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   ( 2010-9211) ריה לובה אליאבא –אישיות  

גר ולמד בתל אביב,   1924ץ, עלה לארץ בשנת ינולד במוסקבה בשם אריה ליפש

  יאב )ראששלו לאלי תעיבר 18להגנה וכאשר הגיע לגיל  הצטרף 1936בשנת 

. במלחמת העולם השניה התנדב  תיבות של "אבי הוא אליעזר ליפשיץ יוסף( 

ותחני השה לאחר תום המלחמה גויס לשירות תלצבא הבריטי ונמנה על יחידת 

הידיעות של ההגנה ואחר כך למוסד לעלייה ב' ועסק בהעפלה ובהכנת ניצולים 

פיקד על אניית המעפילים "חיים ארלוזורוב"  1947-ו 1946לה. בשנת להעפ

במלחמת העצמאות היה בין מלווי השיירות לירושלים ולאחר מכן גויס לחיל  

 אשכוללוי והיה לעוזרו של  1949הים השתחרר בדרגת סגן אלוף בשנת 

ב של פעילויות מגוון רלאחר שובו מלימודיו באנגליה עסק ב בסוכנות היהודית.

היה מזכיר בשגרירות ישראל  ו. היה בין מקימי העיר ערד, קליטת עוליםב

  1975-1965א"י ומפלגת העבודה בשנים כיהן כחבר כנסת מטעם מפ במוסקבה.

. כתב ספר בשם "ארץ ר והתעשייה. לאחר מלחמת ששת הימיםמש כסגן שר במשרד המסחלאחר מכן שי

לעתיד ארץ ישראל. בעקבות מלחמת יום כיפור התחזקה דעתו שלו ניתן יהיה  הצבי" שבו תאר את חזונות 

ברשימה עצמאית  11-התמודד לכנסת ה 1984להמשיך ולהחזיק בשטחים ובתושביהם וקרא לפשרה. בשנת 

בבתי ספר, בתי כלא ובמכללות וגם לימד   עסק בהוראה 80- אך לא הצליח לעבור את אחוז החסימה. בשנות ה

בריאותו התערערה והוא   2010א. בנת ם בעיירות פיתוח שונות. התנדב כסניטר בבית חולים הדסה בת"מבוגרי

  1979ת"א. הוא זכה בפרס ישראל על תרומה לחברה בשנת רומפלדור בטן ונטמן בבית העלמי 88נפטר בגיל 

זכה באות אביר איכות   זכה לתואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת חיפה, קיבל את אות הנשיא למתנדב,

משואות יום פרס בן גוריון על פועלו בקליטת עילה ונמנה עם מדליקי , זכה בהשלטון בקטגורית מפעל חיים

. על שמו נקרא הישוב  אילן-כה לתואר דוקטור לשם כבד מטעם אוניברסיטת ברז 2009-, וב2005-העצמאות ב

ר על שמו ובערים שונות יש ת, ישנם מספר בתי ספארק אליאב" ליד קרית גפבל כיש, הוקם דם "אליאב בח

 הרחבה למתעניינים  .אריה לובה אליאב היה חבר טוב של סבא וסבתא בטי וישראל זבדי רחובות על שמו.
 

  (1956)ספטמבר ה ימבצע תושי  – מושג

ע"י כוחות משותפים מצבאות בריטניה וצרפת נוסף במקביל למבצע קדש נערך מבצע 

על תעלת סואץ והשבת השליטה על התעלה   תה כיבוש והשתלטותישמטרתו הי

. במסגרת המבצע השתלטו הכוחות על הערים פורט פואד ופורט סעיד.  דינות אלהלמ

תה ים היה לובה אליאב( ומטרתם היאחד מהקצינים ישראליים )  3אל הכוחות הצטרפו 

הילה . הקצינים בעזרת בנו של ראש הקזהו מבצע תושייה ט סעידלחלץ את יהודי פור

נפש לעזוב בחשאי את מצרים ולהגיע  200-הילה שמנתה כמיהודי הק 67שכנעו 

שהוסוו כספינות   ספינות דיג 2לישראל. המשימה הוטלה על חיל הים, שגייס 

רט סעיד ובנמל פו  דמייל לפני פורט סעי 20אשר נפרדה מהם   איטלקיות, הן יצאו מחיפה ולוו ע"י ספינת טורפדו

בעזרת אסדות נחיתה של הצבא הצרפתי. זמן קצר לאחר המבצע הכוחות הצרפתיים  העלו אותם לאוניות

 למתעניינים  הרחבה רך הים.דמיהודי העיר לצרפת ב 170העבירו עוד  דבפורט סעי

 

   אשפרה – יתבעבר  ביטוי/מילה

כינוי המשמש במספר תחומים טכנולוגיים למכלול של תהליכים כימיים ופיזיקליים, המיועדים לשיפור תכונות 

המוצר. האשפרה מתבצעת בדרך כלל כשלב אחרון בתהליך הייצור. המילה אשפרה מקורה במילה אשפר 

ודרנית המושג שבלשון חז"ל הייתה כינוי לאדם המתקן מלבושים, מטליא בגדים ומשפרם. במשמעותו המ

 הרחבה למתעניינים  .משמש בעיקר בתעשיות הטקסטיל והבנייה

 

   אקתוןה   –ונח טכנולוגי מ
האקתון הוא אירוע יזמות אינטנסיבי, העושה שימוש בחוכמת ההמונים, בו  

המשתתפים מתחלקים לקבוצות חשיבה, היוצרות ומפתחות יחדיו רעיונות והמצאות 

די  פורצי דרך, במטרה לענות על אתגר אשר הוגדר על ידי מארגני ההאקתון או על י

המשתתפים. ההקאתון הוא אירוע תחום בזמן, הנמשך בין מספר שעות למספר ימים  

 למתעניינים  הרחבה. רצופים

 איל תמוז  - "בברכת "אם לא תשאל איך תדע
 

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