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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 שנים מלחמת גרמניה אמריקה 100

 תומס וודרו וילסון
 

 
 ".ן מחייבהגדרה עצמית איננה סיסמה, אלא עקרו"

 

בפברואר  3 - 1856בדצמבר  Thomas Woodrow Wilson:  28;באנגלית )תומאס וודרו וילסון

אוניברסיטת ב מדע המדינה, ופרופסור ל1921 - 1913בשנים  ארצות הברית( היה נשיא 1924

 .פרינסטון

 

 

 ."העבר את וותלע מאשר יותר קל דבר אין"

 ."אותו שכתב מי עם ולשוחח לראות יכול שאיני משום היא, ספר קורא שאני היחידה הסיבה"

 ."שוויון על מבוססת להיות חייבת חברות"

 ."ריקה קיבה על שכנו את לאהוב או תפילה לבית ללכת יכול לא אחד אף"

 ."אותה שאיבדה העשיר במדינה מאשר, חירות בה שיש ענייה במדינה לחיות מעדיף אני"

 ."חופשיים אנשים של ספונטנית בהתאגדות מושגת ביותר הגבוהה היעילות"

 הם האדם שבני העיקרון זהו, מאחרים יותר אחד משהו יש אם? אמריקה של בבסיסה עומד מה"

 ."עצמם על השולטים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/700/790.html
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Presidentwoodrowwilson.jpeg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%95_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 
 מוכן אני, שעה של נאום זה אם... להכינו כדי שבוע צריך אני, דקות עשר של נאום לשאת עליי אם"

 ."עכשיו כבר

 הלך שלא מי הוא וריאקציונר מספיק רחוק הלך שלא מי הוא שמרן, מדי רחוק שהלך מי הוא רדיקל"

 ."בכלל

 בה הדרך את לעצב יוכל בו מקום למצוא הרוצה העולם בכל אחד כל של בלבו נמצאת אמריקה"

 ."יבחר

 ."המכונית את לא ,הנהג את לעצור היא, מרוסנת בלתי בצע תאוות לעצור הדרך"

 ."לפעול כדי באנו, ולדעת לשבת כדי לעולם באנו לא"

 את לפניהם שתציג, כללית השכלה לקבל היא ראשון לתואר הלומדים עבור האוניברסיטה מטרת"

 ."החיים על הפועלים השונים הכוחות

 ."שוב להיבחר שראוי זה להיות לך קשה, שוב להיבחר בסיכוייך מדיי עסוק אתה אם"

 ."משהו לשנות נסה, אויבים לעצמך ליצור רוצה אתה אם"

 ."עבודה נעשית הקונגרס בוועדות אך, לציבור הצגה הוא בקונגרס דיון"

 ."משהו אותם ללמד רוצה ואני מורה אני שבלבי משום, רפובליקנים של מחברתם רב זמן נהנה אני"

, לאחרים ייעשה לא צדק אם כי טבהי מבינים אנו ולגבינו, אינטרס לאותו שותפים בעולם האנשים כל"

 ."לנו גם ייעשה לא הוא

 ."הצודק ועל הנכון על שיתבסס חדש בינלאומי לסדר שואפים אנחנו"

 ."מחייב עקרון אלא, סיסמה איננה עצמית הגדרה"

 ."הדיכוי הוא מהפכה של הזרע"

 חולות על ישענו וםהשל תנאי שבו מר וזיכרון טינה יותיר... המפסידים על כפוי שלום שהוא ניצחון"

 ."מעמד להחזיק יכול שווים בין שלום רק. יציבים ולא נודדים

000 

 1918 – 1917 של התמורה

 

 : ותוצאותיה הראשונה העולם מלחמת מהלך את ששינו התפתחויות שתי חלו 1917ב

 

 באפריל הראשונה העולם למלחמת ב"ארה כניסת          –

 

 . ברוסיה המהפכהו של הצבאית התמוטטותה          –
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 : רוסיה התמוטטות

 

 צבא לה שהיה רוסיה לעומת, חזיתות בשתי מלחמה לנהל הצליחו הונגרים-והאוסטרו הגרמנים

 לכל הגיעה ולא כשלה הצאר מדיניות. תמידי באופן בציוד ממחסור שסבלו אדמה מעובדי שהורכב

 ליברלים אצילים של זמנית בממשלה תמכה הרביעית והדומה מכיסאו הצאר ירד מרץ באמצע. הישג

 דומה אך, בגליציה חדשה חזית החדשה הממשלה פתחה ביולי. הבינוני מהמעמד ואינטלקטואלים

 – לנין י"ע 1917 ביולי למהפכה ניסיון היה) במהפכה והן במלחמה הן לעמוד יכלה לא רוסיה כי היה

 7-ל 6-ה שבין בליל. במהרה ררלהתפו החלו הרוסיות הארמיות(. לפינלנד ברח ולנין נכשל זה ניסיון

 בשליטת העיר:   חדשה למציאות פטרוגראד התעוררה המחרת ביום, הפיכה ביצע לנין בנובמבר

-ברסט הסכם סיים 1918 המרץ 3-וב גרמניה עם שלום בשיחות טרוצקי פתח בדצמבר. הבולשביקים

 .וגרמניה רוסיה בין המלחמה את ליטובסק

 

 למלחמה יוצאת הברית ארצות

 

 שמסביב בים סוחר-אניית כל התראה ללא להטביע שבכוונותיה הכריזה גרמניה 1917 ינואר סוףב

 הקשרים ניתוק על הורה ווילסון הנשיא. התיכון בים ולאיטליה לצרפת ומסביב הבריטיים לאיים

. וגבר הלך גרמניה על הכעס.  האמריקאיות האוניות כל חימוש על ובנוסף גרמניה עם הדיפלומטיים

 .גרמניה על מלחמה להכרזת הקונגרס תמיכת את הנשיא השיג באפריל 2-ב

 

 היסטוריה פוליטית: סוגיות במהלך מלחמת העולם הראשונה

 היסטוריה פוליטית של זמננו: סיומה של מלחמת העולם הראשונה

 היסטוריה פוליטית של זמננו: כניסת ארצות הברית למלחמת העולם

 

 מת העולם הראשונהשנה למלח 100 -המלחמה ששינתה את העולם 

 רית במלחמת העולם הראשונהארצות הב

 

 

000 

 

 הראשונה העולם למלחמת הברית ארצות כניסת: זמננו של פוליטית היסטוריה

 הנראה ככל הייתה הראשונה העולם מלחמת אל הברית ארצות של כניסתה

. תוצאותיה את רבה במידה וקבע המלחמה של מהלכה את ששינה האירוע
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 משתנים בהרבה תלויה ראשונהה העולם למלחמת הברית ארצות של הכניסה

 חלק לקחת הברית ארצות של להחלטה דבר של בסופו שהובילו שונים

 .הראשונה העולם במלחמת

 העולם מלחמת אל הברית ארצות של לכניסתה שגרם הבולט המשתנה

 להיות הפסיקו הגרמנים. גרמניה שניהלה הצוללות מלחמת: הראשונה

 גם להטביע החלו לבסוף. התגונןל מתחילים שהבריטים ראו כי נטלמנים'ג

 העולם במלחמת מעורבות היו שלא מדינות של לגמרי ניטרליות אוניות

 אוניות שתי הוטבעו 1915-וב, לאירופה ליסוע המשיכו האמריקאים. הראשונה

 גרם הדבר(. אחת ועוד) הלואוזיטניה: אמריקאים אזרחים הרבה עליהן שהיו

 שוב. למלחמה להיכנס רוצים לא שעדיין למרות, האמריקאי הקהל בדעת לשינוי

 לטובת פועלת הניטרליות(. 1916) ניטרליות של תקן על נבחר ווילסון

 בעולם הראשונה הכלכלית כמעצמה נחלשים הבריטים: האמריקאים

 עם לסחור יכולה ב"ארה בינתיים. השפעה לאיזורי להיכנס יכולים והאמריקאים

 .כולם

 

 למלחמת הברית ארצות של הכניסה את יריםהמסב נוספים משתנים ישנם, לכן

 .הראשונה העולם

, תנצח שגרמניה סכנה שישנה רואים. 1917 לקראת צרפת של ההדרדרות

 .אמריקאיים אזרחים שהרגה גרמניה אותה

, שוב האם: אחת פרשה על מתנהלת פוליטית. ברוסיה הראשונה המהפכה

 .במלחמה תנצח וגרמניה תתמוטט רוסיה

 לשגריר מברק שולח, הגרמני החוץ שר. לכניסה רציני ריגרט. צימרמן מברק

 מצליחים שהבריטים במברק ההוראות. מהפכה יש כששם, במקסיקו גרמניה

 תיכנס לא והיא ב"לארה צרות שתיצור כך במקסיקו לבחוש – אותו ליירט

 .למלחמה

 תהליך לא היא הראשונה העולם מלחמת אל הברית ארצות של הכניסה, כלומר

 הוא העיקרי שהדבר נראה. שונות סיבות של build up אלא עימשמ-חד

 רואים, במלחמה לנצח הולכים שהגרמנים מסוים בשלב מרגישים שאמריקאים

 .מבחינתם כדין לא והדבר, מנגד גדול הבריטים של המאמץ כמה

 כבר הגרמנים 1917-ב הראשונה העולם מלחמת אל נכנסת הברית כשארצות

 האמריקאי המשלוח חיל. פריז את לכבוש אמורה השהית רבתי בהתקפה החלו

 .לפריז קרוב מאוד הגרמנים את עצר למעשה
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 מוזיקהחדשות   -  נושא: 2פרק  

 – הביתה צועדים מגיע וני'ג כאשר

When Johnny Comes Marching Home - Glenn Miller 

-https://www.youtube.com/watch?v=O0RODW

RcAA&html5=1 

 Glenn Miller  

https://www.youtube.com/watch?v=siLVAAqolSw&html5=1 
The Glenn Miller Band - Honors Us Troops (Album) - YouTube 
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 נדרש מהחדשות  -  נושא: 3ק  פר

 אמריקה את לבנות

What is required to build 

America 

Donald Trump Wall: How Many Jobs Would It Create? 

 : שיעור בתשתיות מהדוד באמריקה

Will The TRUMP Administration Uphold It's Infrastructure  

How to Really Fix America's Infrastructure Problem | Time.com 

A New Map for America - The New York Times 

 באמריקה התשתיות חידוש

 אמריקה את לבנות נדרש מה

 שיעור בתשתיות

 ישראל אחרונה בעולם בהשקעה בתשתיות 

 עם השקעה בתשתיות - ישראל יכולה להיות מובילה עולמית בכלכלה"
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ילדים לוחמים  חדשות  -  נושא: 4 פרק 

 בעולם של חיילים

   המחתרות המסוכנות ביותר מסביב לעולם

 קונגו: מספר שיא של ילדים-חיילים 

 חיילים קטנים: ילדים בשדה הקרב

 שימוש צבאי בילדים ובנערים 

What do soldiers do if they are attacked by enemy child  

When is it OK to shoot a child soldier?  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
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 חול לבנייהחדשות  -  נושא: 5פרק 

ECONOMIST MAGAZINE SEA 

SAND 

  מחסור חמור בחול; תעשיינים העלו מחירים במוצרי הבנייה

 כריית החול הימי בישראל - החטא ועונשו - קק"ל

 פגיעה בחולות

 זורים חול בעיניים: משבר חמור בענף חומרי הגלם לבנייה
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רובוט או חדשות  -  נושא: 6פרק  

   אוטומטי

MAGAZINE ECONOMIST ROBOT AND AUTOMATIC 

 הרובוטיקה בעידן התעסוקה עתיד

 ?האם הרובוטים יחליפו את בני האנוש ויגרמו לאבטלה המונית

 

a future that works: automation, employment, and 

The impact on jobs: Automation and anxiety | The Economist 

MAGAZINE ECONOMIST ROBOT AND AUTOMATIC 

 תקשורת וחברה בעידן המכונות החושבות והמרושתות

 היכונו לעידן הרובוטים: שוק העבודה בדרך לטלטלה גדולה

  ?הרובוטים באים: האם כך יראה העתיד שלנו

 עידן הרובוטיקה - התמודדות עם השינויים הצפויים בשוק התעסוקה

 עתיד העבודה והחופש בעידן הרובוטיקה | טכנומיסטיקה

 

 כך תנצחו את הרובוטים בשוק העבודה
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