו.
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) כוללים את האותיות המוצפנות עצמןלאהדילוגים (:  דברים, פרק יא, פסוקים כו-ל
 

 הרצל"מקבלים את השם , לאחור אותיות  31בדילוגי  ", ַּיְרֵּדןהַ "של " ה "מהאות."
 זאב ): "יהודי/העברי(מקבלים את שמו הפרטי  , קדימהאותיות  20בדילוגי ", יםזִ ְּגִר "של " ז"מהאות."

ֵהיֶכם  ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאת ַהְּבָרָכה 27 ְּבָרָכה ּוְקָלָלה׃ ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְרֵאה 26 ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה  ֶאל ִמְצֹות ְי-הָוה ֱא-
ֵהיֶכם ְוַהְּקָלָלה 28 ֶאְתֶכם ַהּיֹום׃ ָלֶלֶכת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶר, ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ְי-הָוה ֱא-

ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר     ֹ ַאֲחֵרי ֱא ׃א־ְיַדְעֶּתם  ל

ֶהי ְוָהָיה 29        ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ץֶאל ָהָאֶר  ִּכי ְיִביֲא ְי-הָוה ֱא-

ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל׃  ְּגִרִזים רְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל הַ      

ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני  ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַּיְרֵּדןהַ ֲהלֹא ֵהָּמה ְּבֵעֶבר  30         

ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאת ַהְּבָרָכה  27 ְּבָרָכה ּוְקָלָלה׃ ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום  ְרֵאה 26 ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום׃ ֶאלִמְצֹות ְי-הָוה ֱא-
ֵהיֶכם  ְוַהְּקָלָלה  28 ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶר ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ְי-הָוה ֱא-

ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר  ֶהי ְוָהָיה 29׃ לֹא ְיַדְעֶּתםֱא ְוָנַתָּתה ֶאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ִּכי ְיִביֲא ְי-הָוה ֱא-

ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעלַהר ֵעיָבל׃  ים זִ  ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִר  

  30  ֹ ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדןא  ֲהל

ֵאֶצל ֵאלֹוֵני ֹמֶרה׃  מּול ַהִּגְלָּגל ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה  ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני  ֹוא ַהֶּׁשֶמׁשבַאֲחֵרי ֶּדֶר מְ         
 

"זאב  שמו הפרטי השני "בנימין" בשום דילוגי אותיות... אולי משום שהשם "בקטע זה משום-מה, לא מופיע 
זאב... ז'בוטינסקי? את שמו של "משלימו" של הרצל מצידה השני של "הקשת" הפוליטית: גםמהווה 

":זאבהתשובה נמצאת הפעם במאפיינים המספריים של השם המוצפן "
 

 " לחודש תמוז20" מורה לעבר יום פטירתם המשותף של הרצל וז'בוטינסקי:  ה- 20קוד הדילוגים 
  ,10"  =  זאב לחודשי השנה, מצויין על ידי הגימטריה של שמם המשותף:  " 10, ה- תמוזחודש פטירתם

 
" אחר מספר הטלפונים? מ-"מאפיין מיספרי" (בגימטריה, כמובן)זאב הרצלומאין שלא מדובר פה על איזשהו " 

של המסר הנבואיבמבנה המספרימיוחד, שמכוון ישירות לזהותו של זאב הרצל "שלנו", ושהוצפן לשם כך   
הזה:

 את כל אותיות הצופן: ס"כ הדילוגים + ס"כ אותיות המסר המוצפן עצמו)השטח הכולל" הוא המרחב("
 

) "3 אותיות, 4המרחב של הצופן "הרצל:(31 דילוגיםx 3) +4  = 97  (31 x 3 ) + 4 = 97
) :"דילוגים)2 אותיות, 3המרחב של הצופן "זאב X 20 (20 x 2) + 3 = 43

 

43 + 97 = 140המרחב הכולל של המסר השלם אם-כן:

:כפי שחרות על מצבת קברו  של הרצלתוארו הרישמישמהווה במדוייק - ראה פלא - לערכו בגימטריה של 
 

140"חוזה המדינה"   =   

 כאן הרבה מאד מתחת לרף ה- הסבירות לאקראיותממצא אקראי "מצוץ מהאצבע"? אין לזה  שמץ של סיכוי. 
1%!!! 

מכיוון שברור ומקובל לכל - כולל בקרב קהיליית המדענים בתחום המדעים המדוייקים - שאין בידי האנושות
שום אפשרות שליטה על השתלשלות המאורעות לאורך ציר הזמן, ממצא זה, מהווה עוד הוכחה לקיום "על-

.הוכחת שליטתו על המאורעות לאורך ציר הזמןאנושיות/אלקות" על ידי 
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 אביא את   המאגדת גימטריה ונבואה לעתיד הרחוק   ו  כדוגמה שניה למסר נבואי בצורה ה-"מדוייקת"ד) 
הממצא הבא:

יתקיים   לו שכל עוד המאורע לא  לאהמשכיליםבספר דניאל, כשהנביא מתנבא אודות סוף הגלות, נאמר   
יצליחו לפענח את הרמזים שבנבואות שקיבל:

".ַעד־ֵעת ֵקץ ִלְצרֹוף ָּבֶהם ּוְלָבֵרר ְוַלְלֵּבן  ִיָּכְׁשלּוּוִמן־ַהַּמְׂשִּכיִלים :  "דניאל, יא, לה

בספרי  ( בימינו כפי שהראתי   - :Israelמכאן, שבבוא העת   The Great  Secretפיענוח התאריכים ידי  )  על 
שבנבואת דניאל ופיענוח נבואות אחרות שמוצפנות בספר התורה - אפשר יהיה להוכיח בעזרת כלים מדעיים 
ניתוח ידי  והמאורעות, על  עליון" השולט במהלך החיים  בלתי תלויים את קיום האלקות, במובן של "כח 

הנתונים שבנוסח הכתוב בתנ"ך ובמיוחד בזה של התורה.

ידוע ומקובל שכתבי התנ"ך ישנים מאד. במערות קומראן התגלו שרידי עותקים שונים מהתנ"ך שתוארכו על 
 שנה. ידוע ומקובל גם שנוסח הכתוב בתורה לא השתנה לאורך הדורות מפני2,000ידי הארכיאולוגים למעל  

שההלכה היהודית אוסרת בתכלית האיסור להוסיף, לגרוע או לשנות אפילו אות אחת ברצף האותיות שבתורה,
בין אם מדובר בכתיב חסר או מלא, בין אם השינוי אינו מוסיף או מוריד או משנה מאומה ממובן הכתוב.
מבחינה זו ניתן להשוות את ספר התורה לכספת. המידע המוצפן כאילו נטמן בכספת ובבוא העת, בפתיחת

. הוכחת אלקותוהכספת, יתגלה מידע זה בכל הדרו ויוביל לקיום מטרתו המוצהרת של "המתכנת העליון": 

בכתב בשני רבדים: בו-זמניתהערת ביניים חשובה להבנת ההמשך: המסורת היהודית מציינת שהתורה ניתנה  
. הרובד שבעל-פה מכיל את הפרטים המעשיים לקיום המצוות לצד פרטים "משלימים" ורעיונייםובעל-פה

,תוספתאה, משנהמאז נכתבו השהועברו בתחילה מפה לפה ורק מאוחר יותר הועלו על הכתב לבל ישכחו.  
ספרי הלכה.ו שאלות ותשובות  קובצי , פרשנות התלמוד, תלמודים (בבלי וירושלמי) ה, אגדהה מדרשי הלכה,

"פירושים"מפרשיםה-" שכתבו  שבעל-פה,  ובזו  שבכתב  התורה  בקיאים בפרטי  תורה,  גדולי  הם  לתנ"ך   "
לכתוב, על בסיס מקורות חז"ל, כדי להקל עלינו את הבנת המקרא ולבאר לנו את המשמעויות הטמונות בו. 

במאמר זה אצתת להלן מפירושי רש"י, הרמב"ן וספורנו.
 

במיוחד שמסרים חשובים  חזק  ל-"חשד"  ברצף האותיות שבתורה מוביל  שינוי כלשהו  ביצוע  עצם איסור 
 האותיות שבתורה ואם-כן כל שינוי עלול לקלקל או אפילו למחוק אותם לגמרי. וברצף,בסדר , במיקוםטמונים 

 

להוכחת  מכוונים  האלקות  קיום  להוכחת  שנוגעים  שהמסרים  לשער  עלשליטתהגיוני  העליון"  "הכח   
 לפי "תוכנית" מוצהרת מראש.מסרים אלו מוטמנים בתוך רצף האותיותוהכוונתםהמאורעות לאורך ציר הזמן 

(דילוג לאחרונה  רק  ואחרת שנחשפה  (הגימטריה)  ומתמיד  ידועה מאז  מיצפון  לפי שיטת  ומוצפנים  עצמן, 
אותיות).  

 

לציין שלאנושות  השתלשלות המאורעות, על אין שום אפשרות שליטה על "מושג הזמן"חשוב בשלב זה 
ובמיוחד הדבר ברור לכל בר דעת כשמדובר   - . אם-כן, אם בכוחנובשליטה לטווח ארוךלאורך ציר הזמן 

 בדיוק כך, אז אין ברירה אלאועשתה על זה הודיעהלהוכיח באופן מדעי ובלתי תלוי ש-"ֵישות" מסוימת אכן  
להודות שהדבר מוכיח "על-אנושיות" וקיום "כח עליון" או, במילים אחרות, "אלקות".

 

- הוא  - האלוקים  פזורה השולט במהלך החיים והמאורעות לאורך ציר הזמןהקביעה שהכח העליון הזה   
 מכוונות להוכחת קיומו של ה-"כח" הזה:במפורש. בעצם, כל תולדות עם ישראל לכל אורך התנ"ךומפורטת  

ְוַאֲחַרי , ְלָפַני לֹא נֹוַצר ֵא-ל, ְלַמַען ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו ִּכי ֲאִני הּוא ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ,  ְנֻאם ְי-הָוהֵעַדיַאֶּתם :   "ישעיהו,מג,י 
."  לֹא ִיְהֶיה

."ְוֶאת ַאֲחֹרִנים ֲאִני הּוא ֲאִני ְי-הָוה ִראׁשֹון  ;ֹקֵרא ַהֹּדרֹות ֵמרֹאׁש, ִמי ָפַעל ְוָעָׂשה  : "ישעיהו,מא,ד 

"הכח העליון" הזה מציב לנו אתגר, וכאילו אומר: אני קובע שאני המתכנת של - והשולט על - מושג הזמן, על
מהוות הוכחה שבחרתי למשימה זו - יֵעדַ רצף המאורעות לאורך ציר הזמן, וקורות עם ישראל לאורך הדורות - 

וכש-"לכך שבתורתי...  האותיות  ברצף  טמונה  זו  והוכחה  ַהָּדַעת ,  ו-""ִתְרֶּבה  (דניאל,יב,ד)  ְוִיְתַלְּבנּו  ִיְתָּבֲררּו 
" (שם, יב, י) אז ההוכחה תהיה ברורה ומקובלת לכל בר דעת. ְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיִבינּו.."."ְוִיָּצְרפּו

כדוגמה לנבואה כזו, שמוכיחה מעל כל צל של ספק את תיכנותו ושליטתו של "הכח העליון" על מושג הזמן,
...לקרוא בקפידה, עם ראש פתוח, ובלי דעות קדומותאביא את הממצא הבא מבין הממצאים הרבים שבספרי. 
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 ..."ִּכי ְלָיִמים ַרִּבים, ְוַאָּתה ְסֹתם ֶהָחזֹון" כתוב:   בדניאל פרק ח, פסוק כו

מחוץ לתחומי" רומז הכתוב? כנראה על פרק הזמן הארוך שעם ישראל אמור לשהות בגלות,  ָיִמים ַרִּביםעל אלו "
" (שם, פרק י, פסוק יד).ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" (שם,פרק ח, פסוק יט), "ַאֲחִרית ַהָּזַעם , עד "ארצו

 -אורך זמןמיד נוצר פה הקשר ענייני ונסיבתי לפרק בתולדות חיי אברהם אבינו שהכתוב נוקב בו באותו מושג 
" - ומספר אודותיו בקיצור נמרץ כל כך עד שמתעורר "חשד" חזק שהוא מכיל נבואה גלומה בתוכוָיִמים ַרִּבים"

(בראשית, כא, לד):
      "ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים"

 
 שהוא גר אורך הזמןאגב, פסוק זה הוא המקום היחיד בכל סיפור קורות אברהם שהכתוב נוקב במפורש במושג  

 של ארץ כנען. מחוץ לתחומהבמקום מסויים. יש גם לזכור שארץ פלשתים היתה 

בסיס נוסף לחשד שבפסוק זה מסתתר רמז חשוב לעתיד זרעו של אברהם, מוצאים בדברי המפרשים לפסוק לג:
 

..."ֵא-ל עֹוָלם ְּבֵׁשם ְי-הָוה , ַוִּיְקָרא ָׁשם"
:ספורנו 

ן וממציאו כנגד דעת אפיקורסים חדשים גם ישנים".אלקי הזמוקרא והודיע לרבים שהא-ל יתעלה הוא     ..."
:רמב"ן 

והודיע בזה שקרא אברהם והודיע לבריות סוד הנהגת העולם"" ... המנהיג בכוחו הזמן..."פירש הכתוב שקרא בשם ה'    
         בכללו שהוא בשם ה' החסין בכח שיש לו אילות בכולם".

מושגמאחר והכתוב מספר שאברהם פירסם ברבים שה' הוא זה שמנהיג את העולם, ושולט שליטה מלאה על 
- הזמן - הגיוני לחשוב שהפסוק הבא, המספר על על רצף המאורעות לאורך ציר הזמן  שהותו שלאורך זמן   

, בא להוכיח ולאמת את מה שקבע קודמו.מחוץ לארץ כנעןאברהם 
 

זה כאילו אמר אברהם לבריות: "הנה אני מודיע ומגלה לכם דבר שאינכם יודעים, והוא שה' מנהיג את העולם
 מושג. העולם וחוקיו התפעוליים (מדעי הטבע, הפיזיקה, וכו'...) סרים למרותו, ואףואין מאורעות אקראיים

" בהתנהגותי... "ושהמשכיל יבין" כשיבואסימן לעתיד" נותן לכם "אני, "וכהוכחה לזהן כפוף לרצונו. הזמ
"הזמן.

מעניין לשים לב שהכתוב מכיל מסר מיוחד שמאמת את השערתנו שאברהם, בנטעו את האשל, אכן התכוון 
":סימן לעתידלהעמיד לנו " 

 

 (זאת: "הפעולה").    426  " שווה בגימטריה:ויטע אשל - "    
 (זה: "בעל הפעולה"). 248   (שנטע את האשל) שווה: "אברהם     -  "

 674  =  248  +  426     -  סה"כ בגימטריא: "בעל הפעולה"  +  "הפעולה עצמה":   
674"סימן לעתיד"  =        -  שווה במדוייק ל-"תכלית הפעולה" כפי השערתנו:       

 

 עם ישראל. את זה מבאר הרמב"ן היטב בפירושו לבראשית,לעתיד   סימןכידוע, כל תולדות חיי האבות מהווים
"כל מה שארע לאבות סימן לבנים"פרק יב, פסוק ו (פרשת לך לך):  

 

"ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו".:  ולהלן

"ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים ":  בבאורו לפסוק ל"ד 

.הרחמים מידת  הוא כמנין 26. ראינו כבר שהמספר ) שנה26כ"ו (רש"י מוכיח - מתמטית - שאברהם גר שם 
, מספר שנים זה בדיוק, מחוץ לתחום ארץ כנעןואם רש"י מתאמץ כל כך להוכיח שאברהם גר בארץ פלשתים,

במעין גלות מרצון, סימן שלמנין הזה חשיבות גדולה!

( רשאים אנו אם-כן לשער שהכתוב בא לרמז שאת  השנים האלו יש )26כ"ו  (מכח מידת הרחמים) להוריד 
 של אברהם (עם ישראל) מארצו, ושהרמז להם נמצא קרוב לוודאי בפסוק זה העוסקממספר שנות גלות זרעו 

".חוץ לארץ שהותו של אברהם ב-"באורך זמן 
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חשוב פה לציין את דיוק דבריו של רש"י על הפסוק הזה:

 יצא משם וחזר לחברון... כך שנויה בסדר עולם (בראשית רבה)"מיד  שנה.  כ”ו     ..."הרי  

 השנים, ומיד לאחר מכן חזר לחברון.26" מראה שאברהם חיכה בקוצר רוח עד תום  מידהמילה "
ובכן - על איזו גלות מרומז פה? לא על גלות מצרים, כי עליה כבר נתבשר במפורש במעמד "ברית בין הבתרים"  

 שנה). והמפרשים (הרמב"ן...) מוסיפים שבמעמד זה נתבשר גם על הגלויות הבאות ברמז:400(

). מלכויות על עם ישראל4עול     ("...ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו":   בראשית, טו,יב 

אמור לתייחס לגלות בית ראשון ו-או לגלות " ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים "יוצא אם-כן שהפסוק שלנו 
 כי רק מיעוט משבט יהודה ומבנימיןאחתבית שני. אך לפי המפרשים (הרמב"ן...) שתי גלויות אלו הן בעצם רק 

חזר מבבל, והעם לא חזר בתשובה אמיתית. 

בידינו אם-כן כל הכלים לפיענוח המסר שהוצפן פה, והנה כיצד:

הערך המספרי (בגימטריה) של כל האותיות שבפסוק לד בשלמותו, שמסמל את ס"כ שנות הגלות (בית ראשון +
בית שני) הוא:

1972  =  "ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים"

" מרצון של אברהם בארץ פלשתים:גלות שנות "26מזה נוריד את  

(ס"כ שנות גלות בית ראשון ושני בפועל)     1946  =  26  –  1972

 שנה, אם נוריד מס"כ הגלות את שנות החלק הבבלי שבה נקבל את מספר שנות70מכיוון שגלות בבל ארכה 
גלות בית שני:

(ס"כ שנות גלות בית שני)     1876  =  70  -  1946   
תאריך חורבן הבית השני: 

 למניינם)70 (שנת  3830שנת 
  

 לאחר החורבן (הרמב"ן...):שנתיים  מארצו (לאלכסנדריה שבמצרים) רק הגלהחשוב לציין פה שעם ישראל 
 

 למניינם)72 (3832בשנת 
 

אם הרמז שעל-פי הגימטריה נכון, סופה הרשמי של גלות בית שני צריך היה לבוא בשנת:
 

3832  +  1876  =  5708)  למניינם 1948(שנת 
 !!!תש"חשהיא שנת  

 

שנה קדימה, היישר לשנת חידוש עצמאותה של המדינה3700וואו !  קליעה למטרה "בול", למרחק של כ-   
היהודית בארצה המקורית...

 

...אך עם דיוק של "רק" שנה. עלתה לי פה המחשבה שאולי הפיענוח הזה רק חלקי ושהמסר שהוצפן כאן אולי
 של קריאת המגילה במעמדלשעה, ואפילו ליום, לחודשעוד יותר מושלם ומכיל תאריך יותר מדויק שמכוון 

הכרזת העצמאות על ידי דוד בן גוריון, ובנוסף אולי עם גם עוד כמה "פרטים נלווים" משמעותיים לחיזוק
המסר?

 

הגימטריה, שלשה "פרטים משמעותיים" כאלו בשיטת  לג,  "המתכנת" אכן הצפין למעננו בפסוק  למעשה, 
ואפילו הוסיף רמז אודות המקום המדוייק בפסוק זה ששם כדאי לחפשם. מדובר בהוספת מילה מלכתחילה

לגמרי מיותרת:
"ָׁשם"

..." ְי-הָוה ֵא-ל עֹוָלם ְּבֵׁשם     ַוִּיְקָרא     ִּבְבֵאר ָׁשַבעַוִּיַּטע ֶאֶׁשל "הכתוב היה צריך פשוט לכתוב:  
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חריגה משמעותית שכזו כנראה באה כדי למשוך ולכוון, כמו על ידי זרקור, את תשומת לב החוקר למקום
" בדיוק  נמצאים  המסרים  הנוספים...ואכן,  המוצפנים  המסרים  הגימטריהשםהטמנת  ", מוצפנים בשיטת 

 בפסוק ל"ג שמוארות על ידי הזרקור:בשלושת המילים 
 

"ם ְּבׁשֵ  ַוִּיְקָרא ָׁשם"

ולפנינו מתגלה בכל הדרו חלקו השני של המסר המוצפן...

 רשמית על חידושלהכריז שאמורה - יושב ראש "מועצת המדינה הזמנית" של האישיות הבכירה - שמו) 1  
 את מגילת העצמאות: ולהקריאעצמאות עם ישראל בארצו המקורית 

דוד בן גוריון   =   341 (בשם)  =  א ָׁשם  (ויקר)

 שנבחר, אחרי התלבטויות רבות, באופן (כאילו) "חופשי" למדינה החדשה על ידי מועצתלשם)  ומה בנוגע 2   
העם הזמנית? 

ישראל          =   541 (בשם)   =   ָרא ָׁשם(ויק)

)  ומה בנוגע לתאריך המדוייק, לפי הלוח העברי כמובן, שמאורע רב חשיבות זה תוכנן לקרות בו? הוא אכן3   
תוכנן לקרות....

 

בה' באייר ה'תש"ח   =   943(ם)   =   ְּבׁשֵ  ְקָרא ָׁשם             (וי)

 באותו שבוע: היום הששי) שהיה 4    
 

6  =  ם)ְּבׁשֵ  ְקָרא ָׁשם(יוַ    
      

 ההודעה הדרמתית ההיא הוצפנה כאן:שעת) וכדי לא להותיר צל של ספק ביכולותיו של "המתכנת", גם 5   

      )שעה ארבע אחה"צ      (16)   =   םְּבׁשֵ  ְקָרא ָׁשם(ַוּיִ                              

וואו !!!  זה כבר על-אנושי לכל הדעות!

:שוב פה לצייןח

 שני הפסוקים לג ולד, שס"כ ערכם בתוך גבולות, שברצף)  מכלול האותיות המוצפנות האלו הן היחידות 1   
בגימטריא שווה למספרים שלמעלה.

שלשת המילים שמביעות את מובן בתוך גבולות)  ובאותה הזדמנות אותיות אלו גם נמצאות 2   ,הקריאה  
.ם"ְּבׁשֵ  ַוִּיְקָרא ָׁשם"ל עצמאותו המחודשת של עם ישראל בארצו המקורית ושמה הרשמי של המדינה:  עההכרזה 

) ולמעוניינים בחישובים סטטיסטיים...3    
    1              1

-----------------------           =     -----------------------------------
108,137,006,392,800             3700 x 341 x 541 x 943 x 7 x 24

!אחד חלקי מאה ושמונה אלף מיליארדים ההסתברות לאקראיות במסר הזה הינו בסדר גודל של לפחות 
  

כאן עלינו לעצור כדי להדגיש מספר נתונים משלימים חשובים במיוחד.

כפי שהראתי לכל אורך ספרי, תכליתה של השתלשלות קורות עם ישראל הינה להוכיח את קיומו של הקב"ה,
". וכל זאת לא רק לגביעל-אנושיותו - בקיצור: את "מושג הזמן על על ידי שליטתואת כוחו, ואת כל-יכלתו, 

עם ישראל אלא גם לגבי יתר העמים. נקודה זו מובלטת בצורה יוצאת מן הכלל על ידי הנביא ישעיהו שמציב
 - אם ישנם - לשליטת אליליהם על מושג הזמן:להציג את הוכחותיהםאתגר לאומות העולם: 
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 ְוֶאת־ַאֲחֹרִנים ֲאִני־הּוא. , ֲאִני ְי-הָוה ִראׁשֹון; ֹקֵרא ַהֹּדרֹות ֵמרֹאׁש, ִמי־ָפַעל ְוָעָׂשה :  מ"א,ד'
ְוִיְׁשְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמת ִיְּתנּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ,ְוִראֹׁשנֹות ַיְׁשִמיֻענּו ,ִמי ָבֶהם ַיִּגיד זֹאת, ְוֵיָאְספּו ְלֻאִּמים ָּכל־ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו ַיְחָּדו :  מ"ג,ט'

הצגת הוכחה זו חייבת לבוא בצורה מיוחדת. לא מספיק לנפנף את ספר התנ"ך, או אפילו רק את ספר התורה,
בפני הגויים מפני שהם כמובן ינפנפו בחזרה בפנינו את ספרי הקודש שלהם. חשוב שיהיה בידי התנ"ך, ובמיוחד  
באלו של התורה, סוג כזה של טיעונים שהגויים (ו-"עמי הארץ" אצלנו) לא יוכלו לדחות על הסף בטענה שזה רק

. נקודה זו בדיוק הועלתה על ידי משה בספר דברים, ד, ו:"המילה שלנו כנגד המילה שלהם"ענין של 

"ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכםִהוא "

ה לעתיד, להבנת מהות והשתלשלות המאורעות על ציר הזמן של עם ישראל בפרט ושל ּבָ " מכוונת ברובינתכם"
" מכוונת לכיוון תפקידו של עם ישראל בהוכחת אלקותו של הקב"ה במונחים שלחכמתכםכל העמים בכלל, ו-" 

, דוגמת "תורת המספרים" (הגימטריה) ודילוגי האותיות.בעיני העמיםחכמה "מקובלת"  

ן:חשוב פה לציי 
כדי שהוכחה זו תהיה קבילה ב-" ", היא חייבת להיות בלתי תלויה במובן הפוליטי והרעיוני,עיני העמים 

ומבוססת על מספרים ומתמטיקה פשוטה. במובן זה, סוג המתמטיקה הידועה כבר מאות ואפילו אלפי שנים
כבעלת קשר הדוק לנוסח הכתוב של התורה היא הגימטריה.

:וחשוב גם לציין 
" מכוונת בדרך כלל לעבר העתיד במובן של הבנת התפתחות המאורעות על ציר הזמן והבנתבינההמילה "

קיומו והתערבותו הפעילה של "המתכנת העליון", כפי שמובא בשירת האזינו (דברים, לב, ז):

" ְׁשנֹות ּדֹור־ָודֹורִּבינּו, עֹוָלםְזֹכר ְימֹות "

:וחשוב עוד לציין 
שנה) שהוקצה על ידי "המתכנת העליון" 6,000" מכוון, כפי שהראינו לעיל, לעבר אורך הזמן (עולםהמונח "  

6,000להרצת תוכניתו להוכחת אלקותו. וקורות עם ישראל לאורך הדורות מהווים נדבך מרכזי במהלך זה. 
שנה כל אחת: "תוהו", ולאחריו "תורה", ולבסוף2000השנים הללו מתחלקים לשלוש תקופות שוות בנות   

"משיח". 

" - מחזירה אותנו לבראשית ,כא, פסוק לג, בו אברהם מודיע לגויים שבזמנו, ולאלו של כלעולםמילה זו - "
,ליצירתם והכוונתם של כל המאורעות" ומשתמש בכוחו זה הזמןהזמנים, שה' הוא זה ששולט על מושג "

ובמיוחד אלו הקשורים לקורות עם ישראל כפי שהסבירו המפרשים לעיל.

 לאורך ציר הזמן, מפני שהם מהוויםבזרם המאורעותאברהם בחר בכוונה להשתמש, לצורך בנין "ההוכחה", 
"על-אנושיותו. רק על ידי כך היה ביכלתו להוכיח את "שמובן בקלות לבריות במבנה הזמן היחידאת הנדבך 

 כפי שקבעו המפרשים לעיל."אפיקורסים חדשים גם ישנים"של האלוקים בפני  
 

 שנה3700אברהם מחליט אם-כן "לטמון" מסר אודות אירוע רב חשיבות ממדרגה ראשונה, שאמור לקרות כ- 
במורד ציר הזמן, בתוך קטע בנוסח הכתוב, קטן ולא בולט ממבט ראשון. מבחינה זו נוסח הכתוב בתורה מהווה

" מאד בטוחה מפני שאסור בתכלית האיסור לשנות כהוא-זה ברצף האותיות שבתורה. וכך,כספת כמעין "
 של "המתכנת העליון" - אלוקיאלקותו וזהותולכשאירוע זה יתממש, והמסר שהצפין לבסוף יפוענח, הוכחת  

ישראל - יתגלה ויהיה ברור לכל, אחת ולתמיד, ולא יוכלו עוד להתכחש לקיומו. תמיד יהיה אפשר להחליט
את  לקבל  ולא  המתמטי העובדהלהתעלם  במובן  קיומו  אמיתות  את  להכחיש  עוד  יוכלו  לא  אך  הזאת   

סטטיסטי.
 

ומכלול הפרטים שמרכיבים את המסר המוצפן הזה הם כה "מפורטים" (תאריך מדויק לשנה, לחודש, ליום,
שההסתברות המתחדשת)  למדינה  שנבחר  והשם  העצמאות,  מגילת  את  המקריא  שם  לשעה,  ואפילו 

שהראינו,  כפי  זה,  במקרה  לאקראיות  לאפסהסטטיסטית  ממש  הסטנדרטיםשואפת  כל  לפי  ולפיכך,   
.ההוכחה תופסתהמקובלים בעולם המדעי, 

 של "המתכנת",לזהותומעניין גם לשים לב שממצא זה, כמו יתר הממצאים שבספרי, מהווה גם הוכחה חותכת 
בעצם קיומו אך פוסלות הלכהמאמינות של "הכח העליון" ששתי הדתות המונותיאיסטיות האחרות אכן   

ו-"הקוראן", שהם  ובחרו להחליפה בכתבי הקודש שלהם, "הברית החדשה"  למעשה את תורתו המקורית 
המצאת אדם בשר ודם - של "אותו האיש", כביכול "בן האלוקים" (לא פחות!), ושל "אותו הנביא", וממשיכי
דרכם - ושמקורם אינו נובע משום "כח עליון". לדתות אלו, ולכל האחרות, אין בנמצא ב-"כתבי הקודש" שלהם 
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שום הוכחות, קבילות מבחינה מדעית בלתי תלויה, לעל-אנושיותה של היישות לה הם סוגדים, כמו שיש בתורת
".בררנית  ו-"מוגבלתאלוקי ישראל, שממנה הם שואבים כמעין "השראה", אך מאד 

:חשוב במיוחד לציין נקודה אחרונה

המקורית,  בארצו  ישראל  עם  עצמאות  חידוש  עם  הרשמי  הגלות  סוף  אירוע  ש-"תיכנות"  לעיל  הראינו 
והתגשמות התיכנות במלואו על כל פרטיו, מהווה הוכחה לשליטת האלוקים על מושג ה-"זמן" במובן של

" עם  אך כאן מתעוררת שאלה בסיסית: מה  הזמן.  לאורך ציר  רצף האירועים  על  חופששליטה מוחלטת 
" שמוקצה לכאורה לכל בן אדם?הבחירה 

שברובד בעוד  שלנו  ה-"מיקרו"  ברובד  לה  מתפתים  שאנו  אשליה  רק  הוא  הזה  שהחופש  מסתבר  בעצם, 
ה-"ַּמקרו" האלוקים הוא זה ששולט ב-"משחק" ומפעיל את המושכות לפי רצונו ותיכנונו... ולפיכך הוא  יודע 
במדויק מה כל אדם יחיד (או אפילו עם שלם) יחליט לעשות בנקודת זמן מסויימת, ולכל אורך ציר הזמן, בכפוך
ל-"חופש הבחירה" הכאילו חופשי שניתן לו. אביא כדוגמא לכך את מקרה דתן ואבירם ושבעים זקני ישראל

בשמות, כד, ט-יא:
 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל׃ ָנָדב ַוֲאִביהּוא ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן " "לֹא ָׁשַלח ָידֹו ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל…   ַוִּיְראּו ֵאת ֱא-
 

 לנדב ואביהואוהמתיןנסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה אלא שלא רצה הקב"ה לערבב שמחת התורה ":  רש"י
." (במדבר, יא, א)ולזקנים עד "ויהי העם כמתאוננים" (ויקרא, י, א-ב), עד יום חנכת המשכן

ושבעים הזקנים, ברובד ה-"מיקרו" שלהם, לעשות ואביהוא  נדב  מכאן ברור שחופש הבחירה לכאורה של 
ידועה כבר  היתה  בחירתם  ה-"ַּמקרו"  שברובד  מפני  מדומה  רק  היה  מסויימת,  זמן  בנקודת  כבחירתם 

ומתוכנתת לתוך "המשחק" האלוקי.

הפנמת עובדה זו אמורה להגביל את גאוותו המובנית של האדם ולעזור לו להבין את מקומו ואת תכליתו 
בעולם. בדיוק את המסר הזה ניסה להעביר לנו קוהלת/שלמה המלך:

ִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור  סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע : " קהלת, יב, יג " ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם  ֶאת ָהֱא-

מובא בדברים, יח ,כא-כב, שאמיתות נבואה נבחנת על-פי התגשמותה. כאן ברור בלי שמץ של ספק שאברהם
 מדהים מכל הבחינות, שהתגשם במלואו על כל פרטיו, וזו עוד הוכחה לאמיתותו.מסר נבואיאכן העביר לנו 

ובנוסף, מעניין מאד לציין שהנושא והתאריך שבנבואה זו זהים לאלו שניתנו לדניאל!
 

ברור שהתאמה שכזו בין שתי הנבואות אינה יכולה להתפרש כאקראית וכנראה אנחנו כבר נמצאים בתוך 
").ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה תקופת "תחילת הגאולה", זאת שקשורה רק למושג הזמן (ראה ישעיהו,ס,כב: "

 

אך גם ברור באותה מידה שזכיה לגאולה השלימה המיוחלת עוד תלויה בהתנהגותנו - שלנו אישית, כמו גם של
כלל עם ישראל.

 

רק חזרה בתשובה אמיתית וכוללת תזכה אותנו לגאולה השלימה ולפלאות קץ הימין שהובטחו לדניאל. 

 - אורך הזמן שנקרא "עולם":נספח א

ישנה אפשרות נוספת לחשב את אורך הזמן - הקרוי "עולם" - שהוקצה על ידי "המתכנת העליון" להוכחת
אלקותו: 

"  ַבָּלְיָלהְוַאְׁשמּוָרה ; ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר,  ָׁשִנים ְּבֵעיֶניֶאֶלףִּכי : " תהלים, צ,ד 

 - כמה אשמורות יש בלילה? שלוש
)http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/95051?/heb/content/view/full/95051&main   (ראה: 

 אשמורות,שש שעות שווה ערך ל- 24 - אז אפשר לקבוע שיום שלם בן 
 שנה...1,000 - ומכיוון שכל אשמורה שווה 

 מזמן בריאת האדם הראשון.  שנה 6,000" (דברים לב,ז) מהווים ימות עולם - יוצא שסה"כ "
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 – גיל היקום:נספח ב

  +  ויקיפדיה )https://www.hidabroot.org/article/816(מקור:  

מיליארד שנה.  15תורת השמיטות קובעת שגיל העולם הוא (בסדר גודל של) : פירוש הרב יצחק דמן עכו

זאת . שנה 42,000לפי תורת השמיטות, המבוארת בספר התמונה, גיל העולם בעת בריאת האדם הראשון היה 
עם הבסיס הזה הרב יצחק דמן עכו. אלף שנה 42כשאדם הראשון נברא, העולם היה כבר קיים ובן , אומרת

ן  והוא ידוע"הרב יצחק דמן עכו היה על פי רוב הדעות תלמיד חבר  של הרמב. כתב פירוש חשוב ומעניין
.כמקובל גדול 

קיבל צילום של ספר חשוב של הרב יצחק דמן עכו בשם, ל"הרב הגאון ר אריה קפלן זצ , לפני כעשרים שנה
ובו) 775אוסף גואנזבורג מס : Lenin State Library Moscow-כתב יד השלם והיחידי נמצא ב " (אוצר החיים"

.פירוש חדש לגמרי המבוסס על תורת השמיטות

,הקבלית שמיטותהאת תורת  ]1250-1340[  13-המאה המפרש רבי יצחק דמן עכו בן  אוצר החיים""בספרו 
6,000 שנים של כל שמיטה כפול 7כלומר  שמיטות, 6,000ן, עוד לפני בריאת האדם הראשושלפיה העולם ִקֵיים, 

 .שנה 42,000שמיטות שהם בסה"כ 

התקיימו  השמיטות  שתקופות  הראשון לפני מכיוון  בריאת האדם  את ,   למדוד  סדר התרחשותיש  רישום 
כשאומרשנים אלוקיֹותכך שספר התמונה מדבר על . השמיטות לא לפי שנות האדם אלא בשנות האלוקיּות  

.כתוצאה מקביעה זו ניתן להגיע למסקנות מרחיקות לכת. שנה 42,000שגיל העולם הוא  

ה" של הקביומו", כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול) "תהלים, צ, ד , (על פי המזמור שבתהילים שהוזכר לעיל 
שנות כדור הארץ 365,250- ימים אלוקיים השווים ל 365.25ה היא " של הקבשנה אחתואילו , אלף שנההוא  

.של האדם

:כך, שלפי החישוב של הרב יצחק דמן עכו, גיל היקום הוא
 

abv  15,340,500,000   =   42,000  Xx365,250  

 במובן של שנות האדם. מיליארד שנים15שהם מעט מעל  

אורן כי  )Edwin  Hubbleֵאדּוִוין ַהאֶּבל  ( מצא  20-המאה הבסוף שנות העשרים של  לפי הנתונים שבויקיפדיה,  
לאדוםשל מּוָסט  מאיתנו  הרחוקות  הגלקסיות  ּדֹוְּפֶלר ,   ְּבֶאֶפְקט  להסביר  אפשר  שאותה  נגרםה תופעה 

הפך את ציר הזמןַהאֶּבל. מהתרחקותם של מקורות האור מאיתנו מיליארד  10-20כ־לפני  , והסיק שבעבר,  
 .המפץ הגדול וזה הווה את ואז החל להתפשט,, היה היקום כולו מרוכז בנקודה אחת בעלת גודל אפסי, שנים

ִמְׁשַּתִּנים 800 ַהאֶּבל טלסקופ החלל  איתר 1999ב־ ובהן, גלקסיות 18ב־  )Cepheid variable starsֵקֵפִאיִדִיים  ( 
12כ־ואז הוערך גיל היקום ב, ַהאֶּבלנתונים אלה הביאו להערכה מדויקת יותר של ַהָּקבּוַע של  . M100הגלקסיה 

.מיליארד שנה 

לוויין המחקר כאשר, גדלה משמעותית רמת הדיוק והאמינות של הנתונים בדבר גיל היקום 2004בפברואר 
WMAP  על־פי נתונים אלה נקבע גיל היקום כ־. מן המפץ הגדול קרינת הרקע הקוסמיתבנה מפה מדויקת של

.שנה מיליארד  13.77

מיליארד שנים. 13.819את גיל היקום ב־ סוכנות החלל האירופיתשל  Planckהעריך צוות הלוויין  2013ב־

 מיליארד שנים שנקבעו על15.3נראה שככל שהמדע מתקדם ברמת הדיוק למדידה זו אנו מתקדמים לעבר ה-
 שנה!700ידי תורת השמיטות לפני כ-

 

הנקודה החשובה היא שאחד המקובלים מהמאה השמינית חישב והגיע לאותה התוצאה של המדע הכי עדכני,
!בהתבסס על ממצאי התורה שבכתב ובעזרת פירושי חז"ל שמקורם בתורה שבעל-פה

 

 שהוצגו במאמר זה, הקורא מוזמן לבחון את השלכותיהם ולהסיק את מסקנותיו...הממצאים והעובדותלאור 

053 622 0359מאת:  ד"ר יצחק הירש,    טל':  
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