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   ( 2001-9091)   נור -יחיאל די –אישיות 

לאחר שחרורו מצא היה סופר ישראלי יליד פולין, ניצול מחנות ההשמדה הנאציים, 

כתב על השואה ביידיש  .את תכלית חייו בתיעוד סיפור משפחתו וחוויית השואה

כרוניקה של משפחה יהודית   -"סלמנדרה  בשל סדרת ספריוובעברית ומוכר בעיקר 

המבוטא לרוב "קצטניק".  נור נודע בשם העט "ק. צטניק" - במאה העשרים". די

מיד בתחילת מתן עדותו במשפט, לאחר כשמונה דקות  . שימש כעד במשפט אייכמן

שעל   ומכיסאנור -במהלכן התבקש למסור את פרטיו האישיים ולהזדהות, קם די 

נור הוצא מהאולם על  -העדים והתמוטט על רצפת האולם. השופטים נאלצו להפסיק את הישיבה ודי דוכן

נור נדרש במשפט להזדהות  -אלונקה ופונה לבית החולים, שם שהה כשישה חודשים לאחר מכן. די

, התעלפותו הייתה "הרגע הדרמטי  .בפעם הראשונה בשמו האמיתי סיפר כי זו הסיבה לכך שהתעלף

העדות והאירוע שהתרחש   "מהלך המשפט" ואף "אחד הרגעים הדרמטיים בתולדות המדינה ביותר ב

בבית המשפט, ובעיקר העובדה שזו הייתה הפעם הראשונה בה נחשפה זהותו ונודע לקהל בארץ  

הפכו לאחד מסמליו המובהקים של משפט אייכמן,   ובעולם מיהו האיש העומד מאחורי השם ק. צטניק

נור על המוציאים לאור לפרסם את  -ומאפיין את הזיכרון בימי השואה. אולם לאחר המשפט, אסר דיששב 

 . הרחבה למתעניינים ליולי חל מועד פטירתו. 17-לפני כחודש ב .תמונתו, סירב להתראיין ולא דיבר בציבור

  קוקסינל  – מושג

קֹוקסינל הוא שם הבימה של ז'אקלין שארלוט דיפרנואה, אמנית צרפתייה 

.  הוא "פרת משה רבנו"משמעות השם בצרפתית  Coccinelle .טרנסקסואלית

תה המופיעה הטרנסית הראשונה שזכתה להכרה  י דיפרנואה, שנולדה כגבר, הי 

, אולם אם הייתה בחיים כיום,  2006- ולהצלחה עולמית. היא אמנם הלכה לעולמה ב 

  גברים  הישראלי מכונים  סלנג ב .  91- את יום הולדתה ה השבוע  היא הייתה חוגגת  

ונשים טרנסקסואליות בשם הפוגעני   ראנסג'נדרים ט , הומוסקסואלים , נשיים 

 הרחבה למתעניינים   ."קוקסינל" או "קוקסינלית  "קללה  או 

 

 אם או אילו  –ית בעבר ביטוי/מילה
  ?'מתי משתמשים ב'אם' ומתי משתמשים ב'אילו

 יים. שלא יכול להתק .קיים או בתנאי בטלשיכול להתהתשובה: תלוי אם מדובר בתנאי 

 :תנאי בר־מימוש  –תנאי קיים 

  .אם תרצו אין זו אגדה -

 .אותי ככהאם תלך מי יחבק  -

 ;תנאי שכבר אינו בר־מימוש  –תנאי בטל 

    .היא הייתה אוטובוס  –אילו לסבתא היו גלגלים  -

 ?מה הייתם עושים בפרס –ילו זכיתם בלוטו א -

  אנונימוס  –ונח טכנולוגי מ
התנועה מהווה    .4chanבפורום התמונות  2003תנועה אינטרנטית שהחלה בשנת 

הפועלת באופן אנרכיסטי, מתקיימת ברשת ומחוצה לה ופועלת כישות בעלת קהילה 

- אינטליגנציה משותפת אחת. המושג 'אנונימוס' משמש גם כשם כולל לחברים בתת

הרחבה  .ידועה  תרבויות אינטרנט שונות, הפועלים בסביבה בה זהותם האמיתית איננה

 למתעניינים

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 

 
 הצטרפות / הסרה מרשימת התפוצה של מרחיב הדעת 

 לקריאת גיליונות קודמים באתר שלי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%93%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%92%27%D7%A0%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1_(%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1_(%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94)
https://www.imkforms.com/Forms/zform_15131652595112
https://bit.ly/marchiv_hadaat

