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   (9361-8591)נחום סוקולוב  –אישיות 

נולד בפולין   .הדיוקן, מנהיג ציוני ומראשי התנועה הציונית העולמית -תונאי, מבקר ואמן יסופר וע
תונאות העברית החדישה. נואם מזהיר. השתתף בעתון  י. עילוי מבריק. חלוץ הע1859בשנת 

העט שלו היו נ"ס, אורח לשבת ועוד. כתב גם בלשונות -העברי "הצפירה" ונעשה לעורכו. כינויי
, תיאורי מסע, דיוקנאות אישים ועוד. עם הופעת הרצל נעשה מעריץ נלהב של  מערכוניםאחרות 

וב תירגם ראשון לעברית את ספרו של הרצל הציונות המדינית ונושא דגלה עשרות שנים. סוקול
היה מזכירה של ההנהלה   1906אביב". בשנת -"תל -"אלטנוילנד" וקבע לו שם עתיק, מקראי 

- ניהלו בימי מלחמת ווייצמן חבר ההנהלה העולמית. סוקולוב 1911הציונית העולמית. משנת 
ומתן עם ראשי מדינות שונות -עולם הראשונה את הפעילות הציונית המדינית ואת המשאה

להחשת הגשמתו של הרעיון הציוני ולפרסום הצהרת בלפור. סוקולוב ישב בראש קונגרסים  
היה נשיא ההסתדרות  1931-1935שנים  ציוניים. היה יו"ר ההנהלה הציונית העולמית. ב

כבוד של -הציונית העולמית, במקומו של ד"ר חיים וייצמן. עם שובו של וייצמן לנשיאות, נבחר סוקולוב נשיא
בשנת   -יחד עם עצמות רעייתו   -ועצמותיו הועלו  1936סוקולוב נפטר בלונדון בשנת  .ההסתדרות הציונית העולמית

תונאות ישאן, פרס לע-הרצל. על שמו של סוקולוב הקיבוץ שדה נחום בפתח עמק ביתלירושלים ונטמנו בהר  1956
 . למתעניינים  הרחבה  .אביב, ורחובות בערי הארץ-תונאים בתלייפו בית הע-אביב-של עירית תל

  קאראט  – מושג

כל מי שמתעסק עם הנושא של תכשיטי זהב, יודע ושמע ככל הנראה על המושג קאראט. 
קאראט. כך גם בתחום היהלומים. שם   18קאראט או תכשיט שהוא  16תכשיט זהב שהוא 

כל מי   ?מה זה בעצם המושג הזה ומהו אומר לנו. יש לנו גם את המדד המתייחס לקאראט
יודע כי קיים המושג קאראט. מהו  ,תכשיט המשובץ ביהלום שקנה אי פעם תכשיט מזהב או

קאראט זוהי אמת המידה כאשר באים לתאר את רמת הטוהר של  ?בעצם הדבר הזה
קאראט. כאשר מערבים בו   42סגסוגת זהב או של פלטינה. אם נתייחס למדד הזה הרי שזהב טהור זהו זהב של 

מקורו של השם נולד מהפרי של עץ החרובים. ביוונית קרוי   .סגסוגת, הרי שהדבר ישפיע על רמת הטוהר של הזהב
קרטיון. מכאן נובע השם קאראט. בימי קדם שימש אותו זרע של פרי עץ החרוב לצורך שקילת אבני חן.   –החרוב 

ל פרי החרוב מתוך מחשבה כי לכל הזרעים של עץ החרוב ולכל פרי  למעשה התחילו לעשות את השימוש בזרעים ש
ישנו אותו משקל בדיוק. למעשה בפועל היום אנחנו כבבר יודעים כי לכל הזרעים ישנו משקל שונה אך היות והזרעים 

קאראט בהקשר  .הינם שטוחים, על כן די קל להבחין בהבדלים שביניהן ובזרעים אשר הם למעשה חריגים בגודלם
כאשר אנחנו מציינים את המושג קאראט כאשר זה בהקשר ליהלומים, אנחנו למעשה מתייחסים הן לגודל   ליהלומים

המחירים של היהלומים כמובן משתנים בעקבות ההבדלים בהגדרת  .של היהלום ולמשקל שלו והן לאיכות שלו
ו רחב כל כך והוא משתנה מאוד  הקאראט שלהם ועל כן אנחנו מוצאים כי אכן טווח המחירים של היהלומים הינ

  .בעקבות הבדלי האיכות וכמובן גם הגודל והמשקל

 ְלִמְצָער ו ְלַמְפֵרעַ   – יתבעבר ביטוי/מילה

פירושו 'לאחור', 'לשעבר', בניגוד ל"מכאן ולהבא", ובהקשרים רבים זו החלופה העברית ל"רטרואקטיבי".  – למפרע
 בעבר טעו רבים ופירשו את 'למפרע' במובן "מראש" )ומכאן למשל ש'תשלום למפרע' אין פירושו "תשלום מראש"(.

 .למרבה הצער' כמו שחלק מעורכי הדין נוטים לחשוב)או ַלִמְצָער( פירושה 'לפחות' או 'לכל הפחות', ולא ' ְלִמְצָער

  QRקוד    –ונח טכנולוגי מ
מידע טקסטואלי בצורה גרפית. הקוד   וצפן ממדי, שבו מ-הוא מעין ברקוד דו  QRקֹוָדר או קוד

על ידי דנסו, חברה בת של קונצרן טויוטה, כקוד לפיענוח מהיר, ושימש   1994הומצא ביפן בשנת 
ת בו כתובת של אתר  מקודדבדרך כלל  .תחילה לקידוד חלפים ולפענוח על ידי רובוטים בפסי ייצור

לשימושים: על   ה. דוגמדי ואוטומטי לאתרע שנסרוק אותו נועבר באופן מייוברג מסויםנט אינטר
יס ביקור של בעל מקצוע על כרטאריזה של תרופות הקוד יוביל אותנו לעלון הסבר על התרופה, 

 QR-. סרקו את קוד ההטובה הדמיון כדומה כיד ו וסריקת הקוד תוביל אותנו לאתר האינטרנט של
   ליונות מרחיב הדעת.הזה ותגיעו לדף האינטרנט באתר שלי שבו נמצאים כל גי

 הרחבה למתעניינים

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

 הצטרפות / הסרה מרשימת התפוצה של מרחיב הדעת 
 לקריאת גיליונות קודמים באתר שלי 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8501
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91
https://www.starkltd.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_QR
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93_QR
https://www.imkforms.com/Forms/zform_15131652595112
https://bit.ly/marchiv_hadaat

