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מוזיאון הלובר (Louvre), הנמצא בלב פריז שבצרפת, 
שימש בעבר כארמון הפאר של מלכי צרפת. במקורו 

הוא נבנה ב-1190, בימי המלך פיליפ אוגוסט, כמצודה 
מבוצרת בגבולה המערבי של העיר, במטרה להגן עליה 
מפני מתקפות הוויקינגים. המבצר נבנה באזור שכונה 

Lupara, שמקורו האטימולוגי אינו ברור. סברה 
 lupus מקובלת וקרבה אטימולוגית למילה הלטינית

(זאב), מצביעות על הימצאותם של זאבים באזור. 
 lauer סברה אחרת היא שהשם נגזר מהמילה הפרנקית

או leower, אשר מציינת מקום מבוצר בצרפתית. 
פחות מ-400 שנים לאחר מכן, בימי המלך פרנסואה 
הראשון, נהרסה המצודה והחלה בניית הארמון, אך 

השם נותר. בעת המהפכה הצרפתית הפך הארמון 
למוזיאון, והוא נפתח לקהל הרחב בשנת 1793.
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שייקספיר המציא מילים חדשות רבות בשפה האנגלית. 
כ־1,500, למעשה. אחת מהן היא epileptic  (אפילפטי ). 
 alligator (להקיא ). אחרות הן  puking מילה נוספת היא

 (תנין ), skim milk  (חלב רזה ) ו–obscene  (גס, נתעב ). אבל 
לפני שאוברון אמר לפאק, במערכה השלישית של ”חלום 

 Then crush this herb into Lysander’s eye/” :“ליל קיץ
 Whose liquor hath this virtuous property,/ To take
 from thence all error with his might, and make his
 “eye” היתה המילה - “eyballs roll with wonted sight

והיתה גם המילה ”balls“, אך איש לא חשב לצרף אותן יחד 
למילה אחת. וזה, מתברר, לא עניין של מה בכך.
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לאחר ההורדה מחנות היישומים ורישום המשתמש 
היישום מוכן לשימוש. בתחילת השימוש ניתן לבחור 
מהיכן לייבא חברים על מנת שחווית השיתוף תהיה 

שלמה ומקיפה יותר. היישום מורכב מ-5 לשוניות:

FEED: דף הבית של היישום שבו יוכל המשתמש לראות את התמונות 
והסרטונים של כל האנשים שאחריהם בחר לעקוב.

EXPLORE: המשתמשים באינסטגרם בוחרים את התמונות הפופולריות 
ביותר של משתמשי האפליקציה ואלו מוצגים בדף אחד.

SHARE: דף זה מאפשר למשתמשים לשתף את התמונות שלהם. ניתן 
לצלם תמונות חדשות באמצעות היישום או להשתמש בתמונה 

מספריית התמונות בטלפון החכם. לאחר בחירת הפילטר הרצוי 
לתמונה, ניתן ללחוץ על ה-V הירוק ומשם לעבור לאפשרויות השיתוף.

NEWS: דף המרכז את כל העדכונים של רשת האינסטגרם: מי אהב את 
התמונות של המשתמש ומי עוקב אחריו.

USER: דף הגדרות המשתמש, בו ניתן להזמין חברים, לצפות בתמונות 
שהמשתמש אהב ולערוך את הפרופיל
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