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  יש הזדמנות היסטורית
  כי נשיא ארה"ב מאמין 

  סיפוח על סמך מיקוחב
  כתנאי להקמת ריבונות.

  
  

  תקוםממש ריבונות ש אאל
  -- ְוָגלּוִתי ְיַׁשֵּלחַ  ) =13= (ישעיה מה' ד ועיתכצוו 

  לֹא ִבְמִחיר ְולֹא ְבֹׁשַחד 
  ...ר ְיהָוה ְצָבאֹותָאמַ 

  
  

   )8(הושע ב' ... ְּגֵדָרּה-ְוָגַדְרִּתי ֶאתואמנם להקים ריבונות = 
  ..גדר. הדרוכי לא ג=  )8(הושע ב'  = ... ּוְנִתיבֹוֶתיָה לֹא ִתְמָצא

  
  

  ...ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו) = 13= (ישעיה כח' הגדרת גדר ל= מעגל סגירת  תנמשלכלומר, 
  
  

  ...ְזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם ) =13= (ישעיה כח' ץ ּורּפָ  ַמְעַּגלּכְ  ּוְגֵדָרּהת ּונֹוּבִר -- ַצו ָלָצו
  ַוֵּתֶל ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביָה ) = 8=  (הושע ב'  כמוה

  ...ְיהָוה- ְוֹאִתי ָׁשְכָחה ְנֻאם                         
  
  

  כן,לו
    ִנְכְלמּו ֻּכָּלם- ּבֹוׁשּו ְוַגם

  ) 16(ישעיה מה'  ...ִלָּמה ָחָרֵׁשי ִציִריםַיְחָּדו ָהְלכּו ַבּכְ 
  
   

  והלא,
  ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּביהָוה 

     ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים
  ) 17(ישעיה מה'  ...עֹוְלֵמי ַעד- ִתָּכְלמּו ַעד- ֵתֹבׁשּו ְולֹא- לֹא

  
  

  אז,
  ַהִּגידּו ְוַהִּגיׁשּו ַאף ִיָּוֲעצּו ַיְחָּדו 

   ז ִהִּגיָדּהִמי ִהְׁשִמיַע זֹאת ִמֶּקֶדם ֵמָא 
ִהים ִמַּבְלָעַדי- ֲהלֹוא ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין   -- עֹוד ֱא

   ַצִּדיק ּומֹוִׁשיעַ - ֵאל
  ַאִין זּוָלִתי 

     ָאֶרץ-ַאְפֵסי- ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו ָּכל- ְּפנּו
  )22-21(ישעיה מה'  ...ֵאל ְוֵאין עֹוד- ִּכי ֲאִני

  

  אנא, אז   

  )20(תהילים פ'  ...ָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה



  )ַמְעַּגל עַ ּבֵ ַר (לְ         :ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותח מדידת ופענ, ולהלן
  
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  ריבוע=   ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  PC2=  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא
   ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90: ַוֲהלֹא

                                                      
  

 
  
   ֲעַׂשר- ְּתֵרישל גזרת  11-הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר-ַעְׁשֵּתישל גזרת  12-הַ ֵחֶלק הַ =  1/132] = 1/12-1/11= [ ַאַחת ְלַאַחת -וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר-ַּמְעָּגל ְּתֵריבַ ּו

  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 
  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126יֶקף משושה חסום = הֵ ואכן  ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגלבתרבוע כך, ו

  ֶאְצָּבעֹות.= במשושה ּבְ  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקיֶקף לַ הֵ ואכן אמת, היחס בין 
  ֶאְצָּבעֹות.  22ַאָּמה =  ולכן,  ֶאְצָּבעֹות       132ט = ּוח = ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

  .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן נודע כי: 
  

  .4πr2  =/2πr/ָּבעֹות = ֶאצְ  33(י"א) =  TC=  Q2H=  2KG=  11 2וכן:

  עיגול = שימור הכמות= ¼  2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
  
  

ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה    ַהָּים מּוָצק- ַוַּיַעׂש ֶאת
ְׂשָפתֹו ָעֹגל ָסִביב - ִמְּׂשָפתֹו ַעד

ִׁשים  ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁש
  )23(מלכים א' ז' ... ָסִביבָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו 

  

30/5  =6  
  

  ֶאְצָּבעֹות 5=  ִמָּדה=  ֹטַפח) = 26= (מלכים א' ז'  ...ְוָעְביֹו ֶטַפח 



  ּוְבַיד ָהִאיׁש ְקֵנה ַהִּמָּדה 
  )5(יחזקאל מ' ... ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוֹטַפח-ֵׁשׁש    

  
  

  ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ ָא וְ 

  
  

  ֶאְצָּבעֹות         132ּוט = יֶקף = ַמְעַּגל = חַאּמֹות = הֵ  6לומר: כ
  ֶאְצָּבעֹות 22=    ַאָּמה ,ןכֵ לָ וְ          

  
 

  ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
   לפנה"ס 1039-בשנת    )13(מלכים א' ו'  ...ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל- ְולֹא ֶאֱעֹזב ֶאת

 

  לפנה"ס   609-בשנת       ) 39(ירמיה כג'  ...ְוָנַטְׁשִּתי ֶאְתֶכם

  
  

  אנא, אז

  )20(תהילים פ'  ...ָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה


