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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

 

 ב"ארה בתולדות הגרוע הנשיא

 הנשיאים האמריקאיים ששינו את ההיסטוריה

 ?דירוג: מי הנשיא העשיר ביותר בתולדות ארה"ב

 "נחשפו מכתבי הזימה של "הנשיא הגרוע בתולדות ארה"ב

. 

 

 ההיסטוריה את ששינו הנשיאים: הרוגים מיליון חצי - אחת החלטה

 מלחמת לתוך עמוק ונכנס זרים בסכסוכים הברית ארצות את לערב לא שהתחייב הנשיא

 אחרי עשור במשך שרדף וזה, גרעינית מעצמות מלחמת שמנע הנשיא, השנייה העולם

 . בעולם הגדול טהטרוריס

  . העולמי היום סדר את ומתמיד מאז קבעו הלבן בבית שיושבים האנשים

 ההיסטוריה את ששינו הנשיאים: הרוגים מיליון חצי - אחת החלטה

 מלחמת לתוך עמוק ונכנס זרים בסכסוכים הברית ארצות את לערב לא שהתחייב הנשיא

 אחרי עשור במשך שרדף וזה ,גרעינית מעצמות מלחמת שמנע הנשיא, השנייה העולם

 היום סדר את ומתמיד מאז קבעו הלבן בבית שיושבים האנשים. בעולם הגדול הטרוריסט

 שבהם הבולטים עשרת את בחרנו, הברית ארצות לנשיאות 6306 בחירות ערב. העולמי

 

 בלהבות עלתה ויפן האישור את נתן טרומן' קולאז

 עשרות יגיעו אז, הקרוב שלישי ביום לשיאו עיגי רומני למיט אובמה ברק בין הצמוד הקרב

 הברית ארצות נשיא יהיה מי להכריע כדי הברית ארצות ברחבי לקלפיות אמריקאים מיליוני

 לפני עוד חלקם) בעבר החופשי העולם מנהיגי להיות זכו נשיאים 44. הבאות השנים בארבע

 גם היו אבל, מעותימש חותם להשאיר מבלי המעמד את ניצלו חלקם, (הוקם הלבן שהבית

 .היום גם חיינו על משפיעות שקיבלו שההחלטות כאלה

 (0145-0150) טרומן הארי

: צילום|  שיש נורא הכי במחיר - המלחמה את סיימה טרומן של ההחלטה טרומן הארי

wikimedia.org 

 במהלך ארטילריה כקצין שירת, חקלאים למשפחת בן, (דמוקרטי) 00-ה הנשיא: בקטנה הכי

 כספים ובזבוז זיוף, שחיתויות שחשפה ועדה בראש עמד כסנטור. הראשונה העולם תמלחמ

 .השנייה העולם מלחמת ניהול במהלך

http://www.mako.co.il/men-magazine/machismo/Article-7fd7cf29175ba31006.htm
http://www.mako.co.il/men-magazine/machismo/Article-7fd7cf29175ba31006.htm
http://finance.walla.co.il/item/3004995
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2375194
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 מלחמת באמצע, אחד יום אם עושים הייתם אתם מה אז? ההיסטוריה את שינה הוא איך

 משנים היינו אנחנו? החופשי העולם מנהיגי אתם ואילך זה שמרגע לכם מודיעים היו, עולם

 התכוון לא טרומן הארי אבל, שוויץ של בפסגות בר עיזי לגדל ועוברים להאנס השם את

 חשוב דיון מכל אותו שמידר, רוזולט פרנקלין של כסגנו שהושבע אחרי בלבד ימים 16. לברוח

 מהתקף נפטר הנשיא כי טרומן התבשר, התקופה כל לאורך פעמיים רק אותו לפגוש וטרח

 פרויקט" בשם סודית אחת כולל, הגזרות בכל, מהר לעניינים כנסלהי עליו היה עכשיו. לב

 .שלו הכהונה לשיא שתהפוך, "מנהטן

 

 להסתיים שעמדה, הנאצית גרמניה מול מהמערכה הגיעו טרומן מבחינת הטובות החדשות

 לא שממש, יפן של מכיוונה הגיעו טובות הפחות החדשות. מזהיר בניצחון שבועות תוך

 הזו בגזרה המלחמה כי העריכו צבא מומחי. האלמוני הסגן בפני זנבה את לקפל התכוונה

 אמריקנים חיילים מיליון כחצי של בחייהם לעלות ועלולה, לפחות שנה עוד להימשך עשויה

 של בקטע היה ממש לא שטרומן הוא בחשבון לקחו לא שהיפנים מה. דולרים ובמיליארדי

 הפשרה שהצעות אחרי, לאוגוסט 2-ב. ותרי הרבה לו התאים וגמרנו זבנג, ארוכות מלחמות

 ימים ושלושה, הראשונה האטום בפצצת הירושימה הפצצת על השיא הורה, נדחו שהעביר

 בליבה אווירית תקיפה על גם הורה הוא, הועילו לא אלו כשכל. נגסאקי על בשנית כך אחר

 .ידיים להרים היפנים הועילו לאחריה שרק, טוקיו של

 13 עד 23, בהירושימה אזרחים אלף 053 עד 13 של למותם יותהאחר? לו עלה זה במה

 ברחבי אחרות ומחלות מסרטן מוות על שהשפיעה רדיואקטיבית וקרינה, בנגסאקי אלף

 .הבאות השנים חמישים במשך המדינה

 

 במדינת בהכרה לתמוך טרומן החליט, הציוני ברעיון נלהב מאמין בתור: הישראלית הנקודה

, המדינה מזכיר של התנגדותו למרות קיבל הזאת ההחלטה את. 0141 במאי ם"באו ישראל

 . שכזה למהלך בתגובה ערב מדינות שיחטפו מהקריזה שחשש, מרשל' ורג'ג

 

 

 (0130-0131) פרסון'ג תומאס

 פרסון'ג תומאס. כיום אותה מכירים שאנחנו כפי הברית ארצות את יצר פרסון'ג תומאס

 

 הצהרת" מיוזמי, נפשות עשר בת למשפחה בן, (רטידמוק) השלישי הנשיא: בקטנה הכי

 ון'ג של הנשיא וכסגן וושינגטון' ורג'ג של המדינה מזכיר, יניה'וירג כמושל שימש, "העצמאות

 .אדאמס

 

, ענק וקניוני פוד פאסט של למעצמה שהפכה לפני הרבה? ההיסטוריה את שינה הוא איך

 הצהרת" מיוזמי היה פרסון'ג. הבריטי השלטון תחת לקולניות מחולקת הברית ארצות הייתה

 ולהקים, בצהריים התה מעול להשתחרר הקולוניות 00 של רצונן על שהכריזה, "העצמאות
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 זיהה, כנשיא בתפקידו כבר כשהוא, מכן לאחר שנה עשרים. עצמן משל ריבונית מדינה

 תל חופיב מיינסטרים נהיה שזה לפני הרבה, צרפתים על קומבינה לעשות הזדמנות פרסון'ג

 . אביב

 

 שהתחרו, והבריטית הצרפתית האימפריה בין אמריקה יבשת נחלקה 01-ה המאה בתחילת

 של בגודל עצום שטח עדיין נותר, בכוח מהבריטים שנפתרו אחרי. בעולם לשלוט בשאיפותיהן

, המפוזרות הקולוניות בין שהפריד, היבשת במרכז רבועים קילומטרים מיליון משני למעלה

, קנזס, אוקלהומה כמו מדינות בלי היום של הברית ארצות את לדמיין נסו. רפתיותצ בידיים

 די טוב) צרפתית בשליטה אותם לדמיין נסו עכשיו, מטקסס וחלקים מקסיקו ניו, מינסוטה

 השטחים? הצרפתים מבחינת הגדולה הצרה(. התעללות סתם כבר זאת, תפסיקו

, באזור שהתגוררו השחורים הפועלים מצד פוסקות בלתי למרידות נתונים היו שבבעלותם

 .חזרה עליו להשתלט בניסיון חיילים אלפי לאבד להם שגרמו

 

 עם הראש את לשבור לנו ותשאירו, דולר מיליון 05 קחו: פשוט היה פרסון'ג של הפתרון

, הכסף את לקחת מיהרו, הבאות לשנים לסמל שיהפוך במה, הצרפתים. האלה הנודניקים

 והדבר, שטחה את הברית ארצות הכפילה, מהעסקה כתוצאה. ולברוח הדגלים את לקפל

 . יפס'הצ של השם הוא בה שנותר היחיד הצרפתי

 

 מציאה מחיר עדיין. המודרנית הכלכלה של במונחים דולר מיליון 603-כ? לו עלה זה במה

 .בתמורה שקיבל למה בהשוואה

 מתן על דגש עם, פולחן פשובחו מהמדינה הדת בהפרדת דגל פרסון'ג: הישראלית הנקודה

 שנים 633 גם זה על החליטו לא עדיין היהודים במדינת כי, מצחיק שזה. ליהודים דת חופש

 .אחרי

 (0100-0145) רוזוולט פרנקלין

 wikimedia.org: צילום|  רוזוולט פרנקלים. ב"ארה כנשיא רצופות שנים 06 רוזוולט פרנקלין

 

 ביותר הארוכה הנשיא כהונת, יורק ניו כמושל ימשש, (דמוקרטי) 06-ה הנשיא: בקטנה הכי

 שנות תחילת של הגדול הכלכלי המשבר לפתרון הביא, (קדנציות 4) שנים 06 – בהיסטוריה

 .ילדים שיתוק מחלת בעקבות מנכות וסבל, "דיל ניו"ה תכניות עם 03-ה

 

 בריםד"ש הממשלה ראש כהונת על לומר נהג שרון אריק? ההיסטוריה את שינה הוא איך

 הראשונות בשורות בארים'הג בכנסת, נכון די זה תכלס". משם רואים לא, מכאן שרואים

 בנושאים דעתך את לשנות היכולת לעניין גם התכוון שהוא להיות יכול אבל, מסתירים תמיד

 העולם במלחמת להתערב שלא בדעתו מאד נחרץ היה, למשל, רוזוולט פרנקלין. שונים

:  קבע בו, הברית ארצות צבא של חדשים מגוייסים לפני םנאו נשא 0143-ב. השנייה

 היפנים, שהגורל חבל כמה". זרות במלחמות להילחם להישלח עומדים לא אתם, בחורים"



 Ω   ohm.ohd@gmail.comעולמית       דוד אוחיון   שבתבעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

, לדצמבר 1-ב הארבור פרל על המתקפה. אחרת מציאות יצרו, המודיעין לאזהרות והשאננות

0140. 

 

 על המתקפה אחרי באש עולה" האריזונ" האמריקאית הספינה הארבור פרל על המתקפה

 ב"ארה של הלאומי הארכיון: צילום|  ביפן בתגובה תקף רוזוולט. הארבור פרל

 

 במקום ביפנים לפגוע דרך וחיפש נקם לאחוז ברגע רוזוולט הפך, למלחמה תקיף ממתנגד

 כשהייתם בחינוכית שראיתם משהו כמו נשמע רק זה" )דוליטל של הפשיטה. באמת כואב

 על קצרצרים המראה ממסלולי כבדים הפצצה מטוסי המריאו בו תקדים חסר בצעמ, (קטנים

 שנתיים. האמריקאיים למפרשים הרוח את והחזירה טוקיו של בליבה פגעה, מטוסים נושאות

 עם הזה העניין שוב, כן) נורמנדי חופי על הרגלים חיל את למערכה רוזוולט שלח מכן לאחר

. המלחמה את סופית שהכריעה, בהיסטוריה הגדול היבשתית בפלישה( ומלחמות צרפתים

 לסבתא אם קורה שהיה מה בדיוק? סם הדוד את מעירים היו לא היפנים אם קורה היה מה

 .גלגלים היו

 

 .בקרבות חייהם את שקיפחו אמריקאים חיילים מיליון כחצי? לו עלה זה במה

 

 והציע, מדינה ובהקמת הציוני ברעיון תמך רוזוולט מהדיווחים חלק פי על: הישראלית הנקודה

 כל היה הרעיון. מקום לה לפנות כדי, השכנות למדינות ישראל מערביי חלק להעביר לבריטים

 .היום גם אותו לאמץ הסכים שליברמן טוב כך

 (0120-0125) לינקולן אברהם

 

 wikimedia.org: צילום|  לינקולן אברהם. העבדות את ביטל לינקולן אברהם

 

 מנהיג, מנכסיה שירדה אמידה איכרים למשפחת בן, (רפובליקני) 02-ה שיאהנ: בקטנה הכי

 .האזרחים במלחמת הצפון

 אדם כבני שלכם האפשרויות נחלקו 01-ה המאה אמצע עד? ההיסטוריה את שינה הוא איך

, להצביע, להתרושש, להתעשר יכולים הייתם, לבנים נולדתם אם. לשניים הברית בארצות

? שחורים נולדתם אם. 4-ל 6 בין עושים שהילדים הרעש על שכניםל ולחפור נפט לקדוח

 עד זאת כל. בית ואחזקת הסעות שירותי, הכותנה בשדות עבודה בין הסתכמה הבחירה

 העסקת על האוסר, לחוקה 00-ה התיקון לאישור והוביל, שנמאס החליט לינקולן שאברהם

 לאזרחים השנים במרוצת פכושה, פועלים מיליון 4 לחופשי השתחררו כך. כפייה עובדי

 .אובמה ברק, אחד בעתיד שיכתירו
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 נחרצות שהתנגד', בות ווילקס ון'ג בשם מתנקש ידי על נרצח לינקולן. בחייו? לו עלה זה במה

 .העבדים לשחרור

 

, 6331-ב הכנסת ראש יושב של הכתרתו לרגל פרס שמעון שנשא בנאום: הישראלית הנקודה

 של בהקמתה לתמוך, זכארי יששכר, יהודי ממוצא האישי אולרופ הבטיח לינקולן כי טען

 .כסף עולות לא שהבטחות לנו סיפרה תמיד לודמילה הדודה שני מצד. יהודית מדינה

 

 (0161-0101) קסון'ג אנדרו

 .בריטניה מול במלחמה כגנרל השתתף, (דמוקרטי) 1-ה הנשיא: בקטנה הכי

 היה מדינה הקמת של הזה העניין כל שותהאנו ימי בתחילת? ההיסטוריה את שינה הוא איך

 הזה העניין נגמר השנים עם. שלכם? קודם הכיר לא אחד שאף מקום מצאתם: פשוט מאד

 הסיפור גם היה זה. שם ישבו שכבר בנודניקים לטפל קודם נדרשתם, חדש מקום להקים וכדי

 שבו מקום שבכל רק, ולהתפתח לגדול שביקשה, הברית ארצות של הראשונות בשנותיה

 התכניות כל את עיכב די הזה העניין, ניחשתם כבר שבטח כפי. אינדיאנים מצאו חפרו

 שמאס אחרי, 0103-ב. במיוחד סבלני בחור היה לא קסון'ג ואנדרו, הנשיא של הגרנדיוזות

 ".האינדיאנים העברת" חוק את קסון'ג העביר, השבטים ראשי מול בדיונים

. לא אבל, מקיפות יותר הרבה השלכות היו הזה דימ המפורש שלשם לחשוב יכולים הייתם

 שטח כל לרכוש הזכות המדינה בידי ניתה ואילך יום שמאותו העובדה את סימל פשוט הוא

, למעשה הלכה, הברית ארצות ביצעה כך. הרחוק המערב בשטחי חלופה תמורת, אינדיאני

 שאנשים חשש ליב להתפתח לה ואיפשר, הדמוגרפיה את לחלוטין ששינה טרנספר של סוג

 מטעם שווה אזרחות לקבל האינדיאנים זכו 0164-ב רק. חיצים עליה יירו הראש על נוצות עם

 .הקונגרס

 .הברית ארצות ילידי של הנצחית בשנאתם בעיקר? לו עלה זה במה

 

 בתחילת האמריקאי המשטר על שהכבידו הגדולות ההלוואות אחת: הישראלית הנקודה

" לנקום" קסון'ג החליט מהעדויות חלק פי על". רוטשילד" בנקמ שנלקחה זו הייתה, דרכו

 ברשות מהבנקים הממשל כספי כל את כשהוציא, האחרון החוב תשלום אחרי במשפחה

 .חיסכון שבירת עמלת זה על ממנו לוקחים היו בישראל. המשפחה

 

 (0111-0111) וושינגטון' ורג'ג

: צילום|  וושינגטון. היום עד ב"בארה הנשיאים להתנהלות הטון את קבע וושינגטון' ורג'ג

timetoast.com 
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 במלחמת האמריקאיות הקולוניות 00 של העליון כמפקד שימש, הראשון הנשיא: בקטנה הכי

 .האמריקאית החוקה ועדת נשיא, העצמאות

' ורג'לג הייתה הראשון הנשיא בתור - בהתנהלות בעיקר: ההיסטוריה את שינה הוא איך

 יכול היה זה. אחריו שיבואו המשרה נושאי של הטון את לקבוע ילגיההפריוו וושינגטון

 אבל, לבנות פאות עם אנשים על ובדיחות סיגרים עישון, ערסל על בישיבה להסתכם

 סירב, (המשרה עבור לו שהוצעה המשכורת את דחה) בחינם לעבוד העדיף וושינגטון

 של הסמכויות אצילתמ הממשל שיטת של המודל את וקבע שלישית לקדנציה להמשיך

 שינוי עם. הזה המודל לפי להתיישר, ברירה בלית, נאלצו שאחריו האנשים. הברית ארצות

 .תופס פחות זה באמריקה איכשהו. בהתנדבות העבודה של הנושא, אחד

 

 כקונצנזוס מוגדרת שאינה כנשיא וושינגטון של פעולה כמעט אין. בכלום? לו עלה זה במה

 .לאומי

 שפטים לעשיית וקרא באנטישמיות דגל כי וושינגטון כלפי נטען בעבר: יתהישראל הנקודה

 שלח העצמאות מלחמת במהלך. מופרכות בשמועות שמדובר הסתבר בפועל. ביהודים

 לכל מוחלט פולחן חופש עם במדינה להתיישב להם קרא בה, ליהודים ברכה איגרת וושינגטון

 .הדתות

 

 (0130-0131) רוזוולט תאודור

 למדינה מחוץ סכסוכים לפתור כדי תפעל ב"ארה לפיה המדיניות את קבע רוזוולט תאודור

 wikipedia.org: צילום|  רוזוולט תאודור. אירופה את והרגיז

 מלחמת בסיום חלקו על לשלום נובל פרס חתן, (רפובליקני) 65-ה הנשיא: בקטנה הכי

 .קינלימ וויליאם הנשיא של וכסגנו יורק ניו כמושל כיהן, יפן-רוסיה

 ככה. איתו להתעסק רצה באמת לא אחד שאף בכך כל קודם: ההיסטוריה את שינה הוא איך

 השני הצד המקרים ברוב, "גדול מקל והחזק בשקט דבר" הוא לחיים שלך כשהמוטו זה

 החליט, מבית לאיים מי על לו נותר כשלא. המקל עם לעשות יודע אתה מה לבדוק לא מעדיף

 0134-ב לאומה שנשא בנאום. החוצה הרע והשוטר הטוב השוטר מודל את לקחת רוזוולט

 מדינות או כרוניות עוולות לתקן כדי בכוחה שימוש תעשה הברית ארצות כי רוזוולט קבע

 גם לפלוש חופשייה הברית ארצות הרגישה מאז. מתורבתת לא בצורה מתנהלים שאזרחיהן

 .שצריך כמו מתנהג שם שהנפט לבדוק כדי רק, עירק כמו למקומות

 

 הברית ארצות של ניסיון בהחלטה שראו, אירופה מדינות מצד ועלבון זעם? לו עלה זה במה

 .בעולם המשפיעות כמדינות מקומן את לתפוס

 

: אליו הקרב בצוות יהודי שכלל הראשון האמריקאי הנשיא היה רוזוולט: הישראלית הנקודה

 כבר זה אבל, חומוס אחלה ותלעש ידע גם הוא. והתעשייה המסחר מזכיר, שטראוס אוסקר

 .אחר סיפור
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 (6330-6331) בוש ווקר' ורג'ג

 ". העולם של האפלים כוחות"ב למלחמה יצא בוש' ורג'ג

 מרוץ אחרי לנשיאות הושבע, 40-ה הנשיא של בנו, (רפובליקני) 40-ה הנשיא: בקטנה הכי

 .במחלוקת ושנוי צמוד

. אותו ששינתה ההיסטוריה דווקא זאת, בוש של במקרה: ההיסטוריה את שינה הוא איך

 נושאי מלבד בדבר התעניין שלא, עולמיות לבדיחות מושא בעיקר בוש היה הדרך בתחילת

, בטרור עולמית במלחמה פתח הוא בספטמבר 00-ה אירועי בעקבות. וכלכלה פנים

 והשקיע ואפגניסטן לעירק שפלש אחרי. הלבן בבית שלו הקדנציות שתי את שאיפיינה

 קופת את והשאיר לטקסס פרש, לאדן בן אוסמה של באיתורו חיילים ואלפי דולרים מיליארדי

 את, האומלל חוסיין סדאם של לכידתו היה שלו ביותר הגדול ההישג. עצום גירעון עם המדינה

 .בתפקיד שלו היורש דווקא תפס הארכיטרוריסט

 

  מפטרלים אמריקאים חיילים. פוסקים בלתי קרבות של שנים 1 חיילים

, בעירק הרוגים 4,411, (באוקטובר 62-ל נכון) באפגניסטן הרוגים 6,304? לו עלה זה במה

 .למלחמה ליציאה והסיבות הקורבנות, המלחמה עלויות על ומחוץ מבית ביקורת

 

 כזכותה ל"צה בפעולות תמך. לישראל ביותר הידידותיים הנשיאים אחד: הישראלית הנקודה

 בתכנית בהתלהבות ותמך שלום פסגות במספר השתתף, עצמית להגנה ישראל של

 .ההתנתקות

 

 (0120-0120) קנדי ון'ג

 wikipedia.org: צילום|  קנדי ון'ג. גרעינית מלחמה מנע קנדי ון'ג

 הנשיא, בקונגרס וכנציג בוסטון עיריית כראש כיהן אביו, (דמוקרטי) 05-ה הנשיא: בקטנה הכי

 בצי חמושות מנוע ספינות כמפקד שירת, הברית ארצות בתולדות ביותר הצעיר הנבחר

 האמריקאית החלל תכנית את משמעותית קידם, השנייה העולם במלחמת האמריקאי

 יושב היה אחר נשיא אילו אבל, דרמטי קצת יישמע אולי זה: ההיסטוריה את שינה הוא איך

 או פייםג של יותר גדול מספר עם היום כאן מסתובבים שהיינו סיכוי יש, הלבן בבית בתקופתו

 אתר שאיתרו, ריגול מטוסי צילומי קנדי לידיו קיבל שלו הקצרה הקדנציה באמצע. ספייר ראש

 הייתה קנדי של צבאית תגובה. בקובה הרוסים ידי על שנבנה, בינוני טווח גרעיני טילים

 אי. בעולם הגדול הפצצות מספר עם המדינות שתי בין גרעינית למלחמה להביא עלולה

 .הברית ארצות של בגבולותיה רקטי גרעיני איום עם כהסכמה להתפרש עלולה הייתה תגובה

 

 לנהל ובמקביל, האתר על ימי מצור להטיל קנדי החליט, העולם פני על מרחף גרעיני כשאסון

 בהצעת. במיוחד מתוחים ימים 00 במשך לסוגיה שקט פתרון על הרוסים עם ומתן משא
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 בתמורה, ם"האו פיקוח תחת המתקן את לפרק קנדי הציע המשבר לפתרון שהביא הפשרה

 והעבירו המשבר את סיימו, התרצו הרוסים. לקובה לעולם לפלוש לא אמריקאית להתחייבות

 .המולקולות את לנו לפרק יוכל לא אחד אף שם לפחות. לחלל המעצמות מלחמת את

 

 נדיק של המדיניות אבל, לכך אחראי לבדו הטילים שמשבר בטוח לא? לו עלה זה במה

 .0120-ב בחייו להתנקשות כרקע, הערכות לפי, שימשה

 על ההגנה את והגדיר, ל"צה עם ההדוק הצבאי הפעולה שיתוף את יזם: הישראלית הנקודה

 הוגדלו כנשיא בתקופתו. הברית ארצות של ולאומית מורלית כהתחייבות היהודים מדינת

 הכור בבניית, לכאורה, הוצא הדוק אמריקני פעולה ושיתוף הסיוע תקציבי משמעותית

 .בדימונה הגרעיני

 

 (0110-6330) קלינטון ביל

: צילום|  קלינטון ביל. ב"ארה בכלכלת מהפך ויצר לשלום נובל פרס קיבל קלינטון ביל

wikipedia.org 

 עם הקדנציה את סיים, ארקנסו מדינת כמושל שימש, (דמוקרטי) 46-ה הנשיא: בקטנה הכי

 .היסטוריהב הגבוה הרצון שביעות מדד

 כשהפך, בכלכלה שיצר הגדול המהפך על יספרו האמריקאים: ההיסטוריה את שינה הוא איך

 של האמיתית החותמת אבל. בסיומה פחות לא עצום לעודף כהונתו בתחילת עצום גירעון

 בין אוסלו הסכם נחתם כהונתו בתקופת. הברית מארצות הרחק דווקא התבצעה קלינטון

 נובל בפרס זכה בעקבותיו, ירדן עם ההיסטורי השלום והסכם תהפלסטיני לרשות ישראל

 0) בארץ בביקוריו, רבין רצח בימי ביטוי לידי בא בישראל לעם ההדוק הקשר. לשלום

 .הישראלי ברחוב זכה לה ובאהדה( שנים 1-ב ביקורים

 

 את אפילו היום מסדר להסיר שהצליחה כזו, גדולה עולמית בהערכה? לו עלה זה במה

 .לווינסקי מוניקה פרשת

 

 בחירות בארה"ב: הנשיאים הכי גרועים 

 גרועים הכי הנשיאים

 שהשאירו בקודמים להיזכר הזמן זה, 44-ה הנשיא את בוחרים שהאמריקאים לפני רגע

 והעולם האומה על טראומתית חותמת

  

 בוש. וו 'ורג'ג: 0. מס

 שלו ההחלטות קבלת בראי דבר של בסופו תיזכר(  -0142) בוש ווקר' ורג'ג של הנשיאות

 העולמי הסחר מרכז על הקטלנית הטרור התקפת. 6330 בספטמבר 00-ב הטרור פיגוע מאז

http://news.walla.co.il/item/1364799
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 בטרור למלחמה רגע מאותו הפך שלה המוקד; בוש נשיאות של המסלול את שינתה והפנטגון

 הפכה, 6330-ב לעירק הברית ארצות של לפלישתה היתר בין שהביאה, זו מדיניות. בינלאומי

 בהיסטוריה ביותר המושמץ לא אם, פופולאריים הפחות הנשיאים לאחד בוש את

 .האמריקאית

 של כסנטור כיהן בוש פרסקוט סבו – השפעה רבת פוליטית ממשפחה בא בוש' ורג'ג

: ילדותו מאז הפוליטית בזירה מעורב היה הבן בוש. ב"ארה כנשיא כמובן כיהן ואביו קונטיקט

 הבחירות במסע. לתפקיד בשנית נבחר 0111-ב, טקסס למושל בבחירות ניצח הוא 0110-ב

: הרפובליקנית המפלגה של המסורתי השמרני לקו צמוד בוש נותר, 6333-ב הלבן לבית שלו

 בחירתו. פלותוה נשק על לפיקוח והתנגדות חזק צבא, מסים קיצוצי, קטנה בממשלה תמיכה

 זכה בוש. ניסיון של מימד סיפקה, כשותף, אביו כהונת במהלך ההגנה שר, ייני'צ בדיק

 .הנדרשים האלקטורים 613 מעל אחד קול, אלקטורים 610 עם בנשיאות

 

 שלדעתו בינלאומיות אמנות מספר של דחייה ב התאפיינה בוש של המקורית החוץ מדיניות

. מלחמה לפשעי בינלאומי דין בית והקמת קיוטו אמנת בהן, ב"ארה של האינטרסים את סתרו

 של עשורים לשלושה הבסיס, 0116-מ בליסטיים-אנטי טילים נגד מהאמנה גם נסוג בוש

 לאמנה להסכים רוסיה את לשכנע הצליח הוא, שני מצד. המועצות ברית עם גרעינית יציבות

 .להש הגרעיני הנשק מלאי את לצמצם ב"ארה ועל עליה כי שקבעה

 בקרב עצומה תמיכה בוש צבר, האיסלמי האיום את גילה כשהעולם, בספטמבר 00-ה לאחר

 לא לאפגניסטן האמרקאית הפלישה, זאת עם. בטרור במלחמה ופצח הבינלאומית הקהילה

 חוק" את העביר בוש. לאדן בן אוסמה מנהיגה ולכידת קאיידה אל לעצירת הביאה

 לערוך חדשים כוחות הביטחון לרשויות שמעניקה תטרוריסטי-אנטי חקיקה -" הפטריוטיזם

 .חשודים בחשאי ולהחזיק ולעצור משפטי צו ללא פשיטות

 במהלך ו,וסוריה ואירן, קוריאה צפון, לעירק המתייחס" הרשע ציר" המונח את טבע בוש

 נגדה שהאיום עד להמתין מוכנה אינה ב"ארה פיה על, " בוש דוקטרינת" על הכריז 6336

 האמריקאיים והצבאות בעירק מלחמה בוש הכריז 6330 במרץ 01-ב. מתקפה זמתויו, יגדל

 .בגדד את להפציץ החלו

 המשך. ביותר כמורכבת התגלתה השיקום תקופת אך, 6334-ב הסתיימה עצמה הלחימה

 המוצבים האמריקאיים הכוחות והגדלת, אזורי הכלל הפוליטי היציבות אי, בעירק האלימות

 איבדה ב"ארה אך, התעצמה הגרעינית אירן. תכלית חוסר של גוברת לתחושה הביאו באזור

 הגיעו בוש בנשיא התמיכה אחוזי. התיכון במזרח צבאית לפעולה שלה המיקוח קלפי את

 .כמותו נרשם שלא לשפל

, האזור עניי את חייהם את וקיפד 6335-ב אורלינס ניו את שפקד, הקטלני קתרינה הוריקן

 בקרב גם, ממשלו נגד חריפה ביקורת לעוד הובילו, המשבר תא בוש של הכושל וניהולו

. נשבר, משבר בעתות המדינה את להנהיג ביכולתו האמון. הרפובליקנית המפלגה

 שביטאה הפומבית התבטאותו דרך, הארץ כדור של האקלים מבעיות המופגנת התעלמותו

 שלה התיגר תוקריא רוסיה של התעוררותה לצד, בורות לומר שלא, מימדית חד ראייה

 האמריקאית ביוקרה פגעו, יחידה עולמית כמעצמה ב"ארה על האחרונה השנה במהלך

 שיטת קריסת -האחרונים החודשים של החריף הכלכלי המשבר. ומחוץ מפנים ובדימויה

 ייזכר בוש. האימפריה עידן תום אודות שיח הולידו כבר, הבורסה והתמוטטות המשכנתאות

 .העת באותה ב"ארה כמנהיג
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 הרדינג גמליאל וורן: 6. מס

 הרדינג וורן

 (AP) וזונות אלכוהול

 המפלגה מועמדות את וקיבל כסנאטור לכן קודם כיהן הברית ארצות של 61-ה נשיאה

 לא המפלגה שנציגי לאחר נבחר הרדינג. 0163 בשנת המפלגה בוועידה הרפובליקנית

 .כפשרה סומן והרדינג, מועמד על להחליט הצליחו

 אשפוזיו ואת שלו הלב מחלת את מהציבור מסתיר כשהוא לנשיאות בבחירות יצחנ הרדינג

 על והתבסס, ווילסון וודרו של הלאומים חבר מורשת את מחק הוא שלו בקמפיין. התכופים

 בבעלי סייג ללא בתמיכה התאפיינה כהונתו. אמריקאים פנים, שמרניים רפובליקנים עקרונות

 .עובדים של להתאגדויות חריפה והתנגדות ימוםהמינ שכר נושא קידום אי, עסקים

 הואשם, פורבס רלס'צ, צבא-יוצאי ענייני על מטעמו והממונה הרדינג של הקרוב חברו

 של סגנו התאבד, מכן לאחר קצר זמן. כך על אותו לגנות סירב הרדינג אך, שוחד בנטילת

 ומנהל דינגהאר של הטוב חברו גם שהיה, דוהרטי המשפטים שר גם ולאחריו, פורבס

 .שלו הקמפיין

 להגיש נהג בהם, חבריו עם פוקר במשחקי רב זמן בילה הרדינג, הלבן בבית בתקופתו

 חדר לשכור ונהג, פילגשים בשתי כלכלית תמך הוא. היובש תקופת למרות, רב אלכוהול

 והשערוריות השחיתויות כשרוב, לב מהתקף 0160 בשנת מת הוא. זונות הזמין אליו במלון

 .מכן לאחר רק צצו שלטונו יימ של

 

 ניקסון רד'ריצ: 0. מס

 (AP) שהתפטר הראשון הנשיא

 בוועדה כחבר, גדול קומוניסטים רודף בתור ובסנאט בקונגרס כהונותיו במהלך נודע ניקסון

 כי נטען בה פרשה נחשפה, ב"ארה נשיאות לסגנות מועמד כשהיה". אמריקאית-לא פעילות"ל

 להיות כשעמד אך, כסף אליו הוזרם דרכה פיקטיבית קרן הקימו עסקים בעלי ומספר ניקסון

 של" והרפובליקאי צנוע"ה החיים אורח על סיפר בו בטלוויזיה כובש נאום נשא, מוחלף

 .בו לתמיכה שהביא, משפחתו

 הפסיד יותר מאוחר ושנתיים, קנדי ון'לג הנשיאות על בהתמודדות 0123 בשנת הפסיד ניקסון

 -ב. סטריט בוול ד"עו להיות והפך מהפוליטיקה פרש הוא. יפורניהקל למושל בבחירות גם

 .לנשיאות המפלגה מועמדות את וקיבל לפוליטיקה שב 0121

 הסיכויים לבעל, לנשיאות הדמוקרטים כמועמד להיבחר שעמד, קנדי בובי נחשב שנה באותה

 במפלגה שררה הרצח ולאחר מתנקש ידי על נרצח קנדי אך, נשיא להיות ביותר הגבוהים

 .במרוץ האמפרי יוברט לבסוף לנצח לניקסון שאפשרה, ובלבול סערה הדמוקרטית

 לגשת היה אסור לאיש בהם בשבוע יומיים דרש הוא. וחשדן מתבודד ניקסון הפך הלבן בבית

 לפי וביטחון חוץ בנושאי החלטותיו את לקבל נהג ניקסון. מהקבינט מידע להסתיר ונהג, אליו

 .בממשלו הדומיננטי האיש שהיה, ר'קיסינג הנרי, לאומי לביטחון יועצו של המלצותיו
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' ורג'ג הדמוקרטי הסנאטור את שניצח לאחר, 0116 בבחירות לנשיאות שוב נבחר הוא

, בוושינגטון ווטרגייט למלון שפרצו רפובליקנים פעילים נעצרו הבחירות במהלך. גאוורן'מק

 לאחר שנתיים ובמשך לפרשה קשר כל הכחיש ניקסון. הדמוקרטית המפלגה מטה שכן שם

 במה עדויות ומנע פרוטוקולים מחק, ראיות טישטש, אליו הקשר והדיפת בטיוח התעסק, מכן

 ".ווטרגייט" כפרשת שנודעה

 בעניין החקירה את והעביר, קוקס יבלד'ארצ, הסנאט מטעם המיוחד התובע את פיטר ניקסון

 ונאלץ, הנשיא נגד חסר הדחה בהליך להח הנבחרים בית. המשפטים משרד לידי ווטרגייט

 הראשון לנשיא והפך ידיים הרים ניקסון. שוחד בעברות הואשם אשר, אגניו סגנו את לפטר

, אשתו את להכות שנהג כך על בשמועות גם נאבק ניקסון. שהתפטר ב"ארה של בהיסטוריה

 נשיאיםה כאחד זכור ההיסטוריההוא בראי. ממנו להתגרש שלא פעמים מספר שכנע אותה

 .המודרני בעידן ב"ארה של פופולארים הפחות

 

 רייגן רונלד: 4. מס

 (AP) הלבן בבית הוליווד  לשעבר ב"ארה נשיא רייגן רונלד

 את החל הוא. בתולדותיה הפופולריים אחד היה דוקא הברית ארצות של 43-ה הנשיא

 להצלחה זכתה לא שלו הקריירה אך, סרטים 50-ב והשתתף בהוליווד כשחקן שלו הקריירה

 הסנאטור של" המכשפות ציד"ל לסייע ונהג, השחקנים ארגון כנשיא גם שימש רייגן. רבה

 .בהוליווד לכאורה-קומוניסטים אחר, ארתי'מק

 מושל למשרת כשנבחר, הרפובליקנית במפלגה שלו הפוליטית הקריירה את החל 0122-ב

 לבית במירוץ קרטר ימי'ג תא והביס, 0113 בשנת המפלגה במועמדות זכה הוא. קליפורניה

 הנוכחי בקמפיין להישבר שעשוי שיא, לנשיאות שנבחר ביותר המבוגר לאדם הפך בכך. הלבן

 .מקיין ון'ג ידי על

. בו האומה תמיכת את שחיזק אירוע, התנקשות מניסיון רייגן ניצל, היבחרו לאחר חודשיים

 המשפט לבית ומינה נוקשה קפיטליסטי כלכלי בקו רייגן נקט הלבן בבית שנותיו במהלך

 האתני בסכסוך והתערב ף"באש הכיר רייגן, החוץ במדיניות. שמרנים שופטים ארבעה העליון

. מארינס חיילי מאות של חייהם את שגבה פיגוע לאחר משם הכוחות את הסיג אך, בלבנון

 כשהרווחים, באירן חומייני לשלטון נשק מכר בה, "קונטרס-אירן" בפרשת הסתבך רייגן

 את יזם גם הוא.בניקרגואה קומוניסטית-האנטי" קונטרס"ה מחתרת את למימון הועברו

 הגורמים לאחד הנחשבת תוכנית, סובייטים גרעיניים טילים ליירוט" הכוכבים מלחמת" תכנית

 .המועצות ברית לנפילת

 בפריחה התאפיינה שכהונתו, לשעבר הפוטוגני הקולנוע כוכב את לאהוב אהבו האמריקאים

 האהדה בין הפער בשל, במחלוקת שנוי לנשיא נחשב רייגן גם, לניקסון בדומה אך, ליתכלכ

 האיידס ממחלת כשהתעלם רבה לביקורת זכה רייגן. ממשלו של הכשלונות לבין זכה לה

 הברית ארצות את הותיר הוא, הכל מעל". מאלוהים עונש כנראה זה" כי אמר ואף, החדשה

. המתירנית הכלכלית והמדיניות משטרו את שאיפיין צריכהה עידוד בשל, ענק לאומי חוב עם

 ממחלת מעשור למעלה שסבל לאחר 10 בגיל מת הוא. הנוכחי המשבר לאבי נחשב זה חוב

 .האלצהיימר
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 קרטר ימי'ג: 5. מס

 קמפ הסכם חתימת על לשלום נובל פרס את קיבל  0111 מצרים עם השלום הסכם חתימת

 (AP) דיוויד

 מהנשיאים לאחד רבים בעיני נחשב, הברית ארצות של במספר 01-ה הנשיא, קרטר ימי'ג

 האידיאולוגיה, שלו החוץ מדיניות כישלון: לכך רבות סיבות למנות ניתן. שידעה הגרועים

 מעל. הכלכלית המדיניות וכישלון, עצמה הוכיחה שלא משבר בעיתות שלו מלחמתית-האנטי

 להרמות פעם לא גרמו הרסן משולחות רותיושאמי, תמהוני כנשיא ייזכר קרטר כי נדמה לכל

 של לעלייתו שהביא מה, שייצג הליברליים הערכים כלפי בציבור לטינה דבר של ובסופו גבה

 .לשלטון השמרן רייגן רונלד

 הוא.. שורשית למשפחה יה'ורג'בג קטנה בעיירה נולד( -0164) וניור'ג קרטר אירל יימס'ג

 נבחר קרטר. 0150-ב מת שזה לאחר אביו של יםהבוטנ חוות את לנהל וחזר בצי שירת

 מדיניות בסיום דגל ובכהונתו, הדמוקרטית המפלגה מטעם 0113-ב יה'ורג'ג מושל למשרת

 במועמדות קרטר זכה 0112-ב. אדם זכויות מנהיגי עם פעולה ובשיתוף הגזענית ההפרדה

 .פורד רלד'ג הנשיא את בבחירות והביס, לנשיאות מפלגתו

 להשבת זמנים לוח קבע הוא. בתחילה הצלחות כמה רשמה קרטר של ץהחו מדיניות

, נובל בפרס אותו שזיכה להישג אחראי היה, וכמובן לפנמה" פנמה תעלת"ב השליטה

 .דיויד קמפ של השלום להסכם והביא לישראל מצרים בין כשתיווך

 נתמבחי קולוסאליים כישלונות במספר זרועה בשלטון קרטר של האחרונה ששנתו אלא

 והסביר, הקומוניזם מפני מגלה שהוא הפחד על האמריקאי בעם נזף קרטר. חוץ מדיניות

 האמון. העולם ברחבי שלה האידיאולוגיה את" ייצא"ל ולנסות להמשיך יש רוסיה על מדוע

 .0111 בשלהי לאפגניסטן המועצות ברית כשפלשה התפוצץ בסובייטים קרטר שנתן

 בחר, "שניה וייטנאם מלמת" מפני וחששו קרטר של הפציפיסטית האידיאולוגיה במסגרת

 יצוא על אמברגו כגון דיפלומטיים עונשים -" קרטר דוקטרינת"ב לנקוט האמריקאי הנשיא

 לפלגים נשק ואספקת 0113-ב מוסקבה אולימפיאדת על חרם, המועצות לברית החיטה

 ברית לבסוף כשיצאה .צבאי עימות מכל נזהרה ב"ארה אך. הטליבן כגון, קיצוניים מוסלמיים

 על האיום של ראשיתו את וסימן, המדינה על הקיצוני האיסלם השתלט, מאפגניסטן המועצות

 .החופשי העולם

 הודח, ב"ארה של בריתה בן, והשאח האירנית המהפכה שפרצה לאחר": אירנגייט"ל ומכאן

 ירבס קרטר אך לגלות נמלט השאח. ישירות להתערב שלא שוב קרטר העדיף, מהשלטון

 של וקבוצה האירנים זעם את קרטר עורר, התרצה כשלבסוף. מקלט לו להעניק בתחילה

 בני 55 בשבי ולקחו בטהרן ב"ארה שגרירות על בתגובה השתלטו חמושים סטודנטים

, השבויים לחילוץ צבאי מבצע על קרטר הורה, נכשלו עמם ומתן המשא כשניסיונות. ערובה

 למנהיג שחלק והשבחים ביקורו את כללו קרטר של תאחרו חוץ הרפתקאות. הוא אף שכשל

 שר של והזמנתו, האב לאסד המופגנת וחיבתו בסוריה ביקורו, סונג איל קים דאז קוריאה צפון

 .ב"לארה אידיד פראח הסומלי המלחמה

 הנפט מחירי ועליית הגואה האינפלציה עם להתמודד קרטר התקשה, פנים מדיניות מבחינת

 שיעור, תקציבי גירעון, 63% בשיעור ריבית עם בשילוב זאת כל. ניתהאיר המהפכה בעקבות

-ה שנות בתחילת למיתון ב"ארה של לשקיעתה הובילו אלו כל. בצמיחה והאטה גבוה אבטלה

 את שנשא כמי קרטר זכור זה וברגע, 63%-ל מתחת של לשפל צנחה בקרטר התמיכה. 13
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. אותנו אופפים האמריקאית הרוח רמשב סממני: "עמו בני כנגד, המושמץ" החולי נאום"

 מאלו גרועות יהיו הבאות השנים חמש כי מאמין הציבור רוב, בהיסטוריה הראשונה בפעם

 הלקוי את תתקן לא שבעולם החקיקה כל. מצביעים אינם מהאמריקאים שליש שני. שחלפו

 ".באמריקה

 

 במעבדה בשר ייצור תזונהחדשות  -  :נושא 2פרק  

 ?האם בעתיד נאכל בשר מתורבת  

 זווית? | איך ייראה העולם ללא בשר

 כלכלה -זה לא הפתרון לרעב העולמי ? המבורגר סינתטי

 מכון דוידסון לחינוך מדעי -לאכול בשר בלי להרוג חיות 

 בקרוב נאכל בשר מבלי לפגוע בבעלי החיים

  ?האם זה אפשרי מבחינה מדעית -לגדל בשר במעבדה במקום בחווה 

 מה זה בשר מתורבת

 הרבנים ליאור, שרלו ואבינר: בשר מתורבת יהיה כשר, כנראה פרווה

 בקרוב בצלחת: שניצל ופולקע בלי להרוג תרנגולת

 הסטארט אפ הישראלי שמייצר עוף במעבדה 

 בשר מתורבת 

 

http://eureka.org.il/item/44582/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%A0%D7%90%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA
http://zavit.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%A9%D7%A8/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4417949,00.html
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.geektime.co.il/soon-we-will-eat-meat-without-harming-animals/
http://www.geektime.co.il/soon-we-will-eat-meat-without-harming-animals/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA
http://m.milog.co.il/%D7%91%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA
http://m.milog.co.il/%D7%91%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA
http://rotter.net/forum/scoops1/314291.shtml
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/676/070.html
http://www.mako.co.il/food-restaurants/restaurant-news/Article-48d0ab61c5ed551006.htm
http://www.mako.co.il/food-restaurants/restaurant-news/Article-48d0ab61c5ed551006.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA
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 אלכס קארפפלנטיר  חדשות  -  :נושא 3פרק 
 

 אלכס קארפל פלנטיר "מנכ

Alex Karp 

 ,מייסד פייפאל, יל'ופיטר ת אלכס קארפ

 

 הרוע של פסיכולוגיהחדשות  -  :נושא 4 פרק 

 (על הפסיכולוגיה של הרוע האנושי )בעקבות פשעי השנאה האחרונים

 הרוצחים שבינינו - פסיכולוגיה של הרוע

 פיליפ זימבארדו: הפסיכולוגיה של הרוע: איך אנשים רגילים 

    

     

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Karp
http://mifgash.info/?p=2403
https://www.youtube.com/watch?v=ZYN2RW6uw0A
https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil/transcript?language=he
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 מטען אוניות חדשות -  :נושא 5פרק  

 סולאריות מודרניות

 סוגי אוניות

 שטים אל המחר: כך יעבדו ספינות העתיד

 שוטי שוטי בעצמך: רולס רויס תשיק ספינה אוטונומית

 סולאריות מודרניות מטען אוניות

 

  

 

http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/news,92
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/news,92
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3644826,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3691635,00.html?path=4.Tech-3778.Technology.News
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 הזיופים תעשיותחדשות   -  :נושא 6פרק  

The Factory of Facts 

The Factory of Facts 

 פרשת כתובת יהואש :החלק הראשון -זיופים ארכיאולוגיים בהיסטוריה

 בחזרה לתקופת הפירמידות: דאסו סיסטמס

 תמונות של -זיופים ארכיאולוגיים

  ?כיצד מאמתים היסטוריה

 ארכיאולוגיה/היסטוריה 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.amazon.com/Factory-Facts-Luc-Sante/dp/0679746501
http://www.yekum.org/2012/09/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%90/
https://www.geektime.co.il/ds-systems-turns-giza-to-3d/amp/
https://www.google.co.il/search?q=-%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiP8_vQv9fQAhUJ7xQKHQD-BwkQsAQIMA
http://www.e-mago.co.il/article-1096.htm
http://www.mako.co.il/Tagit/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%2F%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
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 THE WORLD IN חדשות -  :נושא 7פרק  

2017 

THE WORLD IN 2017 ECONOMIST MAGAZINE   

   ... THE WORLD IN 2017 ECONOMIST  תמונות של 

The World in 2017 – The Economist Store & Economist 

The World in 2017 Gala Dinners | The Economist 

THE WORLD IN 2017 ECONOMIST MAGAZINE 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.google.co.il/search?q=THE+WORLD+IN+2017+ECONOMIST+MAGAZINE&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAlsmywNfQAhWEPhQKHSAXAQMQsAQIKQ
https://shop.economist.com/products/the-world-in-2017
http://www.economist.com/events-conferences/asia/world-in-2017-asia
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 טרידמי מוזיקה חדשות  -  :נושא 8פרק  

 'שוסטקוביץ
יצירותיו הגדולות הן  .היה מלחין רוסי בתקופה הסובייטית' שוסטקוביץ' דמיטרי דמיטרייביץ

תגובתו לחיים במשטר הסובייטי  ,מאז מותו. רביעיות המיתרים שלו 05-הסימפוניות ו 05

 .שנויה במחלוקת פוליטית ומוזיקלית

 Romance - Mark Ermler & Bolshoi Theatre Orchestra & Dmitri Shostakovich 

The Best of Shostakovich - YouTube 

Romance - Mark Ermler & Bolshoi Theatre Orchestra & Dmitri Shostakovich 

 הבקר זבוב' שוסטקוביץ דמיטרי

 www.classicalmusic דמיטרי שוסטקוביץ' - האתר למוסיקה קלאסית

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki6HXhtB7ug
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich
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 HIV  האיידס מחלתחדשות  -  :נושא 9פרק  

 מתמודדים כיצד   האיידס מחלת

 6116  תרופות   האיידס מחלת

 העוני: המחלה הקטלנית מכול 

  - מה הן המחלה הקטלנית

  - המחלות הנפוצות ביותר שעוד לא נמצא להן מרפא

 המחלות הקטלניות ביותר - ניוזבוקס 20

 ?האם איידס היא המחלה הקטלנית בעולם

 

 

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13241
http://medadv.info/iw/pages/310944
http://www.mako.co.il/health-magazine/articles/Article-da93c3a55b47c41006.htm
http://www.newsbox.co.il/20-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
http://healthy.walla.co.il/item/2884494
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ריפוי וטיפול חדשות  -  :נושא 11פרק  

 גנטי

 Gene therapy - גנטי טיפול

  - Gene therapyטיפול גנטי

   Gene therapy וירולוגיה  - וקסינציה

http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99_-_Gene_therapy
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 ביג דאטהחדשות  -  :נושא 11פרק  

FORBES MAGAZINE MAGIC LIP  BIG DATA 

 בנהיגה העתיד ניווט  

Lip Magic Rejuvenating Lip Balm | Lip Care | Charlotte Tilbury 

 

What's The Big Data Secret Behind Disney's Magic 

 

 

 

 

  

http://www.charlottetilbury.com/us/lip-magic.html
http://www.forbes.com/sites/teradata/2016/01/15/whats-the-big-data-secret-behind-disneys-magic-customer-experience/
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ניהול עסקים חדשות  -  :נושא 16פרק  

 מודרני

HARVARD BUSINESS REVIEW  NEW TIPS FOR BUSINESS   

 ?תורת השכנוע : כיצד תמכור את הרעיונות שלך לאחרים

 שפת גוף ותורת השכנוע

 ?תורת המכירות / שכנוע - להפוך את האפשרי למחוייב - איך לשכנע

 

http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Book.aspx?nBookID=101100363
https://www.youtube.com/watch?v=AtpR16m6Esc
https://www.youtube.com/watch?v=AtpR16m6Esc
http://convincing.eip.co.il/?key=3297
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 חדשות פסיכולוגיה היום -  :נושא 13פרק  

PSYCHOLOGIES MAGAZINE UK 

Psychologies Magazine - No. 136 How To Be Charming 

CHARM Psychologies Magazine 

 לצמוח ולזרוח - להקסים ולמקסם את החיים

 רטוריקה ולמקסם להקסים

Career Tips For Geeks: לא נולדתם עם זה? לא נורא: 11 טיפים ... 

https://pocketmags.com/psychologies-magazine
http://www.naturetouch.co.il/------
http://careertips4geeks.blogspot.com/2016/10/11.html

