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  )1י'  תהילים( ...ַּתְעִלים ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה
  
  

  כלומר:
  במכלול שיקוליםנשקלת עזרה אלהית  ַמַּתת

  ..ם.המבקש העזרה אינו מודע ללם וא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת לׁשֶ 
  

  ואמנם:
ִהים    ַּכֲאֶׁשר ִּתֹּדר ֶנֶדר ֵלא

  ִּכי ֵאין ֵחֶפץ ַּבְּכִסיִלים-- ַאֵחר ְלַׁשְּלמֹוְּת - ַאל
   ִּתֹּדר ַׁשֵּלם- ֵאת ֲאֶׁשר

  )4-3(קהלת ה'  ...ִמֶּׁשִּתּדֹור ְולֹא ְתַׁשֵּלם-- ִתֹּדר- טֹוב ֲאֶׁשר לֹא
  

 וָּק הַ  ִמְׁשָּפט ְּדַברמה  מבינים םנישכי   =)9(תהילים לב' ... ֵאין ָהִבין-- ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ִּתְהיּו- ַאל
  ...ָיָׁשר ַמְעַּגל ) =7= (ישעיה כו'  ...ֵסֶפר ַהָּיָׁשר- ַעלככתוב 

  

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

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  = שימור כמות ריבוע=   ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  = שימור כמות  PC2=  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ֲהלֹאוַ 

  = שימור כמות  ָיָׁשר=   ֶקֶׁשת=  ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90: ַוֲהלֹא

 
   ֲעַׂשר- ְּתֵרישל גזרת  11-הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָׂשרעָ -ַ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 = ּו= ח ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

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

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

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



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

  

  = ָיָׁשר   = שימור כמות ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ ָא וְ 

  
  

  ,לומרכ
       = ָיָׁשר  ֶאְצָּבעֹות  132ּוט = ַאּמֹות = ֵהיֶקף = ַמְעַּגל = ח 6 = שימור כמות
  ֶאְצָּבעֹות 22=    ַאָּמה ,ןכֵ לָ וְ         

  

  ְוָקו ) = 17(ישעיה כח'  ...ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו
ִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב   )23(מלכים א' ז'  ...ְׁש

  
  ָּבַאָּמה ֶאְצָּבעֹות 22 כאשר ָׁשרּיָ לַ  ַמְעָּגל יןב חופפת וָּק הַ  ִמְׁשָּפט ת, מדידכן- אם

  = קוטר ים הנחושת    ַאּמֹות 01 = ֶאְצָּבעֹות 220נמדד קוטר הים =  ואכן, 
   לכאן ֶאְצָּבעֹות 5  =  ֶטַפח = מכאן ְצָּבעֹותֶא      5=   ֶטַפחועובי דופן הים = 

     ֶאְצָּבעֹות 210=   המים ְלָקוויהיה קוטר 
  210 × 22/7=  ֶאְצָּבעֹות 660 :שימור כמות = המים היקף ָקו = ַאּמֹות 30 = המים  ָקו ִמְׁשָּפט ויהיה

  .המובנה במבנה התרבוע מות= נקודת ניתוק לשימור כ נקודת חיתוך=     0=  וָּק הַ עובי  ִמְׁשָּפטּו



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

ִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב   )23(מלכים א' ז'  ...ְוָקו ְׁש
  

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

מתקיים  הוזשימור כמות מחייב  וָּק הַ  ִמְׁשָּפט, כלומר
כמובנה במבנה  –כאשר נמדד היחס בין מעגל לקטרו 

מדידה באמצעות יחס אחר, גדול או  .22/7התרבוע: 
  הכמות.שימור קיום , תפר את 22/7קטן מזה 

  

  ָהַעֻּמד ָהֶאָחד 
  ה ְיֻסֶּבּנּו ֶעְׂשֵרה ַאּמָ - ְוחּוט ְׁשֵּתים

  )21(ירמיה נב'  ...ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב

  
 חּוטשימור כמות =  :ְּדַבר ֶנְעָלםשנה  2640לפחות ו
  

  )2(תהילים צ'  ...עֹוָלם ַאָּתה ֵאל- ּוֵמעֹוָלם ַעד   = בראשית = נצח  

  

 :שושלת אדםב=    שנה 440הזמן  ְוחּוט

  

  לפנה"ס  4166-שנת מאריך ימים                                   בריאת אדם עדן = גן  =            0000    

  ּכֹוָכב ַיֲעֹקב=  **לפנה"ס 1966-שנת    י"ג בחודש אדר יהולדת יוסף = הופעת השביט האלֵ   =  שנה 2200+ 

   Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 
  לפנס"ה 1519-שנת                 יציאת מצרים=   Iלפרעה אמנחותפ'  7 +

ֶזה הּוא -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 
ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו -ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת

ָּדִוד -ְיהָוה ֶאל- ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח רּוחַ 
  לפנס"ה 8610-= שנת  )13-12(שמואל א' טז' ...ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה

  )1= (שמואל א' יג'  שנה   2   שאול  
  שנה 40  דוד      
  שנה 40   שלמה 
  שנה 17  רחבעם
  שנה   3  אבים   
  שנה 41   אסא   

  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  עתליה = שנה   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- בןלירבעם  29=  לעוזיהו 14שנה =  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  שנה 29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוהָׁשָפן ַהֹּספֵ -ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8(מלכים ב' כב' לפנס"ה =  646-שנת  = יאשיהול 18שנה  =  שנה   440+ 

  לשימור לוחות הברית ֶאֶבן ֹּבַחן יסוד כספת = יסוד אבן השתייה חורבן המקדש = לפנס"ה 611-שנת =  שנה      35+ 

  = ה' בחודש אייר  נולדה מדינת ישראלמאי  15=  1948= שנת  שנה  2559 +
  מבינים כי מדינת ישראל  ישנםו י"ג בחודש אדר יהופעת השביט האלֵ ** 1986נת ש=  שנה       38 +                    

ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =  ּדֹורשנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבנולדה בקצב דורות                                                       ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

   ַמְעַּגלָיָׁשר =  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 שנת =                        שנה 0264+ 
   ..." קורונה בעולמנוַׂשַער ָקֶטבמגפת " הן ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020 שנת =שנה      26+             

  )17ם י' (תהילי ...ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה


