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 בעולם חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 מעלות בצל 52גל החום בהודו  

 מחזוריות הטבע או מעשה ידי האדם

 

 מהי הגדרתו של המושג מחזוריות בטבע ומה הסיבה או הגורמים

 

 זנות בצרפת

La prostitution en France NIGERIAN 

Nigerian Prostitutes in Italy - YouTube 

 

Nicolas Sarkozy investigated over France campaign funds 

 

 נשים צועדות לעבר ארמון ורסאי, 5 באוקטובר 1871, תחריט, המאה

 

Journées des 5 et 6 octobre 1789 

 

Us et coutumes à la cour de Versailles  

 

Louis XIV 

 האמיתי המלך   ורסאי ארמונות

 המדינה היא אני! )חלק א'( – מחייו של חזיר בורגני

 

 צרפת – מחייו של חזיר בורגני - פרגמנטים מחייו של חזיר בורגני

 

CHADWICK VAN LONDON 

 הבריטית העבודה מפלגת

http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/earth_sci/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%99
http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/earth_sci/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=H7uA0v-ymtA
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-35592077
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=22623
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_des_5_et_6_octobre_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Us_et_coutumes_%C3%A0_la_cour_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://www.fragments.co.il/?p=6589
http://www.fragments.co.il/?tag=%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
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 (מפלגת הלייבור )בריטניה

 

 "נבחר ראש עירייה מוסלמי ללונדון: "חזון חיובי ויושרה

 

 היסטוריה בלונדון: ראש עיר מוסלמי ראשון - חדשות

 

 ... - ראש עיר מוסלמי ראשון בלונדון: סאדיק חאן ניצח בבחירות המקומיות

 בסוריה פלמירה אצטדיון

 ארגון המדינה האסלאמית: השתלטנו באופן מלא על העיר תדמור

 

 בסוריה פלמירה   רוסית מוזיקה

Russian music Palmyra in Syria 

Palmyra hosts Russian concert after recapture by Syrian 

 

 2991 ארלטי

 סרטים – Arletty - ארלטי

 

 ארלטי
Arletty 

 

ונפטרה בתאריך יום חמישי 2898במאי  25, נולדה בתאריך יום ראשון (Arletty)ארלטי  בתור , 2991ביולי  23 ,

הסרט האחרון בו  ,שחקנית השתתפה בכ-1 סרטים, סרטה הראשון בו השתתפה כשחקנית היה שליחי השטן

 .Flesh and the Womanשיחקה הוא 

 נקבה :מין

 שחקנית :סוג

 (23/07/1992 - 15/05/1898) 94 :גיל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8_%28%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94%29
http://news.walla.co.il/item/2959068
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4800176,00.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiUgLGzwurMAhUL1xoKHeWcBM8QFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fnews%2Fworld%2Feurope%2F1.2935994&usg=AFQjCNEYrcJaYPXZwFaLTsOF-RqzvYcpEw&sig2=cjpKUsrs5WhfPlLVNLA4nA
http://www.maariv.co.il/news/world/Article-477997
http://www.theguardian.com/world/2016/may/05/palmyra-amphitheatre-hosts-russian-concert-after-recapture-by-syrian-forces
https://www.sratim.co.il/nm3646/%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%98%D7%99/
https://www.sratim.co.il/tt150146/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%98%D7%9F-%281942%29/
https://www.sratim.co.il/tt160770/FLESH-AND-THE-WOMAN-%281954%29/
https://www.sratim.co.il/tt160770/FLESH-AND-THE-WOMAN-%281954%29/
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 (סרטים 3)שחקן 

 

1954 

1. Flesh and the Woman 

 

1945 

2. Children Of Paradise 

 

1942 

 שליחי השטן .3

 

  "- בין הרגליים הוא בינלאומי אך מה שיש לי, לבי צרפתי"

 

https://www.sratim.co.il/tt160770/FLESH-AND-THE-WOMAN-%281954%29/
https://www.sratim.co.il/tt149459/CHILDREN-OF-PARADISE-%281945%29/
https://www.sratim.co.il/tt150146/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%98%D7%9F-%281942%29/
http://blogs.haaretz.co.il/shlomopapirblat/1536/
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הבלוג של שלמה פפירבלט -אירופה הקלאסית   

: הרימה האישה היפה את ראשה ובקול צלול וברור התריסה, לעיני חברי בית הדין למשתפי פעולה עם הנאצים

היה זה בתשובה להאשמה כי תחת ". …אך מה שיש לי בין הרגליים הוא בינלאומי, הלב שלי הוא צרפתי"

. קצין מטה הלופטוואפה בפריז הכבושה, לייטננט הנס יורגן סורינג-יבוש ניהלה רומן פומבי ממושך עם אוברהכ

הוא הסיכון שכל אחד נוטל בבואו , המוות: "אומרת, רגועה, והיא בתשובה, גזר דין מוות מרחף על ראשה

הגדולה שבין , של ארלטי זהו אחד המיתוסים האופפים את חייה הססגוניים והעשירים בתהפוכות". לעולם

, "תשוקה ואשמה: ארלטי" –הסיפור הזה הוא גם סרט טלוויזיה , כעת. שחקניות הקולנוע הצרפתי בכל הזמנים

אם אתם מחוברים , שעון פריז 22:02, במרץ 4, 2פרנס )בכיכובה של לטיסיה קסטה , של הבמאי ארנו סליניאק

 (.לכבלים הנכונים

על , לטוב ולרע, אישה גדולה מן החיים, הייתה המנוע שהריץ את חייה של ארלטי, על גווניה השונים, התשוקה

נהרג אביה מפגיעת , 81כאשר מלאו לה . בעיר פרבר פריזאית, 8181היא נולדה בשנת . פי כל קריטריון מוכר

אותה  מפתה, לוי' ורז'אק ז'בנקאי צעיר ועשיר ושמו ז. היא ומשפחתה נותרו בחוסר כל והושלכו לרחוב, רכב

, הוא מכיר לה את המסעדות הטובות בעיר. לצד הווילה של קוקו שאנל, ומביא אותה לחיות איתו בביתו הנאה

 .את האמנים הגדולים, את כוכבי התיאטרון

" אך מה שיש לי בין הרגליים הוא בינלאומי, לבי צרפתי " 
 

 אדולף היטלר

  - דברים שאולי לא ידעתם על היטלר 15

 (היטלר, אדולף )1195-1771

סערה בגרמניה: "מיין קאמפף" יודפס ב-6112 - בעולם -  היטלר ישב בכלא מיין קאמפף

 חדשות - ערוץ 

 מיין קאמפף" חוזר - עיון - הארץ"

 היסטוריה: עליית הנאצים לשלטון - מילונית

 

מגברים יותר חיות נשים למה  

 למה נשים חיות יותר מגברים? - וואלה! בריאות

 

 המין החזק: למה נשים חיות יותר מגברים? - בריאות

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://www.mako.co.il/hix-history/Article-9fa3d812643a541006.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8432
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/293609
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/293609
http://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2888705
http://www.milonit.co.il/natzimup.htm
http://healthy.walla.co.il/item/2793166
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3396801,00.html


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 כל הסיבות: למה נשים חיות יותר שנים מגברים? - בריאות

 

 

 סיבות מדוע נשים טובות יותר מגברים | הפינה הנשית - בא-במייל 10
 

999 

 

 . אישה עומדת מצליח גבר כל חורימא אבל, ספק אין בזה, גברים של עולם זה

 יותר חכמות... מגברים יותר טובות נשים בהם דברים 01 הנה

 החוקר. גברים של מזו יותר גבוהה משכל מנת יש לנשים, העולם ברחבי שנערכו IQ מבחני מבחר פי על

, זילנד ניו, הקנד, אירופה, ב"ארה ברחבי שונות במדינות ונשים גברים של המשכל מנת את בדק פלין יימס'ג

 .העליונה על הנשים של ידן כי ומצא ואסטוניה ארגנטינה

 יותר חרוצות 

 יותר לוקח שלגברים גם מה, ראשון תואר ולקבל גבוהים לימודים להשלים יותר גבוהה נטייה יש לנשים

  .זאת לעשות שנים

 עבודה בראיונות יותר טובות

 ראיון שלפני הלחץ עם בהתמודדות יותר טובות נשים כי נמצא, אונטריו ווסט באוניברסיטת שנערך במחקר

 יותר בריאות. גברים מאשר עבודה

 במזונות בוחרות נשים כי הראה אנשים 24,111-מ יותר בקרב מינסוטה מאוניברסיטת חוקרים שערכו סקר

 .מגברים יותר בריאים

 יותר מסודרות

 של ומשרדים שולחנות כי נמצא ב"ארה ברחבי שונים משרדים ובדק דייגו סן באוניברסיטת שנערך במחקר

 נשים של מאלו ומלוכלכים מבולגנים יותר הרבה גברים

 יותר חזקות 

 יתרון לנשים נותן, אסטרוגן, הנשי ההורמון כי נמצא מקגיל מאוניברסיטת חוקרים ידי על שנעשה במחקר

 .בזיהומים במלחמה כשמדובר ברור

 יותר יפות

 מדור יותר יפות הופכות שהן ובעוד, נשים עם חסד עושה בולוציההא כי נמצא לאחרונה שנערך במחקר

 הדב אותו נשארים הגברים, לדור

 יותר אחראיות

 שנעשה מחקר פי על וזאת, נשים מאשר דרכים בתאונת למות 77%-ב הגבוה בסיכון נמצאים גברים

 יותר משתפות. בטיחות חגורת חגירת לאי הסיבה את וקשר מלון-קרנגי באוניברסיטת

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4130257,00.html
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
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 מגברים יותר הרבה שלהן הבעיות על מדברות שנשים גילה אנשים 1111 בקרב שנערך פסיכולוגי סקר

 יותר חיות

 עד 5 לחיות ממשיכות נשים כללי באופן. נשים הן 85%, 211 גיל את שחצה מי של העולם אוכלוסיית בקרב

 .מגברים יותר שנים 21

 !מה על לך יש, אישה להיות גאה תהיי

 

 

מוזיקה נט קינג חדשות  -  :נושא 2פרק  

 קוול

  Nat King Cole - It's Only A Paper Moon - YouTube 

Best Songs Of Nat King Cole || Nat King Cole's Greatest 

The very best of Nat King Cole - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHrSX1xX2oY
https://www.youtube.com/watch?v=PUGhwPr7BYQ
https://www.youtube.com/watch?v=qBFB8kyE8XI
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 READER'S חדשות   -  :נושא 3פרק 

DIGEST 
 בתקשורת פוליטיקה

Funny True Stories | Reader's Digest 

Political Jokes - Funny Jokes About Politics | Reader's Digest 

John F. Kennedy Quotes: 9 Lasting Thoughts | Reader's 

 

What Is Trust: The 100 Most Trusted People in Americ 

 

Funny True Stories | Reader's Digest 

 

How to Handle a Medical Emergency | Reader's Digest 

15 Secrets the Emergency Room Staff Won't Tell You 

12 Most Artful Presidential Campaign Posters of All Time  

14 Ways to Prepare for a Power Outage 6 Proven Skills to Survive Any 

Emergency | Reader's Digest 

 

 

http://www.rd.com/jokes/funny-stories/
http://www.rd.com/jokes/political/
http://www.rd.com/culture/john-f-kennedy-quotes/
http://www.rd.com/culture/readers-digest-trust-poll-the-100-most-trusted-people-in-america/
http://www.rd.com/jokes/funny-stories/
http://www.rd.com/health/wellness/handle-medical-emergency/
http://www.rd.com/health/healthcare/15-secrets-the-emergency-room-staff-wont-tell-you/
http://www.rd.com/true-stories/inspiring/12-most-artful-presidential-campaign-posters-of-all-time/
http://www.rd.com/home/improvement/prepare-for-power-outage/
http://www.rd.com/true-stories/survival/skills-survive-emergency/
http://www.rd.com/true-stories/survival/skills-survive-emergency/
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 השפה האנגליתחדשות  - :נושא 9 פרק 

32 Of The Most Beautiful Words In The English Language 

ENGLISH THE BEST 550000 WORD     

How to write 550000 in English - Number to words converte 

How to write 550000 in words - Number to words converter 
How to Write 550000 in Words 

 
 

 

http://www.buzzfeed.com/danieldalton/bob-ombinate
http://coolconversion.com/math/ordinal-cardinal/How-to-write_550000_in+English
http://www.writeinwords.com/550000
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 ודיגיטציה חומרהחדשות  - :נושא 5פרק 

   לדיגיטלי מאנלוגי ודיגיטציה חומרה טכנולוגיה

 איך זה עובד: אנלוגי לדיגיטלי ובחזרה - דיגיטל

 ודיגיטציה חומרה

 התעשייתית המהפכה נול טד

 המהפכה התעשייתית

 

 המהפכה התעשייתית

toldotofakim.cet.ac.il/FileViewer.aspx?nFileID=95361 

... החלה מאמצע  המהפכה .שינויים שהתרחשו לאורך שנים -היא תהליך מתמשך  המהפכה התעשייתית

 ... ההמצאה עוררה. ר דוגמאות בבד לפי כרטיסים מנוקביםהאריגה המכאני שיצ נול - 2812

  

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4330374,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://toldotofakim.cet.ac.il/FileViewer.aspx?nFileID=95361
http://toldotofakim.cet.ac.il/FileViewer.aspx?nFileID=95361
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 האקלים מדוע חדשות   - :נושא 2פרק 

 מתחמים
 התחממות עולמית

 מהם הגורמים הקובעים את סוגי האקלים השונים בעולם

misga 

 

 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://misgav.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=vgO0UuIzUlY%3D&tabid=1508&mid=5799&language=he-IL
http://misgav.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=vgO0UuIzUlY%3D&tabid=1508&mid=5799&language=he-IL
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 . הביצים קליפות חדשות  -  :נושא 8פרק  

 פלסטיק מתכלה-עמדת אט"ד 

 

 פלסטיק מתכלה

 

 ... בידיים – קח את הקיימות | ?IN אז מה ,OUT קליפות ביצים: קומפוסט

 

 שימושים מפתיעים בקליפות ביצים | דברים שכדאי לדעת - בא-במייל 15

 

 

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/MIKALAEMDA07.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D9E400BB-B7B3-4DBB-929A-8D6A71A3B26A/143579/2212.docx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D9E400BB-B7B3-4DBB-929A-8D6A71A3B26A/143579/2212.docx
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjHmdaky-rMAhXE2BoKHZ5QBK0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bayadaim.org.il%2F2012%2F12%2F%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2598-out-%25D7%2590%25D7%2596-%25D7%259E%25D7%2594-in%2F&usg=AFQjCNGxx-1oJ9xgQobnMuAHJgNC2DoOew&sig2=XZ1CO_2NkvQGxFjB_Q1C6Q
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=34576

