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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
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 מבצע קדש -הסיבות לפרוץ מלחמת סיני 

 מבצע קדש : 1956

 מלחמת סיני

 קדש מבצע   2152

 1122 הקרה המלחמה

 המלחמה הקרה השנייה

 

 ?המלחמה הקרה: מהדורה שנייה

 

 בריאות

NYT NEW EDITION   WELL 

 הכירו את שפת התינוקות

 שפת הגוף של ילדים צעירים 

 הורים של הגוף שפת פענוח נרקומנים הורים

http://www.202.org.il/Pages/kadesh/sinai/sibot.php
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=206
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://sikurmemukad.com/secondedition/
http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-f7d780a2e4fe121004.htm
http://www.mako.co.il/home-family-babies/education/Article-f7d780a2e4fe121004.htm
http://www.gilrach.co.il/2011/02/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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http://www.nytimes.com/section/well
http://www.nytimes.com/pages/todayspaper/
http://www.netogreen.co.il/Channel/Fitness/5.aspx
http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=92
http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=92
http://www1.amalnet.k12.il/taybe/profession/heblang/heb12/resources%20reserve/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D.doc
http://www.diets.co.il/articles/PrintArticle.asp?ID=1966
http://www.diets.co.il/articles/PrintArticle.asp?ID=1966
http://www.focus.co.il/infopage.asp?page=571
http://www.focus.co.il/infopage.asp?page=571
http://mindbody.co.il/
http://mindbody.co.il/
http://www.epochtimes.co.il/et/14127
http://www.opengate.co.il/art/240
http://www.m-liraz.com/zman.htm
http://yeda.eip.co.il/?key=318511229
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 כיר רוסי איים: ניסוג מהאמנה לצמצום הגרעין - חדשות

 :ליקויים בפיקוח על החזקת כלי נשק

 חשמלית מכונית מאסק אילון 3 טסלה

 טסלה 3 החשמלית נחשפה עם טווח עצום ומחיר שפוי - רכב

 להיט ענק בין לילה: טסלה חדשה עם טווח עצום ומחיר שפוי - גלובס

 האוטונומית לקחה אותנו לנסיעת מבחן S הטסלה מודל

 האמנה לצמצום הנשק האסטרטגי

 מכונית חשמלית מאסקאילון 

 

 היטלר של ביתו הריסת

האירוח והשליטה , במתחם הנופש היטלרהיה הכינוי לביתו הפרטי של  (Berghof :מגרמנית)ברגהוף 

 .. הריסותהציתו חיילי האס אס הנסוגים את  ,היטלרלאחר התאבדותו של , 2115במאי  1-ב... 

 "שר הפנים האוסטרי: "להרוס את בית היטלר

 בית הולדתו של היטלר לא ייהרס - אך "ישונה לבלי הכר" - חדשות

 ... יתכחש לעבר הנאצי": באוסטריה לא יהרסו את ביתו של היטלר - וואלה"

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3365628,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/mevaker/1.2321084
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4786034,00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001114341
https://www.geektime.co.il/autonomous-tesla-model-s-test-drive/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A7+%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwirquT04e3PAhUPrRQKHVAEDRcQvwUIGSgA
http://www.20il.co.il/%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4867661,00.html
http://news.walla.co.il/item/3005986
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 האזורים  חדשות   -  :נושא 2 פרק

 הכחולים
 מה למדנו מהאנשים שהאריכו ימים יותר מכולם: האזורים הכחולים

 ספר מאת דן בוטנר ומרדכי בן שחר

אזור שבו אנשים , הוא אזור שבו אנשים חיים שנים רבות יותר" אזור כחול"

דיוק אבל איך ב. ואפילו מאה, 08, 08שומרים על בריאות וחיוניות גם בגיל 

או אולי יש משהו שונה ? הגורל? התפריט? בזכות הגנטיקה -הם עושים את זה 

  ... ?מהותית בגישתם הכללית לחיים

 

 חוקי תזונה שיעזרו לכם להגיע לגיל 111 חזקים ובריאים

שיאי עולם בסיבולת לב ריאה  3-המחזיק ב, כבר למעלה מעשור שדן בוטנר

עורך מחקר יחד עם צוות מומחים בו הוא מחפש את , םוברכיבת אופניי

למקומות האלה . המקומות שבהם תוחלת החיים היא הגבוהה ביותר בעולם

 088-ותוחלת החיים בהם מגיעה עד ל" אזורים כחולים"צוות המחקר קורא 

האזורים , בין האזורים הכחולים נמנים האי היווני איקריה! שנים ומעבר

מחוז אוקינאווה , חצי האי ניקויה שבקוסטרה ריקה, ההרריים של סרדיניה

במהלך המחקר גילו דן והצוות שלו שכל התושבים של האזורים . שביפן ועוד

והמנהגים , האלה חולקים מנהגים והרגלים משותפים שקשורים לתזונה שלהם

 ...האלה אינם כוללים ספירת קלוריות או נטילת ויטמינים

חקרים דיאטטיים מהעשור האחרון על האזורים מ 058-לאחר ניתוח של יותר מ

דן וצוותו הגיעו לממוצע העולמי של דיאטת החיים הארוכים , הכחולים

ויותר  088אשר כוללת את המנהגים שאנשים שחיים עד גיל , והבריאים

טיפים שהגיעו הישר מאותם אנשים שנהנים  01לפניכם . מקפידים עליהם

להתייחס אליהם אם ברצונכם להאריך אשר מומלץ , מחיים ארוכים וטובים

 .ימים ולהיות בריאים יותר

 

 צמחים יותר אכלו. 0

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiXgPPm4u3PAhUEzxQKHWwqB2kQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.baba-mail.co.il%2Fcontent.aspx%3Femailid%3D37656&usg=AFQjCNH-ldhrSCHRZ7Gqys6OKD9_0ejsOQ&sig2=9Cmr_gddRs-1mttcfgrfSA
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 השנה כל לאורך הארוחות בכל נמצאים שונים שעועית וסוגי מלאים דגנים

 ירקות של מרשים מגוון אוכלים האלו המקומות תושבי. הכחולים באזורים

 ביותר הטובים םהמאכלי. השנה להמשך מהם עודפים ומחמיצים לעונה בהתאם

 עלים של סוגים 55-מ יותר צומחים באיקריה. ירוקים עלים הם ימים לאריכות

 ירקות כוס שצורכים העמידה בגיל שאנשים מצאו ומחקרים, אכילים ירוקים

 לאלו ביחס הבאות השנים 1-ב למות סיכוייהם את מפחיתים יומיומי באופן

 .כלל ירקות צורכים שלא

 בשבוע פעמייםמ יותר לא בשר צרכו. 2

 

 ברצוננו אם כי מתברר, לתזונתנו מאוד חשוב שבשר מאמינים שרובנו למרות

 ממעיטות הכחולים באזורים שחיות משפחות. הנכון הוא ההפך ימים להאריך

, עיקריות למנות כתוספת יחסית רחוקות לעתים בו ומשתמשות בשר באכילת

 או גרם 08-ל יכתכםצר את להגביל נסו. המזון טעם את להעשיר כדי בעיקר

 .בחודש פעמים 5( קלפים מחפיסת יותר קטנה כמות) מבושל בשר של פחות

 פרה חלב מוצרי בצריכת הפחיתו. 3

 

 להכיל עלול אשר, פרה חלב לעכל להתקשות עשויה האנושית העיכול מערכת

 על מסתמכים לא הכחולים האזורים תושבי. וסוכר שומן של גבוהות כמויות

 מבושל קייל כוס) מצמחים שלהם הסידן את מקבלים והם, האלו המאכלים

 מוצרים, זאת עם(. חלב כוס שמספקת הסידן כמות אותה את מספקת למשל

 של התזונתית מהמסורת חלק הם וגבינות יוגורט כמו וכבשים עזים מחלב

 .מאוד בריאים במזונות שמדובר ספק ואין וסרדיניה איקריה

 יומיומי באופן דגים גרם 05-ל עד אכלו. 1

 

 אדוונטיזם וקנדים אמריקאים 00,888 אחרי עקב אשר ותזונה בריאות במחקר

 אנשים כי נחשף, 2882 משנת( מיוחדים תזונה הרגלי על השומר נצרות זרם)

 קטנות מנות וכוללת צמחונית תזונה על בעיקרה המבוססת דיאטה על ששומרים

 ביבשת שאינם חוליםהכ באזורים גם. יותר רב זמן חיים יום בכל דגים של
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 האזורים ברוב. היומיומית בתזונה קבוע כמרכיב נמצאו הדגים אמריקה

 אינם אשר, ובקלה אנשובי, סרדינים הם בתפריט הנפוצים הדגים הכחולים

 .וכימיקלים כספית של גבוהות לרמות נחשפים

 ימים לאריכות מזון

 אהבתי

 בשבוע ביצים 3 היותר לכל לצרוך נסו. 5

 

. בארוחה, בכלל אם, בלבד אחת ביצה לאכול נוטים הכחולים ריםהאזו תושבי

 ובאוקינאווה תירס טורטיית לתוך אותה ומכניסים ביצה מטגנים ניקויה באי

 בוקר לארוחת ביצה לאכול רגילים אתם אם. למרק אחת קשה ביצה מכניסים

 אחר צמחי מאכל או פרי לה להוסיף הפחות לכל נסו, עליה לוותר ומתקשים

 רסק כוס רבע להוסיף נסו, לחם אופים אתם אם. לחם או מלאים דגנים כמו

 השימוש את להחליף כדי קטנה בננה או אדמה תפוחי פירה כוס רבע, תפוחים

 .בביצה

 ביום פעמיים אגוזים חופן נשנשו. 0

 

 מחקר. ביום אגוזים של חופנים 2 בממוצע לאכול נוהגים הכחולים באזורים

 לאכול שנוהגים שאנשים מצא הארוורד ניברסיטתבאו שנה 38 לאורך שנערך

 ביחס צעיר בגיל למות 28%-ב מופחת סיכוי בעלי הם יומיומי באופן אגוזים

 מראים אחרים מחקרים, בנוסף. יומיומי באופן אגוזים אוכלים שאינם לאלו

 .28%-ב הרע הכולסטרול רמות את מפחיתה באגוזים עשירה שדיאטה

  

 שלכם הסוכר צריכת את צמצמו. 5

 

. צורכים שאנו הסוכר מכמות כחמישית צורכים הכחולים האזורים תושבי

 החמים המשקאות את כלל בדרך ממתיקים לפחות 088 גיל עד שחיים אנשים

 להוסיף שלא נסו. מיוחדים באירועים רק בקינוחים ומתפנקים דבש עם שלהם
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 עצמכם את ילוהגב. ביום סוכר כפיות 1-מ יותר שלכם למאכלים או למשקאות

 אם, בשבוע ספורות לפעמים מתוקים מאפים או ממתקים, עוגיות באכילת

, למיניהם ממתיקים תוספות בעלי מעובדים ממאכלים הימנעו, כן כמו. בכלל

 .ברשימה הראשונים המרכיבים 5 בין נמצא הסוכר אם ביחוד

 אדום יין יהיה שזה דאגו, אלכוהול שותים אתם אם. 0

 

 אשר, ביום אדום יין של שלוש עד אחת מכוס נהנים הכחולים האזורים תושבי

 שמקורם ממאכלים חמצון נוגדי בספיגת העיכול למערכת ממריץ כגורם נמצא

 עוזר, עבודה יום בסוף הלחץ את המפחית, עצמו שהאלכוהול גם יתכן. בצומח

 .ובריאה ארוכה חיים לתוחלת תורם ובכך הכללית הבריאות על לשמור הוא גם

 ימים לאריכות מזון

 אהבתי

 מים יותר שתו. 0

 

 העיקרית הסיבה אך, יודעים כולם זה את, ביום מים כוסות 0 לשתות מומלץ

 עוזרת בנוזלים מלא גוף על ששמירה מכך נובעת, ממחקרים שעולה כפי, לכך

 בדיוק חשובה יום בכל מים של מספקת שתיה כלומר. הדם בכלי חסימות למנוע

 המיצים על ולוותר מים ורק אך לשתות מומלץ .הכולסטרול הפחתת כמו

 .הממותקים

 מרכיביהם את לזהות שניתן במזונות דבקו. 08

 

 את זורקים לא הם. בשלמותו מזון אוכלים אנשים הכחולים האזורים בכל

 צורכים לא וגם, למיצים שלהם הפירות את סוחטים או הביצה של החלמון

 מה. אצלם שגדל מהמזון ריכיםצ שהם מה כל את מקבלים הם. תזונה תוספי

 רשימה בעלי ממוצרים להימנע שכדאי? כך אם מהם ללמוד צריכים אנחנו

 כיצד להבין מתחילים עכשיו רק מדענים. מוכרים לא מרכיבים של ארוכה

 מיתרונותיהם ליהנות שמאפשר סינרגיה ליצור עוזרת בשלמותם צמחים אכילת

 .מלא באופן הבריאותיים
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 :גם ךאות יעניין אולי

 ומאושרים בריאים 088 לגיל להגיע נהדרות דרכים 25

 !הויטמינים מירב את מהסלט תקבלו כך: טובים שומנים

 יותר לאכול לכם שגורמות המפתיעות הסיבות אלה: מגלים מחקרים

 

 יום בכל מבושלת שעועית כוס חצי אכלו. 00

 

 אוכלים בניקויה; הכחולים האזורים של בתזונה הפינה אבן היא השעועית

 עדשים אוכלים בגרבנזו, סויה פולי אוכלים באוקינאווה, שחורה שעועית

-מ מורכבת שעועית, בממוצע. לבנה שעועית אוכלים התיכון המזרח וברחבי

 מלאה גם היא. שומן מאוד ומעט מורכבות פחמימות 55%, חלבונים 20%

. הארץ כדור על אחר מזון כל מאשר גרם לכל מזינים חומרים וביותר בסיבים

 הזו והכמות, ביום שעועית כוס כחצי בממוצע צורכים הכחולים באזורים

 .צריך שגופם והמינרלים מהוויטמינים נכבדים אחוזים מספקת

 וקפה ירוק תה יותר שתו. 02

 

 לחלות הסיכון הפחתת לבין וקפה תה שתיית בין ישיר קשר מצאו מחקרים

 את כמפחית נמצא אשר, וקיר תה שותים באוקינאווה. ובפרקינסון בדמנציה

. ביום פעמים 3 לפחות סרטן של שונים סוגים ולמספר לב למחלות הסיכון

 יכולות לכולם אשר, ושינן מרווה, מרוזמרין שעשויה תמצית שותים באיקריה

 ניקויה שתושבי לכם דעו, תה פני על קפה מעדיפים אתם אם. דלקתיות אנטי

 נותרים כשהם, חייהם את להאריך כיםוזו יומיומי באופן קפה שותים וסרדיניה

 . וצלולים בריאים

 ימים לאריכות מזון

 אהבתי



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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מלאה חיטה או שאור לחמי אכלו. 03

 

 שונה הוא אך, בתזונה עיקרי מרכיב הוא לחם כחולים אזורים 5 מתוך 3 בכל

 לדוגמה ובסרדיניה שבאיקריה הלחם. כלל בדרך צורכים שאנו מהלחם מאוד

 מעניק מהם אחד שכל, ושעורה שיפון, חיטה וכולל בלבד מלאים מדגנים מורכב

 לחמים. סיבים של גבוהות וכמויות תזונתיים חומרים של רחב מגוון לגוף

 וגלוטן עמילן" מעכלים"ש ידידותיים חיידקים מכילים אחרים כחולים באזורים

 חומצה יוצר הזה התהליך(. שאור לחמי) לתפוח ללחמים עוזרים שהם בזמן

 הסוכר צריכת את שמפחית לחם היא והתוצאה, חמצמץ טעםל שגורמת

 ".הגלוטן נטולי" מהלחמים גלוטן פחות אפילו ומכיל באכילתו

 ובריאה נכונה בצורה מאכלים שלבו. 01

 

 הטריק אך, חלבונים מספיק לגוף מספקת לא צמחונית שתזונה האומרים יש

 0 כל את וללתכ אשר אחת במנה וירקות אגוזים, דגנים, קטניות לשלב הוא

 המסורתיים השילובים את נסו. לייצר מסוגל אינו שלנו שהגוף האמינו חומצות

 :הבאים היחסים לפי הכחולים האזורים של
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 פרנסואהחדשות  -  :נושא3 פרק 

 חדש ספר מיטראן

 חיי האהבה הסודיים של נשיא צרפת

 ספר בצרפת: מיטראן ושיראק חלקו פילגש - חדשות

 ?"ספר חדש: איך ולמה הפכו הצרפתים ל"מציצנים

 פרנסואה מיטראן 

 מיטראן של המכתבים הספר
 

 בגידות בחדר המיטות: מנהיגי ארצות הברית, בריטניה וצרפת 

 

http://www.israelhayom.co.il/article/150079
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3299193,00.html
http://www.haaretz.co.il/blogs/shlomopapirblat/1.2724032
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9F
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1031617


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 
 

 

 בערי תחבורהחדשות  -  :נושא 4 פרק 

 הבירה

 ?האם תושבי גוש דן יסתגלו לחיים ללא רכב פרטי: מדוממים מנועים

 גורמי מיקום של ערים

 הערים במדינות הפחות מפותחות מתמודדות עם קשיים רבים

 תחבורה בלונדון - רכבת, תחתית, אוטובוסים ומוניות

 מזייפים ברכב אוויר זיהום

 תחבורה בלונדון - רכבת, תחתית, אוטובוסים ומוניות

 

     

 

 

http://www.haaretz.co.il/.premium-1.656220
http://henrironson.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=730X%2FaW%2F8IU%3D&tabid=403&mid=1824&language=he-IL
http://henrironson.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=730X%2FaW%2F8IU%3D&tabid=403&mid=1824&language=he-IL
http://www.school.kotar.co.il/kotarapp/index/Page.aspx?nBookID=94410390&nTocEntryID=94415047&nPageID=94413132
http://www.school.kotar.co.il/kotarapp/index/Page.aspx?nBookID=94410390&nTocEntryID=94415047&nPageID=94413132
http://www.travelzone.co.il/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94/
http://www.travelzone.co.il/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94/
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 שיריםחדשות  -  :נושא 5פרק  

 העולם ממלחמות

 שירי מלחמת העולם הראשונה

 שירי מלחמת העולם השנייה

 ,"העולם בכל לדלוק שבו כשהאורות"

WHEN THE LIGHTS GO ON ALL OVER THE WORLD 

w-Fpbkhttps://www.youtube.com/watch?v=JD8sE 

 

 .הוצאת כתר ,גדעון מחניימישירים רוסיים מאוספו של  .לי כל גל נושא מזכרת

 מאמר במקור ראשון על תולדות הזמר העברי

 סיפורו של השיר צאנה צאנה

 תפקיד המוזיקה במלחמת העולם השנייה מתוך ויקיפדיה באנגלית

The Songs that Fought the War: Popular Muic and the Home Front, 1939-1945 By John 
Bush Jones 

 קישורים חיצוניים

 אן שלטון ומרלין דיטריך, ביצועים כולל לייל אנדרסון 21-לילי מרלן ב

 לילי מרלן הלהיט בקרב חיילי הקורפוס האפריקני של רומל

 מילים ומנגינה, שירו של הורסט וסל

 ארלי והאורקסטרה שרים בי מיר ביסט דו שיין כשיר תעמולה נאצי'צ

 חמת העולם השנייהשירי הצבא הגרמני במל

 מילים לכל שירי הצבא הנאצי

 מילים לשירי החיילים בגרמניה הנאצית

 י חיילים בצבא בריטניהשיר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiG_reL5u3PAhWKshQKHbQcDHYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2599_%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2597%25D7%259E%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259D_%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2599%25D7%2594&usg=AFQjCNEfO-F_wHJiYBQRXds8t2fV6ZD1Hw&sig2=a7vpoEwbA769OYTCF1OeXw
https://www.youtube.com/watch?v=JD8sEFpbk-w
https://www.youtube.com/watch?v=JD8sEFpbk-w
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99
http://www.makorrishon.co.il/show.asp?id=17033
http://www.makorrishon.co.il/show.asp?id=17033
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2004/01/04/tzena-tzena-an-old-hebrew-chestnut/
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2004/01/04/tzena-tzena-an-old-hebrew-chestnut/
https://en.wikipedia.org/wiki/Role_of_music_in_World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Role_of_music_in_World_War_II
http://ingeb.org/garb/lmarleen.html
http://www.colin-smith.info/pages/books/extracts/alamein/extract_01.htm
http://www.colin-smith.info/pages/books/extracts/alamein/extract_01.htm
http://www.anesi.com/east/horstw.htm
http://blog.wfmu.org/freeform/2005/03/charlie_and_his.html
http://www.feldgrau.com/songs.html
http://www.soldatenlieder.com/
http://www.soldatenlieder.com/
http://www.axishistory.com/index.php?id=402
http://www.axishistory.com/index.php?id=402
http://www.britishsoldier.com/music.htm#kissme
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 1שירי הצבא הגרמני במלחמת העולם 

 1שירים רוסים ממלחמת העולם 

 להיטי מלחמת העולם השנייה באנגליה

KISS ME GOODNIGHT SERGEANT MAJOR 

Fuck 'em All 

 מיטב שירי הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה

 אוסף גדול של שירים בריטיים ממלחמת העולם השנייה

 2132-2135הקלטות שירים בביצוע ורה לין מהשנים 

  MP3ביצוע תזמורתי" המלחמה הקדושה"

 מילים ברוסית ואנגלית. בביצוע מקהלת הצבא האדום" המלחמה הקדושה"

 "לפנות בוקר 1ביוני  11: "השיר על הפצצת קייב

 !למען סטלין קדימה קדימה לקרב

 שיר תעמולה רוסי ממלחמת העולם השנייה! קדימה פטריוטים

 מילים -מרש הטנקיסטים של הצבא האדום 

 אוסף ענק של שירים רוסים מילים מנגינה והסבר

 שירים מהתקופה הסובייטית

 מארש הטנקיסטים בביצוע מקהלת הצבא האדום

 להתראות ערים ועיירות בביצוע מקהלת הצבא האדום

 מארש הארטילריה

 מארש מגיני מוסקבה

 זאג ניט קיין מאל -שיר הפרטיזנים ביידיש 

Le chant des partisans.mp3 

Voici les maquis 

 ביצועים ביניהם פול רובסון ושמעון ישראלי 22-שיר הפרטיזנים היהודי ב

 שירי הפרטיזנים של טיטו

http://www.fordham.edu/halsall/mod/germanwarsongs-ww2.html
http://www.sovmusic.ru/english/list.php?part=1&category=war
http://www.fordham.edu/halsall/mod/ww2-music-uk.html#There%27ll%20Always%20Be%20An%20England
http://www.fordham.edu/halsall/mod/ww2-music-uk.html#There%27ll%20Always%20Be%20An%20England
http://www.jilldaniels.com/kissmegoodnight.htm
http://www.airbornerecce.com/dtroop/music/fuckem.htm
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/59/a6963159.shtml
http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories/59/a6963159.shtml
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~morgan/cheryl/songs.html#Kiss
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~morgan/cheryl/songs.html#Kiss
http://home.wxs.nl/~bulteman/lyn.htm#section1
http://web.archive.org/web/20060219124745/http:/download.sovmusic.ru/m/saintwa2.mp3
http://www.marxists.org/history/ussr/sounds/lyrics/sviashchennaia-vojna.htm
http://web.archive.org/web/20060204145623/http:/download.sovmusic.ru/m32/22june.mp3
http://web.archive.org/web/20070926234517/http:/download.sovmusic.ru/m/vzarodin.mp3
http://web.archive.org/web/20070929092118/http:/download.sovmusic.ru/m/patriot.mp3
http://rkkaww2.armchairgeneral.com/Multimedia/preww2/comments/cheerful/Tankermarch.txt
http://rkkaww2.armchairgeneral.com/Multimedia/ww2.htm#2max
http://rkkaww2.armchairgeneral.com/Multimedia/ww2.htm#2max
http://www.marxists.org/history/ussr/sounds/index.htm
http://www.marxists.org/history/ussr/sounds/index.htm
http://web.archive.org/web/20060405223544/http:/download.sovmusic.ru/m32/martank.mp3
http://web.archive.org/web/20060405223544/http:/download.sovmusic.ru/m32/martank.mp3
http://web.archive.org/web/20051223022553/http:/download.sovmusic.ru/m/do_svid.mp3
http://web.archive.org/web/20051223022553/http:/download.sovmusic.ru/m/do_svid.mp3
http://web.archive.org/web/20070929091554/http:/download.sovmusic.ru/m/artil.mp3
http://web.archive.org/web/20070929091554/http:/download.sovmusic.ru/m/artil.mp3
http://web.archive.org/web/20060614064016/http:/download.sovmusic.ru/m32/marshmsk.mp3
http://web.archive.org/web/20060614064016/http:/download.sovmusic.ru/m32/marshmsk.mp3
http://savethemusic.com/yiddish/bin/music.cgi?Page=zognitkeynmol&Yiddish=zog_yiddish
http://www.russian-romance.ru./AnnaMarly_mp3/le_chant_des_partisans.mp3
http://www.memoire-net.org/article.php3?id_article=235
http://savethemusic.com/yiddish/bin/music.cgi?Page=zognitkeynmol&Singers=zognitkeynmol
http://www.titoville.com/songs-mp3.html
http://www.titoville.com/songs-mp3.html
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 "או'בלה צ"אוסף ביצועים של שיר הפרטיזנים האיטלקי 

 בגרסה האיטלקית כפי שהושר על ידי הפרטיזנים האיטלקים  vento Fischia ilהשיר קטיושה

 שיר הקרב של הפרטיזנים הרוסים

 בביצוע לב לשנקו y Den Pobedשיר הניצחון

  MP3צאנה צאנה

 2111שירי המרד הפולני בורשה אוגוסט 

anzone dei SommergibiliLa c 

When the Lights Go On Again All Over the World " כשהאורות שבו

 ,"לדלוק בכל העולם

    
 

  

 

http://burning.typepad.com/burningman/2006/04/four_5_bellas_c.html
http://drapeaurouge.free.fr/Fischia_il_vento.html
http://web.archive.org/web/20060224015601/http:/download.sovmusic.ru/m/bpartiza.mp3
http://web.archive.org/web/20060224015601/http:/download.sovmusic.ru/m/bpartiza.mp3
http://tssi.ru/mp3/DenPobedy.mp3
http://www.ifshj.org/track11.html
http://www.warsawuprising.com/songs.htm
http://www.regiamarina.net/subs/miscellaneous/song/song_it.htm
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   VSED חדשות   -  :נושא 6פרק  

 חסד המתת
The New Old Age - The New York Times 

The VSED Exit: A Way to Speed Up Dying, Without Asking .. 

 מהי המתת חסד? - אפטר לייף

 המתת חסד

 

 

  

 

 

http://www.nytimes.com/column/the-new-old-age
http://www.nytimes.com/2016/10/25/health/voluntarily-stopping-eating-drinking.html
http://www.afterlife.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%AA-%D7%97%D7%A1%D7%93/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%93
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 מערכת חדשות  -  :נושא 7פרק  

 הברית בארצות הבחירות
 ... - סקר בארה"ב: רוב האמריקנים לא מודאגים מבריאות המתמודדים

 שיטת הבחירות בארה"ב– מושגים בסיסיים

 הסבר על שיטת הבחירות באמריקה

 ?בחירות בארה"ב: איך עובדת השיטה המסובכת

 הברית בארצות הבחירות מערכת

  

 

 

 

  

 

 

http://usaelections.walla.co.il/item/2997875
http://misgav.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=8qY5iJjUbF4%3D&tabid=2846&mid=11072&language=he-IL
http://www.snunit.k12.il/seder/democracy/usa2.html
http://www.snunit.k12.il/seder/democracy/usa2.html
http://news.walla.co.il/item/2582804
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 סרטן מניעת חדשות  -  :נושא 8רק  פ

 לנערות הרחם

 אבחון מוקדם של סרטן צוואר הרחם

 חיסון נגד וירוס הפפילומה האנושי למניעת סרטן צוואר הרחם 

 משרד הבריאות שוקל לבטל את החיסון לסרטן צוואר הרחם לנערות

 סרטן צוואר הרחם: כל מה שאתן חייבות לדעת על המחלה

 

  

 

  

 

 

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6026
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6026
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6028
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.2112611
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.2112611
http://www.mako.co.il/health-illnesses-and-medicines/illnesses/Article-2534835504e7251006.htm
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 הפריה IVFחדשות  -  :נושא 9פרק  

  גופית חוץ

 גיל האישה בטיפולי הפריה חוץ גופית  

 ביצית המזדקנת - כללי - הארץ

 :הפריה חוץ גופית בנשים מעל גיל 41

IVF גופית חוץ הפריה 

 הפריה חוץ גופית 

 

  

 

 

http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA_-_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94
http://www.haaretz.co.il/misc/1.924889
http://www.ivf4you.com/single-post/2015/02/18/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%99%D7%9C-40-%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%97
http://www.health.gov.il/Subjects/fertility/Pages/IVF.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/fertility/Pages/IVF.aspx
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 אנרגיהחדשות   -  :נושא 11פרק  

 ושפל גאות הידרואלקטרית

 ואנרגיה שפל גיאות

 אנרגיה מתחדשת מהי? | גז ירוק לישראל

 ?כיצד ניתן להפיק אנרגיה ממים ומהם סדרי הגודל

 טורבינות תת ימיות | אנרגיה הידרואלקטרית

 אנרגית גאות ושפל - אנרגיה מתנודות וזרמים - חשמל סולארי

 אנרגיה הידרואלקטרית

 ושפל גאות הידרואלקטרית אנרגיה

 

 ?איך נוצרים גאות ושפל

 ?למה יש גאות חזקה יותר כשהירח מלא

 ?מחזורי הגאות והשפל : למה עולים ויורדים פני המים באוקיינוסים

 גאות ושפל - השפעה על האכלת דגים

 תיירי הגאות והשפל

 

http://1freedom.com/gaz/?p=40
http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/technology%20%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%20%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%94%D7%9D%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C%3F%20%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99
http://www.tashtiot.co.il/2012/01/09/hammerfest-strom/
http://www.electric.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%9C/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://eureka.org.il/item/15669/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%9C
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3421171,00.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10657
http://www.articlesphere.com/iw/Article/Tides---Influence-on-Fish-Feeding/38811
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1502953
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1502953
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 במזרח רוסיהחדשות  -  :נושא 11פרק  

 6116 התיכון

! וואלה -ל "נושאת המטוסים המגיעה לסוריה תיפגע בצה: התיאום עם רוסיה דועך

 חדשות

 מפגן כוח: רוסיה תשלח נושאת מטוסים לים התיכון - חדשות

 ... - רוסיה ממשיכה לעבות כוחות: שתי ספינות טילים בדרכן לים התיכון

  | רוסיה חוזרת למזרח התיכון

 התיאום הישראלי-רוסי בסוריה 

 הערכה בצה"ל: כלי הטיס שחדר לישראל הופעל בידי רוסיה 

  - "רוסיה: "הופעל קו חם לתיאום ביטחוני עם ישראל

 

 

 

 

  

http://news.walla.co.il/item/3006452
http://news.walla.co.il/item/3006452
http://news.walla.co.il/item/3006452
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4857938,00.html
http://news.walla.co.il/item/3003013
http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/306703
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4830246,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/731/698.html
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  חדשות   -  :נושא 16פרק  
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 חדשות -  :נושא 13פרק  
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 דשותח -  :נושא 14פרק  
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