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 בעולם המזיק הרעל בהודו סוכרתחדשות   -נושא:  1פרק  
Diabetes in India poison 

 גבר אחד עומד נגד מזון זבל כמו סוכרת מטפס ברחבי הודו

https://www.nytimes.com/2017/12/26/health/india-diabetes-junk-food.html 

 

 המודרני בעידן החיים תוחלת עתיד

The future of life expectancy in the modern era 

What's the Longest Humans Can Live?  

 

 שנים, מחקר חדש אומר 115 מה בני האדם הארוכים ביותר יכולים לחיות?
 

 .ויג ר"ד אמר", מתמוטט ואתה, משתבש הכל מסוים בשלב"

 

, חיינו את להאריך לא היא שלנו המין עבור ביותר הטובה התקווה

 בריאים בהרגלים - הבריאים חיינו שנות את להאריך אלא, ויג טוען

 .הזמן עם שמגיע הסלולרי מהנזק חלק לתקן שיכולים בסמים ואולי

 

", ביותר החשוב הדבר זה - הבריאות טווח את לשפר טוב סיכוי יש"

 .ויג ר"ד אמר

 ילדים סוכרת למניעת חינוך

Education for the prevention of diabetes in children 
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Preventing Type 2 in Children: American Diabetes . 

Trump White House Is Full of Tabloid Rumors and  

Trump Made Millions of Dollars From Drug Money 

President Trump the dirty laundry 

 המלוכלכת הכביסה טראמפ הנשיא
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 חמצן חוסר תופעות הרים מטפסיחדשות   -  נושא: 2פרק  
Deaf area ZONE 

Mountain climbers lack oxygen 

You Want to Climb Mount Everest? Here's What It Takes  

 

Depicting, and Respecting, the Dead: Responses to Photos 

 

 

 

000  
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 ויותבתרב המיניות ההטרדות   חדשות -  נושא:3פרק  
Sexual harassment in cultures 

  כאשר תרבות מייצרת את זה הרבה תקיפה מינית, זה לא תאונה

  זה לא רק על הארווי ויינשטיין או דונלד טראמפ.

 

The 'Click' Moment: How the Weinstein Scandal Unleashed . 

A turning point in war on sexual harassment - CNN - CNN.com 

Sexual Harassment: Have We Reached A Cultural Turning  
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 reindeer China's Economyחדשות   אייל הצפון   -  4נושא: פרק  

Grew Steadily, Thanks to Loans and 

  reindeer RAIN ON SNOW 
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 וצבעים יםימי חיים בעלי חדשות  -  נושא: 5פרק  
Marine animals and colors 

You can not eat insects 

 חרקים לאכול יכול לא אתה

 אותי לאכול ניתן לא

A Population of Billions May Have Contributed to This Bird’s 

Extinction 
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 יוזמים משקיעים מנהיגים 2017 סיכום חדשות   -  נושא: 6פרק  
 יזמים משקיעים יםמנהיג 2017 סיכום

Summary 2017 Leaders Investors Entrepreneurs 

Richard Branson: How I turned dyslexia into a strength 

 

Dyslexia 

Richard Branson's Virgin and Hyperloop One Transit Pods . 

 

Richard Branson - The New York Times 

 

Summary 2017 Leaders Investors Entrepreneurs 

dyslexia/index.html-branson-http://money.cnn.com/2015/05/08/investing/richard 

ריצ'רד ברנסון: 

דיסלקסיה הביאה אותי 

למקום שבו אני נמצא 

 היום
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 מופיע זה בניין איזה נחש,  ניורק חידון חדשות  -  נושא: 7פרק  
Newark quiz, guess which building it appears 

 

 Can You Guess These New York City Buildings 

 

  

https://www.nytimes.com/interactive/2016/11/17/nyregion/n

ew-york-city-buildings-

quiz.html?mtrref=www.google.co.il&gwh=26C6E8D82019B9F7

A9DBBA5EDF89BD12&gwt=pay 
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 טראמפ והנשיא דוד המלך של ירושלים  חדשות  -  נושא: 8פרק  
Jérusalem du roi David et président Trump Bible Belt Evangelists 

Jerusalem of King David and President Trump Bible Belt Evangelists 

 אוונגליסטים ך"התנ חגורת  טראמפ והנשיא דוד המלך של ירושלים

 

תכנן להכיר בירושלים כבירת ישראל, אך לא להעביר את השגרירות האמריקאית הנשיא טראמפ מ

לשם בינתיים, כך דיווחו אתמול )יום ו '( אנשים על הדיונים, מחווה של חצי הדרך, שמטרתה להגשים 

 את התחייבות הקמפיין, מבלי לפגוע ביוזמת השלום שלו.

י הבא, אמרו אנשים אלה, למרות שהם על ההחלטה בנאום ביום רביעמר טראמפ צפוי להודיע 

 הזהירו כי הנשיא עדיין לא חתמו רשמית על זה וכי הפרטים של התוכנית יכולה להשתנות.

המעמד הדיפלומטי של ירושלים הוא אחד  הפרטים האלה, הזהירו המומחים, הם מסובכים להפליא.

המקומות  שזהו בירתם.הנושאים השנויים במחלוקת בעולם, כאשר ישראל והפלשתינאים טוענים 

הקדושים שלה קדושים ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים, ולכל שינוי במעמדה יהיו השלכות מרחיקות 

 לכת על המזרח התיכון ועל מדינות אחרות בעלות רוב מוסלמי ברחבי העולם.

מר טראמפ הבטיח להעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים מתל אביב כאחד מעשיה 

התחייבות שהיתה מקובלת על תומכיו האוונגליסטים וכן עם תורמים יהודים רבי  -הראשונים כנשיא 

 עוצמה, כמו איל הקזינו שלדון אדלסון.

מור על השגרירות בתל על הנשיאים האמריקאים לחתום מדי שנה על ויתור ביטחוני, כדי לש

אביב.בחודש יוני דחה מר טראמפ החלטה להעביר אותה לירושלים בלחץ של מנהיגים ערביים, 

שהזהירו כי היא תצית מחאה, ומיועצים, כולל חתנו, ג'רד קושניר, שחשש כי הוא עלול לחנוק הניסיון 

 של הממשל לעודד שלום בסכסוך שנמשך דורות.

 

000 
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 מוזיקה חדשות  -  נושא: 9פרק  
Top Songs By Karl Böhm 

Beethoven: Symphony No.9 In D Minor, Op.125-"Choral"/4.-

"Freude, Schöner Götterfunken"-. 
 

Wilhelm Furtwängler - Beethoven : Symphony No. 9 in D 

 

Beethoven: Symphony No 

Beethoven - Symphony No. 5 (FULL) - YouTube 

 

 

 אמזון של בתיבה נשלח ישו

 מקוון אמזון של בתיבה נשלח ישו

Jesus is sent in Amazon's box online 

Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising  

 

 הבונים החופשיים 

 צופן המלך שלמה

  - ...עקבות הבונים החופשים בירושליםטיול ב

 

 והיהודים כורש הצהרת

Declaration of Cyrus and the Jews 

 והיהודים כורש הצהרת
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 הגרעינית  האנרגיה עתיד פופולרי מדע חדשות   -  נושא: 10פרק  

 העתיד של אנרגיה
 עיצוב העתיד של כוכב הלכת על ידי הקשה על הפוטנציאל שלו

 יד של כוכב הלכת על ידי הקשה על הפוטנציאל שלועיצוב העת
 

energy-https://www.popsci.com/tags/future 

Can Next-Generation Reactors Power a Safe Nuclear  
 

Popular Science The Future of Nuclear Energy 
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 תרבות צרפת חדשות   -  נושא: 11פרק  
 צרפת בתרבות החופש

 

 

Freedom in French culture 

Freedom of religion in France - 
 

 האלידיי וני'ג של הלוויתו הצרפתית בתרבות חופש

Freedom in French Culture The funeral of Johnny Halliday 

41724305-hallyday/a-johnny-elvis-french-to-farewell-bids-www.dw.com/en/paris 

41724305-hallyday/a-johnny-elvis-french-to-lfarewel-bids-http://www.dw.com/en/paris 

Thousands turn out for funeral of Johnny Hallyday | All  
 

 

 ישראלית אנטי בצרפת התקשורת

The French media are anti-Israel 

French Jewish politician blames anti-Israel media bias for . 
 

FRENCH ANTI-SEMITISM: 

‘URBI ET ORBI’ 

 

460112-orbi-et-Urbi-Semitism-anti-http://www.jpost.com/Opinion/French 
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 ומטוסים טייס תעופה חדשות חדשות   -  נושא: 12פרק  
Aviation News Aircraft and Aircraft 

Military Aviation News - Latest Developments in Military 
 

20 years of F-22 Raptor | Combat Aircraft 
 

The F-22 Raptor Combined Test Force held a ceremony on October 19 at 

Edwards AFB to commemorate the first flight of the F-22A Raptor. The 

first flight of the first F-22 aircraft took place September 7, 1997 from 

Dobbins Air Reserve Base in Marietta, Georgia, with F-22 chief test pilot 

Paul Metz at the controls. 

The 411th FLTS continues to undertake development test activities for the 

spiral development of the F-22. 

The F-22 is celebrated in our special edition dedicated to the 

mighty Raptor. 

http://shop.keypublishing.com/product/View/productCode/SPEC

RAPTOR 
 

The F-22 Raptor 
22 -Fראפטור (22בעבר -F/A הוא )המשתמש  מהדור החמישי מטוס קרב ראפטור

אך מצויד לביצוע משימות נוספות כמו תקיפות  מטוס עליונות אווירית הוא בעיקרו .החמקנות בטכנולוגית
ב שלדת היא הקבלן הראשי ואחראית לרו לוקהיד מרטין. ומשימות ריגול לוחמה אלקטרונית, קרקע

אשר מספקת את  ,בואינג שותפה בפרויקט היא-F- .22המטוס, מערכות הנשק והרכבתו הסופית של ה
 .האוויוניות הכנפים, שלדת הירכתיים ואת המערכות

במשך השנים שקדמו לכניסתו הרשמית לחיל האוויר האמריקני. הוא נכנס  F/A-22-ו F-22 המטוס כונה
חיל האוויר , למרות תקופת פיתוח יקרה וארוכה-22A. -Fכ 2005לשירות במהלך דצמבר 

 כמרכיב חשוב בכוח ההרתעה של ארצות הברית, וטוען שאף מטוס קרב- F22מחשיב את ההאמריקני
הציעה  מחלקת ההגנה של ארצות הברית 2009באפריל -F- .22קיים או מתוכנן לא יכול להתחרות ב

של ארצות הברית,  2010תקציב  .ונגרסהק להפסיק את הזמנתן של יחידות חדשות, דבר הנתון לאישור
שעבר בשני בתי המחוקקים וקיבל את אישור הנשיא, לא כלל תקצוב להמשך הפרויקט ורכש של מטוסים 

 .נוספים

 [1].ראפטור חדשים F- 22בעקבות הפסקת המימון, נסגר קו הייצור למטוסי2011 , במהלך חודש דצמבר
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%92
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/2011
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The F-22 Raptor 

 

The F-35 is a supercomputer in the sky - Israel News - 

 

F22 raptor show israel - YouTube 

 

F22 raptor show israel 
 

?v=Kw1qthUovoYhttps://www.youtube.com/watch 

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.jpost.com/Israel-News/Supercomputer-in-the-sky-475533
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1qthUovoY
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1qthUovoY


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 2018ציפורים  חדשות -  נושא: 13פרק  

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting - National  

January 2018 - National Geographic Magazine 
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