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 למי יש כפתור גדול יותרחדשות   -נושא:  1פרק  
Who has a bigger button 

Trump Says His 'Nuclear Button' Is 'Much Bigger' Than  

 

The Price of War With North Korea - The New York Times 

 

 אמריקה נגד קוריאה צפון

North Korea vs America 

 

38651616-canada-us-/news/worldhttp://www.bbc.com 

 

Nuclear briefcase biscuit 

 גרעינית מזוודה
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 הכפתור שלי גדול יותר משלכם

 

-korea-https://www.nytimes.com/2018/01/03/opinion/trump

nuclear.html-button 
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 אוכלוסיית העולם מזדקנתחדשות   -  נושא: 2פרק  
The world population is aging 

 מות הצעירותכאוכלוסיות גיל, סיכוי לאו
t.html-http://www.nytimes.com/2010/10/17/magazine/17Aging 

 ?מבוגרים מתים ממה

From what adults die 

 כגיל אוכלוסין, היכן נמצאים הגריאטרים?
 

geriatricians.html-the-are-https://www.nytimes.com/2016/01/26/health/where 

 איך לאמן את המוח ההזדקנות
 

t.html-es.com/2010/01/03/education/edlife/03adulthttp://www.nytim 

 בטיחות מוגן בדיור מבוגרים

Adults in safe living and safety 

 ?מסוכנת ממושכת ישיבה

Prolonged and dangerous sitting? 

study/index.html-death-of-risk-increases-http://www.cnn.com/2017/09/11/health/sitting 

site:https://www.nytimes.com /  OR  Prolonged and dangerous sitting? 

 מהם הסיכונים לשבת יותר מדי?

 .MD, Ph.Dתשובות מאת ג'יימס א 'לוין, 

ל זמן עם מספר בעיות בריאותיות, כולל השמנה ותסמונת מחקרים קשרו ישיבה ממושכת ש
אשכול של תנאים הכוללים לחץ דם מוגבר, רמות גבוהות של סוכר בדם, עודף שומן בגוף  -מטבולית 

יותר מדי ישיבה גם נראה להגדיל את הסיכון למוות  סביב המותניים ורמות כולסטרול חריגות.
 ממחלות לב וכלי דם וסרטן.

ווה את המבוגרים שבילו פחות משעתיים ביום מול הטלוויזיה או הבידור המבוסס על מחקר אחד הש
אלה עם זמן מסך גדול יותר  המסך עם אלה שנרשמו יותר מארבע שעות ביום של זמן מסך בילוי.

 היו:
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 אחוז הגדילו את הסיכון למוות מכל סיבה שהיא 50כמעט  •
לות לב וכלי דם, כגון כאבי חזה )אנגינה( או בסיכון לאירועים הקשורים למח 125%על עלייה של  •

 התקף לב

הסיכון המוגבר היה נפרד מגורמי סיכון מסורתיים אחרים למחלות לב וכלי דם, כגון עישון או לחץ דם 
 גבוה.

כמו מאחורי שולחן עבודה או  -כל ישיבה ממושכת  הישיבה מול הטלוויזיה אינה הדאגה היחידה.
מה עוד, ההוצאות כמה שעות בשבוע בחדר הכושר או עוסקת אחרת  .עלולה להזיק -מאחורי ההגה 

 בפעילות מתונה או נמרצת לא נראה באופן משמעותי לקזז את הסיכון.

אתה יכול להתחיל פשוט על ידי עמידה במקום לשבת בכל  הפתרון נראה פחות יושב ומרגש יותר.
 לדוגמה: עבודה.פעם שיש לך את ההזדמנות או לחשוב על דרכים ללכת תוך כדי 

 לעמוד בזמן מדבר בטלפון או לאכול ארוחת צהריים. •
או לאלתר עם שולחן  -אם אתה עובד ליד שולחן במשך תקופות זמן ארוכות, לנסות שולחן עומד  •

 או דלפק גבוה.
 ללכת הקפות עם עמיתיך ולא להתכנס בחדר ישיבות לפגישות. •
ך מחשב ומקלדת על מעמד או שולחן עם מס -הצב את משטח העבודה שלך מעל מכשיר דישה  •

 כך שאתה יכול להיות בתנועה לאורך כל היום. -אנכי מיוחד הליכון מוכן 

בתור התחלה, תוכל לשרוף יותר  יכולה להיות עמוקה. -אפילו תנועה נינוחה  -השפעת התנועה 
ות השרירים זה עלול להוביל לירידה במשקל ולאנרגיה מוגברת.אפילו טוב יותר, את פעיל קלוריות.

הדרושים לעמוד ותנועה אחרת נראה להפעיל תהליכים חשובים הקשורים התמוטטות של שומנים 
ואת הסיכונים הבריאותיים שלך  -כאשר אתה יושב, תהליכים אלה דוכן  וסוכרים בתוך הגוף.

 כאשר אתה עומד או פעיל נע, אתה לבעוט את התהליכים בחזרה לפעולה. להגדיל.

 

20058005-answers/sitting/faq-health/expert-lifestyle/adult-https://www.mayoclinic.org/healthy 

 

 

000  
 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/expert-answers/sitting/faq-20058005


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מי שתייה "טהרניים"   חדשות -  נושא: 3רק  פ

מקומות הכי זקוקים  10יום המים העולמי: 

 לניקוי מים
 

 "בלי מים, החיים לא היו קיימים"

לחלק מאיתנו יש גישה למים ולקחת  מים נחוצים עבור כל בני האדם כדי לשרוד.
רבים מאיתנו יכולים ללכת למכולת ולקנות בקבוקי מים או  את זה כמובן מאליו.

יש  שלנו או שירותים כדי לקבל מים מברז.שאנחנו יכולים פשוט להיכנס למטבחים 
יש מיליארדי אנשים להיות  הרבה יותר בעולם הזה שאין להם סוג של מותרות.

ו  כמעט למיליארד בני אדם אין גישה למי שתייה נקיים. מופעל על ידי משבר מים.
 מיליארד אנשים אין גישה לשירותים. 2.5

ות למשבר המים המתרחש מטרת יום המים העולמי היא להעלות את המודע
אנחנו צריכים לחנך את עצמנו על המקום שבו המשבר מתרחש ואז  בעולם שלנו.

אנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו כדי להפוך אותו כך שלעולם לא יהיה צורך 
 עוד יום מים בעולם.

 הנה עשרה מקומות כי הם זקוקים נואשות של מים נקיים, בטוחים, לשתיה:

 

water-clean-of-need-in-most-places-10-day-water-http://www.ecorazzi.com/2012/03/22/world/ 

 תופס לפני פעמיים חושבים לא אנחנו המערב מדינות ברוב מאליו. כמובן שלהם השתייה מי את לוקחים אנשים

 לשתות. בטוח להיות יכול לא ברז מי מטייל אתה כאשר אבל לברז. מתחת אותו ודבק כוס

 וטיפת טיפוס ,A הפטיטיס ,giardia שלשול, שלשול עם אבל הולך, אתה לאן משנה לא שתייה מי צריך אתה

 נקיים מים להבטיח העולם של יםחלק אילו לדעת משלם זה רעים, מים עם להעביר שניתן מחלות בין כולרה

 במקום. מים בקבוקי המקור להיות צריך אתה והיכן ונקיים,

 במדינות חולה, לך שיגרום מיקרואורגניזמים להכיל שעשויים מים הוא ביותר מודאגים להיות צריך שאתה המים

 אבל להימנע. רוצה אתה מיקרואורגניזמים של מגוון המכילים המים לתוך לרוץ מתאים יותר אתה מפותחות, פחות

 ממה יותר קרובות לעתים בבקבוקים מים שתיית ייתכן (, ומניעתן מחלות לבקרת בארה"ב מרכזים ) CDC פי על

 בטוחים? לא שתייה מי יש מדינות באילו חושב. שאתה
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לדעת מה מדינות מובטחת ברז מים 

 עם מים זה
 

1635070463-with-water-tap-drinkable-guarantee-countries-what-https://lifehacker.com/know 

 טהורים מעיינות נוזל

Liquid springs pure 

 מים לבריאות ואריכות ימים

http://www.drlwilson.com/articles/water.HTM 
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 מזון סיב תזונתי  בריאות ? חיידקים טובים  חדשות  -  נושא: 4 פרק  
Food and dietary fiber health? Good bacteria 

 סיבים ופריביוטיקה: מנגנונים והטבות בריאות
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705355/ 
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 נשים מתות בעת לידה חדשות  -  נושא: 5פרק  
Women die at birth 

Ariel Levi Women 's Rights NEW YORKER Sierra Leone 

Women die at birth 

WHO | Why do so many women still die in pregnancy or ... 
 

Why do women die in childbirth in low-income countries?  
 

Why do so many US women die giving birth? - BBC News 
 

Women die at birth 
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 טכנולוגיה פיל מעופף חדשות   -  נושא: 6פרק  
Flying Elephant Technology 

AVIATION WEEK AND SPACE TECHNOLOGY Arie Egozi 

 

Defense in Israel | Top Ten Safety Innovations | Aviation  
 

Aviation Week & Space Technology | Aviation Week 
 

History of Aviation WW2 

Savoia-Marchetti SM.79  
 

History of Aviation WW2 italy israel SM 79 BOMBER 

First missions,A couple of Italian bomber SM.79s of Italian 
 

Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero of 253 squadron  
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 מוזיקה  חדשות  -  נושא: 7פרק  
 

  

 

 

 בנימין גיבלי דויד אורן  חדשות  -  נושא: 8רק  פ
 

 עסק הביש

 אם כל פרשיות הריגול: תיבת פנדורה נפתחת

 גיבלי על "עסק הביש": דיין נתן את ההוראה

 

 

 ראש המודיעין הראשון בצה"ל מואשם בהריגה/17.10.1949

שנים ב"הארץ" על  62הקהל מילא את האולם הגדול של בית הדין המחוזי בתל אביב", נכתב היום לפני "

סא"ל איסר בארי. פרט שולי אולי, אך הוא מסגיר  ,המודיעין הראשון של צה"ל פתיחת משפטו של ראש שירות

 ...את העניין הרב שנוצר בציבור סביב ההליך המשפטי המיוחד, שבו הואשם בארי בהריגת קצין אחר

 ראש אמ"ן לשעבר גיבלי נקבר בחיפה. מקורביו תוהים אם כעת יפורסם הספר שגנז

. שלשום מת 50-ילתה של רשת הריגול שהפעילה ישראל במצרים בשנות הנפ -גיבלי היה גיבור "הפרשה" 

 "תא"ל במיל' רן פקר ספד לו: "הוא לקח את הסוד אל הקבר .בתל אביב 89בגיל 

 

נקבר אתמול ראש אמ"ן לשעבר, בנימין גיבלי,  ,בני משפחה וחברים קרובים 200בטקס צנוע בהשתתפות 

היה גיבור "הפרשה", נפילתה של רשת ריגול וחבלה של המודיעין גיבלי  .בבית העלמין כפר סמיר שבחיפה

  .1955-הישראלי במצרים, שהסתיימה בהוצאתם להורג של שניים מחברי הרשת ב

 ...לגיבלי ספד הטייס תא"ל במיל' רן פקר, שאמר כי

 הלווייתו של גיבלי בבית העלמין כפר סמיר שבחיפה, אתמול

 

000 
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 נאציזם על לעולם לא עודמה חדשות  -  נושא: 9פרק  
From Nazism never again 

From Nazism to Never Again - Foreign Affairs 

 

again-never-12/nazism-12-europe/2017-https://www.foreignaffairs.com/articles/western 

How Germany Came to Terms With Its Nazi Past | Foreign 
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 NATIONAL GEOGRAPHIC BIRDS חדשות   -  נושא: 10פרק  

GLOBAL HISTORY 

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting - National  

 

matter-birds-https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/01/why/ 

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting 

 

January 2018 - National Geographic Magazine 
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 סרטן הכבד  Aflatoxin חדשות   -  נושא: 11פרק  

Liver Cancer and Aflatoxin: New Information from the 

 

 הכבד חושף מטרות פוטנציאליות לטיפול | הידעןמחקר חדש על סרטן 

 

 גורמי סיכון, תסמינים, איבחון וטיפול –סרטן הכבד 
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בעום  דמוגרפיות אוכלוסיות מתבגרות חדשות   -  נושא: 12פרק  

 ובצרפת
 

 

 דמוגרפיה של ארצות הברית

 דמוגרפיה של הולנד

 ון תושבים ומילי 8.5אוכלוסיית ישראל ערב ראש השנה תשע"ז: 
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