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 קרבי מפיקוד מודח רביןחדשות   -נושא:  1פרק  

 קרבי מפיקוד מודח רבין

 את הבנתי לא אני. רבין הוא כזה'. שתיים מספר' להיות שנולדו אנשים יש"

 ידין יגאל(. אלון יגאל'" )הראל' חטיבת לע מפקד אותו שראיתי עד זה

 [מ"לע/פין האנס: צילום( ]מימין) רבין ויצחק אלון יגאל(, משמאל)

  

 ומורשתו רבין דרך

 http://www.news1.co.il/Archive/002-D-84982-00.html 

  

 

 רבין יצחק את החושף, מילשטיין אורי ר"ד של מחקרו/מספרו חמישי פרק

 ח"הפלמ של השני הגדוד כמפקד רבין של וכישלונ: בפרק האמיתי

 הדחתו; 1947 במחצית ת"פ ליד ה'פג בכפר ערבים נגד גמול בפעולת

 אישי משרת בפועל שהיה ח"הפלמ של מבצעים לקצין ומינויו קרבי מפיקוד

-האנטי ואופיים ח"הפלמ מפקדי של הנמוכה הרמה; אלון יגאל של

 אינטלקטואלי
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 הנוער על ההשפעה הנייד הטלפוןדשות  ח -  נושא: 2פרק  

Mobile phone impact on youth 

We Need to Talk About Kids and Smartphones 
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 מתירנות  עוצמה המיניות ההטרדות   חדשות -  נושא:  3פרק  

 פקרותוה
Sexual harassment is a power of permissiveness and licentiousness 

 

 Sexual Revolution: Myth or Reality: CQR 
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 העולמי האושר  חדשות  -  נושא: 4 פרק  
 

 World Happiness 

These Are the World's Happiest Places - National Geographic 

 

How to Measure Happiness Around the World - National 

 

Visit the Top 10 Happiest Countries in the World - National 

The Blue Zones of Happiness - National Geographic Store 

The Geography of Happiness - Nat Geo - Events - National  

Quest for Happiness - Latest Stories - National Geographic 

 

 – העולם ברחבי האושר את למדוד כיצד

 המשוואה שחוזה את האושר | הידען

 לחיות נכון  -שר? איך מודדים או

  | ?מי הן המדינות והערים המאושרות בעולם, ואיך בכלל מודדים אושר

 ?כלכלת האושר: האם אפשר למדוד אושר במספרים

 : נורבגיה המדינה המאושרת בעולם, ישראל בצמרת2017דוח האושר 

 בריאות -ואיפה ישראל  -מי המדינה המאושרת בעולם 
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 ובריאות סמים

The Dizzying Grandeur of 21st-Century Agriculture 

 

Food - The New York Times 

 

 D 2017 מגפות תעשייתיים מוכנים סלטים

rugs and health 

Biological clock and analyzes 

 וניתוחים ביולוגי שעון

 

ספורט משקל הורדת
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 בכבוד להזדקן חדשות  -  נושא: 5פרק  
To grow old with dignity 

The Right to Grow Old with Dignity - Do the Same Rules  

 

Will America Grow Up Before It Grows Old 

To grow old with dignity 

 יירסמא ברני מאת - ובכבוד בכבוד להזדקן
 

 בכבוד זקן לגידול כללים עשרה
 לנדרס. אן מאת | 2001 ,04 אוגוסט

 שמכונה מה - קשישים והורים מבוגרים ילדים עם ,46 בן אני היקרה: לנדרס אן

 שלי הילדים את לשים רוצה לא אני עבורי. ביותר קשה לי היה זה כריכים". "דור

 שלי ההורים בגיל כשאני להתנהג איך לעצמי להזכיר רשימה וכתוב סבל אותה דרך

 יורק ניו באפלו, - לאחרים. לעזור כדי אותו שתדפיס מקווה אני עכשיו.

 זה .60 גיל מעל אחד לכל לקרוא חובה להיות צריכה שלך הרשימה באפלו: יקר

 זה: הנה אותו. ששלחת תודה ואכפתיות. חוכמה סדנת מלא

 

 

 להם אאמין אני יותר, לנהוג צריך לא שאני לי אומרים שלי הילדים כאשר .1

 אותי. אוהבים שהם יודע אני כי ולהפסיק,
 הילדים כי מבחוץ, זה את אקבל אני נוספת, לעזרה זקוק אני כי יתברר כאשר .2

 שלי. היומי לטיפול מעבר אחרות חובות להם יש הכל. לעשות יכולים לא שלי

 חייב אני .שלי הילדים של האחריות לא זו חיי. את להגשים כדי בי תלוי זה .3

 עליהם. לנטל הופך לא שאני כך עצמי, את לבדר וללמוד פעיל להישאר

 אני לבדי, אהיה שאני בטוח לא ושכבר מתבלבלת שאני לי יגידו שלי הילדים אם .4

 אסתדר. ולא להם אאמין

 ללמוד שנוכל כדי ייעוץ יבקש אני שלי, הילדים עם להסתדר מסוגל לא אני אם .5

 יחד. חייב השינויים את לנהל

 אנשי של העצה על לסמוך מנת על שלי המשפטיים העניינים את אקבל אני .6

 הדרך. בהמשך רכוש או כסף לגבי בעיות יהיו לא ולכן מקצוע
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 בריאותי, את לתקן יכולים לא שלי הילדים גרועה. הרגשה על אתלונן לא אני .7

 לשמוע. שיוכלו כדי רגשית מבחינה מיובשות כאלה ותלונות

 עושים שהם מה כל על להם להודות אזכור אני שלי. המשרתים אינם שלי ילדיםה .8

 בתמורה. לאהוב דברים אעשה ואני בשבילי,

 והתנהגות עלבונות תירוץ אינו הגיל אשמה. להרגיש שלי מהילדים ימנע אני .9

 מניפולטיבית.

 עצמי את לשאת היטב להתלבש פיסית, בעצמי אטפל אני יכול, אני עוד כל .10

 האופן על שמוותרים להורים עד מאשר יותר הילד את מעציב לא דבר שום בכבוד.

 עצמם. את מציגים הם שבו
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 בטבע חכמות יותר נקבות חדשות   -  נושא: 6פרק  
Females are more intelligent in nature 

Girls Are More Intelligent Than Boys, But Men Are More  
 

17 Ways That Science Proves Women Are Superior To Men 
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 אקולוגיה חדשות  -  נושא: 7פרק  
 מה הורג לנו את האלמוגים

 מה מזהם את האלמוגים - דיגיטל

 ים הפלסטיק: הפסולת בחופי ישראל מסכנת את הים התיכון
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 התעופה של היסטוריה  חדשות  -  נושא: 8פרק  
History of aviation 

History of aviation  F35 
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 בעולם  מינית הטרדה חדשות  -  נושא: 9פרק  
 

 ... - "אמרו לי שהצלחתי להביא עסקות כי אני אישה ויש לי ציצי"

 

 הפשעים החמורים שסלחו לסלבס האלו עליהם

 

 בעולם - הטרדות בהוליווד: גם הגברים נחשפים

 

 הטרדות מיניות בעולם התקשורת - הטרדה מינית
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 שצריך מה כל – סטטינים חדשות   -  נושא: 10פרק  

 לדעת
 סטטינים – כל מה שצריך לדעת

 

 10 גיל לפני סטטיניות תרופות

 Eatwell - לוקחים סטטינים לטיפול בכולסטרול? כדאי שתשקלו שנית
 

 למה כולסטרול גבוה אינו מזיק
 

 הבלוף הגדול של הכולסטרול 
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 מוסלמים רוצחים חדשות   -  נושא: 11פרק  

 !רוצח איננו האסלאם  מפורסמים
 בשורתו של האסלאם

 

 !רוצח איננו האסלאם  מפורסמים מוסלמים רוצחים

 !האסלאם איננו רוצח
 

 לא כל ערבי מחבל, אך כל מחבל הוא ערבי
 

 ג'יהאד נגד המוסלמים 
 

 תמונות של רוצחים מוסלמים טרוריסטים בעולם
 

 :"הם לא מוסלמים, אלא טרוריסטים"
 

 בואו נדבר על האיסלם - המקום הכי חם בגיהנום
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 בעולם מיסים רפורמות חדשות   -  נושא: 12פרק  
 ?רפורמה" – מה היא

 

 רפורמת כחלון: הפחתה במיסוי 

 ... הבעיות שעמן מתמודדות מדינות שהנהיגו רפורמת מיסוי סביבתי
 

 רפורמת המסים של טראמפ הוצגה
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 אביב גפן  מוזיקה יומן מסע חדשות -  נושא: 13פרק  
 

 מסע יומן

 איינשטיין ואריק גפן אביב

 https://www.youtube.com/watch?v=aJ5NXQNOQ3s 

 

 

 

 ויציאה שבילים אינספור

 מסע יומן בתוך רושם

 להיבלע ולא להתערבב

 מסע יומן בתוך רושם

 

 בא מישהו אם והיה

 תסתובב אל

 להיות יכול תמיד זה כי

 הלב את לך שידליק זה

 בשלווה הכאב את יפרוק

 

 המכה על וברג הרוך מגע

 מסע יומן בתוך רושם

 אהבה של אבק עשויים כולנו
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 מסע יומן בתוך רושם

 

 תפילות ונושאים למעלה מביטים

 שוכחים כשבינתיים

 לחיות שהמשמעות

 ולענות השאלות את לשאול היא

 

 ...בא מישהו אם והיה
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 קסטרו אחרי שנים 60 קובה חדשות -  נושא: 14פרק   
Cuba 60 years after Castro 

Cuba: The Land, the People, the Arts – 60 years after 
 

 .. קסטרו המהפכה אחרי שנה 60 - האמנות, העם, הארץ: קובה. 

 

 הקאריביים ואנשי הארץ מחצית עם: הקונבנציונלית לחשיבה מתנגדת קובה

 במשך המערבי הכדור חצי של בצומת. אי מאשר יבשת יותר נראית היא, כולה

 נעצר השעונים שבה למדינה הפך 20- ה המאה קובה, שנה 500 מ למעלה

 של סיפור מציגה שלה האחרונה המעיקה ההיסטוריה. שנים עשרות במשך

 החמים המוסיקה ממועדוני. ומרתק מסקרן בזמן בו אך, אכזרי וחסך דיכוי

 כתפיה את משפשפות והסוציאליזם החושניות, גווארה ה'צ של הקיר לציורי

 ציורים להציג לאחרונה מותר לאמנות הגלריות ואת; קובה של הגדולות בערים

 ארמונות. קנאה פה סנטה או יורק ניו את להפוך שעשויים ופסלים חדישים

 משופצת יפה עם זה לצד זה עומדים שנים עשרות במשך מוזנחים מפוזרים

 .מבנים דקו ואמנות nouveau אמנות, קולוניאלי, לאחרונה

 

 איירין עם קסטרו של המהפכה אחרי שנה 60 - האומנות, העם, הארץ: קובה

 על כאן הירשם אנא ,זאת עם, לציבור ופתוחה חופשית היא שאלאנד

EVENTBRITE מקום להזמין כדי 216.721.9020 להתקשר או. 
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 Cuba 60 years after FUTURE DEMOGRAPHY 

Cuba's Future Economic Crisis: The Ageing Population and 

 

Demographics of Cuba 
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 בעולם חממה גזי פליטת חדשות -  נושא: 15פרק   

2017 
 פליטת גזי חממה

 

Global Greenhouse Gas Emissions Data | Greenhouse  
 

 חרף התחייבותה, ישראל לא עומדת ביעדים להפחתת פליטת גזי חממה
 

 אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה וחיסכון אנרגטי 
 

 הפחתת פליטות גזי חממה
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