
   ©2020 רמי ניר           )10(תהילים צ' --ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה 
  

בה מן הגבורה. אולם, כאשר מדובר על  שי ות חייםשנ 80 חגוגלהגיע לעצם ההצלחה 
ִהים- ִאיׁש ֹמֶׁשהדורו של     :מתועדממוצע אל כממד הזמן  לייחס אהתל יתן, נָהֱא

   ...לעֹוָלם ַאָּתה ֵא - ּוֵמעֹוָלם ַעד .1
  ...ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר-- ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶני .2
  ... ֵׁשָנה ִיְהיּו ַרְמָּתםזְ  .3
  ... ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה- ְיֵמי .4
   ...--ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה.    5
  ...ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה- ִּכי.    6
 נערה צעירה קחל לחייו 80בשנת אם  :גבר לש ונהגבמגבורה נמדוד  וליאו

  ביא עמה בן זכר לעולמנו.הולאישה 
  ...ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ַוָּיִבאּו ֹאָתּה ַלֶּמֶל- ַוִּיְמְצאּו ֶאת) = 4-3= (מלכים א' א'  מתועדזה הנדמה לאולי ו

  ...ָהֶאָחד- טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ) =9ד' = (קהלת  םאמנו ...ְוַהֶּמֶל לֹא ְיָדָעּה
       :ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ְוֵאֶּלה = ס"לפנה 1913-משנת  ) =22-18= (רות ד'  גבורותממוצע  ייחסל צגמלהלן 

           ֶחְצרֹון- ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאתבגבורתו = הולדת חצרון              = = 

         ָרם - ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת=  בגבורתוהולדת רם                   = = 

       ַעִּמיָנָדב - ְוָרם הֹוִליד ֶאתבגבורתו = הולדת עמינדב            = = 

   ַנְחׁשֹון - ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאתבגבורתו = הולדת נחשון              = = 

        ָמהַׂשלְ - ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאתבגבורתו = =  הולדת שלמון             = 

         ֹּבַעז - ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאתבגבורתו = =  הולדת בועז                = 

      = רות           עֹוֵבד- ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאתבגבורתו =  = הולדת עובד               = 

              ִיָׁשי - ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאתבגבורתו =  = הולדת ישי                  =

  לפנה"ס 1113-= בשנת  ...ָּדִוד- ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאתשנה =  800=   הולדת דוד                 =
  

 :=  בשושלת אדם  שנה 440הזמן  ְוחּוט               

  

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

  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-שנת  =  י"ג בחודש אדר  יהופעת השביט האלֵ  =הולדת יוסף   =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת          ההּוַרד ִמְצָרְימָ  שנה = 17= יוסף בן                                                                                                      

  חיפר-לפרעה ח' 6שנת =  לפנה"ס 1927-שנת  = ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
  לפנה"ס 1913- = שנת              = הולדת פרץ  שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתה שנה 64ן ב יהודה                 

   לפנה"ס 1526-שנת =                                           Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 

  ה"סלפנ 1519- שנת  =  ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+ 

  לפנה"ס 1113-= שנת        שנה = הולדת דוד 406+                                                           

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

  "סלפנה 1086-שנת =     27דוד בן = ) 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-ּוחַ ר
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  ֵבית ָּדִודלְ  44= בניין המקדש = שנה  שנה 40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
  שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  שנה 29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8= (מלכים ב' כב'  "סלפנה 646-שנת  = ליאשיהו 18שנה  =           שנה   440+ 
  לשימור לוחות הברית ן ֹּבַחןֶאבֶ  יסוד כספת = יסוד אבן השתייה חורבן המקדש=  לפנה"ס 611-שנת =  שנה      35+           
  נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש איירמאי  15=  1948= שנת  שנה  2559 +          

ולדה בקצב נמדינת ישראל =  י"ג בחודש אדר יהופעת השביט האלֵ ** 1986= שנת שנה    38+                                          
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =  ּדֹורשנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבדורות     ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

   ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי=  1994 שנת =                                  שנה 2640+ 
  " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת               שנה  26+          



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

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  = שימור כמות ריבוע=   ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  = שימור כמות  PC2=  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא
  = שימור כמות  ָיָׁשר=   ֶקֶׁשת=  ֶ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 אכן אמת, היחס בין ו

  ֶאְצָּבעֹות.  22ַאָּמה =  ולכן,  ֶאְצָּבעֹות       132ט = ּו= ח ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  213ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

  22/7=  440/140                                                                                   .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן 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:
  
את  רתאמתיעוד למסר היסטורי השמר מ ]=[ישראל]1522+[ישר]=-[אל :פענוחהסיכום ל

למלכות  6לשנת  ה" ותוארכָצְפַנת ַּפְעֵנחַ "ליוסף  הוחסישבכתובת  ,למצרים ַיֲעֹקבירידת 
  .IIך חנום חותפ' ציור הקיר במקדש קבר הנסיחיפר, ב-פרעה ח'

  



  ּ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         

ִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים   )9(בראשית א' ... ַוּיֹאֶמר ֱא

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

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

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

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

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



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

ִׁ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  –קטרו כאשר נמדד היחס בין מעגל ל

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

  .הקוטר לא יהיה חסום במעגל
  

  ָהַעֻּמד ָהֶאָחד 
  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו - ְוחּוט ְׁשֵּתים

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

  
 ָקו=  חּוטשימור כמות =  :ְּדַבר ֶנְעָלםשנה  2640לפחות ו
  
  

  ֹאֶמר ְוֵאין ְּדָבִרים - ֵאין
    ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם

  ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום -ְּבָכל
  )5-4(תהילים יט'  ...ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם

  
  
  
  

  "כמו שחושבים הסכלים"

כפי ויהודי" חגיגות "יום הפאי הבשצוינו דברי הרמב"ם ציטוט מ
מטעמה של אילן -ברבאתר אוניברסיטת כחדשות שפורסמו 

  9:06שעה:  27-06-2016תאריך:              .מחלקה למתמטיקהה
    

מתברר שכבר הרמב"ם עמד על ייחודיותו של ...
הפאי. פרופ' מרצבך מצטט מהרמב"ם בפירושו 
למשניות במסכת עירובין (פרק א משנה ה), על 

  :איערכו של המספר פ
 
צריך אתה לדעת שיחס קוטר העיגול להיקפו "

בלתי ידוע, ואי אפשר לדבר עליו לעולם בדיוק, ואין 
, כמו שחושבים הסכליםזה חסרון ידיעה מצדנו 

אלא שדבר זה מצד טבעו בלתי נודע ואין 
 ."במציאותו שייוודע. אבל אפשר לשערו בקירוב

 
מדברים אלה עולה שהרמב"ם ידע או לפחות 

רציונאלי -י המספר פאי הוא מספר איהרגיש כ
(עובדה זו מעניינת במיוחד כיוון שהרמב"ם כתב  

שנה לפני  600שנה, כלומר  800 -את זה לפני כ
  שהדבר הוכח מתמטית!)

 
לספרות שבפיתוח פאי יש תכונות ומבנים מעניינים 
ביותר, למשל עד היום אין אנו יודעים אם כל 

איזה שהוא מחרוזת סופית של מספרים נמצאת ב
  .מקום בפיתוח של פאי" אומר פרופ' מרצבך


