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 רספוטין את רצח מי

 

  ?מי רצח את גריגורי רספוטין
 סופה המר של האצולה הרוסית

 

 | רוסיה| סודות בפטרבורג 

 ביקורו של רספוטין בארץ ישראל ובירושלים

, לההשפעתו של רספוטין על החצר הייתה כה גדו

מעמדו הרם . שבהשפעתו הועלו והופלו אנשי ממשל בכירים

אויביו ניסו להכפישו בעיני . בחצר הצארים יצר לו אויבים רבים

באחד ממשתאות הניאופים שלו צולם . הצאר והצארינה

, הצילומים היו בלתי נסבלים. רספוטין על ידי צלם שארב לו

ות לעלות לרגל לאתרי הנצר: והצאר הטיל עליו משימה

, לרספוטין לא הייתה ברירה. ולהיטהר ,ירושליםהקדושים ב

ביקר גרגורי  0100רס של שנת בחודש מ פסחאובחג ה

 .ארץ ישראלרספוטין ב

הר עבר דרך ההר הקדוש  ,אודסהמסע הצליינות שלו יצא מ

הוא . הגיע לארץ ישראל לבנוןו רודוס ,טורקיהודרך  ,יווןב אתוס

ביקר במקומות הקדושים , עלה לירושלים ,יפונחת בחוף 

הוא התגורר בירושלים . מהומה גדולה, כדרכו, לנצרות ועורר

השתתף בטקסי חג  הוא .כנסיית הקברוביקר ב ,בית סרגייב

ויסורי החרטה על דרכו החטאה גרמו לו לחשוש , הפסחא

שבעזרתם השפיע על נשות , מאובדן הכוחות המיוחדים שלו

יצא אל  ,שמניםגת בעת ביקורו בכנסייה הרוסית של . רוסיה

, כל כך חריף, התגלותי, ושם פקד אותו אירוע אפיפני, הגן

אנשי הכנסייה הובילו אותו . שהוא התעלף לזמן ארוך

http://alaxon.co.il/article/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA/
http://alaxon.co.il/article/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA/
http://elinoarbareket.com/%D7%9E%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
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, ורוחו שבה אליו ,לאחר שהתאושש. לאכסניה במגרש הרוסים

והחליט לחזור לסנקט , החליט רספוטין שהאל מחל לו

 .פטרבורג

בכנסיות ובמנזרים ביקר גם , בעת שהותו בארץ ובירושלים

 .חברוןוב בית לחםהרוסיים שב

Was Rasputin murdered by MI6? - Spartacus Educational 

 

 אותו שונאים מדוע טראמפ

 ?למה כולם שונאים את דונלד טראמפ

 מדוע שמאלנים שונאים יותר

מדוע התקשורת הישראלית  שר סיבות מדוע שמאלנים העיפו מחייהם את מצביעי טראמפ

 שוברת שיאים של עוינות לטראמפ

 

 האיידס מגפת אפידמיה

 היקף המחלה בארץ ובעולם

 האיידס מגפת  ובעולם בארץ המחלה היקף

 

 ?האם איידס היא המחלה הקטלנית בעולם

 איידס - האתגרים הגדולים

 האם מגיפת האיידס בעולם תיזכר בהיסטוריה כמגיפה הנוראה מכולן

הגלובאלית מפני רעת האיידס מתמקדת ביבשת  עיקר הדאגה

 . השחורה

 1%החלקים הדרומיים והמזרחיים של יבשת זו מכילים רק 

-אך התחלואה באיידס שם מהווה כ, מכלל אוכלוסיית העולם

 . מכלל התחלואה העולמית 51%

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://spartacus-educational.com/spartacus-blogURL2.html
http://www.stips.co.il/ask/4300868/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4
http://mida.org.il/2016/12/03/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
http://mida.org.il/2016/12/03/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
http://rotter.net/forum/politics/22742.shtml
http://rotter.net/forum/politics/22742.shtml
http://www.aidsisrael.org.il/info/hiv_numbers
http://www.aidsisrael.org.il/info/hiv_numbers
http://healthy.walla.co.il/item/2884494
http://www.hayadan.org.il/aids-big-chalanges-2802091
http://www.tevalife.com/article.asp?id=2297
http://www.tevalife.com/article.asp?id=2297
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באיידס  5עד  4-איך ניתן להסביר את התחלואה הגדולה פי

יקה בהשוואה לזו במערב דווקא בחלקים הדרומיים של אפר

באופן מובהק באותן מדינות בהן מטעמי דת , אכן? יבשת זו

 . התחלואה נמוכה, ומסורת הגברים נימולים

, הסהרה-אלא שנתון זה אינו מסביר מדוע במדינות תת

אזורי , המגיפה הרבה יותר מהירה מאשר בהודו או באירופה

נראה תעלומה זו כ. עולם בהם לא שכיח מנהג מילת הגבר

נפתרת כשבוחנים את דפוסי ההתנהגות המינית במדינות 

בהודו ובאירופה מוסד הנישואין הוא עדיין . האמורות

במדינות אפריקניות , לעומת זאת. עד כמה שניתן...מונוגאמי

וזמביה מקובלת מסגרת רופפת יותר , ֶלסּוטֹו, קניה, כטנזניה

ש בה הגבר חי בעת ובעונה אחת עם שתיים או אף עם שלו

שאת -נראה אפוא שמגיפת האיידס מתלקחת ביתר. נשים

 .... במדינות בהן מערבבים מין בשֵאינֹו מינו

 

מספר היבטים גלובאליים של מגיפת האיידס ראויים לציון 

כשפרצה המחלה לראשונה  81-בתחילת שנות ה. ולהדגשה

בסוף שנת . היא יוחסה באופן מובהק לגברים הומוסקסואלים

מכלל המודבקים בנגיף ברחבי  48.5%ת נשים מהוו, 6111

ובתת היבשת האפריקאית נשים נׂשאות הנגיף מהוות , העולם

הנה כי כן שוויון מוחלט בין המינים . מכלל הנשאים שם 57%

המבטא בעיקר את העובדה שרוב ההידבקויות בנגיף בעולם 

ועובדה בולטת נוספת הנגזרת . מתרחשות בקיום יחסי מין

היא הירידה המתמשכת בגיל הממוצע , מהמסקנה האחרונה

הגיל , 11-בתחילת שנות ה. בעולם HIV-של הנדבקים בנגיף ה

 6116ואילו מאז שנת , שנה 11הממוצע של הנדבקים היה 

שנה מהווים כמעט  64עד  05צעירים בתחום הגילים של 

אכן המתירנות . מכלל הנדבקים החדשים בנגיף בעולם 51%
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, תחילים בגיל ההולך ופוחתעל פיה יחסי מין מ, המינית

מותירה רישומה בהורדה כה דרמטית של גיל הנדבקים 

 . בנגיף

  

 הטיפול התרופתי באיידס: כך הוא השתנה ב-09 השנה

 גפיים  תפקוד  ניילון סיבי

 

 הוא השם הקיבוצי שניתן ללשלשת של עופות ימיים (Guano :מספרדית) גואנו

 קנאביס -ה 'לשלשת עופות שתנפח לכם את הגאנג -" גואנו"

 

 בעולם רעילות מדוזות

 

 בעלי החיים הכי ארסיים בעולם - מסע אחר

 השחייה אסורה: החופים המסוכנים ביותר בעולם

 תמונות של מדוזות רעילות בעולם

 מדוזות קובייתיות

 מוות תוך 2 דקות: בעלי החיים הכי מסוכנים בעולם

ודובי קוטב בחוג ממבה שחורה במדבר סהרה , קובייתית באוקיינוס ההודי מדוזה

 .שלא כדאי שתלטפו במהלך הטיול שלכם בעולםחיות  5: הקוטב הצפוני
 

 תיירת מתה מעקיצת מדוזה קטלנית באי קופנגן בתאילנד

 למה המדוזות משתלטות על העולם

 

111 

  

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4885317,00.html
http://www.קנאביס.com/2013/09/%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%A9%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%A4%D7%97-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%94/
http://www.masa.co.il/xp.php?cid=1620
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3583715,00.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA+%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1hNPsjenQAhVDxxQKHbnkDKAQsAQINA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA+%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1hNPsjenQAhVDxxQKHbnkDKAQsAQINA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.mako.co.il/hix-nature/Article-18b7d4a32e65241006.htm
http://news.walla.co.il/item/2878082
http://news.walla.co.il/item/2878082
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2086091
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2086091
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מוזיקה חדשות   -  :נושא 2פרק  

 סקאלה מילנו

  באטרפלייס מאדם פוציני מילנו האופרה סקאלה מוזיקה

 ג'אקומו פוצ'יני 

 

באטרפליי מאדאם  

   

 

באיטלקית) באטרפליי מאדאם : Madama Butterfly) אופרה היא 

 יני'פוצ אקומו'ג מאת( מערכות בשתי במקור) מערכות בשלוש

 האופרה. אקוזה'ג וזפה'וג איליקה י'לואיג מאת ללברית שנכתבה

 עובד אשר, לונג ר'לות ון'ג מאת קצר סיפור על בחלקה מבוססת

 על אף האופרה נתבססה, כן כמו. בלאסקו דייוויד ידי על למחזה

0887) לוטי פייר מאת "Madame Chrysanthème" הרומן ). 

 

 07-ב לראשונה הבמה על עלתה האופרה של הראשונה גרסתה

 האופרה. שבמילאנו סקאלה לה האופרה בבית 0114 בפברואר

 ידי על רבה באהדה נתקבלה ולא מערכות לשתי מחולקת הייתה

 חדשה גרסה לאור יני'פוצ הוציא השנה אותה של במאי 68-ב. הקהל

 מאוד ארוכה הייתה שבמקור, השנייה המערכה זו בגרסה. ומשופצת

 שינויים בה נערכו וכן חלקים לשני חולקה, פרופורציות חסר באופן

 בברשה בבכורה, "באטרפליי מאדאם" החדשה בצורתה. נוספים

, גדולה הצלחה קצרה, קרושלניצקה סולומיה בכיכוב, איטליה בצפון

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95_%D7%A4%D7%95%D7%A6%27%D7%99%D7%A0%D7%99
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 יורק בניו אופרה במטרופוליטן והוצגה אירופה גבולות את יצאה ואף

 השנים במהלך בפרטיטורה שינויים וערך המשיך יני'פוצ. 0117 בשנת

 הגרסה" מקובלת כיום. שונות גרסאות נוצרו וכך הבכורה שלאחר

 נהוג שאותה המוכרת הגרסה היא, מערכות לושבש" הסטנדרטית

 .לבצע

 

 והיא האופרה של הברזל צאן מנכסי לאחד נחשבת כיום האופרה

 הוקלטה אף האופרה. בעולם האופרה בימות כל על קבע דרך מועלית

 מאריה של המופת הקלטות במיוחד לציון וראויות רבות פעמים

 ותחת פינקרטון דבתפקי גדה ניקולאי עם) באטרפליי בתפקיד קאלאס

 הראשי בתפקיד סקוטו רנאטה ושל( קאראיאן פון הרברט של שרביטו

 בתפקיד פנראי ורולנדו פינקרטון בתפקיד ברגונצי קרלו עם)

ברבירולי ון'ג סר של שרביטו תחת, שארפלס ). 

 

 האמריקני החוקר פי ועל, נגסקי בעיר מתרחשת האופרה של עלילתה

 בשנות בעיר התרחשו שאכן ועיםאיר על מבוססת היא גרוס ארתור

 היפנית האופרה זמרת. 01-ה המאה של המוקדמות התשעים

-ו'כצ ביצועיה בעבור עולמית בתהילה זכתה טאמאקי מיורה הנודעת

 פסל לצד, בדמותה פסל למצוא ניתן ואף, האופרה גיבורת, סאן-ו'צ

שבנגסקי גלובר בגן, יני'פוצ של  

Madama Butterfly 

Madama Butterfly (Better Quality) - YouTube 

 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=P_AcKrmweXU
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  הפצצות סוגי חדשות  -  :נושא3 פרק  

 החכמות
 החכמות  הפצצות סוגי

 הצצה לכלי הנשק המתקדמים :GPS כידון קסום" עם"

 נשק מונחה

 החלל כזירת קרב - דיגיטל

 כלי הנשק הקטלניים ביותר בעולם

 שינו את שדה הקרב: כלי הנשק הכי חכמים בעולם

 כלי הנשק החכמים של ישראל

 החכמות  הפצצות סוגי

  - כלי הנשק החכמים של ישראל

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4881583,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%94
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2943684,00.html
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-897c0490de20131006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-897c0490de20131006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-917ef60bf4ec531006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/war-games/Article-04ffe43ba18ab31006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/war-games/Article-04ffe43ba18ab31006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/war-games/Article-04ffe43ba18ab31006.htm
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חומרים דוחה חדשות  -  :נושא 4 פרק 

 מים

  חומר דוחה מים - המצאה גאונית

 חומר ) תרסיס ( דוחה נוזלים מים לכלוך

 חומר דוחה מים | ציפוי ננו משאיר יבש ונקי

 

 

   

     

 

 

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=20360
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjarfWOk-nQAhWKwBQKHbOgA5wQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fflix.tapuz.co.il%2Fv%2Fwatch-4364759-.html&usg=AFQjCNHBlMahBicKOhfLvfrE68MGId2mng&sig2=TNJVsJ32kN64_lJaTDmu_Q
http://www.mivnit.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9D.html
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 העסקים עתיד חדשות  -  :נושא 5פרק  

 באפריקה ישראל של

 אפריקה וישראל: תחילתה של ידידות מופלאה

 יחסי אפריקה־ישראל שבים לימי הזוהר

 ישראל אפריקה יחסי

 אודות אפריקה ישראל

 

 משלחת נתניהו לאפריקה: המון אנשי עסקים והוצאות 

 

 גלובס זירת העסקים של ישראל

 

 

 

  

 

http://mida.org.il/2016/06/26/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%94/
http://www.israelhayom.co.il/article/394371
http://www.israelhayom.co.il/article/394371
http://www.danya-cebus.co.il/about/about-africa-isreal/
http://www.danya-cebus.co.il/about/about-africa-isreal/
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3692209,00.html
http://www.globes.co.il/
http://www.globes.co.il/
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 צפוי מה חדשות   -  :נושא 6פרק  

 2912 בשנת
 

 תחזית כלכלית לשנת 2929 | גלובלי 

 ?האם כלכלת סין תתייצב או תגרום למשבר העולמי הבא

 

 ד 2929: תוספת של 1,999 ש' נטו למשפחה - כלכלה

 

 ?האם המחזוריות של שבע השנים תרסק את הכלכלה

 

 המשבר הכלכלי עד 2912? - כלכליסט

 

 המדינות הטובות ביותר בעולם - כלכליסט

 

 תחזית שנתית 2912 - טלנירי

 

 סין תהיה הכלכלה הגדולה בעולם עד 2912 אולם קצב הצמיחה

http://www.iglobali.com/?p=65120
http://www.kerenhagshama.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%95/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3855719,00.html
http://www.theta1.co.il/he-il/articles/article.asp?ContentID=1751
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3616469,00.html
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3678924,00.html
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=52&cat=3&id=80692
http://www.iglobali.com/?p=79880

