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  (מתאגרף)מוחמד עלי 

 מוחמד עלי הלך לעולמו: הפה הגדול נדם

 מוחמד עלי

 מתאגרף

היה המתאגרף , לדעת רבים. מוחמד עלי היה מתאגרף אמריקאי

נודע בשל יכולותיו כמתאגרף . במשקל כבד הטוב בכל הזמנים

 ויקיפדיה .ופעילותו הפוליטית

 ארצות הברית, קנטקי, לואיוויל ,0906בינואר  17 :תאריך לידה

 6402ביוני  3 :תאריך פטירה

 מ׳ 1.91 :גובה

 מכון וינגייט| מחקר נזקי אגרוף

 במייל-בא -תזונה ובריאות | מידע חשוב על פרקינסון 
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 תמונות של נהר הסיין בצרפת
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%A2%D7%9C%D7%99_%28%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%A3%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%A2%D7%9C%D7%99_%28%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%A3%29
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93+%D7%A2%D7%9C%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NdYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AOr9T-YkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQ6BMI7AQoADBw
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93+%D7%A2%D7%9C%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NdYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AOr9T-YkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQ6BMI7AQoADBw
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C+%D7%A7%D7%A0%D7%98%D7%A7%D7%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NVYCs9Li4w21xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgBA8DzcLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQmxMI7QQoATBw
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C+%D7%A7%D7%A0%D7%98%D7%A7%D7%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NVYCs9Li4w21xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgBA8DzcLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQmxMI7QQoATBw
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https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93+%D7%A2%D7%9C%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NdaSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEAVLxtli0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQ6BMI8AQoADBx
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93+%D7%A2%D7%9C%D7%99+%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NdaSzU620i8uyC8qKdYvKMqPTyzJyEktSbXKSM1MzygBAL4vc-MrAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQ6BMI8wQoADBy
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&q=%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93+%D7%A2%D7%9C%D7%99+%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA2NdaSzU620i8uyC8qKdYvKMqPTyzJyEktSbXKSM1MzygBAL4vc-MrAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi03_P52Y3NAhUK1xQKHQxWBkYQ6BMI8wQoADBy
http://www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=3632&CategoryID=105
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=25028
http://www.parkinsonhope.com/node/9
http://news.walla.co.il/item/2967203
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A0%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F+%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA&num=100&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUyffi2o3NAhWQmhQKHdiaCc0QsAQIaw
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A0%D7%94%D7%A8+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F+%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA&num=100&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUyffi2o3NAhWQmhQKHdiaCc0QsAQIaw
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 חדשות! וואלה -תמונות היום : שיטפונות בצרפת

The side of Jerusalem the New York Times ignores 

 

 נגנב יגואר של העיצוב

 אוטו  XJ- יגואר: ההיסטוריה של מכונית השנה

 

 הזיקה בריו ההאולימפיד סכנת

 חדשות -לבטל את האולימפיאדה בגלל הזיקה : מומחים

 

 ?האם הזיקה תגרום לדחייה של האולימפיאדה

 

  - ...לא לקיים את המשחקים האולימפיים בריו: מומחים מזהירים 125

 

 העצם צפיפות ירידת

  |אוסטיאופורוזיס| צפיפות עצם 

 

 כמה עובדות על בדיקת צפיפות עצם

 

 דלדול עצם

 

 בושה-אתר| גם גברים  -אוסטיאופורוזיס  -צפיפות עצם נמוכה 

 

 העולם הצפות

http://news.walla.co.il/item/2967105
https://electronicintifada.net/blogs/jalal-abukhater/side-jerusalem-new-york-times-ignores
http://www.auto.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-26254-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A8-x.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4808811,00.html
http://glz.co.il/1363-82859-he/Galatz.aspx
http://sport1.maariv.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/175708
http://www.alummot.co.il/%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%9D
http://www.bone.org.il/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9D/
http://www.bone.org.il/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9D/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%A2%D7%A6%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%A2%D7%A6%D7%9D
http://www.busha.co.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%94/%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9D-%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A1/
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 אסונות טבע בעולם - אסון טבע - תחזית מזג האוויר

 

 .. - "הרוגים בהצפות בגרמניה ובצרפת: "השיטפונות הקשים זה מאה שנה

 

 

 

 

http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=82&topic2_id=223&sub_topic_id=1
http://news.walla.co.il/item/2966851


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 חדשות -  :נושא 2פרק  

NEWSWEEK עולמי טרור 

  ?- העובדים בצרפת היו מעורבים בטרור במטוס: חקירה    

NEWSWEEK עולמי רטרו 

 אווירי טרור העובדים

 עובדים בשדה התעופה שארל דה גול ברשימת מעקב הטרור

 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/779/812.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/779/812.html
http://www.port2port.co.il/article/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94/57-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%9C-%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.port2port.co.il/article/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94/57-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%9C-%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
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 .מצלמות חדשות -  :נושא 3פרק 

 האוייב הוא האיסלאם

 שומרת הגבול של אירופה - כללי 

 גרמניה פשע טרור  תרמית מצלמה

 מצלמה טרמית

  
 

http://rotter.net/forum/gil/20040.shtml
http://rotter.net/forum/gil/20040.shtml
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjrg8n33Y3NAhUEvhQKHdcECqoQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fmisc%2F1.1457730&usg=AFQjCNHifViB_Jeec90lU77pakU7-31VEQ&sig2=8Z1R8tnLbFr-hTDbHnNxvQ
http://www.electrotherm.co.il/catalog/product.aspx?cid=14&pid=351
http://www.electrotherm.co.il/catalog/product.aspx?cid=14&pid=351
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 אלמליח גדחדשות   -  :נושא 4פרק 

 בצרפת
 גד אלמלח

 קומיקאי

מרוקו , גד אלמלח נולד בקזבלנקה .צרפתי-גד אלמלח הוא קומיקאי ושחקן יהודי

. אך לא הצטיין כתלמיד, מכן בישיבה למד בבית ספר יהודי ולאחר. ושם גדל והתחנך

ואלמלח רצה , אביו היה פנטומימאי .עברית וצרפתית, הוא דובר ערבית מרוקאית

 ויקיפדיה .החל מגיל צעיר להיות שחקן

 גד אלמליח ונסיכת מונקו הורים - תרבות ובידור

 

 ... - מהאגדות: שרלוט נסיכת מונקו ובן זוגה הקומיקאי היהודי גד אלמלח

 

 וואלה! סרטים - Gad Elmaleh - גד אלמלך

 

 

     

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93_%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93_%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%97
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4467025,00.html
http://www.mako.co.il/entertainment-weekend/Article-99da2a6e5317341006.htm
http://movies.walla.co.il/person/6631/%E2%E3_%E0%EC%EE%EC%EA
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 מילת נשיםחדשות   -  :נושא 5פרק  

 נשים מילת 6112 מצרים

 ירידה הדרגתית במילת נשים באפריקה - אפריקה  

 ... הפולמוס בנושא מילת נשים במצרים - ממרי המכון לחקר תקשורת

 מצרים: בת 11 מתה בעקבות מילת נשים - וואלה! חדשות

 ... !זעזוע במצרים: נערה בת 11 מתה לאחר שעברה מילת נשים - וואלה

הנשי מסיבות חברתיות  של חלק מאיבר המין שבמהלכו מבוצעת כריתה מילת נשים היא מנהג

 .לגמרי ולעתים כוללת גם את הסרת השפתיים הפנימיות ,כרוכה בהסרת הדגדגן מילת נשים .ותרבותיות

כתב, כי מילת נשים הייתה נהוגה בימיו בקרב  הרודוטוס מהמאה החמישית לפנה"ס היווני ההיסטוריון

.אך לא ידע לומר מה מקור המנהג ,והכושים [דרושה הבהרה]החתים ,הפניקים ,המצרים
[1]

 

,מילת הנשים נפוצה בעיקר בעשרים ושמונה מדינות אפריקניות
[2]

בצפון- בפרט באזורים המוסלמיים 

במזרח  והכורדים מילת נשים נהוגה גם בקרב הבדואים .ובמערב אפריקה ,מזרח אפריקה, בקרן אפריקה

.למעט בישראל ,התיכון
[1]

ברוב המקרים מבוצעת המילה בילדות צעירות, בגילאי 1 - 31. בארצות  

 .מנהג זה כמעט שאינו קיים מוסלמיות בשאר חלקי המזרח התיכון ובמרכז אסיה

וכן ארגוני נשים במדינות האמורות לעיל וברחבי  ,ארגונים בינלאומיים כמו ארגון הבריאות העולמי

רבות מילת  משקיעים מאמצים רבים לעקור את המנהג מהשורש, אך הוא עדיין נפוץ. במדינות ,העולם

נחשב  2007בשנת  ובאריתראה האיסור המוחלט שהוטל על מילת נשים במצרים .נשים אסורה על-פי חוק

שכן במדינות אלה רוב הנשים נימולות, להישג גדול של הנאבקים במנהג . 

 
 

  

 

http://www.haaretz.co.il/news/world/africa/.premium-1.2079110
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=875141_memri&act=show&dbid=articles&dataid=1494
http://news.walla.co.il/item/1152094
http://news.walla.co.il/item/2966374
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%94_%28%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%93%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D#cite_note-EyaNchama-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D#cite_note-EyaNchama-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2007
https://he.wikipedia.org/wiki/2007
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 רעיצוב איזו חדשות   -  :נושא 2פרק  

 הערווה

 עיצוב אזור הערווה - ד"ר מייליק

 בלי בושה: עיצוב אזור המפשעה לאחר ירידה משמעותית במשקל 

 עיצוב איזור הערווה ו

 ניתוחים פלסטיים לאחר הריון ולידה - ד״ר יצחק מאייר

 עיצוב איזור הערווה והבטן התחתונה לאחר ירידה במשקל

 ניתוח פלסטי של הערווהירידה הדרגתית במילת נשים באפריקה - אפריקה

 ... הפולמוס בנושא מילת נשים במצרים - ממרי המכון לחקר תקשורת

 

 

 

  

 

 

http://www.drmeilik.co.il/pubic-area-design
http://www.drmeilik.co.il/design-groin-area-after-significant-weight-loss
http://www.drmeilik.co.il/pubic-area-design
http://www.drmeilik.co.il/pubic-area-design
http://www.majer-clinic.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/
http://www.drmeilik.co.il/pubic-area-design
http://www.drmeilik.co.il/pubic-area-design
http://www.haaretz.co.il/news/world/africa/.premium-1.2079110
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=875141_memri&act=show&dbid=articles&dataid=1494
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 נפלים  WW1 חדשות  -  :נושא 1פרק  

 העולם ממלחמת
WW1  העולם ממלחמת נפלים 

WWI The Battle of Mons was miraclous British heroic 

 

 העולם ממלחמת נפלים צרפת קרב

 

 גרמניה צרפת פיוס 

 החזית המערבית במלחמת העולם הראשונה 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.express.co.uk/news/world-war-1/502649/WWI-The-Battle-of-Mons
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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 מוזיקה צרפתחדשות  -  :נושא 8פרק  

The Last Time I Saw Paris - YouTube 

-https://www.youtube.com/watch?v=i

_lzupukFQ 

The Last Time I Saw Paris  

 

  
  

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-_lzupukFQ
https://www.youtube.com/watch?v=i-_lzupukFQ
https://www.youtube.com/watch?v=i-_lzupukFQ
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 חדשות  -  :נושא 9פרק  

SCIENTIFIC AMERICAN 1824 

   
 Evolution: Extinction: What Killed the Dinosaurs? - 

What Killed The Dinosaurs? 

What killed the dinosaursדינוזאור את רגה מה   

 

First Dinosaur Fossil Discoveries - Paleontology 

Rocky Road: William Buckland - Strange Science 

The 19th Century discovery of dinosaurs - Scientific 

 

SCIENTIFIC AMERICAN 1824 

 

'The Good Dinosaur': Could Humans and Dinos Coexist? -  

Why Don't We Find Human & Dinosaur Fossils Together?  

Top 10: Dinosaur Myths | New Scientist 

Dinosaur human mammals 

 

http://www.pbs.org/wgbh/evolution/extinction/dinosaurs/asteroid.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/extinctheory.html
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinofossils/First.shtml
http://www.strangescience.net/buckland.htm
http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/the-19th-century-discovery-of-dinosaurs/
http://www.livescience.com/52798-the-good-dinosaur-mammal-evolution.html
https://answersingenesis.org/dinosaurs/humans/why-dont-we-find-human-dinosaur-fossils-together/
https://www.newscientist.com/article/dn9936-top-10-dinosaur-myths/
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 צפון קוריאהחדשות  -  :נושא 11פרק  
און-ונג'גקים   

 המנהיג העליון של צפון קוריאה

 ויקיפדיה .קים ג'ונג-און או קים ג'ונג-וון   הוא מנהיג קוריאה הצפונית החל מ-1133

 פיונגיאנג, קוריאה הצפונית ,(בינואר 3891 )גיל 11 8 :תאריך לידה

 (–2009) רי סול-ג'ו :אישה

 מפלגת הפועלים של קוריאה :מפלגה

 קים ג'ונג-איל ,קו יונג-הי :הורים

 קים ג'ו-אה :ילדים

 קים סול-סונג ,קים ז'ונג צ'ול ,קים יו-ג'ונג ,קים-ג'ונג-נאם :אחים ואחיות

Kim Jong Um   
 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%90%D7%95%D7%9F
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1360&bih=634&site=webhp&q=%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%90%D7%95%D7%9F+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SEsvN7TUEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQC_BWhwJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjomdjT443NAhVHrRQKHRVvAO8Q6BMIwQYoADBw
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1360&bih=634&site=webhp&q=%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%90%D7%95%D7%9F+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SEsvN7TUEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQC_BWhwJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjomdjT443NAhVHrRQKHRVvAO8Q6BMIwQYoADBw
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1360&bih=634&site=webhp&q=%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%92+%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94+%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SEsvN7RU4gAxk8tNs7XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAPLFtvwvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjomdjT443NAhVHrRQKHRVvAO8QmxMIwgYoATBw
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 חכמה וכעסחדשות   -  :נושא 11פרק  

 יוסיף דעת , רוב כעס -ברוב חכמה 

 לצרכים מדי חכם האדם האם 

 פירמידת הצרכים של מאסלו - מה אנחנו צריכים בחיים 

 

 

 

 

  

http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mgilot/qh-01-18.html
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=9692
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 מידע אבטחת חדשות   -  :נושא 16פרק  
פתח ... , בשוויץ נגנבו ממחשבי הבנק HSBCלקוחות הבנקאות הפרטית של  60444-פרטיהם של כ

על  שידע ,הבנק. המידע אבטחתלאור בעיית  HSBCבהליכים אדמיניסטרטיביים פורמאליים כנגד 

 ... מיליון 044-מסר כי מאז השקיע למעלה מ, 6448מידע בדצמבר גניבת ה
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 ללא,    חסכונות   -  :נושא 13פרק  

 HSBC מיסים
פתח ... , בשוויץ נגנבו ממחשבי הבנק HSBCלקוחות הבנקאות הפרטית של  60444-פרטיהם של כ

על  שידע ,הבנק. המידע אבטחתלאור בעיית  HSBCבהליכים אדמיניסטרטיביים פורמאליים כנגד 

 ... מיליון 044-מסר כי מאז השקיע למעלה מ, 6448גניבת המידע בדצמבר 


