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עלתה  1938נולד בשם גאורג בומבך בגרמניה, לאחר עליית הנאצים לשלטון בשנת 
בהצטיינות תואר משפתחתו לארץ וגרה בירושלים, למד בבית ספר דתי ולאחר מכן סיים 

סמך כעורך דין. בתחילת דרכו היה  וראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. וה 
פעיל במפא"י וחבר בארגון ההגנה ובמלחמת העצמאות לקח חלק בליווי השיירות ונפצע  
קשה. לאחר מלחמת ששת הימים היה ממייסדי התנועה למען ארץ ישראל השלמה, היה 

עזב עם משפחתו את ביתם  1972יישבות ביהודה ושומרון ובשנת מיוזמי ומנהיגי ההת
ועבר לגור בקרית ארבע. היה חבר במועצת יהודה ושומרון והיה בין החילונים ברמת גן 

וכמו כן היה   12-הבודדים בה. היה חבר בהנהגת מפלגת התחיה וכיהן מטעמה בכנסת ה
  96ספר, נפטר השבוע בגיל הכנסת השונות. החזיק בדעה ברורה נגד טרנ תחבר בוועדו

 .הרחבה למתענייניםוהובא לקבורות בקרית ארבע. 

 

   ליהדצום ג  – מושג

צום זה נקבע לציון הרצחו של גדליה בן אחיקם, מי שמונה כנציב יהודה בימים שלאחר חורבן  
המקדש הראשון. בתחילת המאה השישית לפני הספירה. רוב העם הוגלה לבבל אבל הוא  

מונה מטעם הבבלים כנציב על המעט שנשארו בארץ  הוא נרצח ע"י קבוצת יהודים בהנהגת 
דו לשיתוף פעולה עם הכובש הבבלי. פרשת הרצחו מוזכרת ישמעאל בן נתניה אשר התנג

פרשת הרצח מוזכרת ומונצחת בצום מאז  בספר ירמיהו  והצום מוזכר בספר זכריה. בתנ"ך
מכיוון שזה נחשב כרצח  הראשון על רקע פוליטי בעם ישראל. הצום נקבע ליום הרצח, יום  

 הרחבה למתעניינים יים. לאחר חג ראש השנה ג' בתשרי ונחשב לאחד מהצומות המרכז

 

  חודשי השנה העברית  – יתבעבר ביטוי/מילה

 את שמות החודשים העבריים כולנו מכירים אבל מה משמעותם? 
 משמעותו ראשית , התחלה בבלית,  –תשרי 

זה שמו המלא של חודש, משמעו בבלית החודש השמיני, על פי היהדות חודש ניסן הוא החודש הראשון  –מרחשוון 
 למניין השנים.

 משמעותו לא ידועה  –כסלו 
 קוע בבוץ שכן אז מתחילים הגשמים.משמעותו בבלית לטבוע או לש –טבת 
 משמעותו בבלית לחבוט, להכות, להצליף, כנראה בשל הגשם המכה והמצליף בחודש זה.  –שבט 
 משמעותו בבלית קודר, חשוך, כנראה בהקשר של תקופת החורף.  –אדר 
 משמעו ביכורי עץ השדה שכן בחודש זה מתחיל האביב. –ניסן 
 משמעותו לא ברורה יתכן מהמילה אור.  –אייר 
 משמעות המילה אינה ידועה.  –סיון 

 אשר יורד לשאול  על שם אל הפיריון הבבלי אשר נקרא גם הבן הנאמן –תמוז 
 עם קמילת הצומח לתחילת הקיץ ושב ועולה בתחילת הגשמים.

 קשור למילה קציר בבלית. איתכן והו –אב 
 הרחבה למתעניינים     משמעות השם אינה ידועה. –אלול 

 

   Fintech פינטק    –ונח טכנולוגי מ

״ המתייחס לעסקים וחברות Technology״ למילה ״Financeבין המילה ״ חיבורזה 
החל מבנקים  -המשתמשות בטכנולוגיה על מנת לשפר או ליעל שירותים ותהליכים פיננסיים 

ונעשה יותר ויותר  העולם הולך   .ם, ביטוחים, השקעות ועודימטבעות וירטואלי ,דיגיטליים 
ולש על תעשייה , וגם הבנקים ״המיושנים״ מבינים זאת. מדובר בתחום חדשני החידיגיטל

ענקית השוות מיליארדים, הן מבחינת פוטנציאל הרווח ועד לבנקאים ופירמות השקעה 
דוגמאות ״קלאסיות״  .ענקיות שמשקיעים בתחום או רוכשים חברות פינטק במגוון תחומים

  ,Pepperכמו )לחברות פינטק בעשור האחרון הן חברות המציעות בנקאות דיגיטלית
ניהול מיסוי ועסקים כמו ״חשבונית   ,Robinhoodמוכ האינטרנטהשקעות להמונים דרך 

 הרחבה למתעניינים  .כמו ביטקוין םוירטואלייירוקה ועד שימוש במטבעות 

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

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