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 בועחדשות  הש -נושא:  1פרק  
000 

 אסטרטגיה של נשק לא קונוונציונאלי

 נשק להשמדה המונית

 מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים - אסטרטגיה של נשק לא-קונבנציונלי 

 

 מלחמת המפרץ השנייה, מתוך היסטוריה צבאית

 המשמעות של יציאת הכוחות האמריקאים :

 יאת עיראק: ההשלכות של פינוי הכוחות האמריקאיםצי

 דאע"ש הוא בזיון לפונדמנטליזם אמיתי

 הידוק הקשר הפלסטיני לאיראן 

 עקובה מדם: שיעים נגד סונים, סעודיה נגד איראן 

 טבלת הבדלים בין הסונים לשיעים

 האסלאם: מהו ההבדל בין הסונים לשיעים? – מלחמת דת רבת שנים 

באיסלאם הדת מלחמות  

 - האיסלאם ויחסו לנוצרים, יהודים והמערב

 פלגים באסלאם

 הדת המוסלמית - מדריך מקוצר 
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 מוזיקהחדשות   -  נושא: 2פרק  
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  השבועחדשות  -  נושא: 3רק  

 נעצרו באושוויץ: "התפשטו ושחטו כבש" - חדשות

 היסטוריה של האיחוד האירופי

 יחסי האיחוד האירופי-ישראל

 פוליטיקה של האיחוד האירופי 

 כנסיית הקבר | כנסיית הקבר והרובע הנוצרי

 מערת הקבורה של ישו 

 שיפוץ היסטורי: קבר ישו בירושלים נחשף - חדשות

 ?כנסיית הקבר - הקבר של ישו ריק, מדוע אם כן הכנסייה חשובה כל כך

 ?הסיוט של מרקל: צרפת וארה"ב יחברו לברית עם רוסיה

 היסטוריה פוליטית: יחסים בינלאומיים באירופה בסוף המאה ה-19

 הברית הצרפתית-רוסית

 בקנדה החינוך

 בלי נפט ועם המון מהגרים - כך בונים מערכת חינוך מהטובות בעולם

 חינוך מסביב לעולם: האם הדשא של השכן באמת ירוק יותר
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 פונדקאות חדשות  -  נושא: 4פרק  

 פונדקאות 

 פונדקאות בהודו: חוות גידול של רחם להשכיר

 רחם להשכיר או פתרון סביר

 רחם להשכיר: המדריך המלא להריון בפונדקאות - בריאות

 רחם להשכרה: האמת המרה מאחורי תעשיית הפונדקאות

 בעולם להשכיר רחם
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הטרור חדשות  -  נושא: 5פרק  

 האיסלאמי

 מסע אל שורשי הטרור האיסלאמי

The Ettinger Report - שורשי הטרור המוסלמי האנטי-אמריקאי 

 ?שורש הטרור, מה הוא

 מסע אל שורשי הטרור האיסלאמי

 שורשי הטרור מצויים באיסלאם // סלמאן מצאלחה
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       הדבורה חדשות  -  נושא: 6פרק  

 ודבורים טכנולוגיה

 פריצת דרך: דבורים רובוטיות מצליחות לעוף באופן אוטונומי

 | עובדות מפתיעות שידהימו אתכם במשפט אחד

 מעוף הדבורים הרובוטיות - סיינטיפיק אמריקן ישראל

 להיכן עפות הדבורים? חיישנים לבישים יפתרו את תעלומת היעלמותן 

 שבבים זעירים שהוצמדו לדבורים 

   ודבורים טכנולוגיה       
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 החלבון חדשות -  נושא: 7פרק  

 כדי שתוכל להוריד חולצה: מזונות ששרירים אוהבים - בריאות

 .חלבון הוא אבן היסוד בגופנו לבניית תאים

 שרירים: התזונה הנכונה להשגת גוף בנוי וחסון - בריאות

   תאים לבניית חלבון        
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   ספורט חדשות  -  נושא: 8פרק  

 חיים ותוחלת הליכה

 ... - פעילות גופנית לחיים בריאים

 תורת האימון - כוח - רוצים לחיות עד 100? - מרתון ספורט

 הליכה: למה זה בריא ואיך עושים את זה נכון - בריאות

 ... ,הקשר בין מהירות ההליכה לתוחלת החיים - ריצה

 הו סוג הספורט שיגרום לנו לחיות יותר - בריאות

 יצה מאריכה תוחלת חיים - בריאות

 כמה דקות הליכה ביום שוות 3 שנות חיים נוספות? - בריאות
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מצפון תפתח חדשות  -  נושא: 9פרק  

 הרעה

 קוריאה מצפון הסכנה

 אין סכנה לאזרחינו שבצפון קוריאה - חדשות
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 ןבקאלופ חדשות -  נושא: 10פרק  

   |באקלופן -תרופות 

    

 הפרעות בעצבים ההיקפיים
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הסרטן בלתי חדשות   -  נושא: 11פרק  

 נמנע

 ?האם הסרטן הוא בלתי נמנע

 ?כיצד בני זוג מתמודדים עם מחלת הסרטן
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רובוטיקה  חדשות   -  נושא: 12פרק  

 ותעסוקה

 

 

 

 2 שעה    2017  מרץ  25  עולמית שבת

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 20 ......................................................... לרובוטיקה מתעסוקה השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 20 ........................................... טכנומיסטיקה|  הרובוטיקה בעידן והחופש העבודה עתיד

 20 ............................................................. ?העבודה משוק אותנו יוציאו הרובוטים האם

 20 ................................................................. לממשלה הסקיר - העתידי העבודה עולם

 21 ............................................................. מסייעות  חברתיות רשתות חדשות -  :נושא 2  פרק

 21 ...................................... גיקטיים|  ברשת אדם כל על מידע לאתר לכם שיעזרו כלים 4

 21 ......................................................... דיגיטל - וטוויטר פייסבוק בסיוע נעדרים איתור

 21 ............................................................................ חברתיות רשתות – היום סדר על

 21 ............................................................................................. מסייעות  חברתיות ותרשת

 22 ......................................................................... טכנולוגית הכשרה  חדשות -  :נושא3  פרק

 23 ............................................................................ פרנק אנא בית   חדשות -  :נושא4   פרק

 24 ................................... החברתיות והרשתות נוער ובני ואלכוהול סמים חדשות -  :נושא 5  פרק

 24 .....................................................................נוער ובני ילדים על האינטרנט השפעת
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 24 .................................................. חברתיות ורשתות ילדים|  חברתיות ברשתות סכנות

 24 ............................................ ערבים נוער בני בקרב חברתיות ברשתות השימוש אופני

 25 ..................................................................... ברשתות הנוער הודו חדשות -  :נושא 6  פרק

India's 'Phone Romeos' Look for Ms. Right via Wron .............................................. 25 

"The 'phone Romeo,' as he is known here, calls numbers a .................................... 25 

Desperate Indian men plays 'phone Romeo' by calling up....................................... 25 

 26 .......................................................................... צבי בן יד עתמול  חדשות -  :נושא 7  פרק

 26 ........................................................................................ צבי בן יד - 248 מול-עת

 26 ......................... בסוביבור בחפירות נמצא פרנק אנה של לתליונה בצורתו שדומה תליון

 26 .......................................... לחפירות הודות סוביבור המוות במחנה הגזים תאי נחשפו

 26 ..................................................... סוביבור ההשמדה מחנה מבנה לשחזור החפירות

- Yad Vashem...................................................................................................... 26 

 26 ............................................................................................. ?כהן קרולינה את מי

 26 .......................................... לחפירות הודות סוביבור המוות במחנה הגזים תאי נחשפו

 26 ..................................................... סוביבור ההשמדה מחנה מבנה לשחזור רותהחפי

 26 ................................................................................................ מסוביבור הבריחה

 27 ....................................................................... טרנה שרל מוזיקה  חדשות -  :נושא 8  פרק

The Best Of Charles Trenet - YouTube ................................................................... 27 

Charles Trenet, Vol. 1 .......................................................................................... 27 

Charles Trenet - La mer ........................................................................................ 27 

Charles Trenet - Double Best Of (Full Album / Album ............................................. 27 

 28 ............................................................................ לטרמפ השנאה חדשות -  :נושא 9  פרק

Donald Trump Cartoons - Best Trump Political Cartoons ......................................... 28 

 29 ................................................................... אכותיתמל בינה האם חדשות -  :נושא 10  פרק

 29 ............................................................................................ מלאכותית בינה האם

- (AI (Artificial Intelligence ................................................................................... 29 

 29 ............................................................................... (סרט) מלאכותית אינטליגנציה

 29 ....................................................................................................מלאכותית בינה
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 30 ......................................................................... החשוכה טורקיה חדשות -  :נושא 11  פרק

 30 ............................................................... מהעולם כתבות( | טורקיה) נודדים גבולות

 30 ................................. חדשות - פועל הצבא, עולה כשהאיסלאם: הפיכות של היסטוריה

 30 ................................................................. חדשות - בטורקיה לבוגדים ברותהק בית

 30 ....................................................................................... ?טורקיה את איבדנו האם

 31 ............................................ באטמוספירה   רדיו גלי   החלב שביל  חדשות -  :נושא 12  פרק

 31 ............................................................................................... מונחים - וחלל אדם

 31 ............................................................... הידען|  עולם ועד מכאן - שמש התפרצויות

 31 .................................................. מוחקת כותבת|  היקום על יודעים חנושאנ דברים 44

 31 ................................................................ הידען|  אקלים שינויי על מדווחים רדיו גלי

 31 ............................................. סערה מעוררת במאדים האור תמונת!": לבד לא אנחנו"

 31 ............................................. ביקום לבד לא אנחנו: "בתוקף טוען לשעבר אסטרונאוט

 31 ......................................................................................... ?ביקום לבד אנחנו האם

 31 ......................................................... בחוצנים להאמין סיבות חמש: בחוץ שם האמת

 31 .......................................... הישראלית החלל סוכנות|  הארץ לכדור מחוץ חיים חיפוש

 31 .......................................... הישראלית החלל סוכנות|  הארץ ורלכד מחוץ חיים חיפוש

 32 .................................................................................... הגדולה ההבטחה: אפריקה

 32 ............................................. השחורה ביבשת מעניינים השקעה יעדי: בלבד לאמיצים

 32 ................................................................................... מתחדשות העניות המדינות

 32 ............................................... אנרגטית התייעלות|  סולארית אנרגיה|  ירוקה אנרגיה

 32 ............................................................................... גלובלי( | סהרה סאב) האפריק

 32 .................................................................................... גלובלי|  מתעוררת אפריקה

 33 ................................................................... אפריקה ריאות דלקת חדשות -  :נושא 14  פרק

 33 ............................................................. אוטואימוניות מחלות, אימונולוגיה|  חיסונים

 33 ................................................................................... ?אויב או ידיד: אנטיביוטיקה

 34 .......................................................................... האדם יצירתיות תחדשו -  :נושא 15  פרק

 34 ........................................................... החולים בבתי   העל חיידקי חדשות -  :נושא 16  פרק

 34 ............................... אנטיביוטיקה חסיני על חיידקי מול הציבור ובריאות הרפואה עתיד
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 34 ............................................................ הידען|  חולים-בבתי על-חיידקי למיגור רובוט

 34 ................................................ - וקטלני אלים בחיידק שתידבקו רב סיכוי? אושפזתם

 34 ................................... בריאות - ממחלות יותר שמסוכן בישראל החולים בבתי הזיהום

 34 ............................................ בחיים עושים שאנו מהשגיאות לומדים  חדשות -  :נושא 17  פרק
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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 מתעסוקה לרובוטיקה

 עתיד העבודה והחופש בעידן הרובוטיקה | טכנומיסטיקה

 ?האם הרובוטים יוציאו אותנו משוק העבודה

 עולם העבודה העתידי - סקירה לממשלה

 

000 
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 רשתותחדשות  -  נושא: 2פרק  

 מסייעות  חברתיות

 כלים שיעזרו לכם לאתר מידע על כל אדם ברשת | גיקטיים 4

 איתור נעדרים בסיוע פייסבוק וטוויטר - דיגיטל

 על סדר היום – רשתות חברתיות

 מסייעות  חברתיות רשתות
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 הכשרה חדשות  -  נושא: 3פרק  

 טכנולוגית
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בית אנא   חדשות  -  נושא: 4פרק  

 פרנק
 

 

 בעיית חינוך
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סמים שות חד -  נושא: 5פרק  

והרשתות  ואלכוהול ובני נוער

 החברתיות

 השפעת האינטרנט על ילדים ובני נוער

 סכנות ברשתות חברתיות | ילדים ורשתות חברתיות

 אופני השימוש ברשתות חברתיות בקרב בני נוער ערבים

 חדשות סמים ואלכוהול ובני נוער
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https://socialnetandkids.wordpress.com/2011/06/28/%D7%A1%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/jamiea/15/1==heb--asmaa+khaled+moanes.pdf
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הודו הנוער חדשות  -  נושא: 6פרק  

 ברשתות

India's 'Phone Romeos' Look for Ms. Right via Wron 

"The 'phone Romeo,' as he is known here, calls numbers a 

 

Desperate Indian men plays 'phone Romeo' by calling up 
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https://www.nytimes.com/2017/03/22/world/asia/indias-phone-romeos-look-for-the-right-one-through-wrong-numbers.html
http://indilens.com/323316-the-phone-romeo-as-he-is-known-here-calls-numbers-at-random-until-he-hears-a-womans-voice-in-the-hope-of-striking-up-a-romantic-attachment/
http://www.indialivetoday.com/desperate-indian-men-plays-phone-romeo-by-calling-up-random-numbers/139473.html
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עתמול יד בן  חדשות  -  נושא: 7פרק  

 צבי

 עת-מול 248 - יד בן צבי

 תליון שדומה בצורתו לתליונה של אנה פרנק נמצא בחפירות בסוביבור

 

 נחשפו תאי הגזים במחנה המוות סוביבור הודות לחפירות

 החפירות לשחזור מבנה מחנה ההשמדה סוביבור

- Yad Vashem 

במקום נחשף צריף גזיזת  :בסוביבורתגלית מרגשת בחפירות הארכיאולוגיות במחנה ההשמדה 

 ,י שליחתן לתאי הגזיםהשיער אליו הוכנסו נשים לפנ

 ?מי את קרולינה כהן

 נחשפו תאי הגזים במחנה המוות סוביבור הודות לחפירות

 החפירות לשחזור מבנה מחנה ההשמדה סוביבור

  

  

 הבריחה מסוביבור 

 

 

 

 

  

 

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.ybz.org.il/?CategoryID=177&ArticleID=6464
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http://www.yadvashem.org/he/press-release/17-september-2014-13-32
http://www.yadvashem.org/yv/he/about/institute/sobibor_excavations.asp
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203281.pdf
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מוזיקה שרל   חדשות -  נושא: 8פרק  

 טרנה
Charles Trenet 

The Best Of Charles Trenet - YouTube 

Charles Trenet, Vol. 1 

Charles Trenet - La mer 

Charles Trenet - Double Best Of (Full Album / Album 
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 השנאה לטרמפחדשות  -  נושא: 9פרק  

Donald Trump Cartoons - Best Trump Political Cartoons 
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אם בינה ה חדשות -  נושא: 10פרק  

 מלאכותית

 האם בינה מלאכותית

- (AI (Artificial Intelligence 

  (אינטליגנציה מלאכותית )סרט

 בינה מלאכותית
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 יהטורקחדשות  -  נושא: 11פרק  

 החשוכה

 גבולות נודדים )טורקיה( | כתבות מהעולם

 היסטוריה של הפיכות: כשהאיסלאם עולה, הצבא פועל - חדשות

 בית הקברות לבוגדים בטורקיה - חדשות

 ?האם איבדנו את טורקיה

 החשוכה טורקיה
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   החלב שבילחדשות   -  נושא: 12פרק  

 באטמוספירה   רדיו גלי
 אדם וחלל - מונחים

 התפרצויות שמש - מכאן ועד עולם | הידען

 דברים שאנחנו יודעים על היקום | כותבת מוחקת 44

 גלי רדיו מדווחים על שינויי אקלים | הידען

 אנחנו לא לבד!": תמונת האור במאדים מעוררת סערה"

 אסטרונאוט לשעבר טוען בתוקף: "אנחנו לא לבד ביקום 

  ?האם אנחנו לבד ביקום

 האמת שם בחוץ: חמש סיבות להאמין בחוצנים 

 חיפוש חיים מחוץ לכדור הארץ | סוכנות החלל הישראלית

 חיפוש חיים מחוץ לכדור הארץ | סוכנות החלל הישראלית
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http://www.mako.co.il/hix-nature/space/Article-49c8d2105554541006.htm
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000444338
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/astrophysics/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D
http://www.mako.co.il/hix-nature/space/Article-318975b18fc6c31006.htm
http://www.space.gov.il/inspiration/187
http://www.space.gov.il/inspiration/187
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אפריקה  חדשות -  נושא: 13פרק  

 מתעוררת

 אפריקה: ההבטחה הגדולה

 לאמיצים בלבד: יעדי השקעה מעניינים ביבשת השחורה

 המדינות העניות מתחדשות

 אנרגיה ירוקה | אנרגיה סולארית | התייעלות אנרגטית

 אפריקה )סאב סהרה( | גלובלי 

 אפריקה מתעוררת | גלובלי

 אפריקה של     התחדשות
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דלקת  חדשות -  נושא: 14פרק  

 אפריקה ריאות

 חיסונים | אימונולוגיה, מחלות אוטואימוניות

 ?אנטיביוטיקה: ידיד או אויב
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 חדשות -  נושא: 15פרק   

 האדם יצירתיות
 

 ממציאים מצברים

 

 

 

 חיידקי חדשות -  נושא: 16פרק  

 החולים בבתי   העל

 עתיד הרפואה ובריאות הציבור מול חיידקי על חסיני אנטיביוטיקה

 רובוט למיגור חיידקי-על בבתי-חולים | הידען

  - אושפזתם? סיכוי רב שתידבקו בחיידק אלים וקטלני

 הזיהום בבתי החולים בישראל שמסוכן יותר ממחלות - בריאות

 החולים בבתי   העל חיידקי

לומדים   חדשות -  נושא: 17פרק  

 בחיים עושים שאנו מהשגיאות
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