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 NYTIMES MAGAZINE חדשות   -נושא:  1פרק  
 

Guns in the US: The statistics behind the violence - BBC . 

 באמריקה רובים אלימות

 

 בארה"ב: הסטטיסטיקה שמאחורי האלימות
 

 תותחים בארה"ב: הסטטיסטיקה שמאחורי האלימות
2016בינואר  5 •  

 ַלֲחלֹוק •

 רויטרס

, הבטיח ברק אובמה לנקוט פעולה ביצועית להגדלת בדיקות 2016בשנתו השבועית הראשונה של שנת 

 .הרקע על רוכשי הנשק

 .הודעתו באה עוד שנה מדממת בארה"ב, שבה נהרגו אלפי אנשים ועשרות אלפים נפצעו מירי

ים שמאחורי האלימותהנה כמה מן הנתונים הסטטיסטי . 

 הנתונים הסטטיסטיים

, על פי "מאס 1,870בני אדם ונפצעו  475ירייה המונית, והרגו  372נהרגו  2002מאסיבי: בשנת  ירי

ירי המוני מוגדר כתקרית ירי יחידה אשר הורגת או פוגעת בארבעה  .קלייטר", שמקטלג אירועים כאלה

 .אנשים או יותר, כולל התוקף

 Tracker מאסה הירי :מקור

יריי בית ספר, על פי קבוצת קמפיין ייעודית שהוקמה  64בוצעו  2004 ירי לעבר בית הספר: בשנת

. נתונים אלה כוללים מקרים 2012בעקבות הטבח בבית הספר היסודי "סנדי הוק" בקונטיקט בשנת 

 .שבהם ירה אקדח, אך איש לא נפגע

 GunResearch מקור: בכל עיר עבור בטיחות

 -כיון האלימות, ו , על פי אר2015 -ידי כלי נשק ב  -בני אדם נהרגו בארה ב "על  13,286 :כל היריות

בני אדם נפצעו ]נתונים אלה אינם כוללים התאבדות 26,819 נתונים אלה עשויים לעלות על ידי כמה  .[

 .מאות, לאחר האירועים בשבוע האחרון של השנה נספרים
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 ארכיון אלימות באקדח :מקור

השנה האחרונה עבור סטטיסטיקה  - 2012-מספר מקרי הרצח לנפש בארה"ב ב  :כיצד משווה ארה"ב

בלבד 0.1לעומת  100,000-ל  2.9-יה, ב מזה של בריטנ 30היה כמעט פי  - דומה . 

 10% -באוסטרליה ו  18.2%בקנדה,  31%היו בנשק לעומת  60%, 2012מבין הרציחות בארה ב "

 .בלבד באנגליה

 . UNODC :מקור

 2011-ו  1968כך הרבה אנשים מתים כל שנה מירי בארה`ב, שמספר ההרוגים בשנים  העורף: כל

מיליון  1.4-היו כ  ,Politifact על פי מחקר של .מאפיל על כל המלחמות שנלחמו אי פעם על ידי המדינה

מיליון מקרי מוות בארה"ב בכל סכסוך ממלחמת העצמאות  1.2לעומת  ,מקרי מוות בנשק בתקופה זו

 .לעיראק

 . Politifact :מקור

ן בארה"ב, מיליו 300אין דמות רשמית אבל יש מחשבה להיות בערך  :המספר הכולל של אקדחים

 .זה כמעט אקדחים עבור כל גבר, אישה וילד בארץ .המוחזקים על ידי כשליש מהאוכלוסייה

והגנה  , הזכות להחזיק נשק נתפסת על ידי רבים כפי מעוגנת התיקון השני לחוקה האמריקאית :NRA -ה

כי החברות שלה זינק על חמישה  בחריפות על ידי קבוצות בלובי כגון איגוד הרובים הלאומי, אשר התפאר

 .מיליון דולר לאחר בית הספר סנדי הוק הירי

ארה"ב מוציאה יותר מ טריליון דולר בשנה להגן על עצמה מפני הטרור, אשר  :אקדח אלימות וטרור

 .הורג חלק זעיר של מספר האנשים שנהרגו על ידי פשע פשע רגיל

בני אדם מתו בממוצע מדי שנה  11,385 , והמועצה לענייני חוץ על פי נתוני משרד המשפטים האמריקני

2011 - 2001באירועי נשק בארה "ב בין השנים  . 

בני אדם בתקריות הקשורות בטרור 517באותה תקופה נהרגו בממוצע מדי שנה  , כאשר 2001הסרת  .

31התרחשה, מתוך החישוב מייצרת בממוצע שנתי של רק  11/11 . 

 

Miss America 2017 Contestants - Miss America 

 

 להתקלח מתי

When to take a shower 

The Best Time To Take A Shower, According To Science - 

 

 בעולם כריסמס עוגות
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Christmas cakes in the world 

 חיים לאיכות תורם גינה עם מוגן דיור

Protected living with a garden contributes to quality of life 

What Is the Evidence to Support the Use of Therapeutic 

 

 ?מהי הראיות לתמוך בשימוש בגנים טיפוליים לקשישים
 

טיפול בגננות מעסיק צמחים ופעילויות גינון בפעילויות טיפוליות ושיקום, וניתן להשתמש בו כדי לשפר 

של תושבי את איכות החיים של אוכלוסיית ההזדקנות העולמית, דבר שעשוי להקטין את עלויותיהם 

מחקרים ראשוניים דיווחו על היתרונות של טיפול בגננות  .יחידות דיור לטווח ארוך, מסייעת לדימנציה

והגדרות הגן בהפחתת הכאב, שיפור תשומת הלב, הפחתת הלחץ, אפנון של תסיסה, הורדת תרופות לפי 

ארצות הברית והן הדבר רלוונטי במיוחד הן ל .פסיכוטיות והפחתת נפילות-הצורך, תרופות אנטי

לרפובליקה של קוריאה, שכן ההזדקנות מתרחשת בקצב חסר תקדים, כאשר קוריאה חוותה חלק 

לתמיכה בתפקיד הטבע כמודל טיפולי בגריאטריה,  .מהעלייה הגדולה ביותר בעולם באוכלוסיות קשישות

חקרים דלילים רוב המחקרים הקיימים על הגדרות הגן השתמשו בתצוגות של טבע או של צמחים עם מ

עם כמה ניסויים קליניים מבוקרים המדגימים את ההשפעות  .המעסיקים גנים טיפוליים וחממות שיקום

החיוביות או השליליות של השימוש בהגדרות הגן לשיקום אוכלוסיות ההזדקנות, ניתוח כמותי נמרץ יותר 

מחקרים עתידיים על השפעותיהן סקירת ספרות זו מציגה את הנתונים התומכים ב .של היתרונות הוא מזמן

של הגדרות טבעיות על טיפול ממושך ושיקום של קשישים בעלי בעיות רפואיות ונפשיות המתרחשות 

  .לעיתים קרובות עם ההזדקנות

 גן טיפולי, שיקום, קשישים  :מילות מפתח

 

 לבישול עדיף זית שמן

Olive oil is better for cooking 

 

 ממושכת ישיבה

Long sitting 

 במעבדה קטלני וירוס

A deadly virus in the lab 
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 האם עדיף לבשל עם שמן קוקוס או שמן זית?
 

  האם עדיף לבשל עם שמן קוקוס או שמן זית?
  

  לניו יורק טיימס Scrivani אנדרו אשראי

  ?ש: האם כדאי לבשל עם שמן קוקוס או שמן זית

  .שמן זית במונחים של השפעות בריאותיות, עדיף לבשל עם . א

בהשוואה לכף שמן זית, כף שמן קוקוס מכילה כמות גדולה פי שש מכמות השומן הרווי, כמעט פוגשת את 

צריכת שומן רווי גבוהה נקשרה לרמות  .גרם שממליץ איגוד הלב האמריקני 13-המגבלה היומית של כ 

  .או "רע", אשר מעלה את הסיכון למחלות לב ,LDL גבוהות של

 רב בלתי רווי מועילמכיל שומן   ,תזונה לבבית בריאה ללבמן זית, מרכיב עיקרי של יתר על כן, ש

monounsaturated.  

בין השניים, שמן הזית הוא בחירה טובה יותר, שכן שומנים חד בלתי רוויים יכולים להשפיע לטובה על "

הלב כאשר אכלו במתינות וכאשר משתמשים בו כדי להחליף שומנים רוויים ושומני טרנס בתזונה 

מוקדם יותר השנה, הארגון  .בדוא"ל ,AHA בורשלכם", אומרת אנסמבל צ'מבלי, דיאטנית ודוברת ע

כי חזר חזק על הכוונה שלה לצרכנים להחליף שומנים רוויים עם שומנים לא רוויים כדי  המלצהפרסם 

הצרכנים נדרשו גם לזכור את התמונה הגדולה יותר של דפוס אכילה בריא  .לסייע במניעת מחלות לב

  .הכולל

 ,lauric יקרי של חומצת השומן הרווי בשמן קוקוס, חומצהבעוד שמחקרים מסוימים קשרו את הסוג הע

עם  .LDL או "טוב", כולסטרול, זה עדיין נראה להעלות את רמות הכולסטרול ,HDL לרמות גבוהות של

גדול מחקר . זאת, שמן קוקוס עשוי להיות בחירה טובה יותר מאשר כמה מקורות אחרים של שומן רווי

לות לב כמו סוגים אחרים של לא נראה להעלות את הסיכון למח  lauricמצא כי חומצה שנערך לאחרונה

  .חומצות שומן רוויות, כגון חומצה פלמיטית, אשר משמעותי בחמאה

A deadly virus in the lab 

 קטלני סופר וירוס שנוצר במעבדה
 

  ?מה הפיתוח האחרון

כעת מתנהל  .כדי להפוך אותו מידבק יותר H5N1 מדענים הולנדים שינו גנטית את נגיף שפעת העופות

איום נבזי שהורג את מחצית קורבנותיו,  ,H5N1 -מה שהפסיק את נגיף ה .אם לפרסם את התהליךויכוח 

מדענים ברוטרדם השתמשו  .מלהפוך למגיפה עולמית, הוא שעד כה לא ניתן לשדר בקלות מאדם לאדם

כדי לבחון את המתח שלהם, אשר מוטציה  ,בסוסים, אשר מחקים מקרוב את התגובה האנושית לשפעת

  .ת מוטס לאחר רק עשרה דורותלהיו
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  ?מה הרעיון הגדול

מוטס כדי להדביק  H5N1 מומחים אומרים כי, היו ?האם המחקר על איך להנדס וירוס קטלני להתפרסם

ביטחון של -ד"ר תומאס אינגלסבי, מנהל המרכז לביו .בני אדם, זה יכול למחוק את מחצית האוכלוסייה

רג, אומר שהמחקר לא צריך להיעשות מלכתחילה, שלא לדבר על המרכז הרפואי של אוניברסיטת פיטסבו

אחרים מגינים על עקרון חופש המידע ואומרים כי המחקר יאפשר לקהילה המדעית להתכונן  .פרסום

  .H5N1 למגיפת

  :צילום

  ?מחלת פטריית נחש: תסמונת האף הלבן לזוחלים
-fungal-https://blog.nature.org/science/2013/06/11/snake

reptiles-for-syndrome-nose-white-the-disease/ 

-toysrus.co.uk/toys/browse/toys/robotics/_/Nhttp://www.

102867 

 

 דינוזאורים דם קרציות

Blood Ticks and Dinosaurs 

מיליון שנה שאבו את הדם של הדינוזאורים 99תשוקות של   
-year-million-tp://www.sciencemag.org/news/2017/12/99ht

dinosaurs-blood-sucked-ticks-old 

 חדש בריטי דרכון

A new British passport 

 Australian Crocodile אוסטרלי קרוקודיל

 נוצרים ילדים עם דת אנשי

Clergy with Christian children 

 סובלים מגורשים מהגרים
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 USA Tax Reforms of USA של המס רפורמות

-https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2016/12/tnf

2017.html-for-expectations-reform-tax 

 בקטלוניה הבחירות תוצאות

Results of the elections in Catalonia 

-https://www.theguardian.com/world/ng

results-full-election-interactive/2017/dec/21/catalonia 

Charts: How Catalonia voted – POLITICO 

 

 Sexual harassment of youth נוער בני של מינית הטרדה

http://www.pamf.org/teen/sex/rape_assault/sexualharass.htm

l 

http://kidshealth.org/en/teens/harassment.html 

 Zoo in the world בעולם חיות גן

-most-best-the-of-http://www.escapehere.com/inspiration/10

world-the-in-zoos-fascinating/ 

10 of the Best & Most Fascinating Zoos in the World 
 

 וולניקי בהודו סטאן'ברג מהומות

 חלוקת הודו 

 

 נאורו מדינת

Jesus, according to the New Testament, in Bethlehem 
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 נאורו מדינת

 אחר אונליין: מסלולים והמלצות לטיול בנאורומדריך מסע  -נאורו 

 

 נמאס הפלסטיני הסיפור

The Palestinian story is fed up 

The Palestinians who didn't flee during the Nakba - Israel 

 

The Christian family refusing to give up its Bethlehem hill 

 

Trump administration is 'fed up' with Israel's refusal to build 

 

http://www.nytimes.com/2011/04/03/world/middleeast/03mi

deast.html 

 

 במוסקבה ונסון'ג בוריס

-johnson-http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/22/boris

moscow-threat-war-cyber-counterpart-russian-clashes/ 

 

Boris Johnson arrives in Moscow for 'vital' talks with Russia 
 

 משתנה יפו תקציב

Japan's budget is changing 
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-japan-style/travel/179315-and-https://www.rappler.com/life

2017-trip-tips-budget 

Japan 2017: 7 days for P40,000 and some change 
 

 ונצואלה בחירות

Elections in Venezuela 

Venezuelan regional elections, 2017 

 

Holidays and observances in Israel in 2012 - Time and Date 

 

 

000 
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 MQ25 מטוס תעופה חדשותחדשות   -  נושא: 2פרק  
Aviation News Aircraft MQ25 

 

המוביל בלתי מאויש תעופה  Stingray -MQ 25הנה הגשת בואינג לצי האמריקאי

 מערכת האוויר התחרות
 

  .מערכת מטוסים ללא טייס כבר חשפה MQ-25 בואינג של

  ,בדצמבר 14-מטוס תחת כיסוי מגן ב קניט את צורתו בטוויט מסתורי שכלל תצלום של לאחר שה

 MQ-25 Stingray כמתוכנן, בואינג חשפה תצוגה טובה יותר )עדיין חלקית( של ההגשה שלה לאוויר

  .(UCAAS) אוויר לא מאויש

(, הצי האמריקני מתכננת לרכוש 2018ינואר  3ם הצעות הסופי בשל ע) MQ-25 באמצעות התחרות

 ,F / A-18 Super Hornet יכולות תדלוק לא מאוישים כי ירחיב את טווח הלחימה של פריסת בואינג

יפעל מבסיסי קרקע וסיפון -  UCAASה . לוחמים 35C -Fרטיןולוחיד מ 18G Growler , -EAבואינג

ופורד עתידיות, וישתלב בצורה חלקה עם מעוט המטען  - הטיסה של נושאות המטוסים של נימיץ

כמה תדלוק אווירי  offload אינדוקציה של מזל"ט מיכל חדש יהיה .ומערכות ההשקה וההתאוששות

  .יצ F / A-18E / F Super Hornet חובות מ

אדמירל בדימוס  ,BD' Gaddis' שנה", אמר דון 90בואינג מספקת מטוסים לחיל הים כבר כמעט "

במהדורה שפורסמה  ,שמוביל את תוכנית מערכת התדלוק של ארגון טכנולוגיית הפאנטום של בואינג

אנחנו נהיה מוכנים לבדיקת טיסה כאשר חוזה . לנו אמון בגישה שלנוהמומחיות שלנו נותן  . "לציבור

  ." הפיתוח וההנדסה ייצור מוענק

משלים את הפעלת המנוע לפני היציאה לרמפה  UAS (Unelered Aerial System) -על פי בואינג, ה

  .לטיסות להפגנות הסיפון בתחילת השנה הבאה

  .ינואר 3ההצעות הן בשל  .וקטוברחיל הים הציג את בקשתו הסופית להצעות בא

, בואינג, ג' נרל אטומיקס, ו לוקהיד מרטין הם 2017עם נורת 'רופ גראמן נסוגה מן התחרות באוקטובר 

מטוסי  72-בצי האמריקאי יש דרישה ל  .שלוש חברת תעופה וחלל מתחרה על חוזה הפיתוח הראשוני

גמאות לעיצוב המנצח על מנת להעריך אם הזוכה מל"טים, אף על פי שהשירות יקנה בתחילה רק ארבע דו

 . יוכל לעמוד בכל הדרישות לפני שימסור את כל עסקאות הייצור הגדולות

  תמונה עליונה: צילום של בואינג מאת אריק שינדלבוור

 

000  
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 2017 באירופה אנטישמיות   חדשות -  נושא:3פרק  
Antisemitism in Europe 

 

 Rising Anti-Semitism in Europe: History Repeating Once ... 

 

“Welcome to Europe's 4 capitals of anti-Semitism 

 

History of antisemitism 
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 החדשות האמזונות  חדשות  -  נושא:4 פרק  
The new amazons 

New Amazons: Margaret Weis: 

 

What do the the Amazons think of their skimpier 'Justice 
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 השלישית העולם מלחמת פוטין חדשות  -  נושא: 5פרק  
Putin World War III 

Putin Is Preparing for World War III—Is Trump? - Newsweek 

 

World War 3: Putin reveals plans to develop NEW Russian 

arsenal amid global tensions 
 

World War 3: Putin responds to US threat with new anti-ballistic 

missile tests 
GLOBAL THREAT  

Why World War 3 could still happen in 2017 – threats from 

North Korea, Syria, Putin and Isis are worse than during the Cold 

War 

The world could be in even more peril than the Soviet vs West face-off during the 

Cold War 
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