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 באיסלנד למטייל השלם המדריךחדשות   -נושא:  1פרק  

 המדריך השלם למטייל באיסלנד

ִליָקה ֶשל   ;Lýðveldið Ísland :באיסלנדית) ִאיְסַלְנדָהֶרּפּובְּ

 מבוגרים אצל וריכוז קשב להפרעת סימנים

 סימנים להפרעת קשב וריכוז אצל מבוגרים

 הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות

 

  –פגיעת ראש כתוצאה מחבלה

 ?כיצד נגרם זעזוע מוח ואיך מזהים אותו בהקדם –זעזוע מוח 

 התפתחות של טרשת פגיעת ראש בגיל צעיר קשורה לסיכון מוגבר ל

 והקונדום מניעה אמצעי

 לדעת לבחור נכון -קונדום 

 וש באמצעי מניעהחשש להריון למרות שימ

 משלוח דיסקרטי, אמין ומהיר של קונדומים איכותיים
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 ריאותב -מכשירי שמיעה: מה העלות ואיך לקבל מהקופה  

 ?כשירי שמיעה וכיצד הם בנוייםסוגי מ

 שמיעה מכשירי
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 מגדרית רפואה וגברים נשיםחדשות   -  נושא: 2פרק  

 רפואה מגדרית

 תמגדרי רפואה וגברים נשים

 (ISRAGEM) החברה הישראלית לרפואה מגדרית

 

 ?רפואה נפרדת לנשים ולגברים

 הרעיון המהפכני של הרפואה המגדרית 

 

 בין פמיניזם רדיקלי לרפואה 

 

 

000  

 

 אולימפידת הגזענות   חדשות -  נושא:3  פרק  

  1939-1933המדיניות הנאצית כלפי יהודי גרמניה בין השנים 

 אני_ישראלי_המכביה -כיצד "נולדה" המכביה? 

 

  

 ספורטאי כל העולם התאֵחדו   252מול -עת

 1936עלילות משלחת ה'פועל' ל'אולימפיאדה העממית' בברצלונה 

 דן יהב
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 הופיע עת-מול 252 - יד בן צבי

www.ybz.org.il ›  מול-עת‹ כתבי עת  

עלילות משלחת ה'פועל' ל'אולימפיאדה  .ספורטאי כל העולם התאֵחדו .תוכן העניינים

רים . דן יהב. אגדת הרב הנועז. מי הציל את מאה שע1936העממית' בברצלונה 

 בתרפ"ט? משה ארנוולד
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 חיפה לתולדות העמותה  חדשות  -  נושא: 4פרק  

 העמותה לתולדות חיפה

 הזמנה לטקס "מלאת 75 שנה לחנוכת היכל העירייה" בתארי - תולדות

ירושלים ועיריות אחרות -( 1933-1926יהודים וערבים בעירות ארץ ישראל ) .א' רובינשיין  • . 
 .עמ' 122-147 ,(1989) 51 קתדרה

 .1993 ,אישים ומעשים בחיפה והסביבה ,שרה ומאיר אהרוני  •

•  M. Seikaly, Haifa - Transformation of a Palestinian Arab Society. 1918-1939. London-New 

York, 1995. 

קיץ ) 82 זמנים .פשר "השיטה האידאלית": חסן ביי שוכרי והיהודים בתקופת המנדט .תמיר גורן  •

29-16( עמ' 2003  

1920-1948קיום בחיפה בתקופת המנדט הבריטי -תה על מרפסת הקזינו דו  • עורכים: דפנה  .

2007חיפה: הוצאת משפטון,  שפרמן ואלי נחמיאס. . 

בתקופת ערבים ויהודים בשלטון המקומי בחיפה  -שיתוף בצל העימות  ,תמיר גורן•  

 ,אילן-אוניברסיטת ברהוצאת  ,המנדט הבריטי

 ?מדוע קיימת איבה בין יהודים וערבים/ מוסלמים
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 מוזיקה חדשות  -  נושא: 5פרק  
The Best of Strauss – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=d4AmYBhGBfM 
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 בעולם מסוכנות בירות חדשות   -  נושא: 6פרק  
 

 הערים הכי מסוכנות בעולם

http://www.isramedia.net/content/most-dangerous-cities-in-the-world 
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 הקרה והמלחמה התיכון הים חדשות  -  נושא: 7רק  פ
 

 הקרה והמלחמה התיכון הים 

 "קולוניזציה ו"המלחמה הקרה-השפעת תהליך הדה

 

 המלחמה הקרה

 

 תוצרת המזרח התיכון –המעורבות הרוסית במזה"ת 
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 ואונס נשים מהגרים  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 משבר אונס על ידי מהגרים בגרמניה יוצא מכלל שליטה

 משבר המהגרים באירופה

 גרמניה: פשיעת המהגרים מרקיעה שחקים
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 טייס ללא  נוסעים מטוסי חדשות  -  נושא: 9פרק  

 ?ים את עצמם; למה צריך טייס במטוס נוסעיםהמטוסים גם כך מטיס

  ?מטוס נוסעים בלתי מאויש באופק

 בשתתעופה בתנופה:מטוס נוסעים ללא טיס טס לראשונה מעל י

 ?טיסות זולות: האם הייתם עולים על מטוס נוסעים ללא טייס

 

 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3718758,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3718758,00.html
https://i-hls.com/he/archives/63117
https://i-hls.com/he/archives/63117
https://i-hls.com/he/archives/63117
http://rotter.net/forum/scoops1/20084.shtml
http://rotter.net/forum/scoops1/20084.shtml
http://rotter.net/forum/scoops1/20084.shtml
https://www.themarker.com/wallstreet/1.4339879
https://www.themarker.com/wallstreet/1.4339879
https://www.themarker.com/wallstreet/1.4339879


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 נשק תעשיות בעולם חדשות   -  נושא: 10פרק  
 נשק תעשיות בעולם

 מליארדי דולרים בשנה 370תעשיית הנשק בעולם מגלגלת 

  - יצואניות הנשק הגדולות בעולם

 

 :דירוג יצרניות הנשק העולמי

 

 תעשיית הנשק מתעוררת בשל העסקה הסעודית 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.israeldefense.co.il/he/node/27913
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-20c2d4f64107b31006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-20c2d4f64107b31006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-20c2d4f64107b31006.htm
https://www.themarker.com/news/macro/1.4297286
https://www.themarker.com/news/macro/1.4297286
https://www.themarker.com/news/macro/1.4297286
https://www.themarker.com/news/macro/1.4126359


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 וירוסים חדשים  חדשות   -  נושא: 11פרק  

 מחלות -שפעת 

 ,זן חדש של נגיף השפעת -בריאות שפעת 

 

WHO | Avian influenza A(H7N9) virus 

 

Asian Lineage Avian Influenza A (H7N9) Virus | Avian 

 

After 10 Years, US B-52H Resumes Operations in 

B-52 DROPS 9 500 POUND BOMBS ON TALIBAN IN 

 

Public Holidays Catalonia 2018 

National and Public Holidays in Catalonia, Spain in 2018 

Catalan independence referendum, 2017 

France are held 0-0 by Luxembourg while Belgium secure 
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 קשישים כיצד חדשות   -  נושא: 12פרק  

 יורקר ניו זכויותיהם את מאבדים

How the Elderly Lose Their Rights | The New Yorker 

 

 ילדים מבוגרים מטפלים בהורים זקנים

 תשכחו מכל מה שראיתם בסרטים: איך באמת נראים החיים בכלא

 - דברים שישמחו את ההורים הקשישים, וישמרו על בריאותם

 מי מרוויחים מפינוי קשישים מהדירות שבהן הם מתגוררים עשרות שנים

 כיצד קשישים מאבדים את זכויותיהם ניו יורקר

How the Elderly Lose Their Rights | The New Yorker 

 

That Is Fake News: Stephen Colbert Calls Out Trump For 
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 באמריקה הנשק חדשות -  נושא: 13פרק  

Weapons in America 

Guns In America: The Worrying Relationship Between  

It's Too Easy to Buy Guns, a Majority of Americans Say  

Guns in America: What Is National Concealed Carry  

 

 

 Gun Crime And Gun Control: Firearm Laws Mapped 

How Does US Gun Control Compare to the Rest of the  

Death and guns in the USA - CNN - CNN.com 

Children With Guns a Major Problem In US, Study Says 
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 זכוכיות גורילה    חדשות -  נושא: 14פרק   

Corning | Materials Science Technology and Innovation 
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