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

  באתר   וגם   גם   בפייסבוק
 

    7112  מרץ  11שבת עולמית  

 

 

 ר יצחק נוי 'ד

 1שעה   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 5 ........................................................ויקיליקס NYT Wikileaks השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 5 .........................................האמריקאית הביון סוכנות של הפריצה כלי: חושפת ויקיליקס

 WikiLeaks -Juli .......................................... 5\ דקות 06ב ויקיליקס מייסד' אסאנג וליאן'ג

 5 ................................ העולם את לשנות עלולות ויקיליקס הדלפות: בטוח אינו מכשיר אף

 5 ....................... רשת| " וטלוויזיה טלפון דרך מרגל CIA-ה: "חושף ויקיליקס אתר - בעולם

 5 ................................................................................. ?לויקיליקס חשופים כולנו האם

 5 ....................................................................................... האבטחה חברת: ויקיליקס

 5 ........................................ הישראלי האינטרנט איגוד – אמורפי כמושג ברשת הפרטיות

 Stillborn children .............................................. 6 מתים שנולדו ילדים  חדשות -  :נושא 2  פרק

 0 ..................................................... היריון אובדן מאוחרת הפלה הריון אבדן - מת לידת

 0 ....................................................... תינוק כשאין לאם להפוך – מת ולידת היריון אובדן

Stillborn children .......................................................................................................... 6 

 2 .................................................. סטטינית תרופה A statin drug תזונה חדשות -  :נושא3  פרק

 2 .................................................................................. הסטטינים של המטבוליות ההשפעות

 7 ..................................................... הסטטינים של המטבוליות השפעותן: לפליאו מעבר

 7 ............................................................... כולסטרול|  לאלצהיימר כולסטרול בין הקשר

 7 ....................................... בריאותון - בהישגים לחבל עלולים סטטינים – גופנית פעילות

 7 ....................................................................................... - לוואי תופעות: סטטינים -

 8 ................................................... הקדוש פטריק חגיגות טריביון שיקגו חדשות -  :נושא4   פרק



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

  באתר   וגם   גם   בפייסבוק
 

 8 ............................................................................................. הקדוש פטריק חגיגות

 8 .............................................. אחר מסע - אירלנד - ירוק רואים - הקדוש פטריק חגיגות

 8 ................................................................................................... הקדוש פטריק יום

 9 ............................................................... ב"בארה הבריאות מערכת  חדשות -  :ושאנ 5  פרק

 9 ............................................................. אובמה של הכושלת הדגל תכנית: אובמה־קר

 9 .......................................... נשלל שרשיונם רופאים: ב"בארה הבריאות מערכת נפלאות

 9 .............................................................................. הברית בארצות הבריאות מערכת

 9 .............................. לבן-כחול טראמפ -... אמריקנים אדם בחיי עולה אובמה של התכנית

 9 ........................................................................... השגה בר וטיפול החולה הגנת חוק

50% Failure of Obama Mortgage Program - Forums - CNET ....................................... 9 

 11 ........................................ ביפן סטודנטים  גרעינית הנדסה פוקושימה חדשות -  :נושא 6  פרק

 06 .................................................................... אודיסאה מגזין - היפנית האימה שגרת

 06 .......................... החיים אך, נמשך ןהזמ שבה העיר, לפוקושימה מסע: מתקתקת פצצה

 11 ............................................................... החברתיות ההשפעות  גרעינית הנדסה פוקושימה

 06 ............................... גיקטיים| [ פופולארי מדע] הגרעיני האסון אחרי שנים 5 פוקושימה

 06 .................................................................................... בפוקושימה הגרעיני האסון

 06 ......................................... שפונו ילדים על רדיואקטיבית לקרינה סימנים לגלות ניסיון

 06 ............................................. מלחלוף רחוק הגרעין איום, פוקושימה אחרי שנים חמש

 06 ................................................ ?מסוכנת היא ולמה רדיואקטיבית קרינה בכלל זה מה

 11 ........................................................................................ רדיואקטיביים ילדים פוקושימה

 11 ............................................................. קברות בבתי עולמי מחסור חדשות -  :נושא 2  פרק

Shortage and ever: the world's busiest cemeteries ......................................................... 11 

 00 .......................................................... בעולם העמוסים הקברות בתי: עולמים מצוקת

 11 .......................................................................................... קברות בתי של עולמי מחסור

Global shortage of cemeteries ..................................................................................... 11 

10 Biggest Graveyards around the World | Top 10s................................................ 00 

The world is running out of burial space - BBC News .............................................. 00 

 17 .................................................................. בעולם הפליטים מצוקת חדשות -  :נושא 8  פרק

 01 ......................................................................................... העולמי הפליטים משבר



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

  באתר   וגם   גם   בפייסבוק
 

 01 ............................ העולמית הפליטים מצוקת על ם"באו תערוכה תציג ישראלית אמנית

 01 ....................................................................... חדש בשיא – בעולם הפליטים מספר

 01 .............................................................. הישראלית הזווית -בעולם הפליטים מצוקת

 17 .................................................................................................. בעולם הפליטים מצוקת

 11 ..................................................... הפנאי  תרבות  בעולם  מוגן דיור חדשות -  :נושא 9  פרק

 11 ................................................................................................. הימורים  הפנאי  תרבות

 14 ................................................................. שליאפין פיודור מוזיקה חדשות -  :נושא 11  פרק

 01 ........................................................................... שליאפין פיודור להולדת שנה 140

                        ........................................................................................ 14 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8mHItpJbIo ......................................................... 14 

https://www.youtube.com/watch?v=IiV1wBowp88 ....................................................... 14 

 15 .............................. ?פלסטיני-פרו או ישראל אוהב יהודי :סנדרס ברני חדשות -  :נושא 11  פרק

 05 ................................................................. סנדרס לברני להתנגד צריך השמאל למה

 05 ................................................... ?סנדרס ברני של מהמופע ללמוד לשמאל כדאי מה

 05 ............................. חדשות -" כאתאיסט סנדרס את להציג רצו הדמוקרטים: "ויקיליקס

 05 .......................... ... בעזה מפשע חפים פלסטינים 06,666 הרגה ישראל: "סנדרס ברני

 16 .................................................................... האמריקנית הכלכלה חדשות -  :נושא 17  פרק

Business - The Christian Science Monitor - CSMonitor.com ....................... 00 

Science - The Christian Science Monitor - CSMonitor.com ......................... 07 

Business - The Christian Science Monitor - CSMonitor.com ....................... 07 

 18 ............................................................... הביתיים החשמל מצברי חדשות -  :נושא 14  פרק

. Will Tesla Install Home Solar Panels To Charge Cars? .............................. 08 

How many solar panels does it take to charge a Tesla ................................ 08 

What Will it Cost to Charge a Tesla with Solar Panels? ............................... 08 

 19 ......................................................................................... בינה חדשות -  :נושא 15  פרק

 19 .................................................המלאכותית לתבונה באשר הצהרותיו את מיתן הוקינג סטיבן

 09 ...................................................................... הידען - Archives מלאכותית תבונה

 09 ..................................... המלאכותית לתבונה באשר הצהרותיו את מיתן הוקינג סטיבן

 19 .................................................................. הוקינג בחלל אודיסיאה  העתיד מלאכותית בינה

 19 ................................................................... 7116 לשנת סיכומים חדשות -  :ושאנ 16  פרק



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

  באתר   וגם   גם   בפייסבוק
 

 09 ................................................. חדשות - 1600-ב לידות במספר סיני שיא: בום בייבי

 09 ................................................................................... האקדמיה של הקשה שעתה

 19 ................................................................. מעביד עובד יחסי אמון חדשות -  :נושא 17  פרק

 09 ......................... העובדים פורטל -? המעביד של זכויותיו מהן: עובד מול מעסיק זכויות

 09 ............................ בשוק ומעביד עובד יחסי לקיום שיקולים - מעביד עובד יחסי על הכל

 09 ..................................... ?פיטורין פיצויי לשלול ניתן מתי - עובד של אמון חובת הפרת

 09 ............................................. לב ותום נאמנות - העובד של האמונים חובת - מעסיקים

 09 .......................................................................... /למעביד אמון חובת חב עובד האם

 

 



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

  באתר   וגם   גם   בפייסבוק
 

 NYT חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

Wikileaks יקסויקיל 
NYT Wikileaks ויקיליקס 
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http://www.pc.co.il/news/190113/
https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/online-privacy-as-amorphous-concept
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 שנולדו ילדיםחדשות   -  :נושא 2פרק  

 Stillborn children מתים

 לידת מת - אבדן הריון הפלה מאוחרת אובדן היריון

 אובדן היריון ולידת מת – להפוך לאם כשאין תינוק 

Stillborn children  

 

http://www.leida.co.il/ovdan/show.asp?art=3&t=l
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2670
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 Aתזונה  חדשות -  :נושא3פרק  

statin drug סטטינית תרופה  

 הסטטינים של המטבוליות ההשפעות

 מעבר לפליאו: השפעותן המטבוליות של הסטטינים

 הקשר בין כולסטרול לאלצהיימר | כולסטרול

 פעילות גופנית – סטטינים עלולים לחבל בהישגים - בריאותון

 - סטטינים: תופעות לוואי -

   

http://meeverlapaleo.blogspot.com/2014/07/blog-post_9.html
http://www.cholesterol.org.il/07/%D7%90%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8/
http://briuton.co.il/?p=6357
http://www.medicalmedia.co.il/publications/ArticleDetails.aspx?artid=3618&sheetid=238
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 טריביון שיקגוחדשות  -  :נושא 4 פרק 

 הקדוש פטריק חגיגות

 חגיגות פטריק הקדוש

 חגיגות פטריק הקדוש - רואים ירוק - אירלנד - מסע אחר

 יום פטריק הקדוש

    

     

 

 

http://www.masa.co.il/article/6471/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9/
http://www.masa.co.il/article/6471/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiwpO2C583SAhVNFMAKHXOpBTIQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.masa.co.il%2Farticle%2F6471%2F%25D7%2597%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2592%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%25A4%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A7-%25D7%2594%25D7%25A7%25D7%2593%25D7%2595%25D7%25A9%2F&usg=AFQjCNGwfRasJk3Vf5s6GYxZbozndcUL4g&sig2=YFNajo3NJzxvxNBPpo0WwQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
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 מערכת חדשות  -  :נושא 5פרק  

 ב"בארה הבריאות

 אובמה־קר: תכנית הדגל הכושלת של אובמה 

 נפלאות מערכת הבריאות בארה"ב: רופאים שרשיונם נשלל 

 מערכת הבריאות בארצות הברית 

 . התכנית של אובמה עולה בחיי אדם אמריקנים... - טראמפ כחול-לבן

 חוק הגנת החולה וטיפול בר השגה

50% Failure of Obama Mortgage Program - Forums - CNET 

  
 

  

 

http://mida.org.il/2016/10/25/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94%D6%BE%D7%A7%D7%A8-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95/
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2306908
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%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%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he-il.facebook.com/trumpwhiteblue/posts/542732532594410
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%94
https://www.cnet.com/forums/discussions/50-failure-of-obama-mortgage-program-506219/
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 פוקושימה חדשות -  :נושא 0פרק  

 ביפן סטודנטים  גרעינית הנדסה

 שגרת האימה היפנית - מגזין אודיסאה 

 פצצה מתקתקת: מסע לפוקושימה, העיר שבה הזמן נמשך, אך החיים 

 החברתיות ההשפעות  גרעינית הנדסה פוקושימה

 

 פוקושימה 5 שנים אחרי האסון הגרעיני ]מדע פופולארי[ | גיקטיים

 האסון הגרעיני בפוקושימה

 ניסיון לגלות סימנים לקרינה רדיואקטיבית על ילדים שפונו 

 חמש שנים אחרי פוקושימה, איום הגרעין רחוק מלחלוף 

 ?מה זה בכלל קרינה רדיואקטיבית ולמה היא מסוכנת

 רדיואקטיביים ילדים פוקושימה

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/odyssey/1.2266951
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1120536
http://www.geektime.co.il/fukushima-daiichi-nuclear-disaster-today/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
http://animals.walla.co.il/?w=/2/1803958/974671/5/@@/media
http://animals.walla.co.il/?w=/2/1803958/974671/5/@@/media
http://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.2879726
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjFxILX6M3SAhWII8AKHTH6B3EQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mako.co.il%2Fhix-science%2FArticle-cc5f278479f9531018.htm&usg=AFQjCNFcG8k0QifTCiDTLi77l9zUonNX9w&sig2=Z6yp0zRa04LzBNMCWI1Sjw
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 עולמי מחסור חדשות -  :נושא 7פרק  

  קברות בבתי

Shortage and ever: the world's busiest cemeteries 

 בתי הקברות העמוסים בעולם : מצוקת עולמים

 קברות בתי של עולמי מחסור

Global shortage of cemeteries 

  10 Biggest Graveyards around the World | Top 10s 

The world is running out of burial space - BBC News 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4581294,00.html
http://10formation.blogspot.com/2013/01/10-biggest-graveyards-around-world_12.html
http://10formation.blogspot.com/2013/01/10-biggest-graveyards-around-world_12.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-31837964
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 מצוקתחדשות  -  :נושא 8פרק  

   בעולם הפליטים

 

 משבר הפליטים העולמי 

 אמנית ישראלית תציג תערוכה באו"ם על מצוקת הפליטים העולמית

 מספר הפליטים בעולם – בשיא חדש

 מצוקת הפליטים בעולם- הזווית הישראלית

 בעולם הפליטים מצוקת

 

 

http://socialism.org.il/maavak/?article=1443
http://socialism.org.il/maavak/?article=1443
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/561427
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/324391
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/340832


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

  באתר   וגם   גם   בפייסבוק
 

  מוגן דיור חדשות -  :נושא 9פרק  

 הפנאי  תרבות  בעולם

 הימורים  הפנאי  תרבות  
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 מוזיקהחדשות  -  :נושא 16 פרק 

 שליאפין פיודור
 שנה להולדת פיודור שליאפין 140

                        

https://www.youtube.com/watch?v=Z8mHItpJbIo   

https://www.youtube.com/watch?v=IiV1wBowp88 
 זמרי אופרה רוסים  )11 דפים(

 ילנה אוברזצובה  
 טור-אל אנה  
 סידור בלרסקי  
 גלינה וישנבסקאיה  
 דמיטרי חבורוסטובסקי  
 סרגיי למשב  
 אנה נטרבקו  
 לאוניד סובינוב  
 לבוב-אריה פרידמן  
 פיודור שאליאפין  

 

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2492559
https://www.youtube.com/watch?v=IiV1wBowp88
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%9C%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%93_%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9F
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 :ברני סנדרס חדשות -  :נושא 11פרק  

 ?פלסטיני-יהודי אוהב ישראל או פרו
 למה השמאל צריך להתנגד לברני סנדרס    

  ?מה כדאי לשמאל ללמוד מהמופע של ברני סנדרס

 ויקיליקס: "הדמוקרטים רצו להציג את סנדרס כאתאיסט" - חדשות

 ... ברני סנדרס: "ישראל הרגה 110111 פלסטינים חפים מפשע בעזה

 
 

 

 

  

https://mekomit.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1/
http://www.mako.co.il/video-blogs-specials/Article-0f5fa0ab2790351006.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4832485,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4788391,00.html
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הכלכלה חדשות  -  :נושא 11פרק  

 האמריקנית
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR AMERICAN ECONOMY 

Introduce yourself financially כלכלית עצמך להציג 

CHRISTIAN SCIENCE MONITOR AMERICAN ECONOMYז 

Business - The Christian Science Monitor - CSMonitor.com 
 

http://www.csmonitor.com/Business
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  droon חדשות -  :נושא 13פרק  
 הרחפנים סודות

Science - The Christian Science Monitor - CSMonitor.com 

Business - The Christian Science Monitor - CSMonitor.com 

 
 

  

 

 

http://www.csmonitor.com/Science
http://www.csmonitor.com/Business
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מצברי  חדשות -  :נושא 14פרק  

 החשמל הביתיים
CHARGER TESLA BATTERY ELECTRIC CARS SOLAR 

. Will Tesla Install Home Solar Panels To Charge Cars? 
 

How many solar panels does it take to charge a Tesla 
 

What Will it Cost to Charge a Tesla with Solar Panels? 
 

CHARGER TESLA BATTERY ELECTRIC CARS SOLAR 

TESLA BATTERY ELECTRIC CARS 

 

 

https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1280&bih=918&q=TESLA+BATTERY+ELECTRIC+CARS+SOLAR+CHARGER&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVso2A7s3SAhVMBMAKHUobCmIQvwUIFygA
https://hardware.slashdot.org/story/16/10/22/0242207/will-tesla-install-home-solar-panels-to-charge-cars
https://www.quora.com/How-many-solar-panels-does-it-take-to-charge-a-Tesla-Powerwall-battery
http://news.energysage.com/what-does-it-cost-to-charge-a-tesla-with-solar-energy/
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1280&bih=918&q=TESLA+BATTERY+ELECTRIC+CARS+SOLAR+CHARGER&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjVso2A7s3SAhVMBMAKHUobCmIQvwUIFygA
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 בינה דשותח -  :נושא 15רק  פ

 סטיבן הוקינג מיתן את הצהרותיו באשר לתבונה המלאכותית
 הידען - Archives תבונה מלאכותית

 סטיבן הוקינג מיתן את הצהרותיו באשר לתבונה המלאכותית

 הוקינג בחלל סיאהאודי  העתיד מלאכותית בינה
 

 סיכומים חדשות -  :נושא 16פרק  

 1610 לשנת
 בייבי בום: שיא סיני במספר לידות ב-7116 - חדשות

 שעתה הקשה של האקדמיה 
 7116 לשנת סיכומים

 אמון חדשות -  :נושא 17פרק  

 מעביד עובד יחסי
 זכויות מעסיק מול עובד: מהן זכויותיו של המעביד? - פורטל העובדים

 הכל על יחסי עובד מעביד - שיקולים לקיום יחסי עובד ומעביד בשוק

  ?הפרת חובת אמון של עובד - מתי ניתן לשלול פיצויי פיטורין

 מעסיקים - חובת האמונים של העובד - נאמנות ותום לב

 /האם עובד חב חובת אמון למעביד
 מעביד עובד יחסי אמון

 

 

 

 

http://www.hayadan.org.il/stephen-hawking-soft-his-say-about-ai-0611169
http://www.hayadan.org.il/stephen-hawking-soft-his-say-about-ai-0611169
http://www.hayadan.org.il/topic/%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA/
http://www.hayadan.org.il/stephen-hawking-soft-his-say-about-ai-0611169
http://www.hayadan.org.il/stephen-hawking-soft-his-say-about-ai-0611169
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4911511,00.html
http://www.themarker.com/news/1.2968494
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiKsYzI783SAhWqLsAKHY60AuoQFghNMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.ovdim.org.il%2FP35754%2F&usg=AFQjCNEf7Uq0b5JfiwKLECE3RoxVbDahKg&sig2=6JApAWUl3wRDO1NdgueDgg
http://www.workrights.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93
http://www.lawguide.co.il/articles/4211/20981/
http://www.kahn.co.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%91.html
https://hatraklin.org/2016/05/12/licht1/
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 נושאים  מהשידור

 71 ................................................ ופסיכולוגיות חברתיות רדיואקטיביות  חדשות -:נושא  1  פרק

 74 .............................................................. מצוקה למצבי אפליקציות  חדשות -  :נושא 2  פרק

 11 .......................................................... ברשת האלימות את תופסים|  האדום הכפתור

 11 ...................................................................... להכיר חייב רמבוג שכל אפליקציות 5

 11 ............................................................... חירום לשעת אפליקציות: עצמכם על שמרו

 11 ......................................... חיים להציל שיכולות חינמיות אפליקציות 5: המתיחות בצל

 75 ................................................... הסביבה זיהום למניעת אפליקציות  חדשות -  :נושא3  פרק

 15 ................................................ כלכלה - שלכם ברחוב האוויר מזוהם כמה: אפליקציה
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 15 ............................. אוויר זיהום מפני עליכם תגן הישראלית BreezoMeter אפליקציית

 76 .....................................................................אמריקה אמון משרות חדשות -  :נושא4   פרק

 10 ......................................... רולניק גיא/ השבוע - הישראלי העבודה שוק את נתקן כיצד

 10 ...................................................................... טראמפ כלכלת: ומסים מהגרים פחות

 72 ...................................................................... ב"ארה בצבא נשים  חדשות -  :נושא 5  פרק

 17 .................................. חדשות - המארינס את שמסעירות החיילות של העירום תמונות

 17 ............................................................. עירום צילום ב"ארה בצבא נשים של תמונות
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 78 ........................................................ הגירה מדיניות  מועמדים GOP חדשות -  :נושא 6  פרק
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America lost confidence expertise ................................................................................ 11 

How America Lost Faith in Expertise | Foreign Affairs ................................ 00 
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 11 ................................................... בינלאומיים יחסים|  מומחיות אמונו את איבד אמריקה כיצד

Today's Blog: How America Lost Faith in Expertise .................................... 00 
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 17 .......................................................................... מוזיקה מוזיקה  חדשות -  :נושא 11  פרק

Rimski-Korsakov, Sadko, conducted by Golovanov - YouTube .................. 01 
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 11 ........................................................... הבאה הצרפתית המהפכה חדשות -  :נושא 11  פרק
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 רדיואקטיביותחדשות   -:נושא  1פרק 

 ופסיכולוגיות חברתיות
 

111 

 ופסיכולוגיות חברתיות הגדולות ביותר היו ההשפעות  

 ופסיכולוגיות חברתיות רדיואקטיביות
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 אפליקציות חדשות  -  :נושא 2פרק 

 מצוקה למצבי
 הכפתור האדום | תופסים את האלימות ברשת

 אפליקציות שכל מבוגר חייב להכיר 5

 שמרו על עצמכם: אפליקציות לשעת חירום

 בצל המתיחות: 5 אפליקציות חינמיות שיכולות להציל חיים

   
 

http://redbutton.org.il/
http://www.motke.co.il/index.php?idr=400&p=2011066
http://www.geektime.co.il/weekly-apps-20-1-13/
http://tech.walla.co.il/item/2895317
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 אפליקציות חדשות  -  :נושא3 פרק 

 הסביבה זיהום למניעת
 אפליקציה: כמה מזוהם האוויר ברחוב שלכם - כלכלה

 פיתוח ישראלי חדש: אפליקציה למדידת זיהום אוויר

 הישראלית תגן עליכם מפני זיהום אוויר BreezoMeter אפליקציית
 הסביבה זיהום למניעת אפליקציות

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4530812,00.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjvgaDI8s3SAhVkCMAKHcQPAgMQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.israelhayom.co.il%2Farticle%2F193219&usg=AFQjCNER4-kBZjRcS8GaYla0WOSsqO4UCA&sig2=7L6DXMC4NklyveTelaV1rw
http://www.gadgety.co.il/104249/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-breezometer-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%92%D7%9F-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%96/
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 אמון משרותחדשות  -  :נושא 4פרק 

 אמריקה
 כיצד נתקן את שוק העבודה הישראלי - השבוע/ גיא רולניק 

 פחות מהגרים ומסים: כלכלת טראמפ 

    

     

 

 

http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.2262810
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3701496,00.html
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 בצבא נשים חדשות  -  :נושא 5פרק  

 ב"ארה
 עירום צילום  ב"ארה בצבא נשים

 תמונות העירום של החיילות שמסעירות את המארינס - חדשות
 

 תמונות של נשים בצבא ארה"ב צילום עירום
 

 לא רק במארינס: פרשת תמונות העירום של חיילות בצבא ארה"ב 
 

 ארה"ב: נחתים שיתפו תמונות עירום של.
 

 

 

  

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4931068,00.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A6%D7%91%D7%90+%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91++%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D+%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1280&bih=918&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTmLSz883SAhWZF8AKHT2RCJUQsAQIJw
http://news.walla.co.il/item/3047457
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/867/722.html
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  מועמדים GOPחדשות  -  :נושא 0פרק 

 הגירה מדיניות
Biggest Challenge of 2017: Can Republicans Tame Trump 

2017 Priorities | GOP 

   
 

 

  

 

 

http://www.rollcall.com/news/opinion/donald-trump-congress-shapiro
https://www.gop.com/2017-priorities/
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 גזענות חדשות -  :נושא 7פרק 

   ואפליית נשים אמריקאית
  

 

 יום האישה 7112: מחצית מהציבור סבור שיש אפליית נשים

 הטראומה המתמשכת של הנשים - גברת מג'ונדרת 

 :"הפוליטיקאית המושחתת ביותר בוושינגטון"
 

 

  

 

 

http://news.walla.co.il/item/3046023
http://www.haaretz.co.il/gallery/mejunderet/1.1601941
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2893492
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 צרפתית גזענותחדשות  -  :נושא 8פרק 

 בחירות
  !צרפת: כישלון לימין הקיצוני וללה פן בבחירות האזוריות - וואלה

 בחירות בצרפת 7112

 בחירות בצרפת | מנהיגת ארגוני הימין הקיצוני בצרפת0 מרין לה פן

   
 

  

 

 

http://news.walla.co.il/item/2915269
http://tags.walla.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA_2017
http://www.haaretz.co.il/news/world/france2012/1.1155699
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 אבדה אמריקהחדשות  -  :נושא 9פרק 

 במומחיות אמון

America lost confidence expertise 
How America Lost Faith in Expertise | Foreign Affairs 

 ? מקור "המומחיות" היא בהקשת שם הכפר בגוגל... 

 יםבינלאומי יחסים|  מומחיות אמונו את איבד אמריקה כיצד

 

Today's Blog: How America Lost Faith in Expertise 
 

Politics - How America Lost Faith In Expertise 
 

  

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-02-13/how-america-lost-faith-expertise
http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/579/155493357/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99/%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F
http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/579/155493357/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99/%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F
http://www.todaysblog.net/2017/02/how-america-lost-faith-in-expertise.html
https://forums.sufficientvelocity.com/threads/how-america-lost-faith-in-expertise.36274/page-2
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מוזיקה חדשות   -  :נושא 16פרק  

 מוזיקה
Rimski-Korsakov, Sadko, conducted by Golovanov - YouTube 

Rimsky-Korsakov - Sadko - Song Of India - YouTub 

Rimsky-Korsakov קורסקוב רימסקי     

https://www.youtube.com/watch?v=AMq87z_ZkPc 

https://www.youtube.com/watch?v=iOChVZlKiK0 

-nnupQM4PO8llRMz_e-Y&list=PL0V-https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr

vj5b6DuRe7K 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMq87z_ZkPc
https://www.youtube.com/watch?v=YBpN9-XOIqQ
https://www.youtube.com/watch?v=AMq87z_ZkPc
https://www.youtube.com/watch?v=iOChVZlKiK0
https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y&list=PL0V-lRMz_ennupQM4PO8l-vj5b6DuRe7K
https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y&list=PL0V-lRMz_ennupQM4PO8l-vj5b6DuRe7K
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המהפכה  חדשות -  :נושא 11פרק 

 הצרפתית הבאה

economist israel SCIENCE TECHNOLOGY NEXT FRENCH 

REVOLUTION    
 

The next generation | The Economist 

France's next revolution: The vote that could wreck 
economist israel SCIENCE TECHNOLOGY NEXT FRENCH REVOLUTION 

 

 מבוא לרפואת זוחלים - דר' אבישי לובלין - מגן דוד ירוק

 התשובה המדעית לטיעונים נגד אבולוציה

 לתרופות שימושים  ארסית כוח לטאת

National Geographi 
 

 דרקון ישראלי: כוח ענק מקומודו הגיע לספארי - ירוק
 

  

http://www.economist.com/node/10909883
http://www.economist.com/news/leaders/21717814-why-french-presidential-election-will-have-consequences-far-beyond-its-borders-vote
http://www.mdy.co.il/Files/REPTILES.pdf
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94?page=7
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94?page=7
http://www.nrg.co.il/online/20/ART2/548/743.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574586,00.html
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 GLACON חדשות -  :נושא 11פרק 

COMMODORE ענקית לטאה 
 קומודו לטאה ארסית \ אהוד קלפון

 לטאת כוח ארסית

    
 

https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/komodo.pdf
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9C%D7%98%D7%90%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%AA&num=100&newwindow=1&sa=X&hl=iw&biw=1280&bih=918&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwip4c2s-M3SAhXKCsAKHZtdBN8QsAQIKg
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9C%D7%98%D7%90%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%AA&num=100&newwindow=1&sa=X&hl=iw&biw=1280&bih=918&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwip4c2s-M3SAhXKCsAKHZtdBN8QsAQIKg
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 אמריקה מתאבדת -  :נושא 13פרק  

suicide  תופעת ההתאבדות ובינה

 מלאכותית
 האם יש מה לפחד מרובוטים חכמים מאתנו? | הידען

 ?בטיפולנט | מהי התאבדות

 התאבדות וניסיונות התאבדות בקרב בני נוער

 פייסבוק תרתום יכולות בינה מלאכותית למניעת התאבדות

 
NEWSWEEK MAGAZINE POLITICAL TRUMP 

 

 

  

 

 

http://www.hayadan.org.il/should-we-fear-smarter-robots-1412162
http://www.betipulnet.co.il/articles/%D7%9E%D7%94%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%99
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01752.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01752.pdf
http://www.pc.co.il/featured/236125/
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מסה  חדשות -  :נושא 14פרק   

 פעילה
Active Mass  

Active Mass | Definition of Active Mass by Merriam-Webster 
Putin has influenced the election ACTIVE MASSES 

Putin Ordered 'Influence Campaign' Aimed at US Election, 

Elections and Mass Politics in Yemen 

Active Mass | Definition of Active Mass by Merriam-Webster 
What is the active mass? politics 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/active%20mass
https://www.merriam-webster.com/dictionary/active%20mass
https://www.nytimes.com/2017/01/06/us/politics/russia-hack-report.html
http://www.merip.org/mer/mer185/elections-mass-politics-yemen
https://www.merriam-webster.com/dictionary/active%20mass
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 BBC חדשות -  :נושא 15פרק   

HISTORY 
BBC Bitesize - Workhouses and children's homes in 

BBC - History - British History in depth: Beneath the Surface 

BBC - History - British History in depth: Poverty in 
Poverty, poor England דלות באנגליה עוני 

 

 BBC - History: Victorians 

BBC - Primary History - Victorian Britain 
 

BBC - Schools - Primary History 
 

BBC - Primary History - Romans - Family and children 
 

 

Workhouses הוויקטוריאנית בתקופה ילדים של והבתים 

 

 ההשפעה חדשות -  :נושא 16פרק  

 ההנהגה של
HARWARD BUSINESS REVIEW The impact of leadership 

HARWARD BUSINESS REVIEW 

HARWARD BUSINESS REVIEW The impact of leadership 

  

 

 

http://www.bbc.co.uk/education/clips/zgvb4wx
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/bsurface_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/british/tudors/poverty_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/victorian_britain/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/romans/family_and_children/

