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 Bloody) יום ראשון העקוב מדם
Sunday) של 1972, הוא אירוע 

שהתרחש ב-30 בינואר 1972, ובו 
צנחנים בריטים ירו למוות ב-14 

גברים ונערים קתולים לא 
חמושים, לאחר מצעד זכויות 

אדם בשכונת העוני בוגסייד בעיר 
דרי שבצפון אירלנד. יום ראשון 

העקוב מדם נחשב כאירוע מכונן 
אשר הביא לתחילתן של 30 שנה 
 IRA-של אלימות מצד מחתרת ה
("הצבא האירי הרפובליקני") נגד 

בריטניה. מצעד זכויות האדם 
ביום זה, אורגן על ידי איוון קופר, 
חבר הפרלמנט של צפון אירלנד, 

כדי למחות על כליאתם של 
אירים, ברובם קתולים, בצפון 

אירלנד. חשיבותו של היום היא 
לא רק באירוע עצמו, אלא 

בסמליותו, מאחר שהוא נחשב 
להתחלת המאבק המזוין נגד 

השליטה הבריטית בצפון אירלנד 
.IRA-על ידי ה

 Bloody) יום ראשון העקוב מדם
Sunday) של 1972, הוא אירוע 

שהתרחש ב-30 בינואר 1972, ובו 
צנחנים בריטים ירו למוות ב-14 גברים 

ונערים קתולים לא חמושים, לאחר 
מצעד זכויות אדם בשכונת העוני 

בוגסייד בעיר דרי שבצפון אירלנד. יום 
ראשון העקוב מדם נחשב כאירוע מכונן 

אשר הביא לתחילתן של 30 שנה של 
אלימות מצד מחתרת ה-IRA ("הצבא 

האירי הרפובליקני") נגד בריטניה.

מצעד זכויות האדם ביום זה, אורגן על 
ידי איוון קופר, חבר הפרלמנט של צפון 

אירלנד, כדי למחות על כליאתם של 
אירים, ברובם קתולים, בצפון אירלנד. 
חשיבותו של היום היא לא רק באירוע 

עצמו, אלא בסמליותו, מאחר שהוא 
נחשב להתחלת המאבק המזוין נגד 
השליטה הבריטית בצפון אירלנד על 

.IRA-ידי ה

 Bloody) יום ראשון העקוב מדם
Sunday) של 1972, הוא אירוע 

שהתרחש ב-30 בינואר 1972, ובו 
צנחנים בריטים ירו למוות ב-14 

גברים ונערים קתולים לא חמושים, 
לאחר מצעד זכויות אדם בשכונת 

העוני בוגסייד בעיר דרי שבצפון 
אירלנד. יום ראשון העקוב מדם נחשב 

כאירוע מכונן אשר הביא לתחילתן 
של 30 שנה של אלימות מצד 

מחתרת ה-IRA ("הצבא האירי 
הרפובליקני") נגד בריטניה.

מצעד זכויות האדם ביום זה, אורגן 
על ידי איוון קופר, חבר הפרלמנט של 
צפון אירלנד, כדי למחות על כליאתם 

של אירים, ברובם קתולים, בצפון 
אירלנד. חשיבותו של היום היא לא רק 
באירוע עצמו, אלא בסמליותו, מאחר 

שהוא נחשב להתחלת המאבק 
המזוין נגד השליטה הבריטית בצפון 

.IRA-אירלנד על ידי ה

10 פוינט12 פוינט14 פוינט



ספינת הקיטור אנדריאה דוריה הייתה ספינת נוסעים איטלקית 
 .Società di navigazione Italia שהשתייכה לחברת הספנות

היא נקראה על שם אדמירל ונציאני בן המאה ה-16. תפוסת 
הספינה הייתה 29,100 טונות, והיה ביכולתה לשאת 1,200 

נוסעים ו-500 אנשי צוות. אנדריאה דוריה נבנתה לאחר מלחמת 
העולם השנייה ונחשבה לספינת הדגל של הצי האזרחי האיטלקי. 

הספינה הושקה ב-16 ביוני 1951, ויצאה למסע הבכורה שלה 

רוי קלטון אורביסון (23 באפריל 1936 – 6 בדצמבר 
1988), אשר נודע בכינויו The Big O, היה זמר 

ופזמונאי אמריקאי רב-השפעה וחלוץ בתחום הרוק 
אנד רול. רוי אורביסון שר והקליט במשך יותר 

מארבעה עשורים. כבר באמצע שנות השישים היה 
אורביסון מוכר בעולם כזמר בלדות על אהבות 
אבודות וכמחבר פזמונים קצביים ומתקדמים. 

משקפיו הכהים, המסתירים תמיד את עיניו, וקולו 
הגברי הגבוה הפכו לחלק מדמותו. בין להיטיו נודעו 
 Only the Lonely", "In Dreams", "Oh," :במיוחד
."Pretty Woman", "Crying", "Running Scared

בשנת 1987 התקבל אורביסון להיכל התהילה של 
הרוק אנד רול ובשנת 1989, לאחר מותו, התקבל 

להיכל התהילה של האקדמיה הלאומית האמריקאית 
למוזיקה ומחברי פזמונים עממיים.

22 פוינט

27 פוינט



פה-דה-קאלה (בצרפתית: Pas-de-Calais, מצר קאלה) הוא מחוז 
בצרפת בחבל נור-פה דה קאלה הזהה בשמו למצר בו הוא גובל. המחוז 

הוקם ב-4 במרץ 1790 והוא אחד מ-83 המחוזות המקוריים שנוצרו 
לאחר המהפכה הצרפתית. פה-דה-קאלה הוא המחוז ה-7 בצרפת לפי 

גודל אוכלוסייה ועיר המחוז שלו היא ארה. ערים נוספות בפה-דה-קאלה 
הן קאלה, בתון (Béthune), בולון סירמר (Boulogne-sur-Mer), לאנס, 

איך בלש תפס גמד רוצח עז 
קטנה. שפן אכל קצת גזר 

בטעם חסה, ודי. השפן טעם 
ביס ואכל קצת גזר חד. החזיר 

שמצא כספת ובלע דג קטן. 
כפיל שקט נסע בגדה, צרח 

ואז מת. צפע חזק נשך דג מת 
באוסטרליה. איש עם זקן טס 
לצרפת ודג בחכה. פגז מחק 

את העצל שבכורדיסטן. 
הקצין גד חזר ותבע כיסא 

16 פוינט

45 פוינט



פה-דה-קאלה (בצרפתית: Pas-de-Calais, מצר קאלה) הוא מחוז בצרפת בחבל נור-פה 
דה קאלה הזהה בשמו למצר בו הוא גובל. המחוז הוקם ב-4 במרץ 1790 והוא אחד מ-83 

המחוזות המקוריים שנוצרו לאחר המהפכה הצרפתית. פה-דה-קאלה הוא המחוז ה-7 
בצרפת לפי גודל אוכלוסייה ועיר המחוז שלו היא ארה. ערים נוספות בפה-דה-קאלה הן 

 (Montreuil) לאנס, מונטריי ,(Boulogne-sur-Mer) בולון סירמר ,(Béthune) קאלה, בתון
 .(Saint-Omer) וסן-אומה

איך בלש תפס גמד רוצח עז 
קטנה. שפן אכל קצת גזר 

בטעם חסה, ודי. השפן טעם 
ביס ואכל קצת גזר חד. החזיר 

שמצא כספת ובלע דג קטן. 
כפיל שקט נסע בגדה, צרח 

ואז מת. צפע חזק נשך דג מת 
באוסטרליה. איש עם זקן טס 
לצרפת ודג בחכה. פגז מחק 

את העצל שבכורדיסטן. הקצין 
גד חזר ותבע כיסא למשפט. 
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ספינת הקיטור אנדריאה דוריה הייתה ספינת נוסעים איטלקית 
 .Società di navigazione Italia שהשתייכה לחברת הספנות

היא נקראה על שם אדמירל ונציאני בן המאה ה-16. תפוסת 
הספינה הייתה 29,100 טונות, והיה ביכולתה לשאת 1,200 

נוסעים ו-500 אנשי צוות. אנדריאה דוריה נבנתה לאחר 
מלחמת העולם השנייה ונחשבה לספינת הדגל של הצי האזרחי 

האיטלקי. הספינה הושקה ב-16 ביוני 1951, ויצאה למסע 

רוי קלטון אורביסון (23 באפריל 1936 – 6 בדצמבר 
1988), אשר נודע בכינויו The Big O, היה זמר 

ופזמונאי אמריקאי רב-השפעה וחלוץ בתחום הרוק 
אנד רול. רוי אורביסון שר והקליט במשך יותר 

מארבעה עשורים. כבר באמצע שנות השישים היה 
אורביסון מוכר בעולם כזמר בלדות על אהבות 
אבודות וכמחבר פזמונים קצביים ומתקדמים. 

משקפיו הכהים, המסתירים תמיד את עיניו, וקולו 
הגברי הגבוה הפכו לחלק מדמותו. בין להיטיו נודעו 
 Only the Lonely", "In Dreams", "Oh," :במיוחד
."Pretty Woman", "Crying", "Running Scared

בשנת 1987 התקבל אורביסון להיכל התהילה של 
הרוק אנד רול ובשנת 1989, לאחר מותו, התקבל 

להיכל התהילה של האקדמיה הלאומית 
האמריקאית למוזיקה ומחברי פזמונים עממיים.
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