
    ©2220 מי נירר   ...לְלָיָרְבָעם ֶמֶל ִיְׂשָרֵא  ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשָנהמה היה 

  
   ְלָיָרְבָעם ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה

  )1ב' טו'  כיםלמ(... הֶמֶל ְיהּודָ  ֲאַמְצָיה-ָמַל ֲעַזְרָיה ֶבן

  
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִּכְדַבר ְיהָוה=  )25' ידב'  כיםלמ(= : היה אם  י ַהָּנִביאֲאִמַּת - ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן- ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ֱא

--יֹוָאׁש ֶמֶל ְיהּוָדה- ַלֲאַמְצָיהּו ֶבן ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה- ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁש=  )23' ידב'  כיםלמ(=  ...רֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחפֶ 
  ... הָׁשנָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֹׁשְמרֹון ַאְרָּבִעים ְוַאַחת- יֹוָאׁש ֶמֶל- ֶּבן ָמַל ָיָרְבָעם

  

יֹוָאׁש ֶמֶל ְיהּוָדה -ֶבן ַוְיִחי ֲאַמְצָיהּו = )17' ידב'  כיםלמ(= ואכן היה: 
 ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה--ְיהֹוָאָחז ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל-ְיהֹוָאׁש ֶּבן ַאֲחֵרי מֹות

  ...ָׁשָנה
  

 ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל יֹוָאׁש- ֶּבן ְלָיָרְבָעם הֶעְׂשֵרה ָׁשנָ - ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁש=  )2-1ב' טו'  כיםלמ( :ותיהצריך ל זאכלומר, 
ִ  ַוֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ...הֶמֶל ְיהּודָ יֹוָאׁש - ֲאַמְצָיהּו ֶבן- ֲעַזְרָיה ֶבן ָמַל    ...םָמַל ִּבירּוָׁשָל

  
ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים כלומר,  ...הֶמֶל ְיהּודָ יֹוָאׁש - ֲאַמְצָיהּו ֶבן- ֲעַזְרָיה ֶבןלַ  ָׁשָנה 12 ִּבְׁשַנת: היה ואז

ָהָיה -רֲאׁשֶ  ִּדְבֵרי ָעמֹוס ) =1(עמוס א' =  ...ְלָיָרְבָעם ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ָוֶׁשַבע ָׁשָנה
-יֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶלִיְׂשָרֵאל ּבִ -ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל  ַבֹּנְקִדים ִמְּתקֹועַ 

ִלְפֵני  ְׁשָנַתִים-- ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל יֹוָאׁש-ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶּבן ְיהּוָדה
  ...ָהָרַעׁש

  

  ...מֹות ַהֶּמֶל ֻעִּזָּיהּו- ִּבְׁשַנת ) =1' ו ישעיה(=  היה:שנה  40כעבור ואז 
  

 ָלנּו-ּוִמי ֵיֶל ִמי ֶאְׁשַלח-ֹאֵמר ֶאת קֹול ֲאֹדָני-ָוֶאְׁשַמע ֶאת
ִׁשְמעּו  ר ֵל ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזהַוּיֹאמֶ  ֵחִניִהְנִני ְׁשלָ  ָוֹאַמר

ָהָעם -ַהְׁשֵמן ֵלב ֵּתָדעּו- ּוְראּו ָראֹו ְוַאל ָּתִבינּו- ָׁשמֹוַע ְוַאל
ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְרֶאה -ֶּפן ָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשעְוָאזְ  ַהֶּזה

  ) 10-8' ו ישעיה(=  ...ְוָרָפא לֹו--בּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ  ִיְׁשָמע
  
האדם השקרן שקודם כל משקר  ישראל מארץ מצרים,- שנה לצאת בני 738 מאז , כלומרכךו

 ךיאלראות  שרמאפ ינואעד כי  וגדולתו רבה מקבל מקום נכבד בחיינוהאת עצמו שקר קטן 
- ָחג ַעל- ֹחק ) =10(איוב כו' ת רמה של חוק יסוד ּמֶ ַא ר להזניח את המחויבות לֶ תמומתוך הסכמה, 

=  11- ֹחק=  ִׁשימּור ַּכּמּות ין כיהביכול ל שקרןן היאו... ֹחֶׁש- ַּתְכִלית אֹור ִעם- ַעד-- ָמִים- ְּפֵני
   .NQה ּדָ ת ִמ ּמַ ַא ּבְ  ֶאְצָּבעֹות 6ד ֹוּדְמ לִ  ַּתְכִלית ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת- ַעד

  

  .        אופייני לה הגודרת שטח לשינוי צורה חּוט =היקף מקיים תנועה של  ִׁשימּור ַּכּמּותואכן, 
  קיימים חיים עד עולם. ִׁשימּור ַּכּמּותבזכות ו תָׁשלֹום ֶוֱאמֶ תנועה = חיים =  כלומר,
  .ולכן לא ניתן לרבע מעגל ]היקף ריבוע = היקף עיגול[ ִׁשימּור ַּכּמּותבזכות  כלומר,

   .על היקפו ִׁשימּור ַּכּמּות ֶאְצָּבעֹות תידד, בחישוב שטחו כנובע ממלרבע רק עיגולפשר כלומר, א
  

  1/11 -  1/12=  1/132=  ֶאְצָּבע  
    

  מעגל. בראדיאן  = מיתר גם מר,ולכ .חּוטעל  עֹותֶאְצּבָ רצף חפיפות של ת בנמדד ִׁשימּור ַּכּמּות
  



של  11- ַהֵחֶלק הַ ר = טֶ ֹוּקהַ  NQ2  =2/7ֶאְצָּבעֹות =  QL = 12: ע נחתךבניית התרבוב
   .2HM2QR ריבועה מהיקף 11-המעגל = החלק ה

  
=  3NJמעגל = =  NQ22= ֶאְצָּבעֹות  2HM2QR = 132 ריבועהיקף  = ִׁשימּור ַּכּמּות כלומר,

   .NQ7  =2r םוקיעם  –             ֲאָנ
  NQ7  /NQ22 22/7 =  ואכן:    

  
  

  :עַ ּוּבְר ָּת ּבַ  הנֶ בְ ּוּמהַ  תָחְכמַ  ַׁשֲעׁשּוִעים
Tan α = FB/BD = 1/2.    

2/= 1 N2I/2I= F αTan .  
2/1 2/4 = B =2I/N2I =  αTan .  

  ראדיאן =(י"א)   = B = 1 + 42I+  2FI  = r5 :אז
2/1 4/8 = D =2J/2= NJ αTan .  

  .A + AD = 3 + 52D = J2Jאז: 
4/3 A =2/J2NJ = αTan 2.  
4/3 /LA =LQ  = αTan 2.  

  
  .BLQ במשולש שווה השוקיים  =BL=  LQ  =   4 (י"א) אז:
  .αTan 2מקיום  = =  LA   3 (י"א)אז: 

  (י"א). Q2H = 2T= C 211 = KG = 4 + + 3 4וכן:                ראדיאן =(י"א)   = BL + LA[ = r7[  =]3 + 4[  :אז
                                                                  7. //CA = 112CT = adianRTan  

 :ִׁשימּור ַּכּמּותבְ ּו
   .(י"א)  = 2HM2QR44 היקפו של הריבועבניית מנחתך  (י"א)  = LQ =4 11- הַ  ַהֵחֶלק

  .2r 2HM222/7 = 44/14 = [QR/[   אז:
  (י"א).  = r + LQ2HM2Q = [QR2H11 = 4/[   אז:

   .(י"א) = 11 קשת מעגל 1/4 = + ראדיאן] 11-הַ  ֵחֶלקהַ [ כלומר,
  .(י"א) = 4 המשולש הבגו  =PB = QL קשת חּוטכלומר,  .(י"א) LQ = P4 = B = 11- ַהֵחֶלק הַ  :וא



  
  

ִהים ֶאת   ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק  ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןלדעת =           ...ָהָאָדם ָיָׁשר- ָעָׂשה ָהֱא

  )29(קהלת ז' ... ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים                                                                          
  
  
  

  

  ]132[=]ָיָׁשר[             :ואכן    
  1/11 - 1/12=  1/132=  ֶאְצָּבע                 

  
   QL=  ָיָׁשר=  ֶאְצָּבעֹות 12של המעגל =  1/11כלומר, 

  
  
  
  

  :הנֶ בְ ּומ דוִ מעגל ּדָ  חּוטהלן חוקיות ל
 

NQ = בתרבוע המעגל  הנֶ בְ ּומ  
  

   NQ  =1/7 בתרבוע המעגל מּוְבֶנה=  ַהּקֹוֶטר  
  

NQ  =6 בתרבוע המעגל מּוְבֶנה=    ֶאְצָּבעֹות  
  

NQ22 = ִׁשימּור ַּכּמּות=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל   
  

NQ7   = 2 רטֶ ֹוֶאְצָּבעֹות   = ק 42=  אדיאניםר  
  

    22/7 = ַמְעַּגל/רטֶ ֹוק               
  
  

  



בציור קיר המצוי בקברו של הנסיך  ,]=[ישראל] משמר1522+ישר]=[-: [אלתּוּמר ּכַ ּוימִׁש 
 למצרים. ַיֲעֹקבירידת גם  תארומתבו תיעוד למסר היסטורי במצרים,  IIחנום חותפ' 

גם תוארכה  –השליט על כל מצרים  –" ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ יוסף "בחיי  37שנת בכתובת שיוחסה ל
  שנות רעב כבד במצרים. 7= לתחילת  Senusret II חיפר-למלכות פרעה ח' 6שנת 

                     
  .IIציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנום חותפ' קטע מ                                     

  
  37=  15+  22והמספר  ֲאִביַׁשי קטע זה של ציור הקיר כולל את שם

  )18(שמואל ב' כג' ... ְצרּוָיה- ַוֲאִביַׁשי ֲאִחי יֹוָאב ֶּבן= שם ידוע בשבט יהודה =  ֲאִביַׁשי

  ]ְיהָוה]=[8]=[ֲאִביַׁשי: [ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק כלומר, 

  
  : ָיָׁשרל ֶׂשכֶ ויהיה 

 ...ָּל- ַּתֲעֶׂשה ) =12= (דברים כב'  ְּגִדִליםפסים ובשוליה לבוש כותונת  ְיהּוָדהבכתובת שבציור קיר זה מתועד 
  הוא המלאך אשר עמו נאבק יעקב ונותן שם ישראל... –שומר ישראל  ֲאִביַׁשיומתועד שם המלאך 

 .Senusret IIחיפר = -פרעה ח'ר שומר ּוכן מתועד שם האל המצרי ח- וכמו

  
  ...ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ ) = 45= (בראשית מא' ר תכנן יוסף = נווה המדבר המלאכותי פאיום אש ֹּגֶׁשן-ֶאֶרץ

  . חיפר-פרעה ח'= המים של יוסף, שנחפרה בצוו  Bahr Yusefאליו הזרים את מי הנילוס בתעלה הנקראת 

  
  
  

   בשושלת אדם:=  ִׁשימּור ַּכּמּות =שנה  440 הקרוב למציאות הזמן ְוחּוט
  ּכֹוָכב ַיֲעֹקב) = 17(במדבר כד' 

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

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-במרץ) = שנת  20ב' (נקודת השוויון י' אדר ב' =  י"ג בחודש אדר =הולדת יוסף   =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת          הּוַרד ִמְצָרְיָמה שנה = 17= יוסף בן                                                                                                      

  I= פרעה אמנמחאת  לפנה"ס 1936-שנת  שנה פתר את חלום פרעה   = 30= יוסף בן                                                                                                      
  חיפר-לפרעה ח' 6שנת לפנה"ס =  1929-שנת  שנה שליט על כל מצרים    = 37= יוסף בן                                         הרעב הגדול                                          
  חיפר-לפרעה ח' 8שנת לפנה"ס =  1927-= שנת  ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    

 לפנה"ס 1913- שנת  ? = הולדת פרץ               שנה 53יוסף בן  ?              ֹעֶלה ִתְמָנָתהשנה  64יהודה בן      
  לפנה"ס = במערת המכפלה 1910- החנוט נקבר   = שנת  ַיֲעֹקב=  שנה 56= יוסף בן                                                                  

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

  לפנה"ס 1519-= שנת   יציאת מצרים     =  ) שנה17+  430= (עה אמנחותפ' לפר 7+                            

   



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

  ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח -ל ֶאתֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּואֵ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27דוד בן  ? ) 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     

  שנים   7  = מלך בחברון                 שנה 03בן  דוד
  שנה 33שנה = מלך בירושלים               37דוד בן 

  -)480לפנה"ס (+  1039-= שנת בניין המקדש שנה              40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
 שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6+ 
  שנה 40יהואש   

  שנה 29ציהו אמ
  ליציאת מצרים 700=  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14שנה = שנה  29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8לפנה"ס = (מלכים ב' כב'  646- שנת  ? ליאשיהו 81שנה  =           שנה   440+ 
  = עד עת קץ... ר לוחות הבריתלשימו ֶאֶבן ֹּבַחן= יסוד כספת  חורבן המקדש יסוד אבן השתייהלפנה"ס =  611-שנה  = שנת      35+           

  ...ָּפָרס ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   ֱאִויל ְמֹרַד+  ְנֻבַכְדֶנאַּצר              
  ...ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצישנה =  II               +2500בניין מקדש = תחילת  ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁשלפנה"ס =  154-שנה  = שנת      70+           
  לסה"נ 1959שנה =   11+    מאי נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש אייר 15=     1948שנה  = שנת  9248+           
       שנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקב תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים= ** 1986נת = ש  שנה     38+           

ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =             ּדֹור                  תָׁשלֹום ֶוֱאמֶ = פענוח  = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש
  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 

    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת                שנה  26+          
 ...= שנתיים לפני 2022שנה                = שנת    2+              
  בחודש אדרי'  במרץ = 20) למדינת ישראל = נקודת שוויון = יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024שנה                = שנת    2+              

  
  

ולכן קוטרו הפנימי של  ֶאְצָּבעֹות 4אפשר רק לתת דגש לעובדה כי עובי דופן העמוד במקדש שלמה נבחר להיות 
  .ּכֹוָכב ַיֲעֹקבשנה על קשת ההקפה במסלולו של  76- בחופף ל ֶאְצָּבעֹות 76העמוד היה 

  
ִׁשים ְּפָעִמים-ֵצָלע ֶאלת סוכת דוד = ּפַ ּכִ ואמנם  – תַהֵּצָלע ַאְרַּבע ַאּמֹובדומה  – קטנה = צלע   ֶאְצָּבעֹות 4   ַאּמֹות 132=  ...ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁש
  = טפח   ֶאְצָּבעֹות 5
  ַהּקֹוֶטר = שביעית   ֶאְצָּבעֹות 6

  המעגל 1/6=  = אמה ֶאְצָּבעֹות 22
  
  
  

 לתכנית המקדש: = 11-ֹחק=   ִׁשימּור ַּכּמּות
-ָלעֹות ֵצָלע ֶאלָסִביב ְוַהּצְ -- ְוֹרַחב ַהֵּצָלע ַאְרַּבע ַאּמֹות ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית

ִׁשים ְּפָעִמים ּוָבאֹות ַּבִּקיר ֲאֶׁשר ַלַּבִית ַלְּצָלעֹות ָסִביב -ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁש
ִיְהיּו ֲאחּוִזים ְּבִקיר ַהָּבִית ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה -ִלְהיֹות ֲאחּוִזים ְולֹא-- ָסִביב

ָלה ְלַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַהַּבִית ְלַמעְ -ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלְּצָלעֹות ִּכי מּוַסב
 ָהֶעְליֹוָנה- ַלַּבִית ְלָמְעָלה ְוֵכן ַהַּתְחּתֹוָנה ַיֲעֶלה ַעל-ֵּכן ֹרַחב-ַעל-- ַלַּבִית

ֵׁשׁש  ַלִּתיכֹוָנה ְוָרִאיִתי ַלַּבִית ֹּגַבּה ָסִביב ָסִביב מּוְסדֹות ַהְּצָלעֹות ְמלֹו ַהָּקֶנה
  ...ַאּמֹות ַאִּציָלה

  )8-5(יחזקאל מא' 

  
  
 

   )7(עמוס ז'  ...חֹוַמת ֲאָנ ּוְבָידֹו ֲאָנ-ְוִהֵּנה ֲאֹדָני ִנָּצב ַעל

  
  



  :ואם רוצים לרבע עיגול
  = שטח מלבן = שטח ריבוע = עיגול 2ACTשטח משולש  4

  
   Bפותחים את המעגל בתחום התרבוע בנקודת החיתוך 

=  }M2H2KGמלבן  שטח= { }2ACTמשולשים   4ומתקבל שטח מלבן השווה לשטח {

   3JAN {  =[22/7]r² = 7r/7×22r/7= עיגול = {שטח משולש } 2C2B2KA{שטח ריבוע 
  

  
 תפקיד מושיע נכנס לירושלם רכוב על חמור לבן  


