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  בריטניה( 1888 –ריקה דרום אפ  1829) סר לורנס אוליפנט –אישיות  
נולד בקייפטאון   . ציונות בריטיהיה סופר, חבר הפרלמנט הבריטי, דיפלומט, עיתונאי, מיסטיקן וחובב 

.  למד משפטים באנגליה שהתעשרה מגידול צמחי תה.  טי. ה למשפחה מיוחסת ממוצא סקוקשבדרום אפרי

. התעניין מאד במזרח התיכון ובטורקיה. ולאחר ביקורו  בר הפרלמנט הבריטיח נבחר כ 1867בשנת 

מחיפה דרך  לת ברזל י ור. הוא הציע לסלול מסואף פרסם ספר עם רשמיו מהביק תהעות'מניבאימפריה 

רכבת   הוקמה בסופו של דבר    ולתעלת סואץ לעקבה ומשם תתפצל דרומה   טבריה ועמק החולה ועד דמשק 

לא   ותוכניתאבל . הוא ניסה לשכנע את הסולטן להקים סדרה של מושבות ומתוכניתהעמק על פי חלק 

לרוסיה ורומניה כדי לסייע   טיצא אוליפנביהודי רוסיה  1881-הפרעות שהחלו בבעקבות  התקבלה. 

ן לתוכניותיו לא  סירובו של הסולט. הוא פעל רבות לשכנע יהודים לעלות לארץ ישראל. למרות לפליטים

דרוזים, עזר למתיישבים  היה בקשר טוב עם הוהתגורר בחיפה.   1882מבר הגיע לארץ בנובויתר ועבר לחיות בארץ ישראל. הוא  

נסע    1885דצמברו. נפתלי הרת אמבר )מחבר ההמנון הלאומי(. הירבה לסייר בארץ וכתב רבות על ביקורירבים ומזכירו האישי היה 

לאחר מותה, נסע אוליפנט לארצות .  כרמל -דלית אלבנפטרה אשתו אליס   1886 בינואר 2-ב. קדחתב וחלו  כנרתב עם רעייתו לביקור 

ות לם אוליפנט חלה בדלקת ריאאו  להם נישאו ועברו ללונדון ורצו לשוב יחד לארץ ישרא  הברית, שם הכיר את רוזמונד דייל אוון

 הרחבה למתעניינים בביתו שעל הכרמל.  1900ונפטר, אשתו עברה לגור בשנת 

 קקיסטוקרטיה   – מושג

היא ממשלה המנוהלת על ידי האזרחים הגרועים ביותר, הכי פחות מוכשרים או חסרי   yKakistocrac באנגלית

הגרוע ביותר(  מעותושמש קקיסטוס המילה נגזרת משתי מילים ביוונית .17-מצפון. המילה נטבעה כבר במאה ה

יסטוקרטיה, שכן הקקיסטוקרטיה מייצגת את ההפך מאר   .שלטון הגרועים ביותר  – שלטוןשמשמעותו  קראטוסו

 . תפירושו "מעולה" ביווני אריסטוס
 :, המונח שימש לתיאור21-וה 20-במאות ה      

 

  .2018-ו 2017-כהונתו של דונלד טראמפ, והפך לוויראלי ב •
 .ז'איר בולסונארו תחת ממשלת ברזיל •
 .ווולדימיר פוטין בוריס ילצין תחת ממשלת רוסיה •
 .סיסי-פתאח א-עבד אל תחת ממשלת מצרים •
 .ממשלות שונות באפריקה שמדרום לסהרה •
  2018-בהבחירות הכלליות  לאחר  Pakatan Harapan ממשלת מלזיה תחת המפלגה •
 רטה ארודריגו דו  בפיקודו של ממשלת הפיליפינים •
 . זו לקטגוריהובנימה אישית אני מקווה שהממשלה החדשה שלנו לא תיכנס  •

  גיהוק או שיהוק?  – יתבעבר  ביטוי/ילהמ
שנקרא  מה  – פעולה בלתי רצונית של פליטת גזים מן הקיבה דרך הפה תוך השמעת קול -גיהוק 

 בסלנג גרפץ.
 . התפרצות בלתי רצונית של קול מהגרון עקב התכווצות של כלי הנשימה -שיהוק 

 

   קובוטים  –ונח טכנולוגי מ
ואחד ההיבטים בשימוש בהם הוא הבטיחות וזאת מכיוון  בתעשייה רובוטים 

חשמל, שהם מאד מסוכנים, יש להם כוח רב והם עושים משימות עם שימוש ב
שמים  חום, קור ולכן עלולים בטעות להרוג בני אדם שבסביבתם ומסיבה זו 

 רובוט נעצר. אותם במעיין כלובים. כאשר דלת הכלוב נפתחת ה
דם, הם יקרים  קובוטים הם רובוטים שיתופיים, והם בטוחים לעבודה לצד בני א

מות מגוונות  במידה משמעותית מרובוטים הם יודעים לבצע משייותר ואיטיים 
 למתעניינים  הרחבה בסביבת העבודה.

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

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