
 2022 בנובמבר 12  – 92מספר גיליון    –   "מרחיב הדעת

 

   (פנה"סל 67-139)שלומציון המלכה  –אישיות 
.  מבית חשמונאי  טובולוס הראשוןסארי  יהודה בתקופת בית שני  למלך המד והיא נישא מעמיוחסת ובעלת נולדה למשפחה 

תה פוליטיקאית והצליחה  ישנים. הי 9ה הפכה היא למלכה במשך ולאחר מותו של ז ילאחר מותו נישאה לאחיו אלכסנדר ינא
ר על סוכסכים שהיו בעם. הצליחה למנוע ממלך ארמניה לכבוש את הארץ וידעה לשמולהביא להסכמה בין פלגים מ 

 הרחבה למתעניינים  ת.רומיפריה המ האינטרסים של הממלכה ושמרה על קשרים טובים עם האי 

 

 ( 8193בנובמבר   10-ל 9- ן ה)הלילה שבי ליל הבדולח  – מושג
ברו  טשל רסיסי הזכוכית הרבים שהצום ביהודים. האירוה נקרא כך בהשבוע חל יום זה שבו נערך ברחי כל גרמניה פוגר

  ת של בתי מגורים, בתי כנסת, מוסדות ציבור ובתי עסק של יהודים תושבי גרמניה.יוגהזגועל הארץ כתוצאה מניפוץ 
הסיבה לפוגרום הייתה שהנהגה הנאצית לא הייתה מרוצה מתקדמות  ההגירה ההודית מגרמניה ודחיקת היהודים  

ניסה  צעיר יהודי 3819 לנובמבר 7-. בהודיתי-מהחיים הכלכליים ומכאן נבע הרצון להסלים את המדיניות האנטי
חתו בגרמניה הוגלתה השלישי. הוא עשה זאת בגלל שמשפ טעותו במזכיראך פגע ב  תפרגרמניה בצבשגריר להתנקש 

  8,000לכו נהרסם יתה האמתלה לתחילת הפוגרום אשר במהדי הנאצים וזאת הילפולין. אירוע זה עורר זעם רב בחו
   הרחבה למתעניינים    .2,500-2,00ומדן ההרוגים בתי כנסת, וא 1,406, תנויוח

   ואידך זיל גמור   –  יתבעבר ביטוי/מילה

נאמר לאחר שמלמדים דבר מה באופן כללי והלומד נדרש ". בעצמך  לך ולמדמושג בארמית אשר נעשה בו שימוש נפוץ ומשמעו "את השאר 

 ו. הפרטים בעצמיתר להשלים את 

    קריפטו   –ונח טכנולוגי מ

מטבעות מבוזרים או מטבעות קריפטוגרפיים הם אמצעים דיגיטליים  גם  נקראתחליף דיגיטלי לכסף המוכר לנו ה
להעברת ערך, לצורך מגוון שימושים שונים, כגון תשלום, שנוצרו באמצעים טכנולוגיים וערכם לא נקבע לפי ערך 

מטבע הקריפטו  לצורך יצירת  .סחורה או לפי קביעה של גוף מרכזי אחד, אלא לפי הסכמה בין רשת המשתמשים
 למתעניינים   הרחבהה ומכן השם. מענף במתימטיקה הנקראה קריפטוגרפי משתמשים בשיטות 

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

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