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 2017תמונות של בחירות בצרפת 

 המועמד המוביל בצרפת 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה -בצרפת יוצאות לדרך  2017בחירות 

 ?של מרין לה פן הבחירות בצרפת: מה הסיכוי

 2017בחירות בצרפת 

  2017הבחירות לנשיאות צרפת 
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 לנורמליות

 "חזרה לנורמליות"
 הבחירות לנשיאות ארצות הברית 1920

 חזרה לנורמליות - גלובס

   

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_1920
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000600931


 Ω   ohm.ohd@gmail.comוד אוחיון   שבת עולמית      דבעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 
 

 

 בעולם פליטיםחדשות  -  נושא: 4 פרק 

    איך מתמודדות מדינות העולם עם מבקשי המקלט - משפט ופלילים

 מימוש שיבת פליטים בעולם

 מפת הפליטים העולמית - מגינים על זכויות האדם

 Amnesty International Israel - זכויות מהגרים ופליטים בעולם

 בעיית הפליטים של האו"ם

 שיא עולמי במספר הפליטים והעקורים: אחד מכל 113 בני אדם בעולם

 ממדי תופעת הפליטים ומבקשי המקלט בעולם - מגינים על זכויות האדם

 מספר הפליטים בעולם – בשיא חדש

 האו"ם: שיא היסטורי במספר הפליטים והעקורים בעולם 

 שיא במספר הפליטים בעולם: 59.5 מיליון - חדשות
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 ריגול עולמי דשות ח -  נושא: 5פרק  
World spy  העולמי הריגול 

 ארצות הברית

 ארצות הברית בישלה דייסה, העולם יאכל אותה

 הסוכן הכפול שזיגזג בין הנאצים לבריטים

 ודיעין ריגול וקולנוע - אוניברסיטת תל אביב

 מי הרוויח מפרשת הריגול של רוסיה בארה"ב 

 פרשת הריגול ברוסיה
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  בסין חדשות חדשות  -  נושא: 6פרק  

 באסיה

 סין פרסמה תוכנית דיאטה חדשה לצמצום צריכת הבשר במדינה

 - הצעירים בסין לא רוצים להתחתן - וההורים מודאגים

 ראמספלד: סין מערערת את המאזן הצבאי באסיה - חדשות

 סין מגלה דרך משי חדשה ומשתלטת על העולם - כלכלה

 שיעור הילודה בסין: הגבוה ביותר ב-100 שנים - אסיה ואוקיאניה

 ... מירוץ החימוש באסיה: השקעות במיליארדים וקופון לייצוא
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 השפעתחדשות  -  נושא: 7פרק  

 הפריחה על האקלים

  פיתוח מודל לחיזוי השפעת אקלים על השלמת תרדמה בתפוח

 שינויי האקלים: הציפורים הנודדות לא יגיעו לארץ? - כלכלה

 פוטופריודיזם

 אמצעים להקדמת גל פריחה שני בליזיאנתוס

 השפעת שינויי אקלים על חקלאות הצפון

 השפעת גורמי אקלים על התעוררות וחיוניות הפרח בתפוח

 הפריחה על האקלים השפעת
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http://mopdarom.org.il/wp-content/uploads/sites/299/2017/01/lis2012.pdf
http://ims.gov.il/NR/rdonlyres/08E0F85E-4E51-4970-AE88-96B15686F4A9/0/chillingquota.pdf
http://mop-zafon.org.il/sites/default/files/uploads/pdf-files/articles/0140_4.pdf
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 הברית בעלי חדשות  -  נושא: 8פרק  

 ארה"ב של

 יחסי ארצות הברית-ישראל

 מלחמת בעלות הברית

  Allied - (בעלי ברית )2016

 בעלי ברית": ביקורת סרט - וואלה! תרבות"

  | בעלי ברית
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 התעופה שדותחדשות  -  נושא: 9פרק  

  | שדות תעופה בעולם

  יוון כבשה את רשימת שדות התעופה הגרועים בעולם - חופש

 איי לאב יו טרמינל: אלה עשרת שדות התעופה הטובים בעולם

  ?מהו נמל התעופה העמוס ביותר בעולם

 שדה התעופה העמוס בעולם - מיתוג ערים ומדינות

 נתב"ג נבחר בין 10 שדות התעופה הטובים בעולם ב-2016 

 נמלי התעופה הטובים בעולם: תראו מי הגיע למקום ה-6
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 רשימת חדשות   -  נושא: 10פרק  

 גרמניה ונשיאי צרפת נשיאי

 . רשימת מזכירי המדינה )שרי החוץ( של ארצות הברית

 התנקשויות פוליטיות

 רשימת מונדיאלים

 רשימת נשיאי ארה"ב ומזכ"לי האו"ם

  :.רשימת נשיאי צרפת ונשיאי גרמניה
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 פצצה חדשות  -  נושא: 11פרק 

 דמוגרפית

 "ישראל לא נמצאת בסכנה דמוגרפית"

 איום דמוגרפי

 בלי תינוקות - כלכלת גרמניה בסכנה

 האמא של כל הפצצות | המשמר החברתי

 - ישראל והפצצה הדמוגרפית

 עובדות שלא מספרים לנו על הפליטים מאפריקה

 פצצה אינטליגנטית מתקתקת

 פצצה דמוגראפית בסין 

  

 פצצה דמוגרפית // בלי תינוקות - כלכלת גרמניה בסכנה
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 של הבעיהחדשות   -  נושא: 12פרק  

 טורקיה

 האסונות של ארדואן: טורקיה מסוכסכת עם רוב שכניה

 השדים של רג'פ טייפ ארדואן מאיימים להשמיד את טורקיה
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חדשות מוזיקה  -  נושא: 13פרק  

 שנות המהפכה הרוסית 100

Beautiful Russian Female Military Parade 1/7 

 קרייב של היפיפיות שבע מצעד

 Beautiful Russian Female Military Parade 1 7 - World News 

Beautiful Russian Female Military Parade 2/7 - YouTube 

Beautiful Russian Female Military Parade 3/7 - YouTube 

Beautiful Russian Female Military Parade 4/7 - YouTube 

Beautiful Russian Female Military Parade 5/7 - YouTube 

Beautiful Russian Female Military Parade 6/7 - YouTube 

Beautiful Russian Female Military Parade 7/7 - YouTube 
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 קנביס  חדשות -  נושא: 14פרק   

 עולמי

  | הדרך הנכונה לתרופות מבוססות קנאביס

 הישגים מרשימים של המריחואנה - שיפור בריאותי משמעותי עולמי 

 קנאביס )סם( – ויקיפדיה

 על פי ההלכה אפשר לעשן קנאביס

 מסע עולמי: זני קנאביס מרחבי הגלובוס

 ?ביקוש עולמי לגראס ישראלי - מדוע אסור לייצא קנאביס לחו"ל

 המדינות הידידותיות ביותר לחובבי קנאביס 25

  ?מדריך עולמי: באילו מדינות אפשר לעשן קנאביס בשקט

 עולמי קנביס
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http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/761/799.html
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 Saintחדשות -  נושא: 15פרק  

Patrick's Day  פטריק יום 

 הקדוש

Mako -St. Patrick's Day  

 חדשות -העולם חוגג את יום פטריק הקדוש 

 טיים אאוט -לחגוג בהם את יום פטריק הקדוש מקומות  6

 מסע אחר -אירלנד  -רואים ירוק  -פטריק הקדוש 

 אוכל -יום פטריק הקדוש 
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 הרעלות חדשות -  נושא: 16פרק  

 בעולם מזון

 טבעלייף -חלות טיפול ותרופות בריאות בריאות מ

 הרעלות מזון בקנדה | מחלות מדבקות בעולם

 בעולם מזון הרעלות

 מי יאכיל את העולם

 

שינה  חדשות -  נושא: 17פרק  

 ואכילה

 הקשר בין התזונה שלנו ושינה טובה

 תזונה, צמחים ושינה

  - מאכלים שיעזרו לכם לישון

 על הקשר שבין תזונה להפרעות שינה - כצט

 ושינה תזונה
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 הגרעין    חדשות -  נושא: 18פרק  

 והאטמוספירה

 מדיניות החוץ של ברית המועצות: מלנין עד גורבצ'וב

  :עידן האימה והתקווה פרקי הסטוריה לחטיבה העליונה: 1870-1970

 השפעות פיצוץ גרעיני

 האמנה למניעת ניסויים גרעיניים באטמוספירה

 המועדון האסטרונומי - Astropedia – קרניים קוסמיות

 ... האמנה למניעת ניסויים גרעיניים באטמוספירה, בחלל החיצון, ותחת פני

 והאטמוספירה הגרעין   
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 סכנה חדשות -  נושא: 19פרק  

 מהמסך

 השלכות בריאותיות וחברתיות של צפייה בטלוויזיה 

 זמן מסך - 'תסמונת הילד הבלתי מווסת' - וואלה! בריאות

 ... ,הפרעת קשב, התמכרות למסכים

 השפעות זמן מסך על בריאות

 כל היום מול המסך? העיניים שלכם בסכנה - בריאות

 סכנה במסך הקטן - גלובס

 האם יש סכנה בהצגת תמונות על מסך

 נגעה במסך סלולרי שבור - וחטפה זיהום קשה ביד - בריאות

 מהמסך סכנה

 
 2שעה    2017מרץ    18שבת עולמית   

 

 

 ד'ר יצחק נוי 

   עולמית   סיכום  המשדר   שבת
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    חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 הגירוש מהארמון הסופר רם אורן
 

 (יהודי מצרים )סרט

 , 25הארץ ,הסרט על קהילת היהודים במצרים שהאחים המוסלמים ניסו לצנזר ,איל שגיא ביזאוי

 באוקטובר

 

 

חמיסי והבמאי -של המפיק היית'ם אל מצרי סרט תיעודיהוא  (عن يهود مصر :ערביתב) יהודי מצרים

 .אמיר רמסיס. הסרט הוא גם פרי כתיבה ומחקר משותף יחד עם מוסטפא יוסף

התייחס לסרט בכותבו כי הסרט הוא  אינדפנדנטעיתון ה.[1] היהודים במצריםהסרט מתעד את תולדות 

 ."[[2]"הראשון מסוגו המורשה לצאת להפצה רשמית ]במצרים

 

 

 הגירוש מן הארמון 

 ןרשימה ספרים של רם אור ..

 ספריו
  1994כתר,   פיתוי

  2001קשת,   אהבה בדלתיים סגורות

  2015קשת,   יריחלק ראשון: ש -אהבה כואבת 

  2015קשת,   חלק שלישי: אמירה -אהבה כואבת 

  2015קשת,   חלק שני: דני -אהבה כואבת 

  2006קשת,   אהובי אויבי

  1996קשת,   אות קין

  2005קשת,   אחות קטנה

  2014קשת,   אמא

  1999קשת,   אש חיה

  1998קשת,   אשראם

 [1] 2016קשת,   בשידור חי

  2008קשת,   גרין קארד

  2004קשת,   היורשת

  2004קשת,   תל אביב -המטרה 

  2013קשת,   הצעיף האדום

  2007קשת,   השבועה
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  2002קשת,   התמכרות ועוד סיפורים

  2011קשת,   זהות כפולה

  2000קשת,   חווה ואדם

  2010כתר,   ילד אחד יותר מדי

  2006קשת,   ימים אדומים

  2012קשת,   כבשה שחורה

  2008קשת,   כוח עליון

  1997קשת,   לב

  2002קשת,   לטרון

  2009קשת,   מהתנ"ך באהבה

  1995כתר,   משחק מכור

  2003קשת,   יכה אפריקניתנס

  2012קשת,   נפש הומיה

  2011קשת,   סודות גלויים

  2010קשת,   ": חייה ומותה של לוחמת ה"מוסד סילביה

  2000קשת,   עירום

  1997קשת,   צל של ספק

  2006קשת,   רמטכ"ל

 הקהילה היהודית בקהיר, מצרים

 יהדות מצרים

 הקהילה היהודית

 מהומות במצרים: יהודי מצרים חוששים שזהו הסוף של הקהילה היהודית 

 הקהילה היהודית במצרים

 מצרים, אלכסנדריה - תפארת אילמת / אליהו בירנבוים

 

 מצרים והנאציזם, לא מה שחשבתם  .

 …אילו פלשו הנאצים לארץ ישראל

 עלייתה ושקיעתה של קהילת קאהיר : פעילויות נאציות במצרים - והיהודים

 - הקשר בין מצרים לנאצים הגרמנים

 המדענים הגרמנים במצרים 
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 פארוק הראשון

 מוסטפא אל נחאס פאשה

 מהפכת הקצינים החופשיים 

 ... מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של מצרים בימי נאצר )1970

 מצרים מנהיגה את העולם הערבי 

 

 

 הסרט על קהילת היהודים במצרים שהאחים המוסלמים

 האנטישמיות גואה במצרים של האחים המוסלמים

 המשגה הטראגי של סאדאת 

 האחים המוסלמים במצרים

 

000 
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 חדשות   מוזיקה גלייר -  נושא: 2פרק  

 ריינהולד גליאר
סובייטי. הוא הלחין מספר יצירות של מוזיקה קלאסית והיה מחנך ריינהולד גליאר היה מלחין רוסי ו

 ויקיפדיה .במשך שנים רבות. על יצירותיו הוענקו לו פרס סטלין, תואר האמן העממי ומספר עיטורים

 

Reinhold Glière 
Рейнгольд Морицевич Глиэр; 

Reinhold Glière - Symphony No. 3 (1911) - YouTube 

 המנון לעיר הגדולה סוס הברונזה  
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ונג און חדשות קים ג' -  נושא: 3פרק  

Kim jong un 

Kim Jong Un - Newsweek 

Four Suspects Wanted in Kim Jong Nam Murder 'Are 

Kim Jong Un, Donald Trump and the looming nuclear 

 קים ג'ונג נאם נרצח

   

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.newsweek.com/topic/kim-jong-un
http://www.newsweek.com/kim-jong-nam-killed-spies-used-vx-say-south-korea-561894
http://www.newsweek.com/2017/03/17/kim-jong-un-north-korea-nuclear-crisis-ballistic-missiles-564433.html


 Ω   ohm.ohd@gmail.comוד אוחיון   שבת עולמית      דבעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 
 

 קחדשות   הספר הירו -  נושא: 4 פרק 

How the 'Green Book' Saved Black Lives on the Road 

  

    The Negro Motorist Green Book 

The Negro Motorist Green Book 
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 SPRING חדשות  -  נושא: 5פרק  

TIME PETRY ירדנה שוורץ 

PressReader - Newsweek: 2017-03-17 - Springtime for Petry 

Spring Time For Petry - Magzter 

 המתנה של הארון א-ראשיד
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 Quantumחדשות    -  נושא: 6פרק  

Physics פיסיקה קוונטית 
 

 

 פיסיקה קוונטית 

  ?האם יש קשר בין פיזיקה קוונטית ליצירת מציאות
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 Yellow taxiחדשות  -  נושא: 7פרק  

driving history     מוניות נוסעים

 היסטוריה  צהובה

World of Taxis - Culture and History - Taxi Library 

Big Yellow Taxi 

Taxi לצפייה ישירה עם תרגום מובנה 
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 צילום רפואי חדשות -  נושא: 8פרק  

Digital Healthcare: Davos Discussions | Jonathan (Yonata 

Israel's medical pioneers treat depression with magnets 

Top 25 Adiri profiles 

Jonathan Adiri  
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חדשות פרומונים  -  נושא: 9פרק  

 תקשורת כימית

 פרומונים - תקשורת כימית

 ריחות שמטריפים נשים

 | הריח במעורר תשוקה מינית

 פרומונים: למשוך נשים - סקירות מוצר רפואי

 תני לי להריח אותך - סוד המשיכה המינית - יחסים

 ?האם בני-אדם מדיפים פרומונים

 

 פרומונים
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חדשות  פליטים לא  -  נושא: 10פרק  

 רצויים

 אורחים לא רצויים –פליטים ומבקשי מקלט 

 למה אף אחד לא רוצה לאסוף פליטים לאנייה

 | …הפלסטינים אינם רצויים בשום מקום

 מחאת אוהדים: פליטים לא רצויים
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  Davidחדשות  -  שא:נו 11פרק  

cancer researcher   דוד חייט

 חוקר סרטן
 בריאות -ורל אכזר: בני זוג חוקרי סרטן לקו בסרטן השד ג

 בריאות -אימונותרפיה: השיטה שעשויה לנצח את הסרטן 

 ?ביי ביי כימותרפיה, שלום אימונותרפיה: פריצת דרך בסרטן

- Cancer Hope 

 טיפול בסרטן באמצעות אימונותרפיה

 אימונותרפיה
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גדודים  חדשות   -  נושא: 12פרק  

 פרטוריונים ברומא
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 Talk toחדשות  -  נושא: 13פרק  

strangers  דבר אל זרים 

 Travel Tip: Skip the Travel Agents and Talk to Strangers 

Talk to strangers  דבר אל זרים 

 

So I Let My Daughter Play With a Stranger at the . 
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 חדשות -  נושא: 14פרק  

psychologies today 

magazine MY 2017 
The Mystery of Motivation | Psychology Today 

Psychology Today: Health, Help, Happiness + Find a 

Enlightenment motivation 

 ההארה המוטיבציה

psychologies today magazine MY 2017 
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