
    ©2220 מי נירר                                                     ...יוונים וההתיוונותתהמ

  
  

ועדיין  לעולמנו כתגלית π אתהביאה  )לפנה"ס 300(העתיקה המתמטיקה של יוון  תרבות
מספר אירציונלי זה משמש לפתרון כל חשבון בעיגול ובמעגל. כלומר, אפשר לטעון כי עד  

ומאז, אפשר לומר, כי ההכרה  ...כלל לא מדד האדם שטח והיקף במעגללית לאותה תג
אין ספק, סיפורי  ת בתגלית זו היא עדות לקיומה של התיוונות של מתיוונים.הודייה

האגדות על נפלאות האלים של יוון העתיקה מרתקים וכיום כל אחד יודע כי אמנות הפיסול 
שקר  .השקרן שקודם כל משקר את עצמו האדירה את גדולתם של האלים בעיניו של האדם

ר להזניח את המחויבות יהתומתוך הסכמה, לבחיינו מקום נכבד  לבמקגדולתו רבה וקטן 
להבנת  ...ֹחֶׁש- ַּתְכִלית אֹור ִעם- ַעד-- ָמִים- ְּפֵני- ָחג ַעל- ֹחק ) =10(איוב כו'  ת רמה של חוק יסודּמֶ ַא לְ 

  .NQה ּדָ ת ִמ ּמַ ַא ּבְ  ֶאְצָּבעֹות 6ד ֹוּדְמ לִ  ָׁשלֹום ֶוֱאֶמתַּתְכִלית - ַעד=  11- ֹחק =  ִׁשימּור ַּכּמּות
  

  .ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת=  תנועה = חיים        לשינוי צורה. חּוט =היקף ל ש תנועה מקיים ִׁשימּור ַּכּמּות
  קיימים חיים עד עולם. ִׁשימּור ַּכּמּותבזכות  כלומר,
  .]היקף ריבוע = היקף עיגול[ ִׁשימּור ַּכּמּותבזכות  כלומר,

    ...ָהַעּמּוד-ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז' תועד ומ

   ) 21(ירמיה נב'  ...ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב
  ל.וגיעריבוע = היקף  = היקף חּוט :רציונלי ִעְבִרי ֶחְׁשּבֹוןקיים התהתיעוד מוכיח כי כלומר, 

  

  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: בניית התרבוע נחתךב
   .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:    

  
  הוא מעשה ,כאשר הוא משמש בסיס לחשבון ִׁשימּור ַּכּמּותכלומר, השקר הקטן כי מותר למחוק את חוק 

  שלא לדבר על שקר ו/או שקרים על קורות ומקורות הקורונה., התיוונות של מתיוונים


