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  ידּו ָהֹאִתּיֹות ְלָאחֹור ַהּגִ 

ִהים ַאֶּתם   ) 32א' (ישעיה מ ...ְוֵנְדָעה ִּכי ֱא
  

   חוקרים באוניברסיטת נוטינגהאם: Ynetם:ורסיפ=     ַהִּגידּו 

  
  תות שמיםוות איראמתיות השפה העברית וא 22=   ָהֹאִתּיֹות 

   
  ...שנות אור 17,000במרחק של  =     ְלָאחֹור

  
ִהים גם קייםהלא  ,יימות ציוויליזציות כאלהאם אכן ק=      ְוֵנְדָעה   ֱא

  
ִהים ַאֶּתם=    ???ִּכי ֱא

  

  ָׁשַמִים ַוֵּיַרד- ִמי ָעָלה
  רּוַח ְּבָחְפָניו- ִמי ָאַסף
  --ַמִים ַּבִּׂשְמָלה- ִמי ָצַרר

  ָאֶרץ- ַאְפֵסי- ִמי ֵהִקים ָּכל
   )4ל'  (משלי ...ְּבנֹו ִּכי ֵתָדע- ֶּׁשם- ְּׁשמֹו ּוַמה- ַמה

  
  II' פקטע מציור קיר במקדש קבר חנום חות

  מצרים -חסן -ניּבֵ 

  
  ?ָעָׂשה ִמי םֵחַמת ַמיִ וְ 



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

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  ריבוע=   ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  PC2=  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא

 ֹ    ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90: אַוֲהל
                                                      

  

 
  
   ֲ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/ תֶקׁשֶ ואכן 
  .ֶ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) =  2TC=  Q2H=  2KG=  11 וכן:

  עיגול = שימור הכמות= ¼  2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
  
  

ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה    ַהָּים מּוָצק- ַוַּיַעׂש ֶאת
ְׂשָפתֹו ָעֹגל ָסִביב - ִמְּׂשָפתֹו ַעד

ִׁשים  ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁש
  )23(מלכים א' ז' ... ָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביבָּבַא 

  

30/5  =6  
  

  ֶאְצָּבעֹות 5=  ִמָּדה=  ֹטַפח) = 26= (מלכים א' ז'  ...ְוָעְביֹו ֶטַפח 



  ּוְבַיד ָהִאיׁש ְקֵנה ַהִּמָּדה 
  )5(יחזקאל מ' ... ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוֹטַפח-ֵׁשׁש    

  
  

  ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ ָא וְ 

  
  

  ֶאְצָּבעֹות         132ּוט = ַאּמֹות = ֵהיֶקף = ַמְעַּגל = ח 6ר: לומכ
  ֶאְצָּבעֹות 22=    ַאָּמה ,ןכֵ לָ וְ          

  
  

  ָהַעֻּמד ָהֶאָחד 
  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו - ְוחּוט ְׁשֵּתים

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

  
 

  

  )20(תהילים פ'  ...ֵׁשָעהָהֵאר ָּפֶני ְוִנּוָ 


