757

757

חלק ב

מספר ראשוני פלינדרומי.

תשנ"ז
DCCLVII

760

לחץ האוויר בגובה פני הים ,במ"מ כספית.

תש"ס
DCCLX

762
תשס"ב
DCCLXII

767

החל מהספרה ה 762-של  ,pמופיעות שש ספרות רצופות של .9
המקום הזה ב p -מכונה בשם 'נקודת פיינמן' ,משום שהפיסיקאי
המפורסם ריצ'ארד פיינמן אמר שהוא היה רוצה ללמוד בעל-פה
את  pעד לנקודה זו ,רק כדי שיוכל לדקלם את כל הספרות ולבסוף
להפטיר" :תשע ,תשע ,תשע ,תשע ,תשע ,תשע וכן הלאה."...
אחד מהסוגים הנפוצים של מטוסי הנוסעים של בואינג.

תשס"ז
DCCLXVII

771
תשע"א
DCCLXXI

777
תשע"ז
DCCLXXVII

מכפלה של מספרי פרמה ראשוניים שונים .771=3×257 :מכאן
שניתן לבנות מצולע משוכלל בן  771צלעות בעזרת סרגל ומחוגה
בלבד )ראה גם בניית מצולעים משוכללים(.
משחק מזל של מפעל הפיס.
שנות חיי למך ,אביו של נח )ע"פ ספר בראשית(.
בואינג  777הוא מטוס נוסעים חדיש שהושק ב.1995-

784

 28בריבוע. 28² :

תשפ"ד
DCCLXXXIV

787
תשפ"ז
DCCLXXXVII
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בואינג  787הוא מטוס הנוסעים הראשון שהשיקה חברת בואינג
במאה ה.21-

836

בתחום הרבבה
מספר ראשוני פלינדרומי  .יחד עם  , 797אחד
משלושת הזוגות היחידים הידועים של מספרים
ראשוניים פלינדרומיים עוקבים )ראה גם .( 181

792

מספר החלוקה ה.21-

תשצ"ב
DCCXCII

793
תשצ"ג
DCCXCIII

797
תשצ"ז
DCCXCVII

800
ת"ת

מספר המופיע בתלמוד בהקשר של חישובי
הלוח העברי .אורכו של החודש הירחי התלמודי
הוא  29ימים 12 ,שעות ו 793-חלקים )כאשר
"חלק" הוא  1/1080של שעה( .וביחידות זמן
מודרניות 29 :ימים 12 ,שעות 44 ,דקות
ו 3 ⅓ -שניות.
מספר ראשוני פלינדרומי  .יחד עם  , 787אחד
משלושת הזוגות היחידים הידועים של מספרים
ראשוניים פלינדרומיים עוקבים )ראה גם .( 181
שמונה פעמים מאה ,שהן שמונה מאות .ציון
מושלם בבחינה הפסיכומטרית בישראל.

DCCC

828
תתכ"ח

גובהו של גורד-השחקים הגבוה ביותר בעולם,
הבורג' ח'ליפה בעיר דובאי ,במטרים.

DCCCXXVIII

836
תתל"ו
DCCCXXXVI

המספר המוזר השני.
המספר הקטן ביותר שריבועו הוא פלינדרום
בעל מספר זוגי של ספרות:
836² = 698,896
מספרים כאלו הם נדירים ביותר :יש רק שלושה
מתחת למיליארד.
מגדל הבורג' ח'ליפה
בדובאי –  828מ' גובה
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