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Alfred Hitchcock serving tea to Leo, the MGM lion. 1957

1957 ,ריאמ-ןיודלוג-ורטמה לש היראה ,וילל התה תא שיגמ קוק'ציה דרפלא



Actual photo of passengers leaving the Titanic, while a priest prays for the first  
victims  who are stacked on one side. 

רה תונברוקל ללפתמ רמוכהש ןמזב קינאטיט תא םיבזועה םיעסונ לש תיטנתוא הנומת
דחא דצב תומרענש םינושא



The first airplane flight in history. Orville Wright flew 
for 9 minutes and 45 seconds in 1911. 

 .הירוטסיהב ןושארה סוטמב הסיטה
1911-ב תוינש  45-ו תוקד 9 ךשמל סט טיירב ליוורוא



 
League of German women dancing in Nuremberg 1938 

1938   גרבנרינב תודקור תוינמרג םישנ לש הגיל



Mohamed Alí versus 
Cleveland Williams, 

1966

לומ ילע דמחומ
סמאיליוו דנלבילק

1966



A woman condemned to die of hunger, Mongolia  1913

1913   הילוגנומ ,בערב תוומל הנודינש השיא



Last 
known 

photo of 
Samurai 
in Japan. 
By then 

most 
had 

already 
cut their 

hair 
1868 

יה הנומתה
חאה העוד
ה לש הנור
יב יארומס
 ,זא דע ,ןפ
 רבכ םבור
ה תא  ורזג
הלש רעיש
1868 .ם



The marriage of Mr. Stephen Hawking  1965 
1965   גניקוה ןביטס רמ לש ויאושינ



   1945הז ירחא םימי המכ התוא קרזש סוטמל הרבעוה ,יקאסגנ לש תימוטא הצצפ

Nagasaki atomic bomb, transported 
to the plane that would launch in a 

few days   1945



Execution of Polish prisoners  
by the Germans  1942 

 םיריסא לש גרוהל םתאצוה
 .םינמרגה ידי  לע םינלופ

1942



Natives carrying a Rolls Royce in Nepal  1950

1950  .לאפנב סיור סלור םיאשונ םידילי



A London policeman 
gives street directions  
address \to women of 

Burma   1935 

 ךיא רמוא ןודנולמ רטוש
םישנל תבותכל עיגהל

המרוב לש   1935



Dead Nazi soldiers after the 
Battle of Stalingrad  1943

1943  ,דרגנילטס ברק רחאל םיתמ םיצאנ םילייח



Amazing photo of Mark Twain in 
the lab of Nicola Tesla  1894 

עמב ןיווט קראמ לש המיהדמ הנומת
 1894  ,הלסט הלוקינ לש הדב



USA dropping bombs on Kobe, 
Japan   1945 

לע תוצצפ הליטמ תירבה תוצרא
Kobe, ןפי   1945



Marriage of Joseph Goebbels. Hitler was his best man 
and can be seen further back with a hat   1931

בוכ םע רלטיה תא רוחאמ תוארל ןתינ ,סלבג יאושינ
     1931  הנותחה לש קדנסה היה אוה ,ע



Authentic Samurai    1859 

1859   ,יתימא יארומס



Nine kings of Europe in the 
Windsor Castle  1910

 םיאפוריא םיכלמ העשת
1910 ,רוזדניו לש הריטב



Pyramid made out of captured 
German helmets in the First World 

War -  New York, 1918 

פתנש תודסק םע התשענש הדימריפ
ארה םלועה תמחלמב םינמרגהמ וס

1918 ,קרוי וינ - הנוש



Sales and auction of negro slaves  1868 1868  ,םידבעה קוש



The California Gold Rush left hundreds of 
boats from around the globe abandoned in 

the port of San Francisco, 1850  

 תוריס תואמ הבזע הינרופילקב בהזל הלהבה
 ,וקסיסנרפ ןס למנב םישוטנה םלועה יבחר לכמ

1850  



Young Osama Bin Laden in a cave while 
fighting the invading Soviet forces. 
Jalalabad region, Afghanistan, 1988 

לה תעב הרעמב ריעצה ןדאל ןב המאסוא
 רוזא .םישלופה םייטייבוסה תוחוכה המיח

Jalalabad, 1988 ןטסינגפא 



German prisoners of war marching under the 
supervision of Soviet soldiers, 1944. The Soviet 
woman is showing a ’dulya’ (the finger) with her 

hand to the Germans as they pass by. 

ילייח לש חוקיפה תחת םידעוצ םינמרג המחלמ ייובש
 'dulya' הארמ תיטייבוסה השיא .1944 ,םייטייבוס ם

.םירבוע םהשכ םינמרגל הדי םע (עבצאה)



A miniature, fully functional replica of a 
Cadillac that was made for the British 

Royal family of Siam. 1913 

דק לש ידוקפת קתעה אלמ ןפואב , ירוטאינימ
יטירבה הכולמה תחפשמ רובע השענש קאלי

  1913 םאיס לש ת



Titanic in dry dock, 1912. 
 Here you can see the scale of 

the person standing next to one 
of the propellers.

 .1912 ,שבי ןגעמב קינטיט
 הנק תא תוארל לוכי התא ןאכ  
א דיל דמעש םדאה לש הדימה

.םיפחדמהמ דח



The headquarters of Benito Mussolini and 
the Italian Fascist party –  Rome  1930  

ה תיטסישפה הגלפמהו ינילוסומ וטינב לש וטמ
   1930   אמור –  תיקלטיא



Hindenburg flies over Manhattan in 1936 1936 תנשב ןטהנמ לעמ סט גרובנדניה 



Construction of Mount Rushmore  1934-1939  1934-1939   רומשאר רה לש היינב  



Folsom Street 
in San Francisco, after 

the great earthquake of 1906 

 םוסלופ בוחר
רחאל ,וקסיסנרפ ןסב

 לש הלודגה המדאה תדיער 
1906 



A distant Kremlin is seen in this 
1852 photo of Moscow, Russia

ש הנומת1852 הנישב הארנ קוחר ןילמרקה
 היסור ,הבקסומ ל



British rear gunner practicing shooting 
in a moving model cockpit on rails. 

World War I

 אתב ירי ןמאתהל יטירב ירוחא ןחתות
.תוליסמ לע שגרמ לדומ סייטה

 הנושארה םלועה תמחלמ 



Henry Ford's modified Model T, 
the “Universal Car” – 1918

 ,דרופ ירנה לש םאתוה  T םגדה  
  1918  –  "בכר לסרבינוי"



German flag at
half mast after 

the Hindenburg accident 
in Washington, D.C. 1937

ת רחאל ןרות יצחב ינמרג לגד
 .ןוטגנישווב גרובנדניה תנוא

1937 



Abraham Lincoln's hearse, 1865  1865  ,ןלוקניל םהרבא לש תמה ןורקה



Golden Gate Bridge construction  1937 1937      בהז רעש רשג תיינב



Manhattan, New York City. Circa 1908 1908 תוביבסב קרוי וינ ,ןטהנמ  



Mona Lisa
 being returned 

to its home 
at the Louvre

 in Paris, France 
after WW2   1945

יבל הרזחש הזיל הנומה
רפב רבולה ןואיזומב הת

,תפרצ ,זי
WW2   1945 רחאל



NASA before Powerpoint. 

Life Magazine 

מ Powerpoint ינפל א"סאנ
 LIFE ןיזג



Niagara Falls during the freeze of 1911. 
You can see people walking right at the 

bottom of the frozen waterfall

 .1911 לש האפקהה ןמזב הרגאינה ילפמ
פמה תיתחתב םיכלוה םישנא תוארל לוכי התא

 .אופקה ל



The original Piggly Wiggly Store, Memphis, 
Tennessee. 

The first self service grocery store, opened 1916

.יסנט ,סיפממ ,תירוקמה תונחה
 ,הנושארה ימצע תורישב תלוכמה תונח

1916 החתפנ



The construction of the Statue of Liberty in 1884  1884 תנשב תוריחה לספ תיינב



A vending machine that sold 
cigarettes already lit for a 

penny. 

England, 1931

 תורכמנש תויטמוטוא תונוכמ
 .הטורפב וקילדה רבכ תוירגיס

 1931 ,הילגנא



The original sign of 
Hollywood,  1929 

 ,דווילוה לש ירוקמה טלשה
1929            



Douglas MacArthur signing the official 
acceptance of Japanese surrender  -   1945 שרה הלבקה תמיתח רותראקמ סלגאד

  1945  –  תינפי העינכ לש תימ

  
–



The office of 
Albert Einstein 

taken on the day 
that he died

April 18, 1955 

לש דרשמה
וצש ןייטשנייא טרבלא 

 תמ אוהש םויב םל

1955 לירפא 18



 1944 הנישב רלטיה ףלודא לש ויסנכמ

Adolf Hitler's pants in 1944



A unique mugshot of young Joseph Stalin 
1911

  ריעצה ןילאטס ףסוי לשmugshot  ידוחיי
1911 



Last photo of Lenin alive. who 
by then was completely 

voiceless   1923

םייחב ןינל לש הנורחאה הנומתה
  1923  ,ןיטולחל םליא זא         



Construction of the Berlin Wall in 1961  1961 תנשב היינבה ןילרב תמוח



Times Square in New York, 1911 1911 ,קרוי וינב רווקס סמייט 


