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   (4319-8218) איתמר בן אב"י –אישיות 
, מחייה  בנו של אליעזר בן יהודה ,נולד בעיר העתיקה בירושליםנתניה ואבן יהודה.  י ממייסד עברי, פעיל ציוני,   עיתונאי

שם משפחתו מבן יהודה  שמו מבן ציון לאיתמר ואת נה את השפה העברית, וידוע בשל כך כ"ילד העברי הראשון". הוא שי
הרחבה   אליעזר בן יהודה.  , כאשר ראשי התיבות הם נוטריקון של שמו של אביוששימש אותו כשמו הספרותי אב"י ןבל

 למתעניינים 

 

 ֶג'ְנְטִריִפיַקְצָיה    – מושג

לרוב במרכזי   -חברתי בורגני מתוכנן או בלתי מתוכנן של מעבר אוכלוסייה מהמעמד הבינוני והגבוה לשכונות חלשות -תהליך עירוני
בתהליך של התחדשות עירונית של פני   ערים, תוך שינוי מתמשך של אופי השכונה ודחיקת האוכלוסייה המקורית. פעמים רבות מלווה

   הרחבה למתעניינים. הרחובות, שיפוץ בתים ותחלופה של העסקים באזור

   קלפי ופרגוד  – יתבעבר ביטוי/מילה

  .נעמוד מאחורי הפרגוד, נכניס פתק למעטפה ולאחר מכן נשלשל את המעטפה לקלפיט כאן ובו כבר כמע בחירותיום ה 
 .שתי המילים פרגוד וקלפי הגיעו לעברית בת זמננו מלשון חז"ל ושתיהן יווניות במקורן

פרגוד במשמעות וילון ומחיצה מוכר בייחוד מן  ביסודו הוא גלימה רקומה היכולה לשמש בגד או וילון.  פרגוד
מאחורי הפרגוד כמלאכי השרת". ן שומעי'מאחורי הפרגוד'. למשל על השדים נאמר שהם " הצירוף 

בהקשר של סוד  –בספרות חז"ל ביטוי זה בא בהקשר של מידע ממקור אלוהי, ובספרות העברית החדשה 
 .ודבר שהוחלט בחדרי חדרים

הכוהן הגדול שלף מכלי קיבול  . ביום הכיפוריםגורלות מוצאים במשנה בתיאור הטלת  קלפיאת המילה 
גם בקלפי של  ל גורה המכונה 'קלפי' פתק אחד בימינו ופתק שני בשמאלו, ועל פיהם נקבע מה יהיה 

  .אם כי בשיטה שונה – ימינו יש פתקים שבאמצעותם בוחרים 
י   ניקודצורות י תפשר למצוא שא שניהם בפ"א דגושה. הניקוד המומלץ בימינו הוא    –למילה: ַקְלִפי וַקְלפֵּ

רה בחיריק, וכך נקבע במונחי האקדמיה. הגייתה התקנית של המילה ַקְלִפי במלרע )בהטעמת ההב
  האחרונה( וריבויה ַקְלִפּיֹות. 

   B2B –  בי2בי   –ונח טכנולוגי מ

מתארת מכירות בין בתי עסק שונים, כלומר עסקים ה B2B (Business to Business) מכירהשיטת 

הוא  המשווקים לעסקים אחרים. כך לדוגמה עסק המתמחה בייעוץ עסקי מציע שירות רק ללקוחות עסקיים לכן

חברות מחשוב וטכנולוגיה המספקות שירות  - :B2Bדוגמאות נוספות לשיטת ה  .B2Bנכלל בהגדרה של

לעסקים, חברות ויבואנים המשווקים ציוד לעסקים, חברות המתמחות בשיווק ומספקות מענה מקצועי לעסקים 

 הרחבה למתעניינים  .אחרים ועוד

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

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