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 למנהיגים שנאה

אבל בפער ביניהם טמונה , קשה לנו להבדיל בין שנאה וכעס

 גם האפשרות להתגבר עליהם וגם לאהוב 

 ?מה ההבדל בין שנאה לכעס

 על שנאה ואהבה

זהו המבנה הבסיסי שעל פיו . קל לשנוא וקשה לאהוב"

הדברים ; כל הדברים הטובים קשים להשגה. הדברים עובדים

 (קונפוציוס) ."הרעים קלים מאד להשגה

 יורים מילים? איך מתנהגים כששונאים

הייתי , אילו היית בעלי, אדוני" :יל'רצ'לווינסטון צ ליידי אסטור

 ."מרעילה את המשקה שלך

 ."הייתי שותה אותו ברצון, אילו היית אשתי, גברתי" :יל'רצ'צ

 ?אני? שונא: ערך מוסרי

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Astor,_Viscountess_Astor
https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Astor,_Viscountess_Astor
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  8941 8971  לחיפה ורניםח הגירת  חיפה תולדות 

 מקורם של הפלשתינאים

 דפוסי צריכה וקניות בקרב ערביי ישראל - אנשים ישראל 

 מוצאם של ערביי ארץ-ישראל - פורום ארץ הצבי

 גלי החדירה של הערבים והמוסלמים 

 ... - חיפה בתש"ח - 1411 אסופת מאמרים 06 שנה למדינת ישראל

 גלי החדירה של הערבים והמוסלמים לארץ ישראל

 

 .סוריההוא שמו של חבל ארץ בדרומה של ( ַחְוָראן ,حوران :ערביתב) ַחְוָרן ,חֹוָרן
 גאוגרפיה

בדרום, ובין המדבר הסורי במזרח  בצפון לירמוך החורן הוא אזור בדרום סוריה הנמצא בין נוה דמשק

והכנרת במערב לנהר הירדן
[1]

 .במזרחו, כולל החורן את הר הדרוזים .

 .של סוריה ודרעא א-סווידא ,בימינו נמצא החורן בתחומי המחוזות קוניטרה

 התבואה הסורי וידוע בחקלאות בעל החורן נחשב לאחד החבלים הפוריים ביותר בסוריה, משמש כאסם

עם זאת, אזור החורן נחשב כעני וכמוזנח ביחס למחוזות בהם  .המושקים במי גשמים כרמיו - הנפוצה בו

מצויות עריה הגדולות של סוריה
[2]

החורן במי גשמים הביאה לכך שבימי בצורת היא סבלה תלותה של  .

מקשיים כלכליים
[3]

. 

 
 היסטוריה

משמעות  .ארץ ישראלשל  גבולותיהבתיאור  ,ז"פסוק ט ,ז"פרק מ ,ספר יחזקאלהחורן מוזכר בשמו ב

הנקבוביים  בזלתה סלעיוהוא ניתן לו על שום , "מחוררת", "ארץ חלולה"היא , שמו של החבל
 .שמאפיינים את נופו

http://www.motke.co.il/?idr=402&pid=160342
http://www.motke.co.il/?idr=402&pid=160342
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7821
http://www.faz.co.il/story_2469
http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2787.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2787.htm
http://www.haifa.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=669150
http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2787.htm
http://www.e-mago.co.il/Editor/history-2787.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%A9%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%94_%28%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90-%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90_%28%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%A2%D7%90_%28%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%96/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%96/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%96_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%96_%D7%98%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#.D7.AA.D7.97.D7.95.D7.9E.D7.99_.D7.90.D7.A8.D7.A5_.D7.99.D7.A9.D7.A8.D7.90.D7.9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%96%D7%9C%D7%AA
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ונתן את הארץ  ,שמיתולשונם  אמוריםשתושביה היו ברובם , באדרעי עוג מלך הבשןמשה הכה את 

 .שבט מנשהלחצי 
. נזכרים היישובים של הגשורי והמעכתי בגולן העליון דודובימי , רוב תושבי המקום נשארו במקומם

מלכי היו  ירבעם השניו יואש .ולפרקים השתלטה עליו, את החורן דמשק-ארםתקפה  ימי בית ראשוןב

: השלטון האשורי שבא אחריהם חילק את ארץ החורן לשתי פחויות. האחרונים ששלטו בחורן ישראל
הפרסי , שהוסיפו להתקיים במתכונת זו גם לאורך השלטון הבבלי, (חורן" )חורינה"ו( קרנים" )קרניני"

יהודה לפני הספירה חש  864בשנת . הללו התייחסו באיבה למיעוטים היהודים. םוההלניסטי שאחריה
יהודים חזרו לחורן . ירדןוהוציא את היהודים אל מעבר ה, הכה את מושלי החורן, לעזרתם המכבי

 .עד תחילת הספירה, במשך מאה שנים
 גולןשהיה החבל שמדרום לחבל ה, "אוראניטיס"בתקופה הרומית נודע החורן כחבל הרומי 

 .("גאולניטיס")
בשל קרבתו , הערבי בית אומיהנמשכה פריחת החבל שהיה אז בידי  2-במאה ה אסלאםעם ראשית ה

, החלה הדלדלותו של החבל הזה מאנית'האימפריה העותבימי  .דמשקרכז התרבות של השלטון בלמ

 .בדואיםשהפך נחלת מרעה ל
 .[4]סורים עובדי אדמה ובדואים נודדים ,דרוזיםהתגוררו בחורן בעיקר  71-בראשית המאה ה

 .דלדלו עוד יותר את מקורות המחייה של תושביו 7114שפקדו אותו מאז  השנים השחונותרצף 
 .אשר בחורן דרעאפרצו בעיר  7188בסוריה במרץ  ההפגנות
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%92_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9D-%D7%93%D7%9E%D7%A9%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9_%28%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9_%28%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%A9%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#cite_note-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91_%282011-2010%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91_%282011-2010%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91_%282011-2010%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%A2%D7%90
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 EHANG 184חדשות  -  :נושא3 פרק 

DRONE  םאד רחפן  

-first-worlds-the-http://www.geektime.co.il/meet

drone-manned/ 

|  שתרצו מקום לכל אתכם ויטיס שיאסוף האוטונומי המסוק את הכירו

  גיקטיים
111 

EHang 184 Drone Helicopter Carries People 

 

http://www.geektime.co.il/meet-the-worlds-first-manned-drone/
http://www.geektime.co.il/meet-the-worlds-first-manned-drone/
http://time.com/4171329/drone-helicopter-ehang-184-ces/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      ריכת בע

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

v=p6_95y1K2jc&html?https://www.youtube.com/watch

5=1 

https://www.youtube.com/watch?v=p6_95y1K2jc&html5=1
https://www.youtube.com/watch?v=p6_95y1K2jc&html5=1
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

חייזרים לפי  חדשות  - :נושא 1פרק  

 צרציל

National Churchill Museum 

 העולמות מלחמת קיין האזרח

National Churchill Museum | Winston Churchill Museum in 

 

National Churchill Museum 

 

 פגישת טראמפ-נתניהו והחייזרים של צ'רצ'יל: על מה מדברים בעולם

 מוזיאון צ'רצ'יל וחדרי המלחמה של הקבינט

 על סף מלחמת עולם, צ'רצ'יל חיפש חייזרים בחלל 

 'אורסון וולס | 'חיים של אחרים

  - ?כיצד הפך "האזרח קיין" לסרט שנחשב בעיני רבים לטוב בכל הזמנים

   

     

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Churchill_Museum
https://www.nationalchurchillmuseum.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Churchill_Museum
http://news.walla.co.il/item/3041171
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%A6%27%D7%A8%D7%A6%27%D7%99%D7%9C_%D7%95%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3866494
http://others.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A1/
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1172499
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 כאבים משככי חדשות  -  :נושא 5פרק  

 התמכרות סמים מבוססי

 תופעת הלוואי המדאיגה של ההקלה בכאב: התמכרות - בריאות

 התמכרות למשככי כאבים בגיל הזהב

 מחקר אמריקאי-אוסטרלי חושף: נוטלים משככי כאבים? המוח שלכם

  – משככי כאבים

 סמים מבוססי כאבים משככי

 

  

 

http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2879689
http://www.commitment.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9B%D7%99-%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D/
http://www.commitment.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9B%D7%99-%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D/
http://paindoctor.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3-%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9B/
http://crohnsandcolitis.a.wiki.co.il/index.php/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9B%D7%99_%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D?
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 נוערחדשות   -  :נושא 0פרק  

 ודכאון דרותק התכנסות  ההתבגרות

 דיכאון בגיל ההתבגרות - תסמינים וטיפול - פסיכיאטר

 הסתגרות ודיכאון אצל בני נוער 

 התאבדות וניסיונות התאבדות בקרב בני נוער

 אמנות ההקשבה - הורימוס

 איך לדבר עם מתבגרים ובני נוער? | מכון טמיר לפסיכותרפיה

 ההקשבה אמנות ההתבגרות נוער
 

 

  

 

 

http://www.psychiatry.org.il/%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://www.drtal.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.drtal.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01752.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01752.pdf
http://horimos.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%94/
https://www.tipulpsychology.co.il/therapy/children/how-to-communicate-with-adolescents.html
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 גב כאביחדשות  -  :נושא 7פרק  

 גב כאבי

 IFDA גב כאבי

 טיפול בכאבי גב - כל השיטות לטיפול בכאב! - פריצת דיסק

 בלי ניתוח: טיפול והפסקת כאבים לאחר פריצת דיסק

 טיפול בכאבי גב - כל השיטות לטיפול בכאב! - פריצת דיסק

 מיתוסים על כאבי גב - ד"ר יצחק בכר

 טיפול בפריצת דיסק ללא ניתוח 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.ilsi.org.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%90%D7%91-%D7%92%D7%91/
http://www.ilsi.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97/
http://www.ilsi.org.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%90%D7%91-%D7%92%D7%91/
http://www.gav-clinic.com/the-articles/487-myths-about-back-pain
https://www.doctors.co.il/ar/20172/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%AA+%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7+%D7%9C%D7%9C%D7%90+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
https://www.doctors.co.il/ar/20172/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%AA+%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7+%D7%9C%D7%9C%D7%90+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
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 גנטי תיקוןחדשות  -  :נושא 1פרק  

 לעובר

 קצת על גנטיקה, השבחה וריפוי גנטי

 ,(איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה( )תיקון

 לעובר גנטי תיקון
 

  

 

 

http://edu.achva.ac.il/mod/tab/view.php?id=381
http://fs.knesset.gov.il/%5C16%5Claw%5C16_lsr_299623.pdf
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 חשמל ללאחדשות  -  :נושא 4פרק  

 אפריקה כלכלת

 כלכלת אפריקה

 אפריקה | מגזין תשתיות תעשייה ואנרגיה

  גרעינית אנרגיה  ביזנס אפריקאן
 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.tashtiot.co.il/tag/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

אורניום חדשות  -  :נושא 16פרק  

 באפריקה

 דרום אפריקה מסרבת לוותר על מצבור האורניום שלה 

 הברית הלא קדושה: יחסיה הסודיים של ישראל עם האפרטהייד

 פרויקט מנהטן

   

http://i-hls.com/he/2015/03/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0/
http://i-hls.com/he/2015/03/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0/
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1196756
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%9F
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

צרכנות חדשות  -  :נושא 11פרק  

 לעולם טוב יותר

CONSUMER REPORTS 

MAGAZINE 

http://www.consumerreports.org/cro/maga

zine/2017/03/index.htm 

Consumer Reports Magazine 

New and Used Car Reviews and Ratings - Consume 

   
 

 

 

  

http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2017/03/index.htm
http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2017/03/index.htm
http://www.consumerreports.org/cro/magazine/index.htm
http://www.consumerreports.org/cars-
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מוזיקהחדשות   -  :נושא 11פרק  

  'דמיטרי שוסטקוביץ

André Rieu - The Second Waltz (Shostakovich) - YouTube 

 Dmitri Shostakovich - The Second Waltz - YouTube 

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
https://www.youtube.com/watch?v=vauo4o-ExoY
https://www.youtube.com/watch?v=XmwkjT9oO2E
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  חדשות -  :נושא 13פרק  

 קיצוני  איסלאםאודות ה יראי'אלג סופר דאוד כאמל
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 כאמל חדשות -  :נושא 14פרק    

 איסלאם יראי'גאל סופר דאוד

 קיצוני

 פוטין מלבה את האש במזרח התיכון כדי להדחיק את בעיותיו הפנימיות

 תסריט לא דמיוני: פוטין וטראמפ... - nrg המזרח התיכון

 תמונות של פוטין וטראמפ

 

 המזרח התיכון כמגרש המשחקים של המעצמות  

 

 

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3169819
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3169819
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/854/428.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4&num=100&newwindow=1&biw=1280&bih=865&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia-afNlJnSAhWhK8AKHXn8BgYQsAQINg
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4&num=100&newwindow=1&biw=1280&bih=865&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia-afNlJnSAhWhK8AKHXn8BgYQsAQINg
http://www.iglobali.com/?p=80542
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המדבר  חדשות -  :נושא 15פרק   

 הערבי

 ... חצי האי ערב : ערב הסעודית, תימן, עומאן, קטאר, כוויית, דובאי

 

 

 מקרי חדשות -  :נושא 16פרק  

 ב"בארה רצח

 - תקריות ירי המוני מתרחשות בארה"ב בממוצע פעם ביום

 ארה"ב מדממת: ירי המוני בכל יום - חדשות

 מדינה מדממת: מקרי הטבח החמורים בארה"ב - חדשות

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0go3J-Em-U
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2791263
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4706449,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4814716,00.html

