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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  
000 

 1917תל אביב   נאור מרדכי

 סופר

 כתב. ישראל-ארץ תולדות וחוקר סופר הוא נאור מרדכי ר"  ד

 היהודי העם, ישראל-ארץ בנושאי ספרים 100-מ למעלה וערך

 – ירושלים", "המאה ספר" ביניהם. הישראלית והתקשורת

 יצחק, ספיר פנחס, רוטשילד הברון של ביוגרפיות", ועם עיר

: תקשורת ובנושאי, לסקוב וחיים דורי יעקב לים"והרמטכ רבין

 הטורים בעקבות –" השמיני הטור"ו" העיתונות רבותי"

 מרצה, ל"צה גלי מפקד בעבר. אלתרמן נתן של האקטואליים

 ישראל-ארץ ללימודי החוג וראש אביב-תל באוניברסיטת בכיר

 .ברל בית במכללת

 

 נערך 1917-ב ישראל-ארץ לכיבוש הבריטי המלחמה מסע

 רווית הייתה תחילתו. באירופה הגדולה המלחמה של בשוליה

, רב בקושי ולא, מצליחים התורכים כי היה ונראה, כישלונות

 .בריטניה של כוונותיה את לבלום

 

 משני ומפקדים חיילים של והקיום הלחימה סיפור, בעיקר, זהו

 יהודה הרי של המקפיא ובחורף המדברי םבחו, המתרס צידי

 שמטרות צבאות שני בין התנהלה המלחמה. וירושלים

 יותר והמצויד הגדול הבריטי הצבא. בתכלית שונות לחימתם

 לחם האחרון ואילו, התורכי הצבא את ולהשמיד לכבוש ביקש

 .לשרוד כדי
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, הגנה קרבות וניהל ויתר לא, בגבורה לחם התורכי הצבא

, למעשה. ירושלים ועד מעזה מופתיים הייהוהש נסיגה

 מנעו והיחפים הצמאים, הרעבים, הפשוטים התורכים החיילים

 .ישראל-בארץ צבאם את להשמיד אלנבי גנרל של מצבאו

 

 מכרעת השפעה הייתה הזה המלחמה למסע כי לזכור ראוי

 של הקמתן על, העות׳מאנית האימפריה של קריסתה על

 של יצירה ועל האימפריה הגורש שמהם בשטחים מדינות

-ארץ על הבריטי המנדט שלטון החל כאן. מודרני מזרח־תיכון

 היטלטלה השנים אותן במהלך. שנה 30 שנמשך ישראל

 תקופת את וסיימה למשבר ממשבר הבריטית האימפריה

 מציאות להיווצר החלה, נוספת פעם, וכך בכאוס שלטונה

 .התיכון-במזרח חדשה

 

 (1914-1918חיי היהודים בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה ) 

-1917מקורות דיגיטליים ואחרים העוסקים בגירוש מתל אביב יפו פתח תקוה ועין גנים ב

1918 

: מה 1917-1918ירוש היהודים מתל אביב, יפו, עין גנים ופתח תקוה לכפר סבא בג

 בית העלמין הצבאי בכפר סבא.פיענוח המצבות שב מספרות המצבות? חלק א`

: מה 1917-1918גירוש היהודים מתל אביב, יפו, עין גנים ופתח תקוה לכפר סבא ב 

 מצבות וירטואליות לנפטרי הגירוש ברחבי הארץ.   ? חלק ב`מספרות המצבות

 1914יפו בשנת 

 הרכבת בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

 ארץ ישראל תחת העותו'מאנים | רב היבטיים על ארץ ישראל
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 עלמיין שנים אל 75

 הראשון עזה קרב שנים 100

 אביב תל גירוש  שנים 100   נאור מרדכי ר"ד

 גירוש תל אביב, 1917 | רגעים היסטוריים

 עזה במלחמת העולם הראשונה

 | הקצינים הגרמניים שכשלו מול גנרל אלנבי במלחמת העולם הראשונה

 

 1917, אביב תל גירוש

 הלחימה על ארץ ישראל 1917

 חללי האימפריה הבריטית בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה

 האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה

 המיפוי בארץ במלחמת העולם הראשונה

 המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 
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 מוזיקה חדשות -  נושא: 2פרק  
Turkish ballad OLDIES 

v=dUJDXkCA9xE&list=PLjIIwKuYvENt9dEG77tySvy1VFEjQlhttps://www.youtube.com/watch?

A5a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8CqiXGeq7M&html5=1 

Turkish ballad OLDIES 
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 זאב לצוד איך חדשות  -  נושא: 3פרק 

 בודד

How to hunt a lone wolf 
How to Hunt a Lone Wolf | Foreign Affairs 

Islamic State urges lone wolf terrorists to kill Australians 

Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, 

Why Lone Wolves Fail | Foreign Policy 

 ואת האמריקניות החוק אכיפת רשויות את משמש" בודד זאב" המונח
 אלימות פעולות המפעילים ליחידים להתייחס התקשורת אמצעי

 San -ו FBI -ה של המשטרה חקירת. פיקוד למבנה מחוץ אלימות
Diego [, 7" ]בודד וולף מבצע" מבצע נקראה קרטיס של פעילותו על

 אחר לעקוב אחרים לבנים לעליינים קרטיס של לעידודו הודות בעיקר"
 [8". ] בודד זאב" מכנה שקרטיס מה

 
 או האידיאולוגיות האמונות לקידום פועל הבודד הזאב בעוד

 ללא, עצמן בכוחות פועלות הן, קיצונית קבוצה של הפילוסופיות
 נתפסות בודד זאב של והשיטות הטקטיקות. חיצוניים כיוון או פקודה

 על שתוארה הטקטיקה כמו, רבים במקרים; לבדם ורק אך ומכוונות
 מזדהים שהם הקבוצה עם אישי קשר אין בודד לזאב, קרטיס ידי

 מודיעין לאסוף הטרור נגד גורמים עבור יותר הרבה קשה, ככזה. עמם
 שגרתית מעקב עם במגע לבוא לא עשויים הם שכן, בודדים זאבים על
 [9. ]הטרור נגד
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 שקטה מקלחת קחלו
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 מתלבש
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Snubbing בכלל( אחד שיש לא )או שלך העבודה שולחן 

 שלך מאמא הימנעות

 הסיסמה תזכורת שאלות עם ברור להיות

 להתייבש שלך המים בקבוק את תן

 בפגישות לשרבט לא

 המשרדי במטבח הקפה הפסקת את לקחת

 אינסטראם גורי על ללגלג

 שלך בטלפון בוהה

 צריך באמת שאתה לפני יםלשירות הולך
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   סיכום  המשדר   שבת עולמית  
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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  
000 

The New York Times Magazine 

Tillerson Delivers NATO Allies a Familiar Message: Pay Up 

Trump's rude awakening for Germany - BBC News 

Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU  

Brexit - latest news, breaking stories and comment 
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
http://www.independent.co.uk/topic/brexit


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

חדשות עצי אורן  -  נושא: 2פרק  

 בפולין
 העצים העתיקים ביותר בעולם! | מן הטבע - בא-במייל

 Polin Travel HE - (Białowieski) הפארק הלאומי ביאלובייסקי

 Mako - מכושף? העצים ביער הזה עקומים ואף אחד לא יודע למה

 מי עיקם את עצי האורן בפולין? | רשימות מן התיבה הלבנה

 עצי אורן בפולין   
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 מי הם PKKחדשות  -  נושא:3 פרק  
 הכורדים בטורקיה

 ... ממשיך להילחם? - מתן PKK-טורקיה נפתחת לכורדים, אז מדוע ה
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ם חדשות איסלא -  נושא: 4 פרק 

 בקוסובו

 הבחירות סרביה קוסובו אסלאם
 GoTravel - אלבניה: הבקטשים - איסלאם של אהבה

 בקוסובו נעצרו 15 מנהיגי אסלאם בחשד שגייסו לוחמים ל :

 החצר האחורית של אירופה: רשמי ביקור באלבניה ובקוסובו 

 הבלקנים: מורשת מוסלמית עשירה ותושבים שאינם אדוקים בדתם 

 כאן גרה המלחמה: מסע בין בלגרד לסראייבו - חופש
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חדשות  דמוגרפיה  -  נושא: 5פרק 

 מצרים 
 אוכלוסיית מצרים גדלה במיליון איש בחצי שנה - חדשות 

 - דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה-20

 הדמוגרפיה של המזרח התיכון
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 ISISחדשות לוחמי  -  נושא: 6פרק 
 גלובס - ISIS הכורדים נגד

 (על עיראק וכיבוש מזרח סוריה )ISIS 3 השתלטות ארגון 
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חדשות ארגון הפליטים  -  נושא: 7פרק  

 UNACRהעולמי 

   

 נציבות האו"ם לפליטים 

 מגינים על זכויות האדם  - (UNHCR -נציבות האו"ם לפליטים )ה

 UNHCR Israel — ארגון וניהול

 אונר"א מנציחה את הפליטּות הפלסטינית. אסור לממשלת ישראל
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חזרתה של  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 ארה"ב  למזרח התיכון
 ארה"ב שבה למזרח התיכון | ישראל היום 

 אמריקה אף פעם לא הבינה את המזרח התיכון - מידה

 ... Begin-Sadat Center for Strategic - טראמפ, סין והמזרח התיכון

  
 

  

 

 

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.israelhayom.co.il/opinion/461213
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חדשות המדינות  -  נושא: 9פרק  

 הקולטות פליטים בעולם

   

 מסביב לעולם: לפליטים אין מקלט - חדשות

 Mako - מפת הפליטים המלאה

 מדינות מערביות קולטות בחשאי מבקשי מקלט במצוקה
 המדינות הקולטות פליטים בעולם

  

 

 

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.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3747188,00.html
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-1f90bd2cde68151006.htm
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2722298
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

חדשות רכבות  -  נושא: 10פרק  

 תחתיות ומסוכנות
  10 Worst Countries | International Women's Travel Center 

The World's Most Dangerous Countries |  

Where is the most dangerous for women to travel in the world- ?  איפה

 הכי מסוכן לנשים לנסוע בעולם? - חדשות

 כן, זה אפשרי: הכירו את רכבות התחתית הטובות בעולם - כלכליסט

 מיוחד: 7 דברים שלא ידעתם על רכבות תחתיות בעולם

 

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.internationalwomenstravelcenter.com/479/
http://www.internationalwomenstravelcenter.com/479/
http://www.travelandleisure.com/slideshows/the-worlds-most-dangerous-countries
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4586823,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4586823,00.html
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3570662,00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000816926
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

חדשות פילים  -  נושא: 11פרק  

 נכחדים
The war on elephants - BBC News 

Why Care? - World Elephant Day 

Threats to African elephants 

 שנהב פילים בסכנה
  Is it legal to kill a cow in India? - Quora 

 
It is forbidden to kill cows in India 

 

 

 

 

 

  

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.bbc.co.uk/news/resources/idt-6d40b788-af2f-4646-8177-c8db7ce6a881
http://worldelephantday.org/about/elephants
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/elephants/african_elephants/afelephants_threats/
https://www.quora.com/Is-it-legal-to-kill-a-cow-in-India
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 פקיסטן וריאה הודויחסי ק חדשות   - נושא: 12פרק  

    
 

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://www.google.co.il/search?hl=iw&site=webhp&q=%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95+%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE0YS00ILTAhUEUbwKHbGeD98QvwUIFygA
https://www.google.co.il/search?hl=iw&site=webhp&q=%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95+%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiE0YS00ILTAhUEUbwKHbGeD98QvwUIFygA
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חדשות שירי  -  נושא: 13פרק  

 הגדודים העבריים
 שרתי לך ארצי / -אריה אריה קום התנדב לגדוד העברי 

 / אריה אריה קום התנדב לגדוד העברי - שרתי לך ארצי
 

https://www.youtube.com/watch?v=PJu_l16aVQQ 

  שלישיית גשר הירקון

 אריה רובינשטיין: מילים

 עממי: לחן

 

 

 

  התנדבתי וארד מצרימה

  ברכבת מלאה פחם

  מלאה פחם ופיח

  סוף סוף הגענו לשם, לשם

 

 ! אריה, קום התנדב לגדוד העיבריאריה, 

 ! אריה, אריה, קום התנדב לגדוד, לגדוד

 

  בערב נתנו לנו בשר

  באמת שלא היה טרי

  טענו לפני מרגולין השר

 ! אמר: אכול ותהיה בריא

 

 ... אריה, אריה

 

  בבוקר הגענו לבאר יעקב

  נטינו שם גם אוהלים

  הלילה ירד קצת הגשם

  םבכל זאת נשארנו חיים, חיי

 

 ... אריה, אריה

 

  פעם באתי לתל אביב

  פגשתי בחבר שפרינצק

 , אמרתי אתה בחור חביב

 ! תן לי סיגריה אנגלית, צ'ודק

 

 ... אריה, אריה

 

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://www.youtube.com/watch?v=thylaAdm-ew
https://www.youtube.com/watch?v=PJu_l16aVQQ
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=971&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1843&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1843&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1843&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=806&lang=1
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  ואז שאלתי, חבריא

 ? איפוה נימצאת יהודית

  אמרו לי: לפני שבועיים

  נסעה באוניה איטלקית, איטלקית

 

 ... אריה, אריה

 

 : ועוד אמרו לי חבריא

  לא בא קץ ליסורים

  אמרו לי גם: סטנא שוויה

  עד אלף תשע מאות ועשרים
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חדשות היפנים  -  נושא: 14פרק   

 לא אוהבים זרים
 האבטלה ביפן ברמה הנמוכה ביותר בעשור - 3.9% - כלכלה

 קארושי: עובדים עד מוות - חופש

 מדוע היפנים לא עושים ילדים? - חדשות 10 - נענע

 Mako - ?מדוע היפנים לא אוהבים לעשות סקס
 היפנים לא אוהבים  האבטלה היפנים לא אוהבים זרים  האבטלה

 

000 

 

 

 

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.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3500148,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3555621,00.html
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1134343
http://www.mako.co.il/news-world/international/Article-4b49159806e8d21004.htm
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חדשות אנרגיה  -  נושא: 15פרק   

 מפלסטיק
 ... עוד שיטה חדשנית לייצר אנרגיה חלופית – להפוך פלסטיק ישן חזרה

 בקרוב בישראל: נפט יופק מפסולת פלסטיק - כלכלה
 

 

חדשות הסייבר  -  נושא: 16פרק  

 הרוסי
 מלחמת המעצמות בסייבר והבחירות בארצות הברית

 הכוח הרוסי במתקפות הסייבר | ישראל היום

 הסייבר הרוסי

חדשות המאבק  -  נושא: 17פרק  

 על גיברלטר
 על סף חתימה: בריטניה וספרד בהסכם היסטורי על עתידה של גיברלטר 

 הרודן הספרדי פרנקו העביר לנאצים רשימה של היהודים החיים

 היסטוריה של גיברלטר
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http://www.magnetradio.com/noy/
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http://www.mako.co.il/hix-science/lab/Article-73c28ea143f2531018.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4653928,00.html
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=12384
http://www.israelhayom.co.il/opinion/421837
http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1124740
http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1208182
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%98%D7%A8
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 חדשות ספרד -  נושא: 18פרק  

 במרוקו
 מרוקו הספרדית

 גירוש ספרד ויהדות מרוקו
 

 

 חדשות הסרטן  -  נושא: 19פרק  
.  

 כימותרפיות תרופות רשימת

 לסרטן ביולוגיות תרופות

 ריאות לסרטן ביולוגיות תרופות

 חדשה לסרטן תרופה

 השד לסרטן תרופה ביולוגית

 תרופה ביולוגית לקרוהן

 כימותרפיות תרופות סוגי

 כימותרפיות שמות של תרופות

 סרטן -סוגי כימותרפיה 

 ביולוגיים לחולים במחלת הסרטןטיפולים 
 תרופות לסרטן

mailto:ohm.ohd@gmail.com
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http://liorbenezra.wixsite.com/spanishpassport/deporteesspanish
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYCgA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYCgA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYCgA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYCgA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYSgB
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F+%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYigC
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94+%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIYygD
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F+%D7%94%D7%A9%D7%93&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIZCgE
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%9F&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIZSgF
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99+%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIZigG
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA&sa=X&ved=0ahUKEwiXotmw1ILTAhVDfrwKHdE5DZYQ1QIIZygH
http://www.oncology.org.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94/
http://www.oncology.org.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/
http://www.oncology.org.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/
http://www.oncology.org.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99/
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חדשות ממשל  -  נושא: 20פרק  

 טראמפ הסחר העולמי
 רוסיה צורפה לארגון הסחר העולמי 

 ?האם טראמפ יקבור את הסכם הסחר הגדול ביותר של ישראל

 טראמפ חתם על צו המוציא את ארה"ב מהסכם הסחר הגדול 

 - ?האם טראמפ יבטל את הסכם הסחר הגדול בהיסטוריה

 מעמיקה מחלוקת הסחר העולמי
 ממשל טראמפ הסחר העולמי

 

 בנקים שוויצריים

 בנקים שוויצריים מזהירים לקוחות

 .. 'חוק חדש יחייב בנקים שוויצרים לפרסם נתונים על 'חשבונות רדומים

 . בנקים שוויצרים שילמו 1.24 מיליארד דולר לניצולי שואה ויורשיהם
 

 

 חיי המין במצרים

 פעם הכול היה מותר: חיי המין במצרים העתיקה

 איומים במצרים על חיי הצעירה שהצטלמה בעירום

 חיי המין בעולם הערבי: המיתוס והאמת - חדשות

 מצרים, יציאת מצרים, מנהיגותו של משה ונדודים במדבר
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https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiI-46c1YLTAhUBgrwKHS2DA84QFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.amitit.co.il%2F%25D7%2594%25D7%2590%25D7%259D-%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A4-%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A9%25D7%25A8-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA%25D7%2595-%25D7%25A9%25D7%259C-%25D7%2598%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2590%2F&usg=AFQjCNHR6KfEOVsXZuE8wgTahs0gCCQ2_g&sig2=gzjUYv6Udd5IlvoxWS-aFQ
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