בס"ד

הזמנת שעון קיר של שבטי ישראל ושעון השמש
א .הדגמים של שעון הקיר עם רכיבים אומנותיים וממגילות קומראן
 .1שעון קיר עם מספרים בצבע כחול כהה ושעון שמש פנימי1:
https://www.deadseascrolls.co.il/images/clockblue.jpg
.1.1

שעון קיר עם מספרים בצבע זהב ושעון שמש פנימי:
מספרים גדוליםhttps://www.deadseascrolls.co.il/images/clockgold.jpg :
מספרים מלאיםhttps://www.deadseascrolls.co.il/images/clockgold1.jpg :
 .1.1.1שעון קיר עם מספרים בצבע תכלת ושעון שמש פנימי:

מספרים גדוליםhttps://www.deadseascrolls.co.il/images/clockazure.jpg :
מספרים מלאיםhttps://www.deadseascrolls.co.il/images/clockazure1.jpg :
 .2שעון קיר עם מגן דויד בעיגול הפנימי (המספרים יוספו בהמשך).
https://drive.google.com/open?id=1k1s89s8eB1NnO_1h1STUyb5z035DRuPD
 .3שעון קיר יותר צבעוני (צויר ע"י דרורית; המספרים יוספו בהמשך).
https://drive.google.com/open?id=14kCLfDvAs88o7-T1SgTDqk3EKrvBS6xe

ב .הסבר על פריטי השעון והאלמנטים ממגילות קומראן
שעון קיר זה הינו לוח עץ עגול (בקוטר  30ס"מ) לתלייה על הקיר (כולל שעון מחוגים אנאלוגי) שבו
מדבקה/ות בשילוב כמה ציורים ואלמנטים אלו ממגילות קומראן:
 .4האלמנטים במדבקת חזית השעון:

 1ראו תמונה של השעון תלוי על קיר עם המחוגים:
https://drive.google.com/open?id=1NHhgimXLoaqsdG3weQmLCr4lrawqrKAI
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 .4.1במעגל החיצוני (וסביב מספרי השעות והדקות) :ציורים (רוב הסמלים לפי מדרש במדבר רבה ב' ז') של 12
סמלי שבטי ישראל  -בני יעקב (שעונים  4-1ע"י אילן אטלן; 2שעון  5ע"י דרורית סן) .סדרם של השבטים של
נקבע לפי השערים במגילת המקדש לט'-מא' (על מגילה זו ראו בספר) ומגילת ירושלים החדשה בארמית –
שבזו יש גם תוספת אבני החושן לכל

שער-שבט3.

 .4.2במעגל הפנימי :שעון השמש מקומראן ,שמהווה חידה אסטרונומית שפתרונה קשור כנראה לסנכרון לוח
השנה בן  364יום (על השעון ולוח השנה ראו במאמר זה ובסרטון הסבר זה) .לחלופין ,ניתן לבחור מעגל עם
מגן דויד.

 .5אפשרות לתוספת מדבקה הסבר אחורית עם אלמנטים נוספים:
ניתן לקבל תוספת בעורף השעון של מדבקת הסבר 4על רכיבי השעון והמגילות שכוללת:
 .5.1תמונה של האתר הארכאולוגי גלגל רפאים (רוג'ום אל-הירי) ברמת הגולן מלפני כ 5,000-שנה שמהווה את
השעון שמש הקרוב ביותר (ראו במאמר זה ובסרטון הסבר זה).
 .5.2ארבעה מלבני מטפחות שעטפו כמה מהמגילות ומתאימים לתיאורי חצרות המקדש מתוארות במגילת
המקדש ('עזרות' בלשון חז"ל).

ג .בחירת דגם השעון להזמנה עם משלוח בדואר ישראל
 .6דגם במחיר של  ₪ 130שכולל הכל (ומע"מ):
 .6.1אנא ציין איזה מספר שעון מבין  6הסעיפים הראשונים לעיל (עדיף כולל ובהתאמה של סוג העיגול הפנימי
[שעון שמש/מגן דויד) וצבע המספרים).
 .6.2אנא ציין אם תרצה עם או ללא תוספת המדבקה בעורף השעון.
 .6.3אנא ציין את סוג מנגנון השעון שתרצה  -שקט או מתקתק (רועש)? מנגנון זה יגיע לכתובת ביתך במשלוח
נפרד מאיביי.

 2מוזמנים לעיין ביצירות אומנות נוספות של הצייר אילן אטלןwww.ilanatlan.com :
 3יחזקאל מח' מתאר את שערי העיר ,וגם מגילת ירושלים החדשה ט' שמוסיפה תיאור לכל העיר ,ובפרט את אבני החושן לכל שער (תיאור
זה נמצא גם בחזון יוחנן כא') https://drive.google.com/open?id=1wMsOph4r94sWDAUZC_bZAvJNUrSoSvNS :סדר השבטים
מתייחס גם ל 12-שערי השמיים המצוינים בספר חנוך עו'.
 4קישור למדבקת ההסברhttps://drive.google.com/open?id=12SDQI8clYV-01OjpR-xAigek81lSpTG2 :
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 .6.4משלוח בדואר ישראל לכתובת ישראלית מלאה (על הלקוח לציין במשבצת "לכבוד" שבקישור התשלום
כתובת מלאה .היה ומשלוח השעון יחזור לשולח בגלל שהנמען לא אסף את הספר או לא רשם פרט מסוים
שגרם להחזרת הספר לשלוח ,שליחה חוזרת תהיה בתשלום נוסף של .)₪ 40
 .6.5המעונין מתבקש לבצע תשלום של  ₪ 130בקישור זה:

https://app.upay.co.il/API6/s.php?m=dmIxRGRKN3FSb3ZxL3E2eE1Rb2J3UT09

ד .הוזלת השעון ע"י הסרת חלק ממרכיביו
 .7שעון קיר מלוח עץ בקוטר  30ס"מ.
 .8השעון ללא מנגנון (ניתן לבחור ולהזמין לבד) – 5הנחה של .₪ 25
 .9השעון ללא מדבקת ההסבר האחורית (הזו(  -הנחה של .₪ 20
 .10השעון בקוטר קטן יותר:
.10.1

שעון בקוטר  25ס"מ מוזיל את עלות השעון ב.₪ 10-

.10.2

שעון בקוטר  20ס"מ מוזיל את עלות השעון ב.₪ 20-

ה .חישוב מחיר השעון אם נבחר הסרת רכיבים להוזלתו
 .11לקוח שבחר לבצע שינויים-הוזלות לפי הסעיף הקודם ,מוזמן לחשב את עלות המוצר-השעון ,ולשלם
באשראי בקישור זה:
https://app.upay.co.il/API6/s.php?m=RUhCSllDUCs1TFR3WmdVZHoralpJQT09
 .12לאחר מכן על הלקוח לשלוח את מפרט השעון שבחר עם אישור התשלום התואם לחישוב שביצע,
לאימייל.scrollsqumran@gmail.com :

 .13תודה וחווית שעון מהנה

 5או ,תוך דגש שאורך הפין ( )Shaft lengthלפחות  8מ"מ (עובי לוח העץ  5מ"מ) .להלן דוגמאות מאתר  .ebayשקט או רוכש יש לבחור לפי
. Silent/Non-Ticking
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