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  (12-חי במאה ה)  בנימין מטודלה –אישיות 
מהעיר  1165יונה יצא למסעותיו למטרות מסחר בשנת -בנימין ברשמו המלא היה  

טודלה שבספרד, וחזר כעבור שמונה שנים. הוא עסק כנראה במסחר באבנים 
לא על קורות חייו, לא על משפחתו ולא על  ו פרטים אישיים עליו יקרות, אך אין 

מע בביקוריו: במהלך נסיעותיו רשם את מה שראה ושאך  אירועים שקרו לו בנדודיו. 
וגם הביא מידע כללי וכלכלי   במקומות בהם ביקר הוא תיאר את קהילות היהודים 

מסעותיו החלו בצרפת והגיעו עד למפרץ הפרסי. בין  .על המקומות שבהם ביקר
השאר ביקר גם בארץ ישראל, שנשלטה באותה תקופה בידי הצלבנים. בשובו  

שאותו   -לה ספר מסעות בנימין מטוד -( הביא אתו את ספרו 1173לספרד )בשנת 
כתב בסגנון הכתיבה של הנוסעים הערבים בימיו. הפרק הארוך והמפורט ביותר  

 הרחבה למתעניינים .יוות חצים הכחולים במפה מתארים את מסלול מסע  םבספר מוקדש לירושלי

 

 סרנדיפיות   – מושג

יצא לחפש אתונות ומצא מלוכה"  "כמו כוונה כאשר אדם מחפש משהו אחר, שמעשית לא ב  מזל.אלמנט של זוהי תגלית שיש בה  
נאמר על שאול המלך, אשר בטרם הפך למלך, יצא לחפש את אתונות אביו, פגש בשמואל הנביא ונמשח, להפתעתו הרבה, למלך ש

ניוטון  שנפל על ראשו של  חאו ארכימדס שניתן למדוד נפח של גוף על ידי השקעתו במים או התפו פרק ט'( ישראל )שמואל א',
כים סרנדיפ שהיו מטיילים ומגלים  טבע. מקור המילה הוא מאגדה מסרי לנקה המספרת על שלושת הנסי  חוקישבעקבותיו ניסח ו

  הרחבה למתעניינים. 1751ות, הראשון שטבע את המושג היה הוראס וולפול, סופר אנגלי בשנת תגלי

   דביר, יכין ובועז    –  יתבעבר ביטוי/מילה

בית המקדש ובו הוצב ארון הברית שבו לוחות הברית ותר שהיה ב הקודשים, החדר הפנימי המערבי, החשוב ביקודש  – דביר

 ממעמד הר סיני. 

שמות של שני עמודי הנחושת שהקים שלמה המלך בפתח בית המקדש הראשון. הם  – יכין ובועז

ודים העמ  בבתי כנסת רבים בנויים ליד ארון הקודש עמודים מעוטרים המזכירים את יכין ובועז.

ל, ַויֶָּקם ושמותיהם מוזכרים בספר מלכים א' פרק ז' פסוק כ"א " ם ַהֵהיכָּ לָּ ִדים ְלאֻּ ַעמֻּ ַויֶָּקם ֶאת הָּ
א ֶאת ְשמֹו בַֹּעז אִלי ַוִיְקרָּ ַעמּוד ַהְשמָּ ִכין ַויֶָּקם ֶאת הָּ א ֶאת ְשמֹו יָּ ִני ַוִיְקרָּ ַעמּוד ַהְימָּ ,  "ֶאת הָּ

 ם הרחבה למתענייני וכן גם בדברי הימים ב' פרק ג' פסוק י"ז. 

   C2B –  יס2בי   –ונח טכנולוגי מ

  הוא מונח המתאר מודל עסקי של מכירת מוצריםש Business to Consumer המושג קיצור שלזהו 
קולה שמוכרת מוצר )משקאות( ישירות לצרכן -ושירותים ישירות לצרכן. לדוגמה, חברה כמו קוקה

  סועדים )אנשים כמוני וכמוך(ל  מסעדה )שהיא עסק( מוכרת אוכלאו    B2C נקראת בין השאר חברת
 הרחבה למתעניינים . שמגיעים למסעדה ורוכשים את המוצר )אוכל במקרה הזה(

 

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע
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 הצטרפות / הסרה מרשימת התפוצה של מרחיב הדעת 
 לקריאת גיליונות קודמים באתר שלי 
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