
ִהים ֶאְתֶכם  ) = 25(בראשית נ'     ©2020 רמי ניר       ...ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא
  ]ֵאל ֹּפֵקד]=[ְיהָוה[  לפנס"ה 1519- בשנת  ...ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה  ) = 14(שמות ג' 

   2020נת ש ...ּוְׁשמֹו ֶאָחד--ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד  ) = 9(זכריה יד' 
    ...ִּתָּלֵחם ִּבירּוָׁשָלִם-- ְיהּוָדה-ְוַגם ) =18-14(זכריה יד'   ...ַהַּמֵּגָפה ְׁשַנת

  :ַּמְעָּגלהַ  ֶאְצָּבעֹותפיענוח מדידת ולהלן 
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
 

  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
  ֱאֶמת=   ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90והלא: 

 
  

   ֲ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-ל ְּתֵריַּמְעּגָ בַ ּו
  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 

  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126ף משושה חסום = יקֶ 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  1/7עֹות = ֶאְצּבָ  NQ  =6והלא: 

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

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

  עיגול = שימור הכמות¼ =  2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
 

  = שימור הכמות ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל
  
  בכפוף לשימור הכמותה ימטרייוהג   ]ֵאל ֹּפֵקד=[]8[]=ְיהָוה[

  
   44×3=  3×44=  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132 

  
  ]ֱאמּוָנה[]=3[             ]ֵאל ֹּפֵקד=[]8[]=ְיהָוה[=]8[=]44[



  ]8=[]ְיהָוה[      ]157+]=[22]=[ֹּפֵקד]=[4[     ]22]=[ֵאל]=[4[
  

כתאריך יסוד  לפנס"ה 1949- שנת את  קבעל החיבור בין הממצאים מאפשר
  ָׁשָנה 17-יֹוֵסף ֶּבן = ...יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה- ַוָּיִביאּו ֶאת) = 28= (בראשית לז' לחיי נצח ישראל 

  

  
  

בציור הקיר הצפוני במקדש  7  ;15 ; 22: םהמספריאת תעד יוסף ידע ל רקו
המתועדת  6חופפת לשנת  לפנס"ה 1927- שנת  ולכן IIהקבר של חנום חותפ' 

) =  7-5= (בראשית מו' לתיעוד  היא חופפתו Senusret IIחיפר - לפרעה ח'בכתובת זו 

ָׁשַלח - ְנֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר- ְוֶאתַטָּפם - ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת- ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ַוִּיְׂשאּו ְבֵני
ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו - ִמְקֵניֶהם ְוֶאת- ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת ֹאתֹו ַוִּיְקחּו ֶאת

-- ַזְרעֹו- ַזְרעֹו ִאּתֹו ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבֹנָתיו ּוְבנֹות ָּבָניו ְוָכל- ַיֲעֹקב ְוָכל   ִמְצָרְיָמה
  ... ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה

  
ִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ) = 41= (שמות יב'  לפנס"ה 1519- בשנת  :כלומר ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁש

  ... ִצְבאֹות ְיהָוה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים- ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל
  לפנס"ה 9151- ת שנה = שנ 430 + לפנס"ה 1949- שנת 

 ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ) =1= (מלכים א' ו'  לפנס"ה 1039- בשנת  כלומר:
  ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליהָוה...  ִמְצַרִים...- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ- ְלֵצאת ְּבֵני

  לפנס"ה 9103- שנת שנה =  480 + לפנס"ה 9151- שנת 
  ...ַהַּבִית= חורבן ... ָּבֶבל-ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל 19ְׁשַנת ) = 8= (מלכים ב' כה'  "הלפנס 609- נת בש כלומר:

   לס"ה שנות חיי המקדש בספר מלכים מצטבר ד ועי= מת לפנס"ה 960- שנה = שנת  430+  לפנס"ה 9103- שנת 

    ...ִּתָּלֵחם ִּבירּוָׁשָלִם-- ְיהּוָדה-ְוַגם ) =18-14(זכריה יד'  ...ַהַּמֵּגָפה ְׁשַנת = לסה"נ 2020בשנת  כלומר:
   "נהסל 2020שנה = שנת  3539+  לפנס"ה 9151- שנת 

  ...ַהּגֹוִים-ֲאֶׁשר ִיֹּגף ְיהָוה ֶאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה) = 18= (זכריה יד' קורונה  ואילך לסה"נ 2020נת מש :כלומר
  

  ...ּוְׁשמֹו ֶאָחד-- ְהֶיה ְיהָוה ֶאָחדיִ  ַּבִּמְקָּדׁש ...ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת
  

  
  לפנס"ה 6619- בשנת = הולדת יוסף ** ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ָּדַרי = אלֵ הָ  יור מצוי בספר "שבר השלום והאמת"...הצ –תכנית הבית 


