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 1977קור סאדאת בחחדשות   -נושא:  1פרק  

 כך ניסה ג'ימי קרטר לסכל את ביקור נשיא מצרים אנואר סאדאת
1.2148831-https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium 

 אנואר אל-סאדאת מגיע לישראל, 19 בנובמבר 1977
 

http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=2373 

 היום בהיסטוריה 19 בנובמבר – ויקיפדיה

 

של  ביקור רשמי ראשוןמגיע ל אנואר סאדאת נשיא מצרים - 1977

 ישראלמנהיג ערבי ב

 

 [עריכה|  מקור קוד ריכתע]השלום ותהליך בישראל הביקור

 Camp David, Menachem Begin, Anwar Sadat, 1978.jpg 

 להגדלה לחצו

 הקובץ לדף

 (להסבר לחצו) אינטראקטיבית תמונה

 בגין מנחם דאז הממשלה וראש קרטר הנשיא עם דייוויד בקמפ

 

 

 ההכרזה בעת, האמריקאי בקונגרס בתשואות מתקבלים ובגין סאדאת

 1978 ספטמבר, דייוויד קמפ הסכמי תוצאות על

 על למצרים ישראל בין גישושים החלו המלחמה לאחר ספורות שנים

, שלום להשיג מנת על כי כשהצהיר, הפתיע סאדאת. שלום הסכם

 קיבל בגין מנחם הממשלה ראש. בישראל לביקור להגיע אף מוכן הוא

 .בישראל רשמי לביקור סאדאת את והזמין, הצעתו את
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 איתר, בנובמבר 18-ה בערב. התקיים ולא מעטכ עצמו הביקור

 תעלת של המזרחית בגדה מצריים כוחות תנועת הישראלי המודיעין

 בהתייעצות. הכיפורים יום במלחמת לרשותה החזירה שמצרים, סואץ

 צעד - מילואים ולגייס סיכון לקחת שלא ידין יגאל המליץ, שכונסה

 אך - הביקור טולולבי רבה למתיחות, הדברים מטבע, מוביל שהיה

 .המלצתו את דחה בגין

 

 היה ובכך גוריון-בן תעופה בנמל סאדאת נחת 1977 בנובמבר 19-ב

 חדשה תקופה ופתח, בישראל לביקור שבא הראשון הערבי למנהיג

 צפו העולם ברחבי אנשים מיליוני. התיכון המזרח של בהיסטוריה

 ורעש חצוצרות תרועת לצלילי, מהמטוס סאדאת של ירידתו ברגע

 בכנסת נאם, בישראל לילות שני זה בביקורו שהה סאדאת. תותחים

 ובכבוד בהתלהבות קיבלו בישראל הציבור. הבית סיעות כל עם ונפגש

 האוויר חיל של מטוסים שני אותו ליוו במטוסו כשחזר. מלכים של

 להיבחר סאדאת זכה זה ביקורו בשל. למצרים חזרה בדרכו הישראלי

 .השנה באותה טיים יןהמגז של השנה כאיש

 

, ישראל עם שלום של לתהליך דרך סאדאת פתח הביקור באמצעות

 קמפ הסכמי על. 1979 במרץ 26-ב ההסכם בחתימת היה ששיאו

, בגין מנחם עם יחד זכה השלום להסכם הדרך את שסללו דייוויד

 .לשלום נובל בפרס, לתהליך הישראלי שותפו

 

000 
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 באוקיינוס נעלמות דינותמחדשות   -  נושא: 2פרק  

 חמישה איים זעירים באוקיינוס השקט נעלמו בשל עליית מפלס הים
 

 באוקיינוס נעלמות מדינות

 הים מפלס עליית בשל נעלמו השקט באוקיינוס זעירים איים חמישה

 אל נשטפו אחרים איים בשישה אולם. מאוכלסים היו לא, שלמה איי מארכיפלג חלק, שנעלמו יםהאי

 בתיהם את לעזוב נאלצו ותושבים נהרסו שלמים כפרים, גדולים שטחים הים

1.2940456-rld/asia/.premiumhttps://www.haaretz.co.il/news/wo 

 

 

000  

 

 רפואיים טיפולים FDA DNA   חדשות -  נושא: 3פרק  
 

 תרופות ביולוגיות - טיפול רפואי מותאם אישית לחולי סרטן
 

 של חולה DNA ניסוי חדשני לתיקון
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 מוטציה איימיש  חדשות  -  נושא: 4 פרק  
 

 ? ללמוד מהאמיש

 

 איימיש | סוכרת ואנדוקרינולוגיה
 

 מחקר באיימיש חשף מוטציה הקשורה בסיכון לתחלואה מטבולית 
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 לב ומחלות גבוה דם לחץ חדשות  -  נושא: 5פרק  

 לחץ דם גבוה ומחלות לב
 ?מטפלים ואיך הגורמים מהם –   דם לחץ  

 ?לחץ דם נמוך – מהם הגורמים ואיך מטפלים
 

 מחלות לב וכלי דם לחץ דם
 

 הפרעת קצב הלב עם לחץ דם נמוך 
 

 לחץ דם גבוה =הרוצח השקט
 

 קוריאה צפון של בליסטיקה

 

 סימנס מפטרת
 

 הבחירות של 2017: הרדיקליות האירופית מאיימת לחזור

 

 בגרמניה האקלים ועידת

 בגרמניה האקלים ועידת 2017

 על רקע התנערות ארה"ב: נפתחה ועידת האו"ם לשינויי אקלים
 

 

 2017 ביפן הפשיעה

 .רשימת שכונות ואיזורים שנחשבים למסוכנים ביפן

 

 מישראל ועד יפן: הפשע המאורגן שולט

 

 לשוטרי יפן משעמם, והם מחפשים פשעים בזכוכית מגדלת
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 (יפן: ביטחון אישי, סדר חברתי, שחיתות ופשע מאורגן )יאקוזה

 

 אדם ראש השתלת חדשות   -  נושא: 6פרק  

 הכירו את האיש שצפוי לעבור השתלת ראש - בריאות
 

The First Human Head Transplant Has Been Scheduled 
 

Human head transplantation 
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 שחיתות ובטחון בהודו חדשות  -  נושא: 7פרק  

 שרת ההגנה החדשה של הודו: תקוות המגזר הפרטי

 אשת הברזל בגרסת המסאללה - הכירו את שרת ההגנה

 בפעם השנייה בתולדות הודו - אשה מונתה לתפקיד שרת ההגנה
 

Times of India אינדיה אוף טיימס 

 טיימס אוף אינדיה
 

 

  

 

 

 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3720421,00.html
http://israel-trade.net/asiapacific/2017/09/17/%D7%90%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94/
http://www.israeldefense.co.il/he/node/30970
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%94


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ברוסיה  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 - הומואים רוסים מספרים על חייהם בממלכת פוטין
 

 הדומה הממלכתית של הפדרציה הרוסית
 

 פוליטיקה של רוסיה 
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 באפריקה מפגינים פיזור סיני רכב TYPE 89 חדשות  -  נושא: 9פרק  
 

 באפריקה שחיתות

TYPE 89 באפריקה מפגינים פיזור סיני ברכ 

 צמיחת המדינות החדשות באפריקה
 

 "כך המערב החריב את אפריקה"
 

 באפריקה קמים משטרים חדשים, אך השחיתות הישנה נותרה 
 

 כלכלת אפריקה
 

 למה אפריקה נשארת מאחור? - חדשות
 

 השחיתות באפריקה - תופעה שתלך ותצטמצם - כלכלה
 

 חשמלית טסלה

 

 1.9-קמ"ש ב 100-ל 0-: טסלה חשפה מכונית ספורט חשמלית שתאיץ מצפו
 שניות

מכונית הרואדסטר של החברה שחשף הלילה אלון מאסק תוכל לנסוע 
טריילר -ק"מ בין הטענה להטענה. באירוע נחשפה גם משאית סמי 1,000

 ק"מ 800חשמלית, עם טווח נסיעה של 
 

מיליון  619הגרוע ביותר בתולדותיה עם הפסד של  -טסלה: הרבעון השלישי 
 דולר

 אשון בבעלות זרהטסלה תקים את מפעל הרכב הסיני הר
 במכירות כלי רכב חשמליים 80%הסינים מתנקים: זינוק של 

  
במופע ראוותני המזכיר את סגנונו של סטיב ג'ובס, אמר מאסק כי דגם 

הכלל. את הרכב הציג מאסק מיד לאחר שסיים  הרואדסטר מהיר באופן יוצא מן
 .סמי, בפני הקהל בלוס אנג'לס-להציג את הטסלה
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דגם הרואדסטר הספורטיבי מכוון לטווח הגבוה של מכוניות הספורט 
היוקרתיות. "המטרה בפיתוח הרכב היא לתת מכה ניצחת למכוניות מונעות 

 .הדלק", אמר מאסק
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     העולמית   בפוליטיקה נשים  חדשות   -  נושא: 10פרק  

 נשים בפוליטיקה
 

 אפליית נשים 
 

סטטוס  נחשבות לבעלות נשים היא מצב חברתי, הקיים בתרבויות רבות, ובו נשים אפליית
בחייהן ובסביבתן פחותה מזו של הגברים. בעבר  ומידת שליטתן ,גבריםנמוך בהשוואה ל כלכליו חברתי

היה מצב זה נפוץ מאוד בחברות ובתרבויות רבות. בתרבויות מסוימות נאסרו על נשים לימודים ברמות 
איסור זה מנע מנשים את הגישה למידע ולהתפתחות  .קרוא וכתוב שונות, החל מהרמה הבסיסית של

רוחנית. איסור מקובל אחר היה האיסור על עבודה מחוץ לבית, שמנע מנשים חירות כלכלית, וחייב אותן 
 ,20-המאה ה זוג מנישואין לדוגמה(. ברוב מדינות העולם, עד לתחילת-לחבור לגבר מפרנס )אב, אח או בן

הזכות להצביע והזכות להיבחר(, ובכך נמנעה מהן כגון  )פוליטייםנשים לא הורשו לקחת חלק בחיים ה
יכולת ההשפעה על החברה שבה חיו. איסורים כאלה ודומיהם, ברמות שונות, נהוגים עד היום בתרבויות 

 .מסוימות

בראש מעייניה. תנועה זו  אפליית הנשיםהתעוררה תנועה, שהציבה את המלחמה ב 20-בתחילת המאה ה
ולזכותה נרשמו במהלך ההיסטוריה הישגים רבים בתחום שוויון הזכויות  ,פמיניסטיתה התנועה נקראת

לנשים. כיום, זכויות כגון הזכות ללימודים, לעבודה ולחיים פוליטיים, ניתנות כמובן מאליו לנשים בכל 
שהעניקה את זכות הבחירה לנשים, מהפך  ,אירופה הייתה האחרונה במדינות שווייץ. דמוקרטית מדינה

החלו  סוציולוגים, בעקבות התעוררות המודעות הפמיניסטית .של המאה העשרים 70-שנות השהתרחש ב
שים בתרבויות שונות ובתקופות שונות. בין היתר נחקרו להפנות מאמצים מחקריים לנושא מעמד הנ

 .שהובילו למצבי האפליה, כמו גם אלה שהביאו להתעוררות הפמיניסטית חברתייםהגורמים והתהליכים ה

  :הייצוג הנשי בזירות הפוליטיות בישראל
 

 נשים בתפקידי מפתח פוליטיים
 

     העולמית   בפוליטיקה נשים

 אפליה מינית 
  Manspreading 
 אלימות נגד גברים  
 אלימות נגד נשים  
 אפליית נשים  
 אפקט מטילדה  
 בתולה מושבעת  
 הטרונורמטיביות  
 הטרוסקסיזם  
 הסגברה  
 הפער המגדרי בוויקיפדיה  
 הפרדה בין בנים לבנות בחינוך  
 הפרדת עיסוקים מגדרית  
 חופש הפטמה  
 טרנספוביה  
 ילדים, מטבח, כנסייה  
 מבחן בקדל  
 מגדריזם  
 מיזאנדריה  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.idi.org.il/articles/13936
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwibooP2zsfXAhWSJOwKHStVC_4QFghdMAk&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%259D&usg=AOvVaw2WEln8rfkXFYhx_tZoIuS-
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwibooP2zsfXAhWSJOwKHStVC_4QFghdMAk&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%259D&usg=AOvVaw2WEln8rfkXFYhx_tZoIuS-
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwibooP2zsfXAhWSJOwKHStVC_4QFghdMAk&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%259D&usg=AOvVaw2WEln8rfkXFYhx_tZoIuS-
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90_%D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-70_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://www.idi.org.il/articles/2260
https://www.idi.org.il/articles/7829
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/Manspreading
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D,_%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97,_%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%91%D7%A7%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%94
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 מיזוגיניה  
 מין ואופי  
 מרתון עזה  
 פסק דין רדיו "קול ברמה" נגד "קולך"  
 רצח נשים  
 המשפחה רצח על חילול כבוד  
 רצח תינוקות בנות  
 1975שביתת הנשים באיסלנד   
 שכר נשים בישראל  
 תקרת הזכוכית  

 

 נשים בפוליטיקה
 

 מעמד האישה באסלאם
 

 תרבות אונס
 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95_%22%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%94%22_%D7%A0%D7%92%D7%93_%22%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9A%22
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A2%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C_%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%A0%D7%93_1975
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%A0%D7%93_1975
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%A0%D7%93_1975
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
http://www.yesodot.org.il/article/893/2072/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1
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 הסעודית ערב-ישראל יחסי ות  חדש -  נושא: 11פרק  

 יחסי ישראל-ערב הסעודית
 

 ?אחרי העסקה: היכן עומדים יחסי ישראל-סעודיה
 

 הסעודית ערב-ישראל יחסי

 ישראל וסעודיה דנות בכינון יחסים כלכליים
 

 iHLS - יחסי סעודיה-ישראל: איזון בין לגיטימציה וביטחון
 

 

 

 

 

  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
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http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/879/677.html
http://www.maariv.co.il/news/world/Article-588258
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 מוזיקה חדשות   -  נושא: 12פרק  
 גרוניך שלמה - הכול אחרי לשיר מילים

 מילים לשיר אחרי הכול - שלמה גרוניך
 

https://www.youtube.com/watch?v=gob652omNtQ 

 

 הכול אחרי

  גרוניך שלמה

 רוט מירב: מילים

 גרוניך שלמה: לחן

 

  העולם כל אחרי יש מה

  הים אחרי זורם מה

  החול בסוף השקט סוףב

 ? הכול אחרי יש מה

 

  מחכה שם את זו אולי

  הרוח עם צוחקת

  בא אני אחרייך

  איתך לצחוק, ילד כמו

 

  הלילות כל אחרי יש מה

  החלומות, הפחד כל

  והכחול השחר בסוף

 ? הכול אחרי יש מה

 

  יחפה שם את זו אולי

mailto:ohm.ohd@gmail.com
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  הרוח עם רוקדת

  בא אני אחרייך

  ךאית לרקוד, ילד כמו

 

  הימים כל אחרי יש מה

  התחנונים, הגשם כל

  והאתמול היופי בסוף

 ? הכול אחרי יש מה

 

  אהובה שם את זו אולי

  הרוח עם שותקת

  בא אני אחרייך

 איתך לשתוק, ילד כמו
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 חדשות -  נושא: 13פרק  

 

  

 ותהילה אומץ: אנושי מיקרוביום  חדשות -  נושא: 14פרק  

The Human Microbiome: Guts And Glory 
 

DNA balance 

 א"הדנ איזון

DNA BALANCE  Gut Health Series 

No Guts…No Glory – Gut Health Series  
 

No 'gut health,' no glory | WRVO Public Media | HEALTH 
 

 צואה microbiota השתלת עם מוצלח טיפול

Successful treatment with fecal microbiota transplantation 
 

Impacts of Gut Bacteria on Human Health and Diseases 
 

Fecal Microbiota Transplantation: Indications, Methods 
 

Fecal Transplantation (Bacteriotherapy) | Johns Hopkins 
 

Use of feces to treat diseases 

 במחלות לטיפול בצואה שימוש

 חיידקים בשירות הרפואה
 

 חיידקים בשירות הרפואה... בקטריותרפיה נעשה שימוש בהשתלת צואה
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https://www.pinterest.com/pin/562668547178342209/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5067912/
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https://www.tasmc.org.il/Be-Well/InterestAreas/general/Pages/bacteriotherapy.aspx
https://www.tasmc.org.il/Be-Well/InterestAreas/general/Pages/bacteriotherapy.aspx
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 על הקשר בין צואה ובריאות | תזונה ובריאות
 

 שירות חדש באיכילוב לבקטריותרפיה
 

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=21343
http://www.themedical.co.il/Article.aspx?f=10&s=5&id=3530

