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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
111 

 ב מספרות לנו על האומה החזקה בעולם"מה תוצאות הבחירות בארה

 בעולם מנהיגות נשים

 הנשים המשפיעות בעולם

 | תמונות היסטוריות: 02 נשים פורצות דרך

 עשו שינוי: נשים משפיעות לאורך ההיסטוריה

Women In the World: 125 Women Of Impact - The Daily Beast 

http://www.thedailybeast.com/witw/galleries/2013/03/

-impact-of-women-125-world-the-in-women28/

4467a9b6602d-9fee-47b6-d73e-photos.html#945f0467 

 

 באירופה בהיסטוריה  כושלת מנהיגות

 אלף שנה של היסטוריה אירופית בשלוש דקות

 

 לאומיות ואנטישמיות באירופה המודרנית: 1111–1491

 

foreignaffairs.com - Foreign Affairs Magazine 

Foreign Affairs 

mari le pen Foreign Affairs 

 מארין לה פן

 ליטיקאיתפו

http://www.davar1.co.il/40602/
http://saloona.co.il/blog/125-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://saloona.co.il/blog/125-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.onlife.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/81933/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-20-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9A
http://www.msn.com/he-il/news/photos/%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/ss-BBhQFYB
http://www.thedailybeast.com/witw/galleries/2013/03/28/women-in-the-world-125-women-of-impact-photos.html#945f0467-d73e-47b6-9fee-4467a9b6602d
http://www.thedailybeast.com/witw/galleries/2013/03/28/women-in-the-world-125-women-of-impact-photos.html#945f0467-d73e-47b6-9fee-4467a9b6602d
http://www.thedailybeast.com/witw/galleries/2013/03/28/women-in-the-world-125-women-of-impact-photos.html#945f0467-d73e-47b6-9fee-4467a9b6602d
http://www.mako.co.il/hix-history/Article-85cb5bb50c44141006.htm
http://www.mako.co.il/hix-history/Article-85cb5bb50c44141006.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA:_1815%E2%80%931945
https://www.foreignaffairs.com/subscribe-foreign-affairs-233?cid=ppc-google_int_B-110115
https://www.foreignaffairs.com/
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היא , הידועה בשם מארין לה פן, מאריון אן פרין לה פן

מארי -אן'בתו הצעירה של הפוליטיקאי ז, פוליטיקאית צרפתייה

 ויקיפדיה .לה פן

 

National Front (France)  

Jean-Marie Le Pen: 'Only a bullet can stop me' – POLITICO 

French Jewish dilemma: Will it be kosher to vote for Marine 

 

Digitally Unconnected in the U.S.: Who's Not Online and  

 

 

  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%94_%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%94_%D7%A4%D7%9F
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Front_%28France%29
http://www.politico.eu/article/national-jean-marie-le-pen-france-national-front-interview-marine/
http://www.jpost.com/Jerusalem-Report/French-Jewish-dilemma-449489
https://www.ntia.doc.gov/blog/2016/digitally-unconnected-us-who-s-not-online-and-why
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 השמאלחדשות   -  :נושא 2פרק  

 הצרפתי  והאסלאם

  אירופה בסכנה נוכח אוכלוסייה מוסלמית קיצונית 

 מועמד השמאל הקיצוני בצרפת מתחזק על חשבון הפליטים

 מתאסלמת צרפת הצרפתי השמאל

 

http://www.globes.co.il/news/allresponses_g.aspx?did=1000999406
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3069782
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3069782
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  אירופהחדשות  -  :נושא 3פרק 

 מתאסלמת

 ?אירופה מתאסלמת פארנויה או אמת 

 אירופה מתאסלמת

 יהדות -? להתאחד או להתאסלם: השאלה באירופה

 זו רק אגדה? אירופה מתאסלמת

 

https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=6633236
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=3353
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=3353
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4755468,00.html
http://cafe.themarker.com/post/3186508/
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שנים   122חדשות  -  :נושא 9פרק 

 למרתין לותר

  Martin Luther; 10 :גרמנית)לותר  מרטין
היא מסה שכתב התאולוג  (Von den Juden und i(h)ren Lügen :גרמנית) "הודים ושקריהםעל הי" 

 .יהודיםשבה הוא מטיף לרדיפה קשה ואכזרית של ה, 2041בינואר  מרטין לותרהגרמני 

 על היהודים ושקריהם

 מרטין לותר : 1911-1191

 Martin Luther; 10 :גרמנית)לותר  מרטין

     

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9D
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10941
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 בנובמבר 11 חדשות  -  :נושא 1פרק  

 האש הפסקת יום
 

 ימי הזיכרון בעולם: מקומי, אזרחי והיסטורי - חינוך וחברה

חתמו נציגי גרמניה על הסכם שביתת נשק בקרון רכבת ביער קומפיין  9191בנובמבר  11-ב

הוארכה מספר  ,יום 11שנקבעה תחילה לזמן מוגבל של  ,קת האשהפס ... את מדינות. שבצרפת

 .פעמים

במלחמת העולם  הפסקת האשהוא היום בו נכנסה לתוקפה  (Armistice Day) שביתת הנשק יום

 .. סרביה, בלגיה, היום נחגג כחג לאומי בצרפת. 22:11בשעה  ,9191בנובמבר  11-ב, הראשונה

 פיקארדי של השושנים

 השושנים של פיקרדי | רגעים היסטוריים

Rose de Picardie version jazz - YouTube 

 (Roses of Picardy) "השושנים של פיקרדי"

Sinatra:Roses of Picardy 1962 - YouTube 

Frank Sinatra - Roses of Picardy - YouTube 

 

 השושנים של פיקרדי
1312 

0  

 amiמאת 

 שנים לפני 2

 מלחמת העולם הראשונה · העת החדשה · ב היסטוריה חברתית

 

 ".רגעים היסטוריים"עורך מגזין , עמי סלנט : מאת

 . בסקירה זו שילבנו את אהבתנו המשותפת להיסטוריה ולמוסיקה 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.1993375
http://www.historicalmoments2.com/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=MSCBi1i29wk
https://www.youtube.com/watch?v=_yNeT2FL0bk
https://www.youtube.com/watch?v=xirz4VMy5BQ
http://www.historicalmoments2.com/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99
http://www.historicalmoments2.com/author/ami
http://www.historicalmoments2.com/author/ami
http://www.historicalmoments2.com/category/social-history
http://www.historicalmoments2.com/category/minds
http://www.historicalmoments2.com/category/minds/ww1
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הוא ממוקם . צרפת חבלי הוא אחד מעשרים ושישה( Picardy  אנגליתב, Picardieצרפתית ב)פיקרדי 

 .בחלקה הצפוני של צרפת

הסום : שם הנהר שחוצה אותו-שכל אחד מהם נקרא על, פיקרדי בצרפת מורכבת משלושה מחוזות

(Somme),  האואז(Oise ) והאיין(Aisne .)ולא בנסיבות משמחות, נהר הסום הוא המוכר שבכולם .

במשך חודשים ארוכים ניסו . הקרב על הסום היה אחד הקרבות הגדולים במלחמת העולם הראשונה

תוך כדי כתישה הדדית והפצצות , אוגדות של הצבאות הצרפתי והבריטי לכבוש את הביצורים הגרמניים

קורבנות משני )!( ממיליוןשגבתה את חייהם של יותר , בתום כמה חודשי מלחמה נוראית. ותבלתי פוסק

 .ואפילו לא שיפרו את עמדותיהם, התברר שהכוחות התקדמו רק עשרה קילומטרים, הצדדים

חיילים בקרב  12,222) אתר הנצחה אוסטרלי לנופלים האוסטרלים בקרבות הסום : בצילום למעלה 

 !!(אחד

והונצחה , ל הסום הייתה לסמל לאיוולתה של המלחמה באשר היא ולסבל המיותר שהיא גורמתהמערכה ע

ובעיקר אתרי הזיכרון ושורות הקברים , אזורי הקרבות. בעשרות סרטים ודרמות טלוויזיוניות תקופתיות

 ( .זהרה רון , מקור וקרדיט )   פופולרייםהמשתרעות מלוא האופק הם אתרי תיירות 

אנגליה , שנים למלחמת העולם השנייה חזרו שדות הקטל של פיקרדי לתודעה של אירופה  011במלאת 

השיר הנוגה והנפלא מושמע בשבועות האחרונים , "השושנים של פיקרדי"השיר הלירי ב באמצעות "וארה

אלף חיילים אוסטרלים נהרגו  01) וגם בתחנות רדיו אמריקאיות ואוסטרליות  BBCבתחנות הדיו של ה 

 (.בקרבות הסום

חותמו  הותיר את , (Roses of Picardy")השושנים של פיקרדי", השיר שנכתב זמן קצר אחר הקרבות 

 Frederick)הוא נכתב על ידי קצין בריטי בשם פרדריק ודרלי . בדפי ההיסטוריה המוזיקלית של המלחמה

E. Weatherley )בינו לבין אלמנה צרפתייה שבביתה מצא מחסה  אהבה בהשראת סיפור, 0100-ב

לשיר אהבה ידוע אותו שרו חיילים שנפרדו מנערותיהם בדרך לשדות הקטל של  השיר הפך. מהקרבות

 .השיר הושמע רבות גם במלחמת העולם השנייה. המלחמה

וכדאי מאד  Roses of Picardy"אנו ממליצים על כמה גרסאות מוסיקליות של השיר הנוגה 

 ( .בסגנונות מוסיקליים שונים וחוויתיים)  לשמוע את כולן 

 . לפתוח רמקולים ליד המחשב או לענוד אוזניות כי אנו יוצאים למסע מוסיקלי ייחודי  ממליצים

 

Music by Haydn Wood 

with lyrics by Frederick E. Weatherley, 1916 

 גרסאות ווקאליות 

lyrics to Roses Of Picardy / Perry Como 

Vince Hill–  Roses of Picardy (8467) 

 קישור ישיר

 בובי דארין

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000837096
http://he.wikipedia.org/wiki/1916
http://www.youtube.com/watch?v=KdGIhnC-XCY
https://www.youtube.com/artist/vince-hill?feature=watch_video_title
https://www.youtube.com/watch?v=LJoWZR3rhJk
https://www.youtube.com/watch?v=LJoWZR3rhJk
http://www.youtube.com/watch?v=tsyNSieV-58
http://www.youtube.com/watch?v=tsyNSieV-58
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 גרסאות חצוצרה 

Roses of Picardy –Eddie Calvert  

 : אזיות נהדרות של השיר 'ג גרסאות 

 פרנקי ליין

Roses of Picardy-Buck Clayton and Orchestra 

featuring Frankie Laine, vocal,J.J.Johnson and Kai Winding, trombones 

Buck Clayton – Roses of Picardy.wmv 

 

Red Nichols and his Five Pennies – Roses of Picardy -1929 

George Shearing – Roses Of Picardy (live) 

Sidney Bechet – Rose de Picardie 

 קישור ישיר

 

 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=oHxhEBRppVU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk-508TcOQk
https://www.youtube.com/watch?v=Hk-508TcOQk
https://www.youtube.com/watch?v=cbIMZYYFI0M
https://www.youtube.com/watch?v=NmZnAAzKQ4E
https://www.youtube.com/watch?v=AZFUhDI9WaA
https://www.youtube.com/watch?v=AZFUhDI9WaA
https://www.youtube.com/watch?v=AZFUhDI9WaA
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  בקוף ניסויחדשות   -  :נושא 1פרק  

 השדרה חוט

 גידולי חוט השדרה

  אסור ומה לעשות לנו מותר מה חיים בבעלי ניסויים

 

 

  

 

 

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=5928
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 המוות סיבות חדשות  -  :נושא 7פרק  

 ביותרהנפוצות 

 סיבת המוות מספר 1 בעולם: סרטן

 סיבות המוות הנפוצות ביותר בישראל: סרטן, מחלות לב ושבץ

 סיבות מוות בישראל 

 פחד מוות: 12 סיבות המוות המובילות בעולם

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.israelilifeusa.com/in_the_world/4957
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=M&0r9VQ=EIDGL
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://healthy.walla.co.il/item/2956325
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 זרע תרומתחדשות  -  :נושא 1פרק  

 ,גנטיקה  בעולם
 הזרע העליון - כלכליסט

 תרומת זרע - בנק הזרע הרצליה מדיקל סנטר

  - בנק זרע - בדיקות גנטיות ואבחון העובר

 ,גנטיקה  בעולם זרע תרומת

10 Things Every Woman Should Know About a Man's  

   
 

  

 

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3512461,00.html
http://hmcsperm.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%96%D7%A8%D7%A2/
http://www.cryobank.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA+%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8.html
http://www.livescience.com/14422-10-facts-male-brains.html
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 הגילויים חדשות  -  :נושא 4פרק  

 צעירים ידי על בהיסטוריה הגדולים
 צעירים ידי על בהיסטוריה הגדולים הגילויים

 כניסיון אלא ככישלון לא שגיאות לראות היכולת היא יצירתיות

 יצירתיות היא היכולת לראות שגיאות לא ככישלון

 

  

 

 

http://www.pitgam.net/quote/78/1/
http://www.pitgam.net/quote/78/1/
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 לוחמותחדשות   -  :נושא 12פרק  

 העולם בצבאות

 "העולם רוצה ללמוד מישראל בנוגע לגיוס נשים לצבא" 

 וגברים נשים העולם בצבאות לוחמות

 חיילות בצבאות העולם, מיטב הסרטונים

 מהלוחמות ועד הפקידות: נשים בצבאות העולם, השוואה מקיפה

 העולם בצבאות לוחמות

http://www.israelhayom.co.il/article/182403
http://www.israelhayom.co.il/article/182403
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/video/Article-792f8df2a905a31006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-bdf31ee70091431006.htm
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 מונטאן איבחדשות  -  :נושא 11פרק  

 זמר יהודי

  - איב מונטאן .לב שבור איבו ליווי

 סימון סיניורה – ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/ סיניורה_סימון  

הביא את  אשר, יליד צרפת ממוצא פולני יהודיהיה קצין , מתורגמן שעבד בחבר הלאומים, אביה
 .איחוד שנמשך עד מותה, 2902בשנת  איב מונטאןנישואיה השניים היו לשחקן ... המשפחה 

 
 זמר יהודי מונטאן איב

איב  ,אחד הדמויות הידועות ביותר בתרבות הצרפתית Yves Montand (1921 – 1991) איב מונטאן

השניים פצחו ... היה קטן וכש ,יהודיתבשם איבו לוי למשפחה , באיטליה 2912נולד בשנת  מונטאן

 .. כאשר, מוביל כזמרופיאף נתנה לו את הזדמנותו הראשונה , ברומן

 

 

 

 

  

http://wildtipsy.com/iw/pages/1367021
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94
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 תלת הדפסתחדשות  -  :נושא 10פרק  

 מתכתית אבקה  מימד

 D SYSTEMS - YouTubeהדפסת מתכות בתלת מימד - 1

 הדפסת תלת מימד במתכות

 מתכתית אבקה  מימד תלת הדפסת

 ... - של חיל האוויר F15-מדפסות תלת מימד דואגות לתחזוקת מטוסי ה

 חדש בחיל האוויר: תדפיס לי מל"ט בבקשה - חדשות

 מהפכת הדפוס - אתר חיל-האוויר

 לראשונה: המריא מטוס קרב ובו חלקים מודפסים 

האוויר חיל פלסטיק מימד תלת הדפסת  

 D SYSTEMS - YouTubeהדפסת מתכות בתלת מימד - 1

 מתכתית אבקה  מימד תלת הדפסת

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHIoqn94Sq8
http://www.caliber.co.il/product/category/31/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA-DMS.aspx
http://www.caliber.co.il/product/category/31/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%AA-DMS.aspx
http://www.the3dzone.co.il/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93-%D7%93%D7%95%D7%90%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%94-f/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4684405,00.html
http://www.iaf.org.il/8694-46246-he/IAF.aspx
http://www.iaf.org.il/4404-41464-he/IAF.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=BHIoqn94Sq8
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 ייצור חדשות -  :נושא 13פרק  

 מימי תת חשמל
 

 מימי תת חשמל ייצור

 פטנט חדש מאפשר ייצור חשמל רב באופן פשוט וזול - גלובס

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001080745 

... צ "יח: צילום/ אוסטרליה  Carnegie Wave Energy ימיים תתמגלים  ייצור חשמל - 1120בנוב׳  13

 .באוסטרליה החשמלשיחובר ישירות לרשת  תת מימי "מיקרו גריד"על מנת לייצר 

 נורבגיה תהפוך לסוללת החשמל של אירופה - חדשות האנרגיה

www.energianews.com/article.php?id=6745 

שיחברו את נורבגיה לבריטניה ואירופה ויאפשרו  חשמלתכניות להנחת כבלי  - 1121בספט׳  13

מכל  הייצורוח שהיא מפתחת יקטינו את מאנרגיות הר חשמללה בנורבגיה בעת שיצור ... הזרמת 

 .להולנד ומתכננת עוד אחד לצרפת חשמל תת ימיבריטניה לפני השלמת הנחת כבל . ... סיבה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001080745
http://www.energianews.com/article.php?id=6745

