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 חדשות  השבוע -:נושא  1ק  פר

 אולימפיאדה

 סמל האולימפיאדה - מיון העתיקה לריו 6112

 

 א אחימאיר"אב

 

 0916, א אחימאיר"אב

אּול ֶגיְִסינֹוִביץ) א ֲאִחיֵמִאיר"ַאב   א ש   ביוני 6 ,ב"תשכ בסיוון' ה – 1897 בנובמבר 2 ,ח"תרנ בחשוון' ז ;'ַאב 

ברית הציונים ו ר"בית תנועת הנוער ,התנועה הרוויזיוניסטיתמנהיגיה הרוחניים של היה מ (1962

 :בהם ,פרותייםבשמותיו הסנודע גם  .ישראלי סופרו היסטוריוסוף ,פובליציסט ,עיתונאי ,הרוויזיוניסטים

 [1].ציון וסתם מקשן-אסיר. א ,אבא אריכא ,אבישי ,אבא סיקרא ,מדיני' א ,מערבי. א, גיא. א, שמאי. א

 .בוטינסקי לספרות ולמחקר'פרס זזוכה 

 אבא אחימאיר נלחם בבריטים למען הקמת המדינה

 

 ... .. אבא אחימאיר, ממנהיגי ברית הציונים הרוויזיוניסטים )נולד ב – 1962

 

 6600 יולי  חודש מהדורת  הדורות שרשרת

 שרשרת הדורות החדשה - יולי 6112

 דור בן ישראל    הדורות שרשרת

https://sites.google.com/site/olympicsi2016/home/hwlympydh-bt-htyqh/lmqwmwt-hykwn-z/sml-hwlympydh
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%27_%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%27_%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A0%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A0%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1897
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%9B%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%9B%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1962
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%A2%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%22%D7%90_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99_%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/238390
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/238390
https://tipid2.wordpress.com/2012/06/11/1962-%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%95-2/
http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/633/9122.asp
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 אבולה | שירותי בריאות כללית

 רעידת אדמה מעשה-אדם – אלכסון

 מכון דוידסון לחינוך מדעי -רעידות אדמה מעשה ידי אדם 
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http://moreshet-morocco.com/category/%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9/
http://moreshet-morocco.com/%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://dugrinet.co.il/blog/116
http://www.airforcesmonthly.com/
https://www.wired.com/2016/05/israel-can-customize-americas-f-35-least-now/
http://www.airforcesmonthly.com/
http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v315/n1/full/scientificamerican0716-40.html
http://www.haaretz.co.il/news/whatis/.premium-1.2457355
http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ebola.aspx
http://alaxon.co.il/thought/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%93%D7%9D/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D
http://www.hayadan.org.il/man-made-earthquakes-22071
http://blogs.scientificamerican.com/sa-visual/fracking-earthquakes-and-visual-storytelling/
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Drilling for Earthquakes - Scientific American 

Fracking Can Cause Earthquakes 

Drilling for Earthquakes - Scientific American 

Wastewater Injection Caused Oklahoma Earthquakes  

קידוחי נפט מגדילים את הסכנה לרעידות אדמה גם באזורים : גיאולוגים מזהירים

 הסכנה עלולה להתקיים גם באזור רמת הגולן. שאינם פעילים טקטונית

 מכון דוידסון לחינוך מדעי -רעידות אדמה מעשה ידי אדם 

 

666 

http://www.scientificamerican.com/article/drilling-for-earthquakes/
http://www.scientificamerican.com/article/fracking-can-cause-earthquakes/
http://www.scientificamerican.com/article/drilling-for-earthquakes/
https://www.scientificamerican.com/article/wastewater-injection-caused-oklahoma-earthquakes/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D
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 HISTORY  חדשות   -  :נושא 2פרק  

MAGAZINE BBC 

"Wilhelm Gustloff" was a German luxury liner converted 

M.S. Wilhelm Gustloff - GALLERY - Publications (historical) 

BBC History Magazine Subscription - Magazine Subscriptions 

BBC History Magazine: current issue | History Extra 

HISTORY MAGAZINE BBC 

https://www.pinterest.com/pin/221098662926672986/
http://www.wilhelmgustloff.com/gallery_publications.htm
https://www.buysubscriptions.com/print/bbc-history-magazine-subscription
http://www.historyextra.com/bbc-history-magazine/current-issue
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דחיינות  חדשות   -  :נושא3 פרק 

psychologies magazine    

pronunciation 

 איך לרפא דחיינות? - כלכליסט

psychologies magazine    pronunciation 

 טיפים להתגברות על דחיינות

 דחיינות והגורמים לדחיינות - קוגנטיקה

 דחיינות כרונית – לדחות לרגע האחרון - טיפול פסיכולוגי

 טיפים להתמודדות עם דחיינות

 איך לרפא דחיינות? - כלכליסט

 

Psychology Today: Health, Help, Happiness 

 Health Psychology - American Psychological Association 

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3389001,00.html
http://www.mako.co.il/spirituality-self-improvement/soul/Article-8e36f8cd0b61631006.htm
http://www.mako.co.il/spirituality-self-improvement/soul/Article-8e36f8cd0b61631006.htm
http://www.cognetica.co.il/causes-of-procrastination/
http://www.maane.co.il/%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
http://lisagrossman.com/articles/add-coaching/tips-dealing-procrastination/
http://lisagrossman.com/articles/add-coaching/tips-dealing-procrastination/
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3389001,00.html
https://www.psychologytoday.com/
http://www.apa.org/pubs/journals/hea/
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סמבה  מוזיקהחדשות   -  :נושא 4 פרק 

 עצובה

- Stan Getz & Charlie Byrd - Samba Triste. 

https://www.youtube.com/w

3pE3vSjc-atch?v=Ze 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ze-3pE3vSjc
https://www.youtube.com/watch?v=Ze-3pE3vSjc
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 herald חדשות   -  :נושא 5פרק 

tribune  1916  WW1 
Now isolated, Britain joins France at WWI centenary event 

Murphrees celebrate 50 years 

  
 

  

 

http://www.heraldtribune.com/article/20160701/api/307019927
http://www.heraldtribune.com/article/20031228/NEWS/312280916
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 הצועניםחדשות  -  :נושא 2פרק  

Italy: Inside a Gypsy Camp  

Italy Gypsy Trio - 

Tourists Almost Robbed By Gypsies (Romani , Roma)  

Siamo Tutti Rom - A story about romanian and romani 

Romanian Gypsy Child Thieves of Europe 

  - חדשות 6 - חיי הצוענים באירופה: קבצנות, עוני ורעב  

 באירופה הצוענים
 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=in26VJQSloE
https://www.youtube.com/watch?v=juQfrmDSZd8
https://www.youtube.com/watch?v=pfpLUmuIG2Q
https://www.youtube.com/watch?v=WSlV-qPCFK8
https://www.youtube.com/watch?v=nxDYyDnl_f0
http://www.mako.co.il/news-world/international/Article-66426e98726f141004.htm
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 הודו  חדשות  -  :נושא 7פרק  
 נרנדרה מודי

... כגון בזמן , אך ניתן למצוא אותה גם במקומות אחרים ,והודשיטת הקאסטות דומיננטית בעיקר ב

וארנה ... מערכת הקאסטות אינה מערכת , לכן בניגוד לטעות רווחת בשפת הדיבור ,כתקאסטה אינה 

 ... ,("דלית"שידועים כיום כ) הטמאיםנוספת מחוץ למדרג הווארנות והתחתית מכולן היא וארנת 

 

 שבטים במזרח הודו

 כת הטמאים ביהדות הדתית

 

 הודו: אלפי "טמאים" המירו דתם לבודהיזם - חדשות

 

 הטמאים כת  הודו

 מודי והמּוד ההודי -בעקבות הבחירות הכלליות בהודו - יותם יעקבסון

www.yotamjacobson.co.il/הודו- של-והמּוד -מודי- הכלליות-הבחירות-בעקבות  בהודו-

בראשותו של , אולם אז הקימה קואליציה בעוד הפעם, 96-בשנות ה ,בהודוכבר שלטה  BJP-לגת המפ

 ... זכייתו המרשימה של נרנדרה. המושבים בפרלמנט 541מתוך  686 -זכתה ב נרנדרה מודי

 

  

 

 

 

  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3905
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3905
http://www.hofesh.org.il/articles/woman/the-pariahs.html
http://www.hofesh.org.il/articles/woman/the-pariahs.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3405180,00.html
http://www.yotamjacobson.co.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%95%D6%BC%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95
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 המהגריםחדשות  -  :נושא 8פרק  

 נאורו לאוסטרליה

 אוסטרליה - מדינת כל מהגריה

 הפח של אוסטרליה": קמבודיה תשכן פליטים - חדשות

 האי נאורו באוקינוס השקט הסכים לקלוט מהצי האוסטרלי 637 פליטים

 הגירה לאוסטרליה

 אוסטרליה החלה "לגרש מרצון" מבקשי מקלט לדרום אסיה

 אוסטרליה - מדינת כל מהגריה - הארץ

 נאורו לאוסטרליה המהגרים

  

 

 טישמיותאנ  מהגריה כל מדינת - אוסטרליה 

 אנטישמיות באוסטרליה

 יהודים הותקפו באוסטרליה: "תחזרו לישראל!" - חדשות

 

 

 

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1827942
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575624,00.html
http://news.walla.co.il/item/113963
http://ausraelim.com.au/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94/
http://ausraelim.com.au/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94/
http://www.haaretz.co.il/news/world/asia/1.2652216
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1827942
http://ausraelim.com.au/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A6%D7%A2%D7%A7%D7%AA%D7%94/
http://ausraelim.com.au/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%A6%D7%A2%D7%A7%D7%AA%D7%94/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4731692,00.html
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 GAP טדחדשות   -  :נושא 9פרק  

 טראמפ דונלד

  ,עימות חריף בין דונלד טראמפ לסנאטור טד קרוז

  טראמפ דונלד GAP טד

http://www.haaretz.co.il/news/world/america/us-election-2016/.premium-1.2822821

