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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

The Best Looks from Paris Fashion Week Fall 2016  

 ty City ParisBeau  

Beauty City Paris 

 החיים היפים על פי הנרי ג'יימס

 פריז של נכנע הבלתי פיהיו

 מעסיקים עובדים זרים... - nrg הצילו! - זכויות וחובות מעביד

 

 בעולם חוקיים לא זרים עובדים הרחקת

 הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל - אתר הכנסת

 

 השוואה בינלאומית: בישראל דווקא אין הרבה זרים - כלכלה

 

 עובדים זרים בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

 עבודה מהגרי זרים עובדים

לֹוגֹו ָבִרים ִבבְּ  בין שנאה לפחד: לקראת היפותיזה מיזופובית | דְּ

 

 זהירות: ניאו נאצים במונטריאול 

 

  - ...שונאים זרים ויהודים: הארגונים שהכי קרובים

 

 ספרדים שונאי זרים ואנטישמים

 

 בעולם  זרים שונאי

 אונס נשים  בבעולם

http://www.elle.com/fashion/shopping/g27894/paris-best-looks-fall-2016/
https://www.google.co.il/search?q=Beauty+City+Paris&num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiF463Bp5_NAhVHwBQKHarkDWoQsAQIHg
https://www.google.co.il/search?q=Beauty+City+Paris&num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiF463Bp5_NAhVHwBQKHarkDWoQsAQIHg
http://www.maveze.co.il/beauty-city-paris-2013-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9F/
http://tchelet.org.il/article.php?id=491
http://www.nrg.co.il/online/53/ART1/883/458.html
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02279.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3853414,00.html
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-67/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
https://amihay.wordpress.com/2015/11/19/misophbia/
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/245248
http://www.mako.co.il/news-world/international-q2_2016/Article-45bab40419f7451004.htm
http://antisemitism.org.il/article/73742/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://antisemitism.org.il/article/73742/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 ... !המדינות המסוכנות לנשים בעולם - וואלה

 מיליון נשים בעולם עברו מילה - וואלה! חדשות 120

 השיטתיות מאחורי תקיפות מיניות של נשים - בעולם - הארץ

 נשים בעולם: מותקפות יותר, מתלוננות פחות - חדשות

 אלימות מינית בדרום אפריקה – ויקיפדיה

 עשר המדינות המסוכנות לנשים | ישראל היום

  - המנהגים האכזריים ביותר בעולם נגד נשים

 בעולם נשים אונס

 

  - הרוסים יבנו "תיבת נח" לכל מיני החיים בעולם

 שאלות ותשובות על תיבת נח והמבול - הידברות

 תמונות של תיבת נח בעולם

 טיפים בשוויץ - למטייל 1001

 

 העתק של תיבת נח יהפוך לפלא העולם.

 

 בשוויץ נח תיבת

 

 כדור הארץ מתחמם, אבל אנחנו לא אשמים

 

 ... שינוי אקלים תקופתי או התחממות גלובלית מעשי ידי אדם? - פרויקט

 

 התחממות כדור הארץ – מעשה ידי אדם או לא? : הגדה השמאלית

 

 ... ?שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ – האם מעשה ידי הטבע או האדם

 

http://travel.walla.co.il/item/2835417
http://news.walla.co.il/item/470936
http://www.haaretz.co.il/news/world/.premium-1.2254266
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3859036,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.israelhayom.co.il/article/260741
http://www.mako.co.il/women-magazine/diva/Article-54341101f028e41006.htm
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/664/281.html
http://www.hidabroot.org/article/68426
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA+%D7%A0%D7%97+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwif3_L5qJ_NAhVTkRQKHaqJAJgQsAQILg
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA+%D7%A0%D7%97+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwif3_L5qJ_NAhVTkRQKHaqJAJgQsAQILg
http://www.lametayel.co.il/navigator.php?q=218-5457-0-tip
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/737/272.html
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7225/85291/Forum85291M491I2.doc
http://www.emetaheret.org.il/2011/09/03/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA/
http://hagada.org.il/2008/02/19/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%90/
http://www.hayadan.org.il/openu-on-global-warming-0611079
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 אקלים, צמחייה טבעית וייעור מעשה ידי האדם

 

 האדם ידי מעשה אקלים

 .Bastard language. השפה ממזר

Bastard Synonyms, Bastard Antonyms | Thesaurus.com 

 ..Bastard language. השפה ממזר

 והבנת הנשמע, מה יהא עליה? - רוביק רוזנטל

 

Bastard language. 

 האו"ם קבע: ערב הסעודית, אפגניסטן וסוריה אינן ראויות לגינוי על יחסן 

 האו"ם נכנע: ערב הסעודית הוסרה מרשימת המדינות הפוגעות בילדים

| Human Rights Watch 

 האדם בזכות פוגעת אינה הסעודית ערב

 מלכה ללא להתרבות יכולות דבורות

 זכרים  ללא להתרבות יכולות

 מילון מונחים באקולוגיה

 

 חכמת ההמונים של הנמלים - סיינטיפיק אמריקן ישראל

 בסין  כלבים אוכלי פסטיבל

 חדשות -י 'פסטיבל אכילת כלבים בליצ: שוב זוועה בסין

 חדשות -י 'כלבים עם ליצ 11,111פסטיבל אכילת : סין

 - סין , הפסטיבל השנתי של אכילת בשר כלבים בעיר יולין

  - על פסטיבל אכילת הכלבים בסין? מותר הכלב מהפרה

 

  בעולם הזיקה וירוס תפוצת

 - נגיף הזיקה מתפשט ביבשת אמריקה - ובעולם מחפשים תרופה

  

http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2Fapi%2Fmanifests%2Fitem%2Fhe%2Fd5bf30ac-c7f6-4ed6-897c-be46f5f474a6
http://www.thesaurus.com/browse/bastard
http://www.ruvik.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F/2014/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F.aspx?page=3
http://mfa.gov.il/MFAHEB/PressRoom/Pages/Explanation_of_Israeli_vote_at_UN_Commission_on_the_Status_of_Women_200315.aspx
http://news.walla.co.il/item/2968268
https://www.hrw.org/he/world-report/2011/country-chapters/259493
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2494/2728
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2494/2728
http://www.sciam.co.il/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4671076,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4531504,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=iYS1Kj8KnXQ
http://www.mako.co.il/video-blogs-yair-nativ/Article-6d756e146802e41006.htm
http://news.walla.co.il/item/2929007


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 וירוס זיקה, מיקרוצפליה, ובהלת המונים מיותרת | סוף העולם 

  

 בהלת נגיף הזיקה: התפשט ל-32 מדינות; כוננות גבוהה - בריאות

  

 סלבס זיקה - תרבות

  

 ... החום בברזיל גורם להתפרצות נגיף הזיקה - מגזין

  

 

 הפרעת דחק פוסט-טראומטית

PTSD    תסמונת הראשונה העולם המלחמת 

PTSD (פסיכיאטר - )הפרעת דחק פוסט טראומטית 

 הפרעת דחק פוסט-טראומטית – ויקיפדיה

 מהי הפרעת דחק פוסט טראומטית? | אתר מקום

 דניאל פרל – ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/פרל_דניאל 

אביו ... עיתונאי יהודי , (6116בפברואר  1 – 1921באוקטובר  Daniel Pearl; 10 :אנגלית) דניאל פרל

 . בנו של, מצד אמו צאצא של הרבי מקוצק)פרופסור יהודה פרל , נגהוא חתן פרס טיורי

PTSD (פסיכיאטר - )הפרעת דחק פוסט טראומטית 

www.psychiatry.org.il/ טראומה-פוסט / 

(Post-Traumatic Stress Disorder- PTSD) ובעלת , היא אחת מהפרעות החרדה המפורסמות

 .לא פחות מאשר השפעתה האישית והפסיכולוגית על החולים, ההיבטים החברתיים תרבותיים

 

PTSD     -מלחמות 

http://www.realitybugs.me/2016/01/23/zikavirus-and-microcephaly/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4759142,00.html
http://www.tarbuton.co.il/celebs/%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=182980
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%97%D7%A7_%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
http://www.psychiatry.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%97%D7%A7_%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
http://www.macom.org.il/aftermath/topic_trauma/ptsd/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%9C
http://www.psychiatry.org.il/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
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מוזיקה בוב  חדשות   -  :נושא 2פרק  

 דילן
 בוב דילן

יוצר-זמר  

הנחשב לאחד מגדולי , יהודי אמריקאי יוצר-בוב דילן הוא זמר
הצלחתו הגדולה של דילן . הכותבים במוזיקה הפופולרית האמריקאית

61-של המאה ה 21-הייתה בשנות ה  ויקיפדיה .

 שירים של בוב דילן - שירונט 

 בוב דילן – ויקיציטוט

 אגדה בת 75: בוב דילן שלא הכרתם - תרבות ובידור

Home | The Official Bob Dylan Site 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%91_%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://shironet.mako.co.il/artist?type=works&lang=1&prfid=179
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%91_%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4806683,00.html
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 ביציות הקפאת חדשות - :נושא 3פרק 

 גלובס -? אשליה או הצלה של נשים קרייריסטיות: יציותהקפאת ב

 בריאות! וואלה -? האם הקפאת ביציות פוגעת בנשים

 מכבי שירותי בריאות| הזכות לשימור פוריות לעתיד  -הקפאת ביציות 

 זכות-כל –( זכות)הקפאת ביציות 

 בריאות -כל מה שצריך לדעת על הקפאת ביציות : המדריך המלא

 אסותא -הקפאת ביציות  -ויטריפיקציה 

 משרד הבריאות, שמירת ביציות

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000984586
http://healthy.walla.co.il/item/2799390
http://www.maccabi4u.co.il/12521-he/Maccabi.aspx
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4444102,00.html
https://www.assuta.co.il/?catid=%7B35B3239E-448A-49C4-BA05-40702AA231DD%7D
http://www.health.gov.il/Subjects/fertility/ovum_preserving/Pages/ovum_preserv.aspx
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 זיהום אורחדשות   -  :נושא 4פרק 

 תפוז בלוגים -עזור זיהום אור ואיך אתם יכולים ל

  

  – Astropediaגלקסית שביל החלב

astroclub.tau.ac.il/astropedia/החלב_שביל 

היא הגלקסיה בה נמצאת  (The Milky Way Galaxy :באנגלית) שביל החלבגלקסית  - 6116בפבר׳  2

. ... המשתרעת על פני שמי הלילה האוררצועת  אתכך תיארו היוונים העתיקים . ... מערכת השמש

אבק וגז  ... .שביל החלבצורתה של גלקסית  לראות אתקשה , בגלל מיקום מערכת השמש בגלקסיה

 ... ם כך שניתן לבצעאך בהילה הגלקטית יש כה מעט מה, לתצפיות מפריעיםאלה 

 ויקיפדיה –שביל החלב 

https://he.wikipedia.org/wiki/החלב_שביל 

 ... מיקומה ת אתלראומערכת השמש מסומנת בנקודה הצהובה וניתן  - שביל החלבמבנה גלקסיית 

. ... והיא אחת ממיליארדי גלקסיות ביקום, היא הגלקסיה בה נמצאת מערכת השמש שביל החלב

 .שלהם מצטרפות לפס צר של אור לבן האורשנקודות , שכוכבים מרוחקים נראים צפופים כל כך

ynet  דיגיטל -צילום כוכבים ומה שביניהם 

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269465,00.html 

המטרה היא להגיע למקומות פתוחים ( ... עידן פרסר: צילום)כוכבים בשמיים  שבילי - 6116באוג׳  17

לראות לנו  יעמפרהלווין הטבעי הזה של כדור הארץ . ... המלאכותי בסביבה מהאורשלא מושפעים 

 .7 .(18.08.12) שביל החלב ,זוריק.... אם נכניס . הכוכבים כמו שצריך כשהוא זוהר את

  .- FXPכמה שאלות

www.fxp.co.il ›  חלל ואסטרונומיה‹ לימודים והשכלה 

 מחברים 8  -ומים פרס 14 - 6111ביוני  17

כנראה ... ? מה אני אראה,ואני אסתכל אל מחוץ לגלקסיה,שביל החלבאם אני אהיה בקצה של 

שמיים ( ... אבק וגז, מרכז הגלקסיה את) לראות את שביל החלבככה אתה יכול , במקום גבוה מאוד

 .מפריע לראותהזה שלנו  האור ,כאלה בגלל שאנחנו חיים בערים מוצפות אור

 המרכז הישראלי למידע אסטרונומי -א "היל -מרכז שביל החלב 

www.education.org.il/education/article_const_sagittarius_milky_way.htm 

http://www.tapuz.co.il/blog/viewEntry.asp?EntryId=1930936
http://astroclub.tau.ac.il/astropedia/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269465,00.html
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=12805445
http://www.education.org.il/education/article_const_sagittarius_milky_way.htm


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

לו כדור הארץ . ... ה מערכת השמש אליה משתייך כדור הארץהיא הגלקסיה שבה מצוי שביל החלב

כטבעת ענקית המקיפה  שביל החלבאז היה נראה , כל כיפת השמים לראות אתהיה שקוף ויכולנו 

 ... מסיבה זו. המגיע מאחוריהם את האורחלקם של ענני האבק כה דחוס שהם מסתירים . ... אותנו

  - Deep Sky Watchמפות ומידע -זיהום אור בישראל 

 דיגיטל -צילום כוכבים ומה שביניהם 

     החלב שביל את לראות מפריע האור

 

 

http://www.deepskywatch.com/light-pollution-israel.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4269465,00.html
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 לסרט תסריט  חדשות -  :נושא 5פרק  

 מחשב בעזרת קולנוע

 מחשב בעזרת  קולנוע סרט   בדיוני מדע

 

 מדע בדיוני ועתידים | העתיד זה לא מה שהיה פעם

וורקראפט: ההתחלה": הסרט שמביא את הגיקים לקולנוע - "

 ... סרטים

 מחשב בעזרת שבויים הסרט

 חיים בסרט: הקולנוע בעידן המחשב - דיגיטל

 מחשב בעזרת קולנוע לסרט תסריט

 מחשב בעזרת  קולנוע סרט   תסריט

 מחשב בעזרת  קולנוע סרט   בדיוני מדע

 

https://ahfutures.wordpress.com/category/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,519,209,80996,.aspx
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,519,209,80996,.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3282305,00.html
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 מוזיאוןחדשות   -  :נושא 6פרק  

 בשבדיה איקיאה
  - הצצה ראשונה למוזיאון להקת אבבא בשוודיה 

 מוזיאון איקאה יפתח בשבדיה ב-3115 - וואלה! בית ועיצוב

 איקאה - עכשיו המוזיאון - כלכליסט

 איקאה - עכשיו המוזיאון - כלכליסט

 

 

  

 

 

http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/464/600.html
http://home.walla.co.il/item/2745421
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3631008,00.html
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3631008,00.html
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 השקרים חדשות  -  :נושא 7פרק  

 ניותהמכו יתבתעשי

 ... iBeetle – היצרנית פולקסווגן משיקה מכונית עליה עבדה ביחד עם אפל

 ... מי פוצץ את שערוריית פולקסווגן ומה הקשר לאירוע ביום כיפור שכל

 פולקסווגן היא יצרנית הרכב הגדולה בעולם - רכב

 ... ... גרמניה משוועת לידיים עובדות: מפעלי מרצדס ופורשה נערכים לקלוט

  - הקשר בין תעשיית הרכב הגרמנית והשלטון הנאצי

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.iphoneil.net/?p=119092
http://www.themarker.com/markerweek/1.2737841
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4684825,00.html
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3669661,00.html
http://www.mako.co.il/cars-magazine/articles/Article-37d6b808710bf21006.htm
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 האנושי ההוןחדשות  -  :נושא 8פרק 

 בסין

 ... - "מכה אפורה: "השינוי הדמוגרפי הנוכחי - משהו שלא התרחש מעולם 

 מדריך פיטורי העובדים בסין 

 סין לקראת משבר: שכר העובדים עולה - והמדינה מאבדת משקיעים 

 המשבר הדמוגרפי המפתיע של סין 

 אסטרטגיות הישרדות

 הגדולה העבודה מקומות נדידת בסין העובדים הדמוגרפיה

  

 

  

 

 

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3658003,00.html
http://www.relocationsrc.com/rsrcil-media-story-165341
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=J&0r9VQ=HFFF
http://www.themarker.com/wallstreet/1.639373
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-82136-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-82136-00.html
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 הנשים פורבס חדשות -  :נושא 9פרק 

 3116 בעולם העשירות

 ... הכירו את הנשים העשירות בעולם: 11 המיליארדריות בפסגת דירוג

 עושר נשי: מיהן המיליארדריות המובילות של

    3116  של המובילות ותהמיליארדרי מיהן: נשי עושר
  

 

 

http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=MMGH
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=J&0r9VQ=HFKM
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    מים שעוןחדשות  -  :נושא 11פרק  

 3116. ידני

 3116. ידני    מים שעון

 חדשות – JDN – חוששים מחילול שבת? הכירו את שעון שמ"ש .

   
 

  

http://www.jdn.co.il/economy/194813
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 מיל רד'ריצחדשות  -  :נושא 11פרק  

 נובע עט שעונים

Richard Mille | תכשיטי JB - JB jewelers 

 ... Richard Mille RM 011 Red Demon שעון יוקרה ריצ'רד מיל

   
 

 

 

  

http://www.jb-jewelers.com/richard-mille
http://www.thewatch.co.il/Richard-Mille-RM-011-Red-Demon-Flyback-Chronograph.html
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 34 עובדיםחדשות   -  :נושא 13פרק  

 שבע

Welcome - 24-7 YouthWork - Youth Work that is all about 

 סמארטפון מהעבודה - חובה לענות למיילים 3477? - כלכלה

 ... - רוב העובדים זמינים 34 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע - קריירה

 ... שעות עבודה במקום של 3477 | שכר מינימום | הסתדרות הנוער העובד

  

http://www.24-7youthwork.org.nz/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4236639,00.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj0gfDBsp_NAhXEOhQKHemUBz4QFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.themarker.com%2Fcareer%2F1.2480746&usg=AFQjCNFVQ-2vP0WwAyr5Pn0_qvu-VNA28Q&sig2=H9hipWIsrvC5pNMq8rUo4g
http://minimum.org.il/articles/show/1486

