
   ©2020 רמי ניר   ...ֵנס- ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל
  
  

ִהים ּוְבֹמֶׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר-ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש-ִלְסֹבב ֶאת סּוף-ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ֶּדֶר ַים י ֵאין ֶלֶחם ּכִ   ָהָעם ַּבָּדֶר ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבא
ֵקל ַוְיַׁשַּלח ְיהָוה ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו אֶ  ֹמֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו -ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל-ָהָעם ַוָּיָמת ַעם- תְוֵאין ַמִים ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּק

-ֵנס ְוָהָיה ָּכל-ֹמֶׁשה ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל-ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה ְּבַעד ָהָעם ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ְיהָוה ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת-ִהְתַּפֵּלל ֶאל--ִדַּבְרנּו ַביהָוה ָוָב-ִּכי
  )9-4(במדבר כא'  ...ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי- ְוִהִּביט ֶאל--ִאיׁש-ָנַׁש ַהָּנָחׁש ֶאת-ֵּנס ְוָהָיה ִאםהַ -ַהָּנׁשּו ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל

  
- ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּטִרים לֹו ַוִּיְקָרא-ה ָהיּו ְבֵניַהָּיִמים ָהֵהּמָ -ָעָׂשה ֹמֶׁשה ִּכי ַעד-ָהֲאֵׁשָרה ְוִכַּתת ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר-ַהַּמֵּצֹבת ְוָכַרת ֶאת-ַהָּבמֹות ְוִׁשַּבר ֶאת-הּוא ֵהִסיר ֶאת

  )4... (מלכים ב' יח' לֹו ְנֻחְׁשָּתן
  
  
  
  

  ואכן לעיל מתועד:
  ַהֵּנס -ַוַּיַעׂש ֹמֶׁשה ְנַחׁש ְנֹחֶׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל

  ְוִהִּביט -- ִאיׁש-ָנַׁש ַהָּנָחׁש ֶאת- ְוָהָיה ִאם
  ...ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי- ֶאל

  
  
 כי ַמֵּסָכה ְנֹחֶׁשתהַ ְנַחׁש לא היה ש אלא

ֵהי  ) =4= (ויקרא יט'  :ציווה ִהיםאֱ הלא  ֵוא
 ...ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם

  
ִיְׂשָרֵאל - ֵניּבְ  ָהיּו כי:לעיל אך מתועד 

  ...לֹו ְנֻחְׁשָּתן- ְמַקְּטִרים לֹו ַוִּיְקָרא
  
  

 ֶאלהמבט כי ידעו  ִיְׂשָרֵאל- ֵניּבְ כלומר: 
 מונע את  ְנֻחְׁשָּתן ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת ָרףׂשָ 
  . ו של הנשוךותמ
  
  

 את אשר ידע  ִיְׂשָרֵאל- ֵניּבְ אולם לא ידעו 
  ,ְנַחׁש ַהְּנֹחֶׁשת- ֶאלמבט מ :כי ִהיםאֱ הָ 

רכת מע ָרףַהּׂשָ מוחו של נשוך בל פעתו
ר שא חיסוניתופעילות בתית חשי

ת יעילונטרל את תוהורמונלית תשפיע 
  . הנשוך ותממנע יי ךכו ָרףַהּׂשָ  ארס

   
  
  
 של נגיף ַּמֵּגָפהּבַ  ,בימינו :לומרכ

 טיבנ םאכי  ִהיםאֱ הָ הכין  ,הקורונה
 ]132[ָיָׁשר]=[) = 7(ישעיה כו' ַמְעַּגל... ָיָׁשר  ֶאל

מערכת  ,ַהָּיָׁשר ַהַּמִּביטמוחו של יפעיל 
פעילות שתפתח חשיבתית ית בושחי

 תנטרל אתר שאהורמונלית חיסונית ו
 אכןו הקורונהנגיף ארס דביקות  מגע

  .ימנע מותו של הנדבק



  :ַּמְעָּגלהַ  ֶאְצָּבעֹותפיענוח מדידת ולהלן 
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
 

  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
  ק]דֶ ]=[צֶ 5]=[טּוח[                                                       ֱאֶמת=   עֹותֶאְצּבָ  NQ15 = 90והלא: 

 
  

   ֲ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 ואכן אמת, היחס בין 

  ָּבעֹות. ֶאצְ  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/  =711/ וכן:
 

  = שימור הכמות ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל
  
  בכפוף לשימור הכמותה ימטרייוהג   ]ֵאל ֹּפֵקד=[]8[]=ְיהָוה[
   

   ]132=[]ָיָׁשר[   44×3=  3×44=  22×6=  6×22=  132 ֶאְצָּבעֹות
  
  ]ֱאמּוָנה[]=3[     ]ֵאל ֹּפֵקד=[]44[=]8[]=ְיהָוה[=]8[=]ַמְעַּגל[

  
        ]157+]=[22]=[ֹּפֵקד]=[4[         ]22]=[ֵאל]=[4[
  
  ]ְיהָוה[=]8=[[ַמְעַּגל]         


