
   © 6201 רמי ניר           ...ְ�רֹא� ַהָ�ָנה ) =1' יחזקאל מ= ( ְ�ֶעְ�ִרי ְוָחֵמ� ָ�ָנה ַרֲחִמיוְ ה ימָ ִל ל ְ� עַ 

  
  :כדלקמ%ו – כמתועד ...ֹנ!ֵתיֶה ְוִיָ�ְלמ� ֵמֲעו   ) =01' גיחזקאל מ(

  
  ילֵ אהָ * *�1966שנת  ... ָ+ַרְ- �!ָכב ִמַ*ֲעקֹב) = 17' במדבר כד= (               ... ִע,!ַוִ*ָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב+! ַוֵ*(ֵבק ִאי�  ) = 25' לב ראשיתב(

  ...יָ� יבִ אֲ המלא- הוא 

   ָ ָנה17+       
  
�4919שנת   ...ה�ַרד ִמְצָרְיָמה) = 1' בראשית לט                    = (  ...ֶעְ�ֵרה ָ�ָנה1ְ�ַבע1י!ֵס/ ֶ�%  ) = 2' בראשית לז(  

      ) 17' בראשית לז(  ...ַו*ֹאֶמר ָהִאי�
  ָ ָנה 22+       

  
�2719שנת     חיפר1'פרעה ח ל6שנת     ...ִיְ�ָרֵאל ַהָ�ִאי ִמְצַרְיָמה ַיֲעקֹב �ָבָניו1 ְ�ֵני  ) = 8' בראשית מו(  

  II' בציור הקיר בקבר חנו( חותפ ...ָ�ב!ד ַליהָוה = ...יָ� יבִ אֲ  וג( את ש( ...חיפר1' חפרעהל 6נת שאת  ...ָצְפַנת 6ְַעֵנחַ את שמו  ...ַהָ�ִאייוס' תיעד את , והלא
  

  430 = 408 + 22        ָ ָנה840+     �איפָ  = 1%�ֶֹ9 ֶאֶר8
   

                    ...ַוְיִהי ִמֵ;8 ְ�לִֹ�י ָ�ָנה ְו:ְרַ�ע ֵמא!ת ָ�ָנה  ) = 41' שמות יב(

�1519שנת      ...ֵמֶאֶר8 ִמְצָרִי ִצְבא!ת ְיהָוה1 ֶעֶצ ַה*! ַהֶ>ה ָיְצא� ָ�לַוְיִהי ְ�    I' פרעה אמנחותפ  
  

   ָ ָנה480+       
  
  ...ִמְצַרִי1 ִיְ�ָרֵאל ֵמֶאֶר18ַוְיִהי ִבְ�מ!ִני ָ�ָנה ְו:ְרַ�ע ֵמא!ת ָ�ָנה ְלֵצאת ְ�ֵני  ) =1' ו' אמלכי( (

�0391ת שנ              ...ַוִ*ֶב% ַהַ�ִית ַליהָוה  
  

   ָ ָנה141+       
  

�628שנת     בספר מלכי( חיי המקדש זמ% ח�ט תיעודמ=          )8' כה + 11�12' דכ' מלכי( ב(       ...ַעל ָ�ֶבל ְנב<ַכְדֶנאַ=ר ֶמֶלְ-   
  

   ָ ָנה8 +
  

  ...ָהִעיר1ָ�ֶבל ַעל1ַוָ*בֹא ְנב<ַכְדֶנאַ=ר ֶמֶלְ-   ) = 11' דכ' מלכי( ב(
  ֶמֶלְ- ָ�ֶבל ה�א ְוִא,! ַוֲעָבָדיו ְוָ�ָריו ְוָסִריָסיו 1ְיה�ָדה ַעל1ַוֵ*ֵצא ְיה!ָיִכי% ֶמֶלְ-   ) = 12' כד' מלכי( ב(

�620שנת          ...ַוִ*ַ;ח אֹת! ֶמֶלְ- ָ�ֶבל ִ�ְ�ַנת ְ�מֶֹנה ְלָמְלכ!  
  

  19 = 11 + 8        ָ ָנה11+ 

  
�609שנת        ...ָ�ֶבל1ה ָ�ָנה ַלֶ,ֶלְ- ְנב<ַכְדֶנאַ=ר ֶמֶלְ- ֶעְ�רֵ 1ְ�ַנת Aְַ�ע  ) = 8' כה' מלכי( ב(  
ְ�ָתה ָהִעיר   ) =1' יחזקאל מ(     ה חיי המקדש " ָ ָנה ס430 :ספר מלכי( ב הזמ.ח�טמתיעוד             ...ה<

   ...ה*ָ ִת ְ� הַ  ֶאֶב%=  ...רֹאָ�הָהֶאֶב% ָה  = )7' ד זכריה( = )16' ישעיה כח( = ...ֶאֶב% �ַֹח% ִהְנִני ִיBַד ְ�ִצ*!% (ֶב%
  ...ַהֵ�ט ַלְ�ִרית ) =20' תהילי( עד= ( ובה שמורי לוחות הברית ֶאֶב%היא כספת 

   
  25 = 14 + 11        ָ ָנה14+ 

  
�595שנת             ְ�ֶעְ�ִרי ְוָחֵמ� ָ�ָנה ְלָגל�ֵתנ�    ) =1' יחזקאל מ(  

  יו הכיפורי=         ְ�רֹא� ַהָ�ָנה ֶ�ָע�!ר ַלחֶֹד�
ְ�ָתה ָהִעיר   11ְ�:ְרַ�ע ֶעְ�ֵרה ָ�ָנה :ַחר ֲאֶ�ר ה<

        ...ְיהָוה ַוָ*ֵבא אִֹתי ָ�ָ,ה1ְ�ֶעֶצ ַה*! ַהֶ>ה ָהְיָתה ָעַלי ַיד
  Aִ�ְי ְ�ָיד! 6ִ 1 ִאי� ַמְרֵאה� ְ�ַמְרֵאה ְנחֶֹ�ת �ְפִתיל1ַוָ*ֵביא א!ִתי ָ�ָ,ה ְוִהDֵה   =)3�4' יחזקאל מ(

  ַוְיַדֵ�ר ֵאַלי ָהִאי�  �ְקֵנה ַהִ,ָ+ה ְוה�א עֵֹמד ַ�ָ�ַער     =...יָ� יבִ אֲ המלא- 
  11ֲאִני ַמְרֶאה א!ָת-ְ 1(ָד ְרֵאה ְבֵעיֶניָ- �ְב(ְזֶניָ- ְ�ָמע ְוִ�י ִלְ�ָ- ְלכֹל ֲאֶ�ר%�ֶ1

ָבאָתה ֵהDָה    ִ�י ְלַמַע% ַהְרא!ְתָכה ה<
   ...:Aָה רֶֹאה ְלֵבית ִיְ�ָרֵאל1ֲאֶ�ר1 ָ�ל1ַה9ֵד ֶאת

  ...Aְָכִנית1ֹנ!ֵתיֶה �ָמְדד� ֶאת ְוִיָ�ְלמ� ֵמֲעו   ) =01' גיחזקאל מ(



  ָ�ָנ/ �ְלכֹל ַחַ*ת ַהFֶָדה ִהָ;ְבצ� ָובֹא� ֵה(ְספ� ִמBִָביב 1ֱאמֹר ְלִצ6!ר ָ�ל   ) =17' לטיחזקאל (
  ...ִחי ֲאֶ�ר ֲאִני זֵֹבַח ָלֶכ ֶזַבח 9ָד!ל ַעל ָהֵרי ִיְ�ָרֵאלִזְב 1 ַעל

  ...ִבי1ַמֲעָל ֲאֶ�ר ָמֲעל�1 ָ�ל1ְ�ִלָ,ָת ְוֶאת1 ְוָנ�� ֶאת ֵ�ית ִיְ�ָרֵאל ְוִקDֵאִתי ְלֵ� ָקְדִ�י1ְוִרַחְמAִי ָ�ל   ) =25�26' לטיחזקאל (
   

   ָ ָנה21+ 
  
�583שנת       ְיה�ָדה 1 ִבְ�לִֹ�י ָוֶ�ַבע ָ�ָנה ְלָגל�ת ְיה!ָיִכי% ֶמֶלְ- ְיִהיוַ    =) 27' כה' מלכי( ב(  

   ָעָ�ר חֶֹד� ְ�ֶעְ�ִרי ְוִ�ְבָעה ַלחֶֹד� ִ�ְ�ֵני
  )השנייה( ֶמֶלְ- ָ�ֶבל ִ�ְ�ַנת ָמְלכ! ְמרַֹדְ- ָנָ�א ֱאִויל 

   ֶלאִמֵ�ית �ֶ 11 ְיה�ָדה1 ֶמֶלְ- רֹא� ְיה!ָיִכי% 1 ֶאת
  ... ִאA! טֹב!תַוְיַדֵ�ר

  
        ... ֵמֱאנ!� 9ַֹר�� דנָ ע וָ  נָ  השתגע להיות והואר=ַ אנֶ דְ ב�כַ נְ  לֶ� " הנָ �ֱאמ" ל!חֲ  ֶ� 9ָ ְת ִה , כאשר    = )30 ' דלדניא(

  ְמרַֹד-ְ ֱאִויל  ָ�ֶבלל עַ ָלְ- ָמ  ְנב5ַכְדֶנא2ַרעד מותו של  ועתנכו. להאמי. כי מאותה 
   .רא=ַ נֶ דְ כַ �בנְ  של בנו
  

  )ְמרַֹד8ְ ֱאִויל  הוא אחיו של 7ְֵלאַ 2ַר: ועולה מתיעוד זה כי( ...7ֶָבל8ְ לֶ 7ֶ. ְנב5ַכְדֶנא2ַר ֶמ  7ְֵלאַ 2ַר, כלומר=  ...ִלְנב<ַכְדֶנַ=ר ֲאב�-ְ    = ])18' דניאל ה(
    ...ְלָ�א ַכְ�ָ+(ה ְ�ֵליְלָיא ְקִטיל ֵ�ְלאַ�ַ=ר ַמ I�ֵ  =   ) 30' דניאל ה(

  ...ָ�ֶבלכבש את " II ֶר�!�" ֵ�ְלאַ�ַ=רה Aֶ ְ�  ִמ בליל, כלומר

  
  11 (ַמר �ֶֹר� ֶמֶלְ- 6ַָרס�ֹה   ) =2' עזרא א(

   ַהָ�ָמִי ֱאלֵֹהי�ֹל ַמְמְלכ!ת ָה(ֶר8 ָנַת% ִלי ְיהָוה 
  ... ִ�יה�ָדהֲאֶ�רל! ַבִית ִ�יר�ָ�ַלִ 1ָפַקד ָעַלי ִלְבנ!ת1ְוה�א

  ... זמ% הנבואה עוד לא התגש,כלומר =... ִמ*! ֶאָחד ַלחֶֹד� ַהְ�ִביִעי ֵהֵחJ� ְלַהֲעל!ת עֹל!ת ַליהָוה ְוֵהיַכל ְיהָוה לֹא י<Bָד   ) =6' געזרא (

  
  ...ֶר >=� 7ֶ.סיזֶ 7ִ ְמ  >ַ ה5א =... ���1ְ�ֵור!� ַה,ֵֹלְ- ֵמהֹ+� ְוַעדה�א ֲאחַ    =)1' מגילת אסתר א(
    ַלֶ,ֶלְ- ֲאַחְ�ֵור!�ֶעְ�ֵרהחֶֹד� ִניָס% ִ�ְ�ַנת Aֵ�ְי 1 ָהִרא�!% ה�אַ�חֶֹד�   =)7' מגילת אסתר ג(

  ... חֶֹד� ֲאָדר1ה�א ָעָ�ר1�ֵמחֶֹד� ְלחֶֹד� ְ�ֵני ְלי! ִמ*!ִה6ִיל 6�ר ה�א ַה9!ָרל ִלְפֵני ָהָמ%   

  
   ָ ָנה43+ 

  
�405שנת          ִמֶ>ַרע ָמָדי11ֲאַחְ�ֵור!�1 :ַחת ְלָדְרָיֶו� ֶ�%ִ�ְ�ַנת    =)1�3' דניאל ט(  

  ִ�ְ�ַנת :ַחת ְלָמְלכ!   ַעל ַמְלכ�ת ַ�ְ�ִ+יָהְמַל-ְ ֲאֶ�ר 
ִיְרְמָיה 1 ְיהָוה ֶאל1ִמְס6ַר ַהָ�ִני ֲאֶ�ר ָהָיה ְדַבר נִֹתי Bְ�ַָפִריֲאִני ָ+ִנֵ*אל ִ�י

ֲאדָֹני 6ָ1ַני ֶאל1 ַהDִָביא ְלַמJֹאות ְלָחְרב!ת ְיר�ָ�ַלִ ִ�ְבִעי ָ�ָנה ָוֶאAְָנה ֶאת
  ...ְ�צ! ְוַ�ק ָוֵאֶפר11 ָהֱאלִֹהי ְלַבֵ;� AְִפJָה ְוַתֲחנ�ִני

  
  70 = 1 + 43 + 12 + 14        ה ָ נָ 1+ 

  
�953שנת           11ַ�חֶֹד� ַהְ�ִמיִני ִ�ְ�ַנת Aַ�ְִי ְלָדְרָיֶו�   ) =1'  איהרכז(  

  ...ִע+! ַהDִָביא1ֶ�ֶרְכָיה 1%�ְֶזַכְרָיה 1%�ְֶיהָוה ֶאל1ָהָיה ְדַבר
  11ֵאת ָעֵרי ְיה�ָדהְיר�ָ�ַלִ וְ 1ְתַרֵח ֶאת1 ָמַתי :Aָה לֹא1ַעד   ) =12'  איהרכז(

  ...ָ+ְרָיֶו� רשיו%תקבל נ=  ... לייסוד אב. השתייה שנה70  = הנבואה זמ.ח�ט התגש = ...ֲאֶ�ר ָזַעְמAָה ֶזה ִ�ְבִעי ָ�ָנה

א11ָהֶאֶב% ָהרֹאָ�ה1ַה9ָד!ל ִלְפֵני ְזר<ָ�ֶבל ְלִמי�ֹר ְוה!ִציא ֶאתAָ: 1ה ַהר1 ִמי   ) =7' ד יהרכז( >�AְIת ֵח% ֵח% ָל!...  
   ...ְו:ֲחֵרי ַהָ�ב<ִעי ִ�ִ�י �ְ�ַנִי ִיָ�ֵרת ָמִ�יַח ְוֵאי% ל!  =)26' דניאל ט( = ...נכשל הנסיו% להוציא את לוחות הברית מכספת אב% השתייה

    
   ָ ָנה4+ 

  
   ... שני4במש-  ָ+ְרָיֶו� ברשיו% נבנה שלא נבנה על אב% השתייהבית שני     

�553שנת    ...ֵ�ת ְלַמְלכ�ת ָ+ְרָיֶו� ַמְלָ�א1ִהיא ְ�ַנת1ִ+י11 י! Aְָלָתה ִליַרח ֲאָדר ַעד   =)51' עזרא ו(  
  

  :תוספות
  ...ָחז!% ִנְר(ה ֵאַלי ֲאִני ָדִנֵ*אל11ִ�ְ�ַנת ָ�ל!� ְלַמְלכ�ת ֵ�ְלאַ�ַ=ר ַהֶ,ֶל-ְ    = ])1' חדניאל ( 
  ... ֶעֶרב �ֶֹקר :ְל6ִַי �ְ�לֹ� ֵמא!ת ְוִנְצַ+ק קֶֹד�דעַ      =)14' דניאל ח(
  ...ִ�ְ�ַנת ָ�ל!� ְלכ!ֶר� ֶמֶלְ- 6ַָרס   =)1' דניאל י( 
  .י עמו נאבק יעקבָ� יבִ אֲ מלא- וא הה=  ...ְ�ֶכֶת א�ָפז ֲחג<ִרי ֶאָחד ָלב�� ַ�ִ+י �ָמְתָניו1 ִאי�ְוִהDֵה    =)5' דניאל י(
  

  ...ָמַתי ֵק8 ַה6ְָלא!ת1ַעד   = )6' דניאל יב( 

  ...ֵאJֶהAִ1ְכֶליָנה ָכל11 קֶֹד�1ַע1 ַידַנ86ִֵ�י ְלמ!ֵעד מ!ֲעִדי ָוֵחִצי �ְכַכJ!ת   ְ�ֵחי ָהע!ָלַוִ*ָ�ַבע   = )7' דניאל יב(

  ...� ֵמא!ת ְ�לִֹ�י ַוֲחִמָ�הֶאֶל/ ְ�ל11ְֹלָיִמי :ְ�ֵרי ַהְמַחֶ�ה ְוַי9ִיעַ    =)12' דניאל יב(



 ֲחֵפִצי ִהDֵה1�ַמְל:ְ- ַהְ�ִרית ֲאֶ�ר ) =1' מלאכי ג( = יָ� יִב אֲ המלא-  שנה פינה דר- 3982מש- Aֶ:1ועוד יבוא ...ָבא 

1�ָמְדד� ֶאת=  ַרֲחִמיוְ ה יָמ ִל ְ�   ימי שללהא, מנוא) = 3' חבקוק ב( ...ִ�י ע!ד ָחז!% ַל,!ֵעד =לפנותה 
     : ח�ט=היק/  כאשר ...Aְָכִנית

  
ְוָעְבי! :ְרַ�ע  ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע,�ד1ֶעְ�ֵרה :ָ,ה ָיסֹב ֶאת1ְוח�ט Aֵ�ְי) = 15' ז' מלכי( א= ( המתועד מוכיח, ואכ%

פלות המעגל המושתת על רצ/ חפיפות של  מכֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ��!%שהתקיי ... ֶאְצָ�ע!ת ָנב�ב
�Jָ לֹא ִבְמֵהָרה ִיDֵָתק ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא%]=[מיתר[ בי% ֶאְצָ�ע" ח�ט"  ְלַרֵ�ַע =... ְוַהח�ט ַהְמ�<

  ...מעגל
  :M2QR2H מהיק/ ריבוע 111ַהֵחֶלק הַ  בבניית התרבוע נחת-

  
  :עַ ��ְר Aָ �ַ  ָחְכָמה ַ�ֲע��ִעי

Tan α =   FB/BD = 1/2.   
Tan α =  FI2/I2N = 1/2.  

Tan α =  I2N/I2B = 2/4 = 1/2.  
  ראדיא% =) א"י( r =   FI2 + I2B = 1 + 4 = 5 :אז

Tan α = NJ2/J2D = 4/8 = 1/2.  
  J2D = J2A + AD = 3 + 5: אז

Tan 2α = NJ2/J2A = 4/3.  
Tan 2α =  LQ/LA = 4/3.  

  .BLQ במשולש שווה השוקיי( LQ = BL  =   4 =) א"י (:אז
  .Tan 2αמקיו(  = LA  =   3 )א"י(: אז
  ).א"י ( Q2H=  2TC = 2KG= 11=  4  + 3 +4: ראדיא%               וכ% =) א"י( LA+ BL [  =r=  7] = [ 4 +3  [:אז

                                                                  . 7/11= CA /2CT  =adianRTan  
  :יִ� א צָ ְמ  נִ  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ��!%ִמ �

   .)א"י(  M2QR2H= 44 היקפו של הריבועבניית מנחת-  )א"י(  LQ = 4= 111 ַהֵחֶלק הַ 
  .2πr/2r = π = 22/7  ח�ט=היק/ וכאשר   2r/[H2QR2M] = 44/14 = 22/7   :אז

  .πr/2 =) א"י( H2Q = [H2QR2M]/4 = r + LQ = 11   :אז
  ). א"י ( rπ= 11/2  = קשת מעגל41/ =] ראדיא% + 111הַ  ַהֵחֶלק[ ,כלומר

  .)א"י ( 4=  המשולשהבגו  =PB = QL  קשתח�ט, כלומר). א"י(  LQ  = 11/rπ2 = PB= 4= 111 ַהֵחֶלק הַ  :או
  


