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  ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ ָא וְ 

  
  
  

  ֶאְצָּבעֹות         132ּוט = ַאּמֹות = ֵהיֶקף = ַמְעַּגל = ח 6לומר: כ
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  ֶאְצָּבעֹות 4ואמנם, עובי דופן העמוד =                                                    
  

  ָהַעֻּמד ָהֶאָחד                                                    
  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו - ְוחּוט ְׁשֵּתים                                                   
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   :ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותח מדידת ופענ, ןְוָאכֵ 
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא
  ק]דֶ ]=[צֶ 5]=[טּוח[                                                       ֱאֶמת=   ֶ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= [ ת ְלַאַחתַאחַ  -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 22/7 =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:
  
  

  
  :ּוטח=  כפוף לשימור הכמותוהגימטרייה ב
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