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   (לפני הספירה 183-247) חניבעל –אישיות 
היה בנו של המצביא חמלקרת ברקה היה בעצמו מצביא ומדינאי של קרתגו, הוא עמד בראש צבאה ונלחם בממלכה הרומאית.  

שבמהלכו חצו את האלפים, מהלך שנחשב כבלתי אפשרי, הביס  הוא הוביל את צבאו במסע מפרך מספרד ועד איטליה, מסע 
את הצבא הרומאי במספר קרבות גדולים שהידוע ביניהם הוא קרב קאנאי, בסופו של דבר נאלץ לחזור לארצו כדי להגן על 

כת  לאחר המלחמה המשיך להנהיג את ארצו וחולל רפורמות מרחיקות ל .מולדתו והובס בקרב זאמה על סקיפיו אפריקנוס
במשטר שלה. בשל בגידת אויביו הפוליטיים נאלץ להימלט אל חצרו של אנטיוכוס השלישי, אשר חניבעל סייע לו במלחמתו  

ברומאים, אולם לאחר תבוסתו של זה דרשו הרומאים את הסגרתו והוא נאלץ להימלט שוב וכאשר איתרו אותו הרומאים  
קיסר    סאים בהיסטוריה וניצב בשורה אחת עם אלכסנדר מוקדון, יוליוהתאבד בבליעת רעל. חניבעל מחשב לאחד מגדולי המצבי 

 . הרחבה למתעניינים ונפרטה.בונפוליאון 

 

  1934ליולי  2 - ליל הסכינים הארוכות  – מושג
שנה וחצי לאחר עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון החליט היטלר וחבריו להנהגה לפגוע במי שראו בו ובארגונו איום על  

כוחות האס.אה. )“החולצות החומות”( היו בעיקר אנשי אגרוף ופושעים, והנהגתם   .אס. אה- ארנסט רהם, מפקד ה :המפלגה
נטתה שמאלה והתנגדה לקרבתו של היטלר לשמרנים ולקנצלר הישיש פון הינדנבורג. רהם האמין בחזון “המהפכה השנייה”  

מעמדות , ושאף לסילוק השמרנים, ראשי התעשייה והצבא 1923-עשר שנים לאחר ניסיון הפוטש הכושל ב
שכנעו את היטלר כי רהם זומם הפיכה, והיטלר הורה על מרחץ דמים   המנהיגים הנאצים הימלר, גבלס וגרינג .שפעהה

נרצחו ב”ליל הסכינים הארוכות”, ובהם רהם עצמו, שסירב להתאבד ונורה בתא   100- יותר מ  .מאורגן באנשי האס. אה
ם ודמויות ציבוריות אחרות שאיתם “היה להם חשבון פתוח”. היטלר המעצר. הנאצים ניצלו את ההזדמנות ורצחו גם מנהיגי

מעורער של גרמניה, ראשי הצבא הפגינו בו תמיכה פומבית, והאס. אס. בראשות היינריך הימלר הפך לזרוע הצבאית של -הפך בפועל למנהיג הבלתי
   הרחבה למתעניינים  .רבנותונים הבאות עם מיליוני ק הש 11-לדרוס את היבשת כולה בוכך יצאה לדרכה המפלגה הנאצית  .המפלגה הנאצית

   אושפיזין  – יתבעבר ביטוי/מילה
הם שבעה צדיקים שמתארחים בסוכתו של היהודי בחג סוכות, כאשר בכל יום משבעת   הזוהרספר לפי  

ואלו הם: אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו,   ימי החג מגיע צדיק אחד בראש והשאר מתלווים אליו.
זין לסוכה בנוסח הזמנה בקהילות רבות נוהגים להזמין את האושפי יוסף משה רבנו, אהרון ודוד המלך. 

 הרחבה למתעניינים .מיוחד

 

   aDat Big –ביג דאטה   –ונח טכנולוגי מ

עיבוד של הרבה מאד נתונים, אבל בעולם המיחשוב תמיד אנחנו עוסקים בהרבה מאד נתונים  וטו כמשמעופש
. המקובלנים נתוהאז מה מיוחד בזה, הייחוד הוא שמדובר כמות גדולה מאד בכמה סדרי גודל מהמקובל בעיבוד  

עולות זה באמת הרבה מאד נתונים אבל אם  לדוגמא כאשר מדובר בפעולות בבנק יש לנו ביום מאות אלפי פ
מדובר על פעולות באינסטגרם, או שיחות בסלולר או נתונים המועברים בווטסאפ מדובר בכמות נתונים גדולה 

 הרחבה למתעניינים עיבוד נתונים אחרות.  ות תשתיות שונות ויכולותה נדרשבכמה מונים אשר לשם ביצוע

 
 "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%97%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9F
https://www.lastartup.co.il/terms/big-data
https://www.lastartup.co.il/terms/big-data
https://www.imkforms.com/Forms/zform_15131652595112
https://bit.ly/marchiv_hadaat

