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 התזות  95 חדשות   -נושא:  1פרק  
  ליהודים ויחסוהרפורמט והפרוטסט  לותר מרטין

 

 התזות 95 
 התיזות 95  לותר מרטין הרפורמציה

 בגרמניה הרפורמציה

 הרפורמציה הפרוטסטנטית 

 

 הפרוטסטנטית הרפורמציה

 הייתה( Reformatio: לטינית) הפרוטסטנטית הרפורמציה

 16-ה במאה באירופה שהתחוללה היקף-רחבת דתית תמורה

 חדשים נוצריים פלגים והתבססו קמו במהלכה, 17-ה ובמאה

-אי בסיס על הן, הקתולית הכנסייה של סמכותה את שדחו

 בשחיתות האשמה מתוך והן שונים אמונה עיקרי קבלת

 . וריקבון

 מנהיגיהם מבין טוהבול, פרוטסטנטים הכולל בשם נודעו הם 

 . לותר מרטין סקסוניה איש הדתי והמתקן הכומר היה

 ורבים בשווייץ קלווין אן'וז צווינגלי אולריך פעלו לו בנוסף 

 . היבשת ביתר אחרים

 באוקטובר 31-ב לותר בידי התזות 95 לתליית לרוב מתוארכת הרפורמציה תחילת 

1517 . 

, ויקליף ון'וג הוס אןי כמו, בכנסייה מעמיק שינוי שתבעו הוגים 

 הצליחה 16-ה המאה של הרפורמציה רק אך, קודם כבר פעלו

 . נרחב ובהיקף ארוך לטווח קיימא-בת תנועה לחולל
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 ומספר הממוסדת הכנסייה נגד המשותפת עמדתם למרות

 המעשה על האמונה עליונות – כולם הסכימו עליהם עקרונות

 – ועוד לבדם הקודש כתבי על הכנסייתי הנוהג ביסוס, הדתי

 ביניהן שהראשיות, המתקנים בקרב תפישות מגוון התקיימו

 . הקלוויניסטית והנצרות הלותרנית לנצרות התפתחו

 . האנאבפטיסטים כמו קיצוניות קבוצות גם קמו, המרכזי לזרם בנוסף 

 דמותה את האפיפיור סמכות דחיית לבשה, באנגליה 

 . האנגליקנית הכנסייה של מאוד המתונה

 בצפון בעיקר, רבות בנחלות אוהדים צברו רוטסטנטיםהפ 

; מדם עקובות מלחמות לשורת נגררה והיבשת, אירופה

, משמעותית תחייה הקתולים בקרב התחוללה במקביל

 . רפורמציה-הקונטרה

 . הדתית התהפוכה את שסיים כאירוע מקובל 1648-ב וסטפליה שלום 

 ףבנוס, הרפורמציה של הטווח ארוכות השלכותיה 

, הפרוטסטנטית הנצרות של השונים הפלגים להתבססות

 את ששינו עמוקות וחברתיות פוליטיות בתמורות התבטאו

 . אירופה של פניה

 

בפרנויה שהשתלטה על לותר הוא היה משוכנע שיהודים 

 לרוצחו נשלחו

 :שנאת ישראל בין רפורמציה לאמנציפציה

 חרהשטן, היהודים ושנאת הא
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 מורשת מרטין לותר קינג ויחסו ליהודים

 הדרך הגרמנית המיוחדת

 השטן, היהודים ושנאת האחר

 

000 

 

 קוריאה צפון הטילים משברחדשות   -  נושא: 2פרק  
 קוריאה וצפון אירן

 קוריאה צפון הטילים משבר

 הפלונטר האמריקאי מול צפון־קוריאה

 

 האו"ם: אירן וצפון קוריאה שיתפו ידע טכנולוגי לפיתוח טילים 
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 תעשייה אווירית בעולם   חדשות -  נושא:3  פרק  
 HAL) הודוהתעשיה הארונאוטית של 

 חיל האוויר ההודי

 התעשייה האווירית ההודית

 צבא הודו: הכירו את המעצמה הרביעית בגודלה בעולם
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 העולם כלכלת  חדשות  -  נושא:  4 פרק  
 ספרד ממשלת   העולם כלכלת

 

  תחזית צמיחה

 תחזית 2017-2018 - גלי נדיב אלוף

 תחזית כלכלית לשנת 2017 

 :האיום שיערער את כלכלת העולם

 העולם כלכלת
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 רצח קנדי חדשות  -  נושא: 5פרק  
 קנדי את רצח מי

  ?- האם נדע מי )באמת( רצח את קנדי

  ?- ערש דווי האם רוצח קנדי חשף עצמו על

 חמישים שנה לרצח נשיא ארה"ב ג'ון פ. קנדי ְיקּום-כל מתנקשי הנשיא 

 

 ?איך לא הפך יצחק רבין לג'ון קנדי ולמה
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 נרקוטיים כאבים משככי חדשות   -  נושא: 6פרק  

 משככי כאבים נרקוטיים

 

 מהתמכרות אמריקאים יציל זה והאם אלכוהול שותה לא טראמפ למה

 ?לסמים

 במשככי לחמהמ על הכריז טראמפ": ב"בארה הגדול המוות גורם"

 כאבים

 

 משככי כאבים נרקוטיים

תרופות משככות כאבים נחשבות לנפוצות מאד והן מוצעות 

 לסובלים מכאב בשל בעיות בריאות שונות ובעוצמות שונות.  

אלו יכולות להיות תרופות משככות כאבים, שאותן נוטלים  

 בעקבות כאב ראש או כאלו שנוטלים בעקבות כאב בטן.  

טילתן היא זמנית עד חלוף הכאב, בין אם בתוך בדרך כלל, נ

 מספר שעות או לאחר כמה ימים.  

קיימים סוגים שונים של משככי כאבים, כשאחד מהם הם  

 משככי הכאבים הנרקוטיים.  

מדובר במשככי כאבים חזקים במיוחד, אך יחד עם זאת,  

 כאלה שנלוות להם לא מעט סכנות.  

ישירות הן על המוח והן על  משככי כאבים נרקוטיים משפיעים

 מערכת העצבים המרכזית.  
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הם משנים את התפיסה ואת התחושה ובכך משפיעים באופן  

נקודתי על הסובל מהכאב, על מידת עוצמתו של הכאב ועל 

 תדירותו.  

 תרופות מרכזיות

במשפחת משככי הכאבים הנרקוטיים אפשר למצוא את 

ט פלוס, המכילות ורוקס (Rokacet)התרופות הבאות: רוקסט 

 קודאין בכמות קטנה שהופך למורפין.  

הוא משכך נרקוטי נוסף  (Algolysine Forte) אלגוליזין פורטה 

 והוא מכיל פארצטמול וחומר מבוסס אופיום מורפין.  

הוא יכול למנוע כאבים שטרם הופיעו והוא נחשב כמשכך  

 כאבים בעוצמה בינונית.  

   .(Tramadex) תרופה אחרת היא הטרמדקס 

היא מכילה טראמאדול, והיא מיועדת לשיכוך כאבים בעוצמה  

 בינונית עד קשה ולמשך תקופה קצרה או בינונית.  

 משככי כאבים נרקוטיים ניתנים גם לאחר ניתוחים.  

 בקבוצה זו של משככי כאבים אפשר למצוא את הנופאן 

(Nopan),  ומיועד בעיקר לסובלים  מורפיןהמתבסס על

מכאבים בעקבות מחלות מעי דלקתיות או כאבים לאחר ניתוח 

 או בשל סיבוכי מחלה.  

המורפין אך מזכירה מאד את  (Percoct 5) 5פרקוסט  

 4 –השימוש בה מלווה בתופעות לוואי ואסור ליטול יותר מ 

 כדורים ממנה ביום.  
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במקרים של כאבים קשים מאד או כאבים ממושכים, מוצעות  

 ,(Actiq) אקטיק ,(Oxycod)התרופות הבאות: אוסיקוד 

    .(Durogestic)ודורוג'סיק (Oxycontin) אוקסיקונטין

 כל אחת מהתרופות המצוינות מעלה מצריכה מרשם רופא.   

 תופעות לוואי וסיכונים

י כאבים נרקוטיים היא האפשרות הסכנה בשימוש במשככ

לפתח תלות בתרופה או להתמכר לה, ובמיוחד כשמדובר 

 בשימוש ממושך בה.  

יחד עם זאת, לאור מחקרים רבים ובדיקות שנעשו בתחום,  

 נמצא כי שיעור ההתמכרויות לתרופות אלו הוא אפסי.  

בכל מקרה, במידה ונראה כי המטופל מפתח תלות בתרופה,  

ק את השימוש בה מוקדם ככל שניתן אך יעשה חשוב שיספי

 זאת באופן הדרגתי.  

מעבר לכך, עשויות להופיע תופעות לוואי שונות, לאור 

 השימוש בתרופה.  

כמו למשל כאבי ראש, סחרחורות, פגיעה בתפקוד הכליות,  

כיבים במערכת העיכול ובמקרים נדירים מאד גם אירוע מוחי 

 או התקף לב.  

 י כאבים נרקוטייםהתמכרות למשככ

מכיוון שהתמכרות לתרופות משככות כאבים ותלות בהן הן 

אפשרות שחשוב לקחת בחשבון, יש לשים לב לתופעות 

 שונות, העשויות להעיד על כך.  

למשל, נטילת מינון שהוא גבוה יותר מזה הופיע במרשם,  

אובססיביות לתרופה והשקעה רבה בהשגת המרשם כדי 
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ניין וריחוק חברתי, ירידה בזיכרון, שימוש ליטול אותה, חוסר ע

בתרופה גם לאחר שכבר לא סובלים מהכאבים, התעלפויות 

 .  והזיות

במקרים של התמכרות יש לעבור תהליך של גמילה, המלווה 

 אחרת.  בסימפטומים המופיעים בכל תהליך גמילה 

עצבנות,  ,כמו: נדודי שינה, חוסר שקט וערנות יתר, בחילות 

 כאבי שרירים, מצבי רוח משתנים, הקאות, שלשולים ועוד.  

כדי להימנע מכל זה חשוב להיעזר ברופא כדי לבחון את 

משככי הכאבים הקיימים וליטול אותם אך ורק לאחר שנקבע 

 המינון וגם סוג התרופה.  

פעת תסמינים שונים וחשש מפיתוח תלות בכל מקרה של הו 

בתרופה, יש לפנות בהקדם אל הרופא ולשקול את המשך 

 השימוש בתרופה.  

 מידע נוסף בנושא תרופות

 טיפול בתרופות פסיכיאטריות

 תרופות הרגעה

 תרופות פסיכיאטריות בזמן ההריון

 תרופות פסיכיאטריות בזמן ההנקה

  (TCAs)תרופות טריציקליות

  MAOIתרופות ממשפחת

 תרופות בנזודיאזפינים

 תרופת ואבן –תרופות 
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 תרופת ציפרלקס –תרופות 

 תרופת ריספרדל –תרופות 

 תרופת פאקסט –תרופות 

 תרופת פרוזק –תרופות 

 תרופת קלונקס –תרופות 

 תרופת ליתיום –תרופות 

 תרופת דפלפט –ות תרופ

 תרופת ציפרמיל –תרופות 

 תרופת ריטלין –תרופות 

 תרופת קונצרטה –תרופות 

 תרופת סרוקסט –תרופות 

 תרופת הלידול –תרופות 

 תרופת טגרטול –תרופות 

 תרופת ואליום –תרופות 

 תרופת לוסטרל –תרופות 

 תרופת רסיטל –תרופות 

 תרופת רמרון –תרופות 

 תרופת קסנקס –תרופות 

 תרופת אדרל –תרופות 

 תרופת זיפרקסה –תרופות 
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http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a7%d7%a1%d7%a0%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%96%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%a1%d7%94/
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  וגם   באתר   סבוקגם   בפיי
 

 מייצבי מצב רוח –תרופות 

 תרופת איקסל –תרופות 

 תרופת לפונקס –תרופות 

 תרופת סימבלטה –תרופות 

 תרופת זולופט –תרופות 

 תרופת אטומין –תרופות 

 תרופת וולבוטרין –תרופות 

 תרופת דסיפרמין –תרופות 

 תרופת אפקסור –תרופות 

 תרופת פבוקסיל –ופות תר

 (תרופת סולפיריד )מודל –תרופות 

 תרופת אורריקס –תרופות 

 תרופת דוקספין –תרופות 

 תרופת פרוטריפטילין –תרופות 

 תרופת פריזמה –תרופות 

 תרופת מורפין הידרוכלוריד –תרופות 

 תרופת סרוקוול –תרופות 

 תרופת אלטרולט –תרופות 

 תרופת ויאפקס –תרופות 

 תרופת אנפרניל –תרופות 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%91-%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%a8%d7%95%d7%97/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%91%d7%9c%d7%98%d7%94/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%96%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%98/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%93%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%a1%d7%95%d7%a8/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%99%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%94/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%93/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9c%d7%98/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%95%d7%99%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%9c/
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  וגם   באתר   סבוקגם   בפיי
 

 תרופת בונסרין –תרופות 

 תרופת סוליאן –תרופות 

 תרופת לודיומיל –תרופות 

 תרופת אוטרקס –תרופות 

 תרופת גאודון –תרופות 

 תרופת טרוקטיל –תרופות 

 תרופת מידולם –פות תרו

 תרופת סמאפ –תרופות 

 ציטאלופרם תרופת –תרופות 

 תרופת פלוטין –תרופות 

 תרופת לורזפאם –תרופות 

 תרופת סרזוניל –תרופות 

 תרופת למוג'ין –תרופות 

 תרופת דולוקסטין –תרופות 

 תרופת רידזין –תרופות 

 תרופת סרטרלין –ופות תר

 תרופת פלובוקסאמין –תרופות 

 תרופת פלואנקסול –תרופות 

 תרופת ויפאקס –תרופות 

 תרופת נוזינן –תרופות 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%92%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a4/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%a6%d7%99%d7%98%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%98%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%96%d7%a4%d7%90%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%a8%d7%96%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%96%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%a7%d7%a1%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%95%d7%99%d7%a4%d7%90%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a0%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%9f/
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  וגם   באתר   סבוקגם   בפיי
 

 תרופת אופרימול –תרופות 

 תרופת אוקסזפאם –תרופות 

 תרופת אילופרידון –תרופות 

 תרופת קלומיפראמין –תרופות 

 תרופת פלופנאזין –תרופות 

 (תרופת טופרניל )אימפרמין –תרופות 

 תרופת זוקלופנתיקסול –תרופות 

 שתיית אלכוהול בזמן נטילה של כדורים פסיכיאטריים

 בדיקה גנטית חדשה להתאמת טיפול אישי בהפרעות נפשיות

 השפעת תרופות פסיכיאטריות על התפקוד המיני

 דים ולבני נוערתרופות פסיכיאטריות ליל

 תופעות הלוואי של כדורים פסיכיאטריים

 אורבנול, פריזיום –תרופת קלובאזאם  –תרופות 

 תרופות אטיבן –תרופות 

 תרופת בוספירון –תרופות 

 תרופת אסיוול –תרופות 

 תרופת היפנודורם –תרופות 

 תרופת אינווגה –תרופות 

 תרופות שינה

 ניםהרעלת בנזודיאזפי

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%96%d7%a4%d7%90%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%96%d7%99%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%a1%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%a0%d7%a4%d7%a9/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%90%d7%96%d7%90%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%92%d7%94/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%94/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%96%d7%95%d7%93%d7%99%d7%90%d7%96%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%96%d7%95%d7%93%d7%99%d7%90%d7%96%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%96%d7%95%d7%93%d7%99%d7%90%d7%96%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d/
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  וגם   באתר   סבוקגם   בפיי
 

 תרופות פסיכואקטיביות

 החלפה של טיפול תרופתי פסיכיאטרי

 תרופות לטיפול בסכיזופרניה

 תרופת זודורום –תרופות 

 תרופת סטילנוקס –תרופות 

 תרופת אמביאן –תרופות 

 משככי כאבים נרקוטיים

 תרופת פרידור –תרופות 

 תרופת לוריבן –תרופות 

 תרופת אימובן –תרופות 

 תרופת נוקטרונו –תרופות 

 לפרוקסתרופת א –תרופות 

 תרופת זופיקלון –תרופות 

 רופת אלפרלידת –תרופות 

 תרופת קסנאגיס –תרופות 

 התמודדות עם תופעות לוואי של נוגדי דיכאון

 תרופת הלופרידול –תרופות 

 תרופות נוגדות דיכאון לטיפול במיגרנות

 תרופת מתילפנידאט

 אמוברביטל

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%a4%d7%94-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%aa/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%9b%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%94/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%96%d7%95%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%90%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9a-%d7%9b%d7%90%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%98%d7%99/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%96%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%93/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a7%d7%a1%d7%a0%d7%90%d7%92%d7%99%d7%a1/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%9f/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%92%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%a0%d7%94/
http://www.psychiatry.org.il/methylphenidate/
http://www.psychiatry.org.il/%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%98%d7%9c/
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000 

 ובריאות חסדים ות חדש -  נושא: 7פרק  
 

 חיים בריאים כהלכה 

 חסד ומרפא

 ובריאות חסדים
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http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01957.html
http://chesedu.org/author/odedbarzilay/
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 החשיבה דרך לע השפה השפעת  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 שלנו

 השפעת השפה על דרך החשיבה שלנו

 שימוש מגדרי בשפה

 

 בצרפתית   בשפה מגדר

 משפטים אלמותיים בסרטים

 

 העולם וכלכלת קטלוניה
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http://www.beofen-tv.co.il/cgi-bin/chiq.pl?%F9%E9%EE%E5%F9_%EE%E2%E3%F8%E9_%E1%F9%F4%E4_%E4%F2%E1%F8%E9%FA
http://cafe.mouse.co.il/topic/128335/
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 הברקזיט. חדשות  -  נושא: 9פרק  
 

 הברקזיט

 מטבע לשון ,"Exit"-ו "Britain" הוא שילוב המילים ברקזיטהמושג 

 נגמרו האשליות בקשר לברקזיט

 "סורוס על הברקזיט: "החרטה של הבריטים נותנת תקווה לאיחוד

 מיי הושפלה בדרך לניצחון, המו"מ על ברקזיט יהיה קשה יותר 

 

 

Cambridge News 'received anonymous JFK assassination 

 

 שיחה מסתורית דקות לפני הרצח: עיתון בריטי עומד בלב מסמכי קנדי  

 תגלית מפתיעה: קנדי חשב שהיטלר חי 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
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http://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/432217
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiLi8Pb2pLXAhXDiJAKHW4_BrgQFghAMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fnews%2Fworld%2Feurope-elections-2017%2F.premium-1.4160577&usg=AOvVaw1WuUG7fJIGEiPpCE-iTFDZ
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-41773716
https://news.walla.co.il/item/3106973
http://rotter.net/forum/scoops1/391327.shtml
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   שהיטלר חי תגלית מפתיעה: קנדי חשב

כשהיה צעיר ולפני שכיהן כנשיא ארצות הברית, ג'ון פ. קנדי האמין כי  

אדולף היטלר עשוי היה להיות בחיים גם לאחר סיום מלחמת העולם 

האינדיפנדט" הבריטי מתוך מיומנו של הנשיא לשעבר "השנייה, כך חושף 

 .שעומד למכירה פומבית

ודתו ככתב מלחמה עבור הוצאת אותו ניהל קנדי הצעיר במהלך עב ,ביומן

את הריתוק שלו מהפיהרר.  28-ירחונים אמריקנית, ביטא העיתונאי בן ה

 ."הוא קורץ מהחומר ממנו נוצרו אגדות", כתב קנדי ביומנו

במסגרת עבודתו העיתונאית, ביקר קנדי בבונקרים של היטלר בברלין 

, 1945יץ וב"קן הנשרים", בית הנופש ההררי של הפיהרר בבוואריה. בק

בתום ביקורו בבונקר בברלין בו היטלר התאבד, תהה קנדי האם המנהיג 

הנאצי עודנו בחיים. "קירות החדר בו היטלר לכאורה מצא את מותו היו 

 ,משמעיות, אם כן-מפויחים עם שרידי להבות", כתב קנדי. "אין ראיות חד

 ."שהגופה שנמצאה הייתה אכן זו של היטלר

ברת המכירה הפומבית הכחיש בתוקף כי הנשיא עם זאת, נציג מטעם ח

המנוח העריך את הפיהרר או את המפלגה הנאצית. "אין בו )ביומן( שום 

האדרה, כך שמוטב לא להוציא את הדברים מחוץ להקשרם", אמר בובי 

ליבינגסטון, סגן נשיא החברה. "אני חושב שקנדי היה היסטוריון, והוא 

 ."בדפי ההיסטוריה כתב על הבנתו את מקומו של היטלר

לאחר שהתמנה לנשיא, מסר קנדי את יומנו לאחד מעוזריו, שכעת העמיד 

שנה להולדתו של הנשיא המנוח. על פי  100אותו למכירה פומבית לציון 

ההערכות, מדובר ביומן היחידי אותו ניהל קנדי. היומן יעמוד למכירה 

 .דולרים אלף 200-בחודש הבא בבוסטון, ושוויו המוערך עומד על כ
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http://www.mako.co.il/news-world/international-

q1_2017/Article-

73141eca3990b51004.htm?sCh=31750a2610f26110&p

Id=2100566639 
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   סבוקגם   בפיי
 

 אבל, משתפרת: יפן כלכלת חדשות   -  נושא: 10פרק  

 להמריא מצליחה לא

  , משתפרת: יפן כלכלת

 כלכלת יפן: משתפרת, אבל לא מצליחה להמריא 

 

 יפן מנסה להחזיר לעצמה את הכבוד הלאומי ועולה על מדים
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 סולארי בפאנל סיליקון חדשות   -  נושא: 11פרק  
 

  |2030בת קיימא עד  הדרך לאנרגיה

 אנרגיה סולארית -ציפוי סולארי לקירות 

 וולטאית( וההיבט הישראל-מה זו מערכת סולארית )פוטו

 ?מהו פאנל סולארי וכיצד הוא עובד

 סולארי בפאנל סיליקון
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http://www.greentops.co.il/%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AAGreenTops/%D7%9E%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%94%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99/tabid/121/language/he-IL/Default.aspx
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 380 איירבוס מטוסי חדשות   -  נושא: 12 פרק 

  -מטוס ענק  A380 איירבוס

 סיפורה של מפלצת השמיים :AIRBUS A380 - חופש

 המטוס הטוב ביותר בעולם" - כלכליסט - A380 איירבוס"

 380 איירבוס מטוסי

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.youtube.com/watch?v=y1HDnGg4Zro
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4850619,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4850619,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3675808,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3675808,00.html


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

  וגם   באתר   סבוקגם   בפיי
 

   חדשות -  נושא: 13פרק  

 האמת המרה -סוכר 
https://www.youtube.com/watch?v=dWporrQZnhM 
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