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 NYTחדשות   -נושא:  1פרק  

 בעולם מין הטרדת

Sex harassment in the world 

 

 נאותה להגנה זקוק הצוות. שנים 10 במשך בפרלמנט עבדתי 

 הטרדה מפני

 וייט חנה

 על להתלונן קומונס של הצוות נגד נערמים הם הסיכויים

 המחקר מנהל, וייט חנה כותב, פוליטיקאים של התנהגות

 הממשלה עבור במכון

  

 .שנים 10 במשך בפרלמנט עבדתי

 

   חוגרת לשלבקת חיסון

Shingles A new vaccine 

 מהונדסים טפילים הרחקת

Removal of engineered parasites 

The Dangers of H. Pylori and How I Got Rid of It  

 

Healthy horrors: the benefits of parasites | 
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 סוכר מלא ציריוס

Are Cheerios Healthy? |  

Cheerios without sugar 

 

 וסוכר אלכוהול

 לסרטן קשור מזון

Alcohol and Cancer Risk Fact Sheet - National Cancer  

 

 וסרטן טבק אלכוהול

Alcohol, tobacco and cancer 

Alcohol and tobacco ALCOHOL AND TOBACCO - National 

 

 

 הנפש ובריאות רוצחים

 הסדרתיים הרוצחים

The Making of a Serial Killer | Psychology Today 

 

The Making of a Serial Killer | Psychology Today 

 

The Making of a Serial Killer - YouTube 
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 חיות מחמד זוחלים

 האימוץ לפני  – מחמד כחיות זוחלים

Pets crawl 

The Dangers of Pets in Vehicles - The Pet Resorts 

 

 

 שקרסו גשרים

Bridges that collapsed 

List of bridge failures - 

 

The Worst Bridge Collapses in the Past 100 Years  

 

10 Famous Bridge Collapses - History and Headlines 

 

-famous-https://www.historyandheadlines.com/10

ollapsesc-bridge/ 

 

 אסטרואידים 

 ?האם אסטרואידים מסכנים את כדור הארץ

6 Reasons Animals Survied the Asteroids | Inverse 

Life in the Dark: How Organisms Survived Asteroid Impacts 

 אסטרואידים חיים יצורים הישרדות
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 האש נמלות+  חקלאות נזקי    טוביאס כלב

Tobias dog damage farming + fire ant 

When Violence Pays: A Cost-Benefit Analysis of Aggressive 

 

Dog helps sniff out invasive ants on California island 

 

Tobias Fate with some fair GP damage : leagueoflegends  

 

Mysteries of human sense of smell 

 האנושי הריח חוש מסתרי

Biologists find biological clock for smell in mice 

Making Sense: The Biology of the Senses  

You can smell a person's SEX: Humans subconsciously  

Humans Have a Poor Sense of Smell 

The Human Sense of Smell: 

 

 

000 
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 מגזין תעופהחדשות   -  נושא: 2פרק  
 

http://aviationweek.com/ 

 מטוסים התנגשות מניעת

Aircraft collision prevention 

Preventing automatic aircraft collision 

System Could Help Prevent Mid-Air Collisions 

WPA2 wireless security cracked - Phys.org 

 

Introduction and annealing of primary defects in 

 

Chemistry of Electronic Materials | Doping (Semiconductor  

 

Next Steps For Auto-Integrated Collision 

Avoidance 

 

U.S. Air Force Completes Integrated Collision 

Avoidance  

 

Aircraft collision prevention 

Aviation Week's 2012 TPA Midterm Update 
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 ( ingan ) אינדיום גליום ניטריד uv חיישן עם חומר גלוי

GVGR ... 

 

 מינית הטרדה' פייג אלן

 מינית הטריד אלן וודי

10 Undeniable Facts About the Woody Allen Sexual-Abuse  

 

Harvey Weinstein: Woody Allen worries sexual harassment . 

 

 

000  
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 Face   חדשות -  נושא: 3פרק  

transplantation to a person 
 לאדם פנים השתלת

https://www.theguardian.com/international 

 לאדם פנים השתלת

 של בפניהם חלקים להשתלת רפואי הליך היא פנים השתלת

 מפניו רקמות נלקחות זה בתהליך. קשים עיוותים יבעל אנשים

 במקרים. המטופל של פניו על ומושתלות מת אדם של

 פני נלקחות, מלאה פנים בהשתלת צורך ישנו כאשר, מסוימים

 הפנים השתלת. המטופל פני על ומושתלות בשלמותן התורם

. בצרפת 2005 בשנת הייתה חי אדם על שבוצעה הראשונה

. הראשונה המלאה הפנים השתלת נעשתה 2010 בשנת

 הן הפנים השתלות בתחום בעולם המובילות המדינות

 ההצלחה אחוזי פי על, וספרד הברית ארצות, צרפת, טורקיה

 פנים השתלות 23-כ בוצעו 2015 לשנת נכון. אלו במדינות

 .העולם ברחבי ומלאות חלקיות
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 מוזיקה חדשות  -  נושא: 4 פרק 

 אל תלכי בשדה

  - YouTubeאת תלכי בשדה -חוה אלברשטיין 

 בשדה תלכי את

 גולדברג לאה: מילים

 שרעבי בועז: לחן

 זה לשיר ביצוע קיים

 

 האמנם האמנם

 ימים יבואו עוד

 ובחסד בסליחה

 בשדה ותלכי

 התם כהלך בו ותלכי

 

 ומחשוף ומחשוף

 ילטף רגלך כף

 האספסת בעלי

 שיבולים שלפי או

 דקירתם ותמתק ידקרוך
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 ישיגך מטר או

 הדופקת טיפותיו בעדת

 צווארך חזך כתפייך על

 רענן וראשך

 הרטוב בשדה ותלכי

 השקט בך וירחב

 הענן בשולי כאור

 

 ונשמת ונשמת

 התלם של ריחו את

 ורגוע נשום

 השמש את וראית

 הזהוב השלולית בראי

 

 ופשוטים פשוטיםו

 וחיים הדברים

 לנגוע בם ומותר

 לאהוב ומותר

 לאהוב ומותר ומותר
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 לבדך בשדה תלכי את

 בלהט נצרבת לא

 שסמרו בדרכים השרפות

 ומדם מאימה

 שוב לבב וביושר

 ונכנעת ענווה תהיי

 האדם כאחד הדשאים כאחד

 

 ...לבדך בשדה תלכי את
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תפיסת עתמול  חדשות  -  נושא: 5פרק  

 יק"אפילנתרופיה של ה
 

 יק"אתפיסת הפילנתרופיה של 

 יהודים להתיישבות החברה - א"ליק מוקדש הגליון

 

 העניינים תוכן

 

 המקוון למאמר -? ארגנטינה או פלשתינה 

 היהודים ומדינת הרצל, הירש הברון

 אבני חיים

 'העברייה בשפה מדברים קוצרים קול'

 בחקלאות הדרכה ספר

 ריוס ובן שני אברהם

 וההון הברון  

 א"יק של הפילנתרופיה תפיסת

 זלטנרייך יאיר

 שם ובית פה בית
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 1900-1914 ישראל בארץ א"יק במושבות ובנייה תכנון

 ארצי-בן יוסי

 רה'סג לחוות הירדן משמר בין

 ישראל בארץ א"יק של לפעילותה ראשונים צעדים

 ינקלביץ אסתי

 הכושר שעת את לנצל יש 

 הראשונה העולם במלחמת גלילה ואצבע א"יק, קלווריסקי

 כהן-עמית עירית

 בעיר איכרים

 בטבריה א"יק של בתים שלושה

 שטרנברג ודפנה זיו ציון בת

 'מסחאית'ה 

 תבור כפר במושבה העברית

 פרי הדר

 המקוון למאמר - וממולדתך מארצך לך לך

 הקודש ארץ אל"( סובוטניקים)" הרוסיים הגרים מסע

 סטפמן-שמואלי אסתר

 ?לאן א"יק

 היום ועד הירש הברון מימי
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 מילר וזאב לוטן יוקי

 הלאומית הספרייה מאוספי: המקור על

 השנייה' אוגנדה תוכנית'ו א"יק

 גדליה בן יוחאי

 

 יד בן צבי -ארגונה ומטרותיה  -פיק"א 

 

http://www.ybz.org.il/?ArticleID=468 
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 הבולאות מגזין חדשות   -  נושא: 6פרק  

 המוזיאון לדואר ולבולאות

 הצדעה בולאית לאלברט אינשטיין

ticles/shovel.htmlhttp://halemo.net/ar 

 התאחדות בולאי ישראל

 

 

 

כלכלת סין האם  חדשות  -  נושא: 7פרק   

 משבר חברתי

 מזהירים: הר החובות הסיני בשיא, והסיכון לכלכלה עולה כלכלנים

 המשק הסיני זקוק לרפורמה משמעותית  -האם סין לקראת משבר? 

 איך התעשרה סין, מתי היא תצא מהמשבר

China's steel prices are rising and that's worrying Beijing 
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 סין   חברתי אשראי  חדשות  -  נושא: 8פרק  
 חברתית אשראי מערכת

Social Credit System 
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כלכלית  רולטה חדשות  -  נושא: 9פרק  

 אקונומית

economic roulette 

 

 מל"ט - מטוס ללא טייס

 בעולם ביותר העשיר האדם

 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13668800500262752
https://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.1557745


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 של שובה חדשות   -  נושא: 10פרק  

 הפצצה
Retour de la bombe 

Péril nucléaire: le retour de la bombe - L'Express 

 סכנה גרעינית: החזרת הפצצה
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 מגזין התעופה חדשות   -  נושא: 11פרק  
lypast.comhttp://www.f/ 

Flypast | At the heart of aviation heritage 
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