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  ...ְוָעְבי! 'ְרַ)ע ֶאְצָ)ע!ת ָנב�ב ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע&�ד� ְ�ֵרה 'ָ&ה ָיסֹב ֶאתעֶ �ְוח�ט ְ*ֵ-י�) = 15' ז' מלכי� א= (תועד הממו
 ֶאְצָ)ע" ח�ט" מכפלות המעגל המושתת על רצ8 חפיפות של ֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ*)!6  קיי�נובע כי

ָ>* לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ;ֵתק ) =12' קהלת ד( =מתועד מהולמעגל ] ראדיא6]=[מיתר[בי6  בניי6 ב  ְלַרֵ)ַע מעגל=... ְוַהח�ט ַהְמ*1
*<ָ    :כדלקמ6ו       111/ � 2ZP = /1321 = /121 ֶאְצָ)עת  מתקבל2ACT ַהְמ*1

  ֶצֶדקלְ  ֶאְצָ)ע!ת ַמְכֵ/ַלת =         11 × 12 = 132 = 12 × 11   
  . })א"י (r =  7=] מיתר[של " ח�ט" קצה  =2Zברצ8 אל { ֶאְצָ)ע!ת 2ZB=  11 =  ] 121/קשת  [="] ח�ט["על   .א
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גל נכלל בי6 כתבי תכנית הבית אשר  מכפלות המעֶצֶדקלְ  רציונלי זה  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ*)!6 כי להאמי6נכו6 

�ַה5ֹל ִ)ְכָתב ִמַ�ד ְיהָוה ָעַלי ִה5ִ�ְיל ) =19' כח' י א"דבה( = לבנו שלמה ) =1191'  כח' אי"דבה( = דוד המלFהעביר �5ֹל 
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   .את הגור� הרציונלי מול הגור� האירציונלי
  

   .r3רציונלי בבניה  שהיקפו 2ACZשטח אירציונלי הוא שטחו של המשולש שווה הצלעות , והלא
  

 ואמנ� .r3 רציונלי ה בבני שהיקפהPACשל גיזרת הראדיא6  הוא שטחה 2²r/שטח רציונלי , והלא
כל  על גבי ו8חפשת , היקפהְוח�טשטח גיזרת ראדיא6 מ ֶאְצָ)עחפיפה של כל מקיימת רציונלית ה הבניה
 ..."ָעגֹל ָסִביב" =מתקבלת בברור תמונת עיגול רציונלי  ,כF.  מעגל היקפוְוח�ט בשטח העיגול ֶאְצָ)ע

  .רציונלילעיגול שטח � תת= גיזרת ראדיא6 רציונלית  : העיקרו6כלול תרבועבבניית הו
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 PC ראדיא6 "ח�ט"מתייחס אל  rπ/2=  מעגל 41/" ח�ט"וג�   CA /2CT  =adianRTan =7/11: ובתרבוע
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 מילולי במעגל בהסתמF על טענה בבָ ְר הוטל  ... ָ*ָנה2300) = 14' דניאל ח= ( כי במשF ,לומר6 כונ 6לכ

   .אירציונלי= גדיר את העיגול  להישטרנסצנדנטלית כי 
  

  ...Fְ ֱאֶמת 'ְרָצהְוַתְ*לֵ  ) =12' דניאל ח= (חזו6 של  וכוח התגש�, בזאתו
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