
 חיתוך הזהב -יחס הזהב
 

 

היא הסימול המקובל ליחס הזהב  פידיאסשבה מתחיל שמו של הפסל היווני , האות פי

מספר זהו . כבר מאות בשנים אמנותוה מדעהמעסיק את ה קבוע מתמטיהוא ( חיתוך הזהבאו ) יחס הזהב

(: Φולעתים  φ) פיהמסומן באות היוונית  ליאאי רציונ

 

. יחס הזהב הוא הפתרון החיובי של המשוואה 

, אוקלידסהוא תואר בספרו של ; פיתגורסהתגלה על ידי אחד מתלמידיו של זה  יחס, לפי ההשערות

, ולי'לוקה פאצ". יחס קיצוני וממוצע"בימים ההם כונה היחס בשם . שנים 2,300-לפני כ, "יסודות"

הפרופורציה "וכינה אותו , הקדיש ליחס הזהב ספר שלם, רנסאנסמתמטיקאי איטלקי מתקופת ה

". האלוהית

 אמנותהוא גם משמש ב, יוון הקלאסיתוהחל מתקופת , טבעהיחס מייצג מידות וגדלים רבים ב

. אשר עצם קיומו מוכיח כי העולם הוא מעשה בריאה מתוכנן, מיסטירבים רואים בו מספר . אדריכלותוב

. אור היחס הציע המתמטיקאי האמריקני מארק באריאת האות פי לת

 הגדרות מתמטיות

הצגה גאומטרית של ההגדרה 

 

 

a+b מתייחס ל-a כמו ש-a מתייחס ל-b 

אם היחס בין סכום הגדלים לבין הגדול מביניהם שווה ליחס  ס הזהביחמקיימים את  b-ו aשני גדלים 

: בנוסחה. שבין הגדול מביניהם לקטן מביניהם

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1_(%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A6%27%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94


. יחס הזהב מתקיים כאשר היחס בין הגדול לקטן שווה ליחס שבין הקטן לבין הפרש הגדלים, באותה מידה

: בנוסחה

 

: הזהב היחס בין הגדלים האמורים שווה ליחס, בהתקיים שוויון זה

 

הצגה אלגברית של ההגדרה 

הנגזרת מהדרישה ,   משוואה האלגבריתנקבל את ה,   -אם נסמן את יחס הזהב ב

משוואה זו שקולה .  -מ, או באופן שקול, שלעיל 

הפתרון החיובי הוא . שלה פתרון חיובי ופתרון שלילי,    משוואה הריבועיתל

 

. החיובי היחיד שמקיים את המשוואה הריבועית לעיל מספר הממשיזהו ה

תכונות מתמטיות של יחס הזהב 

  הוא אי רציונליעובדה זו נובעת מכך שהמספר . ליאמספר אי רציוניחס הזהב הוא ,
.  אומטרית ישירהיוניתנת גם להוכחה ג

  זהו הערך המוחלט של השורש השלילי של . 0.618ההופכי של יחס הזהב הוא בקירוב
.  ווה ליחס הזהב פחות יחידהוהוא גם ש, המשוואה הריבועית לעיל

  הוא עצמו ועוד יחידה  -2.618הריבוע של יחס הזהב הוא בקירוב  .

: יחס הזהב שווה לשני הביטויים הבאים, כמו כן

  השורש החוזר 

 ר המשולבשבה  

תכונות טריגונומטריות 

( עשירית או חמישית ממחצית העיגול)תכונותיו של יחס הזהב מקבלות ביטוי בזוויות מסוימות 

. המתקשרות לתכונות של מחומשים 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91


 

 

י 'יחס הזהב וסדרת פיבונאצ

 

 

מלבני הסדרה 

ולאחר מכן כל איבר בסדרה , 1-היא סדרת מספרים ששני איבריה הראשונים שווים ל י'סדרת פיבונאצ

, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1תחילתה של הסדרה היא המספרים . הוא סכום של שני האיברים הקודמים לו

. בסדרה n-את האיבר ה  -נהוג לסמן ב(. 0יש המגדירים את הסדרה כמתחילה במספר . )55, 34

גם , עם זאת. י שואפת ליחס הזהב'בונאצהראה שהמנה של כל שני איברים עוקבים בסדרת פי יוהנס קפלר

, לעולם לא נקבל בדיוק את יחס הזהב, אם נחשב את היחס בין שני איברים עוקבים גדולים מאוד בסדרה

. ליאיחס זה אינו מספר רציונ, משום שכאמור

לריבוע . כגודל האיבר הראשון, 1אומטריות של הסדרה מתחילה בריבוע שאורך צלעו יאחת ההצגות הג

כגודל שני , 2ואורכו  1כך ששני הריבועים יוצרים מלבן שרוחבו , 1x1צמד ריבוע נוסף בגודל זה מו

תוספת . 2x3ונקבל מלבן חדש בגודל , 2x2בשלב הבא נצמיד למלבן ריבוע בגודל .  -והאיברים 

ההוספה של ריבוע שאורך צלעו , בכל שלב. וכך הלאה, 3x5תיצור מלבן בגודל  3x3של ריבוע בגודל 

. י עוקבים'י יוצרת מלבן שאורכי צלעותיו הם שני איברי פיבונאצ'הוא האיבר הבא בסדרת פיבונאצ

. מלבן שהיחס בין צלעותיו הוא יחס הזהב -המלבנים המתקבלים מתקרבים יותר ויותר למלבן הזהב 

: 11-טוב כבר באיבר ה קירוביחס הזהב מושג ב

 

: הדיוק משתפר, 16-באיבר ה

 

  חזקות 

: בצורה הכללית הבאה, י'חזקות טבעיות של יחס הזהב ניתנות להבעה על ידי צירופים של מספרי פיבונאצ

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A6%27%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A1_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%A1_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91


כך מתקבל 

 

 

 

 

 

 

גאומטריה של יחס הזהב 

מלבן הזהב 

 

, ונים והמצרים הקדמונים התייחסו אל יחס הזהב כאל יחס אסתטי במיוחדקיימת טענה כי היוונים הקדמ

השימוש ביחס . אמנותוביצירות , באתונה פרתנוןכגון ה, ולכן ניתן למצוא יחס זה במבנים מהעולם העתיק

מלבן שהיחס בין צלעותיו , מלבן הזהבמתבטא בעיקר באמצעות , ככל שהוא קיים בתחומים אלה, הזהב

. יחס הזהבהוא 

 במלבן הזהב מתקיים 

, וקל להוכיח זאת, ירה מלבן זהב חדששהסרת ריבוע ממנו מות, תכונתו המיוחדת של מלבן הזהב היא

, b-ו aניוותר עם מלבן חדש שצלעותיו הן , aאם נסיר ממלבן הזהב שמשמאל את הריבוע שצלעו , שכן

זאת מאחר שאם , 1.618.... -שהיחס ביניהן הוא יחס הזהב 

ולכן           או            -הרי ש        

.  (על פי תכונתו של יחס הזהב לעיל)    

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA


: בנייה של מלבן זהב

השתמש באלכסון של . 3. חצה אותו לשני מלבנים. 2( מודגש באדום.)בנה ריבוע שצלעו יחידה. 1

. אחד המלבנים כרדיוס לבניית מלבן הזהב

 

 

מחומשים ופנטגרמים ,יחס הזהב 

. תכונות הקושרות אותם במישרין ליחס הזהב פנטגרםמשוכלל ול מחומשל

ובמרכזו של כל פנטגרם נקבל מחומש , נקבל פנטגרם, אם נמתח אלכסונים בתוך מחומש משוכלל

פנימית במחומש משוכלל הוא  זוויתגודלה של . כך ניתן להמשיך את הסדרה עד אינסוףו, משוכלל חדש

. מעלות 36ולכן הזווית בכל אחד מקודקודי הפנטגרם היא בת , מעלות 108

בפנטגרם מתחלקות . יחס הזהב שבהן מתגלה באופן טבעי אומטריותיגהפנטגרם הוא אחת מהצורות ה

היחס בין כל שני אורכים עוקבים שווה . הצלעות המרכיבות אותו למספר קטעי צלעות מאורכים שונים

  סוברים. ליחס הזהב
[1]

לצלע  מידה משותפתהוכיחו הפיתגוראים כי אין , כי תוך התבססות על קשר זה ,

מה שמתקשר להיותו של יחס  ( -ליאמספר אי רציונשהוא  יחסכלומר מדובר ב)ולאלכסון של המחומש 

. מי שגילה את יחס הזהב היו כבר הפיתגוראים -על כך נסמכת טענה נוספת . ליאהזהב מספר אי רציונ

 

היחס בין הקטע האדום לקטע הירוק : פנטגרם ובו מודגשים קטעים שונים המתייחסים זה לזה ביחס הזהב* 

. והיחס בין הקטע הכחול לסגול, מו גם היחס בין הקטע הירוק לכחולכ, שווה ליחס הזהב

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94_(%D7%96%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91#cite_note-0
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1_(%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%99_%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99


זווית הזהב 

 

זווית הזהב *

-הזווית המשלימה זווית זו ל. °222.5 נקבל זווית בת , ליחס הזהב( מעלות 360)אם נחלק את המעגל 

. 137.5°-נקראת זווית הזהב והיא שווה בקירוב ל° 360

 

: זווית הזהב היא

 

. וקרים על נביטת עלי צמחים הראו שעלים חדשים נוטים להופיע בזווית זו על הגבעולתצפיות של ח

יחס הזהב ויחסים אחרים 

 silver) ממוצעי הכסףהנקראים , מטייםאו קבועים מת, יחס הזהב הוא המוכר בסדרה של יחסים

means) ,ת הזהבששוויים הוא פונקצי :

 

יחסים נוספים מובאים . יחס הכסףמתקבל קבוע הנקרא  n=2ואילו עבור  n=1יחס הזהב מתקבל עבור 

היחסים הללו פותרים את המשוואה הריבועית . בטבלה משמאל

: לביטוי ושווים גם 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3


 קבועי הכסף

0: (0 + 4√)½ 1 

1: (1 + 5√)½ 1.618033989 

2: (2 + 8√)½ 2.414213562 

3: (3 +13 √)½ 3.302775638 

4: (4 + 20√)½ 4.236067978 

5: (5 +29√)½ 5.192582404 

6: (6 + 40√)½ 6.162277660 

7: (7 + 53√)½ 7.140054945 

8: (8 +68√)½ 8.123105626 

9: (9 +85√)½ 9.109772229 

... 
  

n: ½ {n + √(n^2 + 4)} 
 

תחומים בהם מופיע יחס הזהב 

. ולי'בספרו של פאצ" הפרופורציה האלוהית"ויו בשם עד כדי כינ, יחס הזהב קיבל הילה מיסטית מסוימת

: אנטיכריסטמספרו של ה ( -666) מספר החיהשוויון המקשר את יחס הזהב דווקא ל 1994-נמצא ב, מנגד

 

רבים רואים בנטייה לחפש את היחס , מטיות המיוחדות של המספרבעוד שאין חולק על תכונותיו המת

רכו של וזאת מהטעם שע, בתחומים מסוימים כאדריכלות ואמנות כנטיית לבם של חסידי המספר ותו לא

: בתחומים הבאים, או נטען ככזה, יחס הזהב מופיע. 1.6העשרוני  שברהמספר קרוב מאוד ל

 במלבני זהב ובמשולשי זהב, בפנטגרמים ומחומשים: אומטריהיגב  .
 ל של אורןבאיצטרוב, במיקום הזרעים בתפוח, ולבסידור העלים סביב הגבע: בוטניקהב ,

.  בעלי הכותרת בוורד, בתפרחת חמנייהבהיערכות זרעי ה
  גבישיםבתצורות של  ,
   בדגלי מדינות
 ובצורה הלוליינית של , דבורות בכוורתל דבוריםביחס בין ה, צבאיםבקרני : בבעלי חיים

(  אם כי יש הרואים בכך מיתוס ותו לא) נאוטילוסקונכיית ה
   באמנות
 מוזיאון גוגנהייםלמשל במבנה : באדריכלות  
 של שוק המניות ניתוח טכניב  
 פסיכולוגיהבהליכים מסוימים ב.  

http://he.wikipedia.org/wiki/666_(%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A8_(%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1_(%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94


מלבן הזהב באמנות ובאדריכלות 

 

כיכר בכפר ההולנדי ברוסלה שתוכננה על פי יחס הזהב ,  כיפת הסלע , רונימו'סנט ג        

 

ברוב המקרים קשה להוכיח . אדריכליות משמשות את חסידי יחס הזהב ככר פורהיצירות אמנות חזותיות ו

, (1.6וקרבתו של היחס למספר )הן בשל בעיות מדידה , או להפריך את הטענות בדבר שימוש ביחס הזהב

. בשל היעדר כל תיעוד

 פרתנוןמבנים קלאסיים כגון ה. באדריכלות של יוון הקלאסיתנטען כי השימוש ביחס הזהב החל כבר 

כי מדידת הפרתנון , וטוענים אם כי יש מומחים המפקפקים בכך, נבנו ביחס קרוב ליחס הזהב אתונהב

. והאומדן כי יחס הזהב היה מעורב בבנייה היא שרירותית, עשויה להיערך בכל מיני צורות

בה היחס בין גובה , הפירמידה הגדולה של גיזהיש הטוענים שאת יחס הזהב ניתן לראות גם במבנה 

גל הוא יחס הגבהים בין הראש לרגל לבין המרחק מהטבור לר, כמו כן. 1.618הפירמידה לבסיסה הוא 

1.618 .

נבנתה  ירושליםב כיפת הסלע, לדוגמה. אדריכלות האסלאמיתנעשה שימוש ביחס הזהב ב ימי הבינייםב

אם כי קיים קושי להראות כי אכן מדובר , ליות מדויקות התואמות את יחס הזהב אבמידות פרופורציונ

. ביחס הזהב

אמני . ל לתאריש הסבורים כי יחס הזהב נחשב באמנות כפרופורציה המושלמת והיפה ביותר שאדם יכו

הפיסול והאדריכלות השתמשו בפרופורציות אלה כדי להשיג את מה שנחשב , בתחום הציור רנסאנסה

ושל אמנים  י'לאונרדו דה וינצפרופורציות של חתך הזהב ניתן למצוא בשפע בציוריו של . ליופי המושלם

. גדולים אחרים

ספרו של . כתבו שניהם ספרים העוסקים ביחס הזהב ולי'לוקה פאצו סקה'פיירו דלה פרנצאנשי הרנסאנס 

 1498  -1496נכתב במילאנו בשנים ( De divina proportione" )על הפרופורציה האלוהית"ולי 'פאצ

. י'לאונרדו דה וינצאת הספר אייר . 1509-ופורסם בוונציה ב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6%27%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95_%D7%93%D7%9C%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A6%27%D7%A1%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A4%D7%90%D7%A6%27%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A6%27%D7%99


גם . ניתן למדוד יחס זהב מדויק בפני המונה ליזה, מונה ליזהה', בציורו המפורסם של לאונרדו דה וינצי

בציור מתואר היירונימוס הקדוש . י ביחס הזהב'השתמש דה וינצ 1483משנת " היירונימוס הקדוש" בציור

. גם על טענות אלה קמו חולקים. היירונימוס הקדוש עצמו תחום במלבן זהב. יושב ולמרגלותיו אריה

מספר בניינים מודרניים נבנו בעולם לפי יחס . גרפיקהוב אדריכלותגם כיום משתמשים במלבן הזהב ב

 1.621הוא היחס  ניו יורקם ב"של בניין האו( מטר 95)ורוחבו ( מטר 152)היחס בין גובהו , למשל. הזהב

. וכרטיסים מגנטיים נוספים קרובים במידותיהם למלבן הזהב כרטיסי אשראי. שקרוב מאוד לחתך הזהב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99

