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הייתה פעילה חברתית, חברת הכנסת ושרה בממשלות ישראל. היא החלה את  
התנועה לזכויות  - צר"  מפלגת מפא"י, הקימה אתמפלגת פעילותה הפוליטית ב

האזרח ולאחר מכן הנהיגה את מרצ. הייתה מזוהה כלוחמת למען זכויות האדם  
תרומה וכדוברת בולטת של השמאל הישראלי. כלת פרס ישראל לשנת תש"ס על 

זכויות  במסגרת פעילותה הפוליטית עסקה בנושאי. מיוחדת למדינה ולחברה
 ,כפייה דתית נגד ,מדינת רווחה ונאבקה למען ,מעמד האישה ושיפור האדם

  .על בסיס פשרה טריטוריאלית מדינה פלסטינית ולמען הקמת
שנים תוכניות רדיו   8לפני שפנתה לפוליטיקה אלוני ערכה והגישה במשך 

היא חיברה מספר ספרים, בהם   , שעסקו בזכויות האזרח ובצרכנות.פופולריות
שבועי   בעלת טור לוני הייתה גםא . להראשון במדינת ישרא אזרחותספר ה
 .למתעניינים הרחבה .שנה 22במשך  "לאישה "ובשבועון "ידיעות אחרונות "בעיתון

 

  חרם דרבנו גרשום  – מושג

ת בתחיל בגרמניהשזהו שם כולל למספר תקנות שתיקן רבנו גרשום המכונה "מאור הגולה" וראש ישיבת מגנצה 
נז כדי לתקן תקנות כביוזמתו התאספו רבי מראשי קהילות אש הפרתן הוא חרם.  העונש על ואשר  11-המאה ה

ותה העת היה מותר לשאת מספר נשים ודבר  עד לא, המשפחה, נישואין ומעמד האישה. דתיות הנוגעות לחיי החברה
קשה יותר לכלכל אותן, ריבוי נשים גם למריבות וסכסוכים בין הנשים,  זה יצר מספר בעיות, ככל שהיו יותר נשים היה 

הם רבות וארוכות מהבית  תוהיעדרויווכן גם מכיוון שרבים מהיהודים עסקו במסחר ועיסוק זה הצריך אותם בנסיעות 
 איישוכן גם גילוי עריות כי יתכן מצב שבו אח  םהיעדרותערים שבהן סחרו וזה גרם לעיתים להארכתם בנושאים נשים 

ביותר היא האיסור לשאת יותר  והמפורסמתאת אחותו מכיוון שלא ידעו אחד על קיומו של השני, לכן התקנה הידועה 
ת הנדוניה אם האישה נפטרה בשנת  מאישה אחת. תקנות נוספות הן: איסור על גירוש אישה בעל כורחה, החזר

  18-הנישואין הראשונה, על הקהילה לפרנס אישה שנעזבה על ידי בעלה, איסור לבעל להתרחק מאשתו יותר מ 
 הרחבה למתעניינים חודשים ועוד. 

 

   ַייםֲחָלצ וולצה ח   – יתבעבר ביטוי/מילה

היא , בתנ"ך, והיא לא מוזכרת עובדה די מפתיעה היא שבעברית לא הייתה המילה חולצה
מקור המילה   .התשע עשרה ן ואיש הלשון יוסף קלוזנר בשלהי המאה ההיסטוריוחודשה על ידי 

ר נועדה המילה מקוהאמת היא שב. םהמותנייצר אשר מגיע עד לחלציים שהם עליון קהוא בגד 
ם השנים השתרשה  חולצה עבור תחתונית, בגד שלובשים מתחת לשמלה או חצאית אבל א

 הרחבה למתעניינים  כפי שאנו משתמשים בה היום.  הבמובנ

 

   yAugmented realit מציאות רבודה   –ונח טכנולוגי מ
  יהווירטואלאמיתי בזה העולם המציאות מדומה מבוססת על החלפה מלאה של 

לעומת זאת המציאות הרבודה מציגה את העולם האמיתי אך מוסיפה עליו עוד  
והכך הופכת אותה לאינטראקטיבית ועשירה יותר בנתונים ומידע.  שכבות, רבדים

לפגישה עם רופא ומגלה שהוא לובש מכשיר  יםנכנס םשאת  כםלעצמ ותאר למשל
של מציאות רבודה. אפילו שזה נראה מוזר, הטכנולוגיה מאפשרת לו להיכנס  

לבדיקות עבר, לתמונות ולמידע היסטורי בזמן הווה, ולדבר איתך עליהם. כניסה 
עם בדיקות מיידית למידע הדיגיטלי הזה, בלי להתחבר למחשב או להיכנס לארכיון 

 הרחבה למתעניינים   .עבר הנוגעים לבריאותך, יכולים להוות יתרון משמעותי לעובדים בתחום הבריאות 

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

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