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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

 "שמחוני היה קצת בחור משונה: "גוריון-דוד בן: הסיפור המתועד

שנהרג בהתרסקות מטוסו  ,1956-אלוף פיקוד הדרום במבצע ב ,אסף שמחוניעל " תיק שמחוני"הסרט 

 .. בשובו ממסדר הניצחון

 6591  דיין משה גוריון בן יחסי

  - ר'מיכאל בריצ, גוריון-על משה שרת ודוד בן

 

 אלוף פיקוד הדרום ומפקד מבצע קדש, אסף שמחוני -

 עמוס כרמל  -אסף שמחוני  -אלוף הניצחון 

 - נימשה דיין ואסף שמחו, בן גוריון –בין האהבה והשנאה 

 שלא זכה לראות בהישג, "דשק"מפקד מבצע 

 הקרב האחרון. שמחוני

 כית'הצל עסקת הנשק "צה 0502ישעיהו גביש 

 מצרית -כוסלובקית'עסקת הנשק הצ

 

התחולל מרד של האזרחים ההונגרים נגד ההשפעה  1956

 .הסובייטית

 . ."ורדן לקרבותשנה  055 :קלחת של דם ואש"

 הדרך הבלתי נמנעת אל אסון הקרב על הסום

סופו של עידן התום: הקרב על הסום  

 הקרב על הסום 

 הראשונה העולם מלחמת הסום על הקרב

 החפירות מלחמת ורדן קרב

http://israelidocuments.blogspot.com/2016/08/blog-post_23.html
http://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=880900_sharett_new&act=show&dbid=bookfiles&dataid=2772
https://plus.google.com/108733568089008298612/posts/3QG4C2hqjud
http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=689007
http://mida.org.il/2014/09/05/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%95/
http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%96%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1114882
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95+%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A9+1956+%D7%A6%D7%94%22%D7%9C+%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA+%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7+%D7%94%D7%A6%27%D7%9B%D7%99%D7%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjX39P6hpHQAhUKkRQKHVXOCr4QBQgYKAA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%A6%27%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://mida.org.il/2016/08/12/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%9E%D7%A0%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9D/
http://mida.org.il/2016/08/12/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A0%D7%9E%D7%A0%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9D/
http://mida.org.il/2016/08/19/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9D/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9D
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 חפירות מלחמת

 0502 יולי, הסום על קרב במהלך, בשוחות בריטיים חיילים

 

 כוחות שני ניצבים שבה לוחמה של סוג היא חפירות מלחמת

 קו מחזיק צד כל כאשר, חזית קו של צדדיו משני זה מול זה

, משוחות מורכבים המגננה קווי. יריבו מול ארוך מגננה

 גדרות כגון ומכשולים( בלוקהאוס מסוג למשל) קלים ביצורים

 שטח" הקרוי, המגננה קווי שני שבין בשטח טים"ובזנ לתי

 באיום אלה מול אלה ירייה כלי מכוונים הכוחות". הפקר

 הן, בשוחות בהיותם יחסי באופן מוגנים הלוחמים. מתמיד

, הקרב שדה של הארטילריה סוגי מרוב והן קל נשק מירי

 סכנת בשל, התקדמות ללא, סטטי הוא הלוחמה ומתווה

 שימוש גם במונח נעשה לכן. השוחה יבתעז של החיים

 בעמדותיהם מחופרים צדדים שני שבו מצב לתיאור בהשאלה

 מלחמת[ 0.]אחרים בתחומים גם התקדמות ללא זה מול זה

 העולם במלחמת המערבית החזית את אפיינה החפירות

 של אחרות בחזיתות גם שימוש בה נעשה אך, הראשונה

 כגון, אחרות במלחמות וכן, גליפולי מערכת כגון, המלחמה

 השנייה הבורים מלחמת, הברית בארצות האזרחים מלחמת

 .יפן-רוסיה ומלחמת

 

 של הירי כושר התקדמות של תוצאה הייתה החפירות מלחמת

 הרג כושר, טווח, דיוק, אש קצב) ההתקפיים הנשק כלי

 המיגון בטכנולוגיית מקבילה התקדמות שתהיה מבלי( וחדירה

 שיטת גבתה הראשונה העולם חמתמל במהלך. והתנועה

 בקרב, הסום על בקרב עצום מידה בקנה קורבנות זו לוחמה
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, ועוד( הקרבות מן אחד בכל נפגעים ממיליון למעלה) ורדן

 מול בטוח מוות אל השוחות מתוך הסתערו חיילים כאשר

 מבלי וזאת האויב של ירייה מכונות וירי תיל גדרות מכשולי

 הקורבנות למספר. התקדמות מבחינת כלשהו הישג להשיג

 גז החדרת כגון המונית להשמדה נשק הפעלת גם תרמו הרב

 . הירודה ההיגיינה ורמת לשוחות רעיל

, בהן לישון, רב זמן בשוחות לשהות החיילים נאלצו לעתים

 מנת על. וכדומה בפצועים בתוכן לטפל, בהן ולאכול לבשל

, הטנק הומצא הראשונה העולם במלחמת הקיפאון את לשבור

 שטח למכשולי מעבר ממוגנת לתנועה מענה לתת אמור שהיה

 . והכרעה שטח כיבוש, הסתערות ולאפשר ההפקר

, עצמו את הטנק הוכיח לא עצמה המלחמה שבמהלך למרות

 את והפך הלחימה אופי את שינה הטנקים פיתוח המשך

 .רלוונטית ללא החפירות מלחמת
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 של ריההיסטוחדשות  -  :נושא 2פרק  

 היטלר פולקסווגן חברת

 נהגתה במוחו של היטלר "החיפושית"

 הממציא היהודי של החיפושית הגרמנית  

Volkswagen is founded - May 28, 1937 - HISTORY.com 

 | על ההיסטוריה של המכונית הגרמנית: החיפושית של היטלר

 תוכננה על ידי פורשה, פולקסווגן חיפושית נהגתה על ידי היטלר

 העסקים שפרחו בזכות הנאצים: סגרו עסקה עם השטן

 

 

.   

 

http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3362187,00.html
http://www.history.com/this-day-in-history/volkswagen-is-founded
http://www.ranlevi.com/texts/history_of_german_cars_text/
http://cars.walla.co.il/item/2517968
http://www.mako.co.il/hix-history/Article-28f0b40c96fb631006.htm
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 של האינטרנט חדשות  -  :נושא3פרק  

 internet of things הדברים
 internet of things הדברים של האינטרנט

internet of things 

 החשמל נורת דרך וירוסים הדברים של האינטרנט

 עובדות שלא הכרתם על מהפכת האינטרנט של הדברים | גיקטיים 17

 

Internet of Things – הגנה בסייבר בעולם ה-'אינטרנט של הדברים' | ... 

  "האינטרנט של הדברים והמובייל מגבירים את הפגיעות"

 איומי הסייבר והאינטרנט של הדברים - אנשים ומחשבים 

 

 

  

 

 

http://www.geektime.co.il/tag/internet-of-things/
https://www.geektime.co.il/17-amazing-facts-about-iot/
http://www.israeldefense.co.il/he/content/internet-things-%E2%80%93-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94-%E2%80%99%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%E2%80%99
http://www.pc.co.il/it-news/212771/
http://www.pc.co.il/editorial/225720/
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 ENERGYחדשות  -  :נושא4 פרק  

FOR TOMORROW  רהמח אנרגיית 
 קיימא בת לאנרגיה הדרך – אנרגיה

 / אנרגיה – הדרך לאנרגיה בת קיימא עד 0202

 קפיטל נייצ'ר משקיעה במתקן אגירה המשלב אנרגיות רוח ושמש

 בגרמניה הוכיחו: רוח ושמש מספיקים לייצור חשמל - כלכלה

 ושמש רוח אנרגיית

ENERGY FOR TOMORROW  המחר אנרגיית 

 

 מצבר - סולאר פנל

 אנרגיה סולארית | מערכת סולרית | מערכות סולאריות

 

  

    

     

 

 

http://www.sciam.co.il/archive/archives/766
http://www.tashtiot.co.il/2013/01/08/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA-70/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4294215,00.html
http://www.solarpanel.co.il/whatsolarpaneltoorder.html
http://www.sollan.co.il/catPage.asp?CategoryID=800
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 אנרגיותחדשות  -  :נושא 5פרק  

 המפרץ מדינות  מתחלפות

  - מדינות המפרץ בסביבה אסטרטגית משתנה

 השפעת פעילות האדם על איכות הסביבה

 שינוי אקלים וחוסן לאומי

 
 

  

 

. 

 

  

 

http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/%28FILE%291333456484.pdf
http://www.boker.org.il/meida/education/geography/ranienvil.doc
http://www.boker.org.il/meida/education/geography/ranienvil.doc
https://homocombustans.com/category/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/
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 מוזיקהחדשות  -  :נושא 6פרק  

BING CROSBY LYRICS - Deep In The Heart Of Texas  

 עמוק בליבה של טקסס

Bing Crosby And Woody Herman - Deep in the Heart of 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VQVeqzOiKc&html5=1 

Top Tracks For Bing Crosby 

 

 
  

   
 

 

  

 

 

http://www.azlyrics.com/lyrics/bingcrosby/deepintheheartoftexas.html
https://www.youtube.com/watch?v=2VQVeqzOiKc
https://www.youtube.com/watch?v=2VQVeqzOiKc&html5=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC2DCAFD62A2BCB40
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 חיים תוחלתחדשות  -  :נושא 7פרק  

 חברתיות ורשתות
 

 משתמשי פייסבוק חיים יותר : חקרמ

 כלכליסט -כוחה הלא ייאמן של חברות 

 מדע וסביבה -סגולה לאריכות ימים  -אושיית רשת  להיות: מחקר

 חברתיות ורשתות חיים תוחלת

  

  
  

 

 

 

  

 

 

http://www.mako.co.il/nexter-internet/social-networks-facebook/Article-64027d8f0242851006.htm
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3399712,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.3109922
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התאבדות  חדשות -  :נושא 8פרק  

 teen suicide clusterהנוער 

NEWSWEEK MAGAZINE 

Newsweek - News, Analysis, Politics, Business, 

NEWSWEEK MAGAZINE  ההתאבדות מגפת 

The Neglected Suicide Epidemic 

Why Suicide Has Become an Epidemic- 

After Rash of Teen Suicides in Palo Alto, the CDC Sends 

Teen suicide is contagious, and the problem may be 

 

 ות וניסיונות התאבדות בקרב בני נוערהתאבד

 ?למה הצעירים של היום כל כך בודדים: מגפת הבדידות

  .מגפת התאבדויות של חיילים| אחוזי התאבדות מזעזעים בצבא 

 בריאות -? איפה בעולם מתאבדים הכי הרבה: מגפה

 ארה"ב: 00 חיילים לשעבר מתאבדים ביום

 פיקוח נפש: על התאבדויות בצה"ל - nrg חדשות - צבא וביטחון

 מיפוי המתאבדים בצה"ל: רובם חיילים בתחילת השירות, 07% 

 אחוזי התאבדות מזעזעים בצבא

 חדשות -כל יום מתאבד חייל אמריקני : צבא במשבר

 בריאות -המקצועות עם הסיכון הגדול ביותר להתאבדות 

 
  

http://www.newsweek.com/
http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-neglected-suicide-epidemic
http://www.newsweek.com/2013/05/22/why-suicide-has-become-epidemic-and-what-we-can-do-help-237434.html
http://www.newsweek.com/after-rash-teen-suicides-palo-alto-cdc-sends-team-investigate-427383
http://www.newsweek.com/2016/10/28/teen-suicide-contagious-colorado-springs-511365.html
http://www.news1.co.il/uploadFiles/624706447124482.doc
http://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-0307cbffc7ac741006.htm
http://il.cchr.org/documentaries/the-hidden-enemy.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566959,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4504932,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/423/611.html
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2094948
http://il.cchr.org/documentaries/the-hidden-enemy.html
http://il.cchr.org/documentaries/the-hidden-enemy.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4240157,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4638721,00.html
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 יותר מרוויחיםחדשות  -  :נושא 9פרק  

 מותם לאחר
FORBES 2016 NOVEMBER 

Forbes Magazine 

  0215הסלבריטאים המתים המרוויחים ביותר של : ממשיכים לככב

  -ון לנון'ג, אלביס פרסלי, קסון'מייקל ג: האמנים המתים הכי מרוויחים

 מוזיקה -יח יותר מבחייו קסון מרוו'מייקל ג, שנה לאחר מותו

 

 5169הסלבריטאים המתים המרוויחים ביותר של : ממשיכים לככב

אבל הם ממשיכים להכניס , הכוכבים האלה כבר לא עימנו

נדייז 'מרצ, כרטיסים, סכומים יפים הודות למכירות תקליטים

מיהי החברה , מי כבש את פסגת הרשימה גם השנה. ועוד

ל מדען יהודי מפורסם ואיזה הישראלית שתרמה לרווחיו ש

 ?קומיקס אהוב יכניס בקרוב כסף מסרט תלת מימד

 
  

  
 

  

http://www.forbes.com/forbes/
http://m.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=EGIJJ
http://www.mako.co.il/music-news/world/Article-5f3ff0969cf3331006.htm
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1021,209,51111,.aspx
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 מרטיןחדשות  -  :נושא 12פרק  

 זרע חדש בנק ורשבסקי
 חדש בנק וורשבסקי מרטין

 מדוע נשים בישראל לא תורמות ביציות ומי משלם את המחיר

 נפתח בנק ביציות ישראלי באינטרנט - בריאות

 ביציות   בנק

 

  

   

http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2265776
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2748481,00.html
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 אפקט לקרח שיר חדשות -  :נושא 11פרק  

 החממה

 בגרינלנד קרח

 סדרי גודל של עצמים במערכת השמש

 -מצגת בגיאוגרפיה:אפקט החממה

 החממה אפקט לקרח שיר

 תמונות של קרח בגרינלנד
 כיסויי הקרח בגרינלנד ובאנטארקטיקה מאבדים קרח במהירות 

 מלכת הקרח: מסע של פעם בחיים לגרינלנד - חופש

 סיבה לדאגה? הפשרה חסרת תקדים של קרח בגרינלנד

  - גרינלנד: מסע חוצה כיפת הקרח

 מעטה הקרח בגרינלנד נמס בקצב המהיר אי פעם - מדע וסביבה

 השפעת שינוי אקלים על מערכות טבעיות

 העולמי האקלים ליציבות םהקרחוני חשיבות

 
  

https://sites.google.com/a/hadror.org.il/wiki/marecet_hashemes
https://sites.google.com/a/hadror.org.il/wiki/marecet_hashemes
https://www.youtube.com/watch?v=kqGG8P_dyBk
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A7%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%A0%D7%93&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1020&bih=457&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY0-vfkZHQAhVHvRQKHev2BLwQsAQITA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A7%D7%A8%D7%97+%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%A0%D7%93&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1020&bih=457&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY0-vfkZHQAhVHvRQKHev2BLwQsAQITA
http://www.hayadan.org.il/two-largest-ice-sheets-losing-ice-fast-011212
http://www.hayadan.org.il/two-largest-ice-sheets-losing-ice-fast-011212
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3526336,00.html
http://news.walla.co.il/item/2552965
http://www.gotravel.co.il/travel/?p=1236
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1785267
http://earthweb.tau.ac.il/content/climate-change-impact-on-natural-ecosystems
http://earthweb.tau.ac.il/content/climate-change-impact-on-natural-ecosystems
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