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 וצדק היסטורי 242החלטת חדשות   -נושא:  1פרק  

 242החלטת מועצת הבטחון 

 

 המסע האנטי ישראלי יהודי מיוצר בישראל

 ?או"ם שמום

 גנבו להם את המדינה, לקחו להם את השלום

 

 

000 

 

 חדשות   -  נושא: 2פרק  

 בהרצאות סטודנטים

Students in lectures 

Technology Is Changing How Students Learn, Teachers  

 

  ...הטלפונים הסלולאריים בהרצאות בקורס הפעלת סטודנטים באמצעות

 

 ?הגס המעי לסרטן הגורמים מהםהשימוש בהרצאות מוקלטות בהשכלה הגבוהה: סקירה של -מס"ע 

 ?מהם הגורמים לסרטן המעי הגס

 סרטן המעי הגס והחלחולת
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 המוח סרטן חלבונים

 חיסון חדש לטיפול בסרטן המוח נמצא בשלבי מחקר מתקדמים

 

 הידען - Archives סרטן המוח

 

 מחקר: כיצד נוצרים גידולים במוח - מחקרים - הארץ

 

  - כך מתפתחות גרורות סרטניות במוח

 

 סרטן - למנוע ולרפא בדרך טבעית

 

 מנגנון הפעלה של תרופות אנטי-מלריות

 

 מחלות דלקתיות ודרכי טיפול בהן

 

 מלריה

 מנגנון הפעולה של הורמונים סטרואידים

 

 - ?איך נוצר הסוכר

 

 על סוכרים והפחדות 

 תדרים מנתרים

 

 הציתות לטלפונים ניידים ומחשבים
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 קרינה סלולרית

 מקורות קרינה לפי תדר 

 

 ארוזים כריכים

Manufacture of packaged sandwiches 

 ארוזים כריכים תעשיית

How It's Made - Pre-Packaged Sandwiches - YouTube 

 

 וולטאי פולטו אגרו

Agrofoto Voltaire 

 וולטאי-גלאי פוטו

 וולטאיים-טוקרינה ממתקנים פו

 האיחוד החקלאי -מתקנים פוטו וולטאים 

 

 כדאיות כלכלית של מתקנים פוטו-וולטאים

 

000  
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 עתידה של פריז   חדשות -  נושא: 3פרק  

 הקרב על דמותה של צרפת

 הפרלמנט בצרפת אישר פה אחד חוק הטרדה מינית חדש - בעולם - הארץ

 

 

  

 עתיד צפון קוריאה  חדשות  -  נושא: 4פרק  
 

 קוריאה צפון עם המסחר

 האם צפון קוריאה תהפוך למעצמה כלכלית? - כלכלה

 

 כלכלת קוריאה הצפונית
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 שות ניחומיםנ חדשות  -  נושא: 5פרק  

 נשות ניחומים

 ... נמצא תיעוד וידאו ראשון של שפחות המין של היפנים במלחמת

 

 נשות רוסיה

 נשות האוליגרכים
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שוסטקוביץ ': סוויטת ג'אז   מוזיקה חדשות   -  נושא: 6פרק  

 2-6מס' 
 

 רטגבואו'קונצ רויאל ותזמורת ילי'צ ריקארדו - השני סוול

Dmitri Shostakovich - The Very Best Of 

The Best of Shostakovich: Part II 

The Best of Shostakovich - YouTube 

Shostakovich: Jazz Suite No.2-6. Waltz II - Riccardo Chailly & Royal 

Concertgebouw Orchestra 
 

Dmitri Shostakovich The Jazz album - YouTube 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.youtube.com/watch?v=hMKocqrnNtc
https://www.youtube.com/watch?v=mc7Rpc7hua0
https://www.youtube.com/watch?v=Ki6HXhtB7ug
https://www.youtube.com/watch?v=CDSeqqEN9Rg


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מגזין   -בייבי בומרס  חדשות  -  נושא: 7פרק  

Baby Boomers - Time Magazine 

 

The 25 Best Inventions of 2017 

 2017 שנת של ההמצאות

Baby Boomers Are Isolating Themselves as They Age 

TIME Magazine Cover: Twenty-Five and Under, Man of the 

Boomers Were Time's "Man of the Year" Fifty Years Ago 

 דור הבייבי בום
 

Millennials  עשוי להיות על המסלול כדי לפרוש עשירים יותר מאשר הוריהם  

"Millennials עושים החלטות טובות מאוד בכל פעם שיש להם הזדמנות לשמור יותר."  
 ן לקבל הישןבייבי בומרס לא מוכ

 טרנסג 'ר טרנסג' ר של צבא צבאי יכול להרחיב את הפער דורי

 פיננסי ודום התינוק בום

 הזכאות תוכניות את לתקן יש, ההוצאות את לשמר כדי

The Baby Boom and Financial Doom - Time Magazine 

 

Millennials הדור ביותר הגדול עכשיו הם 

 קשישים עתיד 

The future of the elderly 

The Real Threat of an Aging Population - Time Magazine 
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 תהאיום האמיתי של אוכלוסייה מזדקנ
 

 הרוסים נעלמים, גם היפאנים | הידען

 

, באמריקה ביותר הגדול החי הדור כעל בומרס בייבי על השתלטו מילניאלס

 . הלשכה מפקד נתוני של ניתוח פי על, צעירים מהגרים של זרם של בסיועו

 

 בגילאי כאנשים המילניום את הגדיר, Pew המחקר מרכז ידי על שנערך, הניתוח

 75.4 ישנם. 69 עד 51 בגילאים כאנשים בומרס ובבייבי 2015- ב 34 עד 18

 .ח"הדו פי על, בומרס בייבי מיליון 74.9 לעומת מיליארדי מיליון

 

 שנה בכל למות יותר בומרס ככל לרדת החלה בומרס בייבי של הכולל המספר

 .2050 עד דולר מיליון 16.6 לרדת צפוי בומר האוכלוסייה ב"לארה להגר אשרמ
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 כירורגיה השתלת ראש בסין חדשות  -  נושא: 8פרק  

Head transplant surgery in China 

World's first head transplant to be performed in China soon 

 האם כדאי לבצע השתלת ראש בבני אדם? ד"ר

 

 אפוק טיימס –האם נכון לבצע השתלת ראש באדם? 

 

 בריאות -המדען השנוי במחלוקת טוען: "ביצעתי השתלת ראש" 
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 רובוטיקה ברפואה מנתחים ות חדש -  נושא: 9פרק  

 רובוטים ברפואה

Medical robots – the future of surgery? - LIFEmag 

The Technological Future of Surgery - The Medical 

Robot Surgeons are the Future of Medicine - YouTube 

11 surgical robotics companies you need to know  

Surgical Robots, Robotic Surgery, Robotic Systems 

Robotics in surgery medicine 
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 עתידה של גרמניה חדשות   -  נושא: 10פרק  
The future of Germany 

The Alliance and the Future of Germany | Foreign Affairs 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/1965-04-01/alliance-and-future-germany

