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   (1961-1878) מניה שוחט  –אישיות 
נולדה באחוזת אביה שבביילורוסיה. בגיל צעיר עזבה את הבית והצטרפה למפעל התעשייתי של אחיה במינסק כדי ללמוד על  

ם. עקב פעילותה וקשריה עם דמויות שנודעו כחתרניות, נעצרה שוחט בקיץ  תנאי העבודה של הפועלים שם ולסייע בשיפור
ה, וזה הציע לה להקים תנועת פועלים שתהיה  ב. בעודה בכלא פגשה את זובטוב, מפקד המשטרה החשאית של מוסק1899

לים יהודים  נאמנה לצאר וכך תקבל את תמיכת המשטרה החשאית של ממשלת הצאר. זובטוב שכנע אותה להקים תנועת פוע
 .שתתרכז בנושאים מקצועיים וכלכליים ותמנע כליל מעיסוק בעניינים פוליטיים

, תחת השפעתו של זובטוב, ייסדה שוחט את תנועת העבודה היהודית העצמאית. שביתות הפועלים שיזמה התנועה 1901בקיץ  
יהודים סוציאליסטים נוספים התנגדו    הביאו לתוצאות המקוות משום שהמשטרה החשאית תמכה בהן, אולם הבונד וארגונים

 .לתנועה ולפעולותיה
, לאחר הפוגרום ביהודי קישינב ובעקבות השינויים במדיניות ממשלת הצאר, פורקה התנועה. שנה לאחר מכן, נחום, אחיה של מניה, 1903בשנת 

שהקמת ישובים קולקטיביים חקלאיים מהווה תנאי  הזמין אותה לבקר בארץ ישראל. במשך שנה נדדה לאורכה ולרוחבה של הארץ והגיעה למסקנה 
יצאה שוחט לאירופה וארה"ב כדי ללמוד על צורות הישוב הקומוניסטיות השונות שהיו קיימות   1907חיוני לייסוד מדינה יהודית בארץ ישראל. בשנת 

-1907שהונהגה על ידי ישראל שוחט. בשנים  גיורא"-שם. בשובה לארץ, חיפשה שותפים לרעיונותיה הקומוניסטים והפכה למעורבת ב"קבוצת בר
סיון הראשון בארץ  י, תחת השפעתה ובעידודה, התיישבה הקבוצה בחווה ליד סג'רה )אילניה( וניסתה להקים שם חווה קולקטיבית. היה זה הנ1908

  .של הקמת ישוב כגון זה
רגון "השומר". עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הגלו אותם  נישאו מניה וישראל שוחט ושנה לאחר מכן, היו השניים בין מקימי א  1908בשנת 

השלטונות התורכים לבורסה שבתורכיה. לאחר שהשתתפו בוועידת פועלי ציון בסטוקהולם, שבדיה, חזרו מניה וישראל לארץ והצטרפו למפלגת 
כחותה במשלחת עוררה גלים של , הצטרפה מניה למשלחת הראשונה שנסעה לארה"ב מטעם ההסתדרות. נו1921אחדות העבודה. בשנת 

  .התנגדות מצד חברי הבונד והקומוניסטים, שזכרו לה את שיתוף הפעולה עם המשטרה החשאית ברוסיה
הצטרפה למפלגת  1948שוחט לפעילה בכפר גלעדי ובמיוחד, בנושא שיתוף הפעולה בין יהודים לערבים. בשנת  בשנים שלאחר מכן הפכה מניה

 הרחבה למתעניינים   .ם הקדישה את מרצה לפעילות חברתית ולכתיבהמפ"ם ועקרה לתל אביב, ש

 

   קופטים   – מושג
חבריה הם צאצאי המצרים    .הגדול ביותר במצרים היא הזרם הנוצריזו יה יכנס ת שבסיסה במצרים.  כניסה עצמאית המשתייכת לנצרו 

ם נוכחות רבה באפריקה ובמזרח  ואת שפתם הקופטית. לזרם זה יש ג  אלא שימרו את דתם הנוצריתשלא התאסלמו  ים הקדומ 
מכיוון   תאה השישימבהקופטים מאמינים כי הטבע האנושי והטבע האלוהי של ישו התמזגו לאחד. היא התפלגה מהנצרות התיכון. 

אפיפיור  עומד הגת על ידי ועד שנקרא הסינוד הקדוש ובראשו מונה יהכנסי נהגה הנוצרית. רבו לקבלת את החלטות ההישס
בישראל יש   הוא תוואדרוס השני. 2012מיליון מאמינים כאמור רובם במצרים. האפיפיור מאז  10-20ה מונה ייה. הכנסיראלכסנד 

  הרחבה למתעניינים . טוניוס הקדושה כנסייה בשם מנזר אנל, ביפו הייתה קהילה קופטית וקופטים ברובע הנוצרי בירושלים ובנצרת

   ןנֹוָטִריקֹו  – יתבעבר ביטוי/מילה
מלטינית: "לכתוב", "לסמן באותיות"( הם טכניקה לכתיב מקוצר, שבה נכתב  -  ןנוטריקו: ראשי תיבות )ר"ת; בלשון חז"ל 

וץ רק באמצעות האות הראשונה של כל מילה המרכיבה אותו. לעיתים נלקחת יותר מאות אחת לראשי ביטוי נפ 

 הרחבה למתעניינים    .התיבות

 

   O2O –  או2או   –ונח טכנולוגי מ
הוא קיצור מקובל בעולם העסקים הקשורים לאינטרנט ומשמעו: משלמים אונליין )מחוברים לאינטרנט( 

  Online Toולוקחים את המוצרים אופליין )כשלא מחוברים לאינטרנט( מהחנות. המונח באנגלית הוא
Offline.   מייצגת את המילה 2ממצב מקוון למצב לא מקוון, כשהספרהTo,  ה ושתיO -  הן הקיצור של מקוון
 .ולא מקוון

הוספת המילה אהבה, משנה לחלוטין את המושג המסחרי "ממקוון ללא מקוון", לאהבה מקוונת / לא מקוונת  
 הרחבה למתעניינים  ומרמז על מערכות היחסים שגולשות מהאינטרנט למציאות.

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

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