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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

 שנה חדשה לוח גריגורייני

אדמירל קוזניצוב  4112שאת מטוסים רוסיה נו - YouTube 

נושאת המטוסים הרוסית היא לא יותר מגרוטאה צפה: הלוויין חשף  

 התיכון מהמזרח יוצאת קוזנצוב אדמירל המטוסים נושאת

 הקרב על המים: המידע שאסף אלי כהן מאביו של אוסמה בן לאדן 

 לפחות 11 הרוגים לחיזבאללה בקרבות על מקורות המים של דמשק

 מחסור חמור במים בדמשק: 5.5 מיליון תושבים מנותקים

 7700 דמשק  בסוריה המים מקורות

 7700    מתח טורקיה יוון

 הבעיה החדשה של טורקיה: התהדקות היחסים בין ישראל ליוון 

 מלחמת יוון-טורקיה
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https://www.youtube.com/watch?v=-mgEtG-p_6w
http://news.walla.co.il/item/3019577
http://news.walla.co.il/item/2999453
http://nzivnet.com/brief/1571
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.3220679
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjCmKqpva_RAhWKvBQKHQOFBcsQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1000589518&usg=AFQjCNEBCrZzLvuCpe_2YakE-SBqeFX6vg&sig2=fyw-O_GOnDz5qy8Sv3wXsQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94
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 מחשבות Negative thoughts חדשות   -  :נושא 2פרק  

 שליליות

 מחשבות שליליות גורמות לכם להיכשל 

 לנטרל מחשבות מטרידות

 כיצד להחליף מחשבות שליליות בביטחון עצמי

למה אנחנו חושבים מחשבות שליליות: חשיבה חיובית ? 

איך להפסיק מחשבות שליליות -שיטות להתגבר על מחשבות שליליות   

Negative thoughts שליליות מחשבות 

שאלות ולשאול חשיבה שינוי שליליות מחשבות  

 איך מגרשים מחשבות רעות

 

http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B.html
http://www.kikar.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B.html
http://www.doctorenergy.co.il/page.asp?id=2907
http://www.doctorenergy.co.il/page.asp?id=2907
http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1077770
http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/1077770
http://www.confidence-psychology.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99/
http://i32meditation.com/5-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.kipa.co.il/ask/show/185744-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://www.kipa.co.il/ask/show/185744-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA
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 תיהידידו החיידק בקיבה חיידק חדשות  -  :נושא3 פרק  

 טיפול טבעי בהליקובקטר פילורי | חיידק בקיבה 

 מהו החיידק הכי מזהם בגוף - ואיך לנצחו בדרך טבעית - בריאות

 מהו החיידק שנמצא אצל 01% מאיתנו וגורם צרות? - בריאות

 הידידותי החיידק בקיבה חיידק

http://www.naturopedia.com/search_res.asp?rId=175
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4266605,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3570066,00.html
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 פעולה שיתוף בירדן חלקיקים מאיץ חדשות  -  :נושא 2 פרק  

 חזון אחרית הגרעין | הידען

 תמונות של מאיץ חלקיקים בירדן שיתוף פעולה

 פעולה שיתוף בירדן חלקיקים מאיץ

     

 

 

http://www.hayadan.org.il/bessy-1-to-seasamy
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A5+%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F+%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3+%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2gKSOv6_RAhUH0hoKHYY5A7YQsAQIJg
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A5+%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F+%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3+%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2gKSOv6_RAhUH0hoKHYY5A7YQsAQIJg
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 טראמפ מדוע Why Trump חדשות  -  :נושא 5פרק  

 נגד הזרם: מומחה אמריקאי - טראמפ יפיל את הנפט ל-45 דולרים

 טראמפ לעצירה ניתן בלתי האנרגיה מעבר

 ?האם דונלד טראמפ יצליח לפתור את ניגודי העניינים הכלכליים שלו

 / חשמל נקי – התעוררות האנרגיה המתחדשת

 אי יציבות במחירי הגז הטבעי בארה"ב 

 ארה"ב באנרגיה מתחדשת: תחנות כח סולאריות ישאירו את הגז והפחם

 מתחדשות אנרגיות  7700  ב"ארה

 

 

  

 

http://www.israelhayom.co.il/article/435815
http://finance.walla.co.il/item/3012379
http://www.sciam.co.il/archive/archives/2017
http://www.civileng.co.il/%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%96-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A2
http://www.tashtiot.co.il/2016/07/06/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%97-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA/
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 עם יחסים  ניקסון ב"ארה חדשה תגליתחדשות   -  :נושא 6פרק  

 מ"ברה

 המשברים הגדולים ביחסי ישראל-ארה"ב

 מדיניות ההגירה הסובייטית בשנות השישים והשבעים

 ניקסון : התפתחות ממשל

 שנות חרושצ'וב בברית המועצות | רגעים היסטוריים

  מ"ברה עם יחסים  ניקסון ב"ארה חדשה תגלית

 

 

  

 

 

http://news.walla.co.il/item/2797509
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16665
http://www.e-mago.co.il/e-magazine/nixon.html
http://www.historicalmoments2.com/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
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 מתכלים דבורים נחילי חדשות  -  :נושא 0פרק  
 

 מלכודת דבש: קהילת חובבי הדבורים נחשפת

 הדבורים את חיסלה   ההדברה  - האבקה

 האבקה - מועצת הדבש

 ללא האבקת דבורים החקלאות תיפגע 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1182066
http://www.honey.org.il/the-bees.php?id=40
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/247473
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/247473
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 HIV נשאי רוסיה  חדשות  -  :נושא 8פרק  

 מגיפת האיידס – מניעה וטיפול

 היקף המחלה בארץ ובעולם

 האיידס מתפשט ברוסיה - אך פוטין מפנה עורף ל-1.1 מיליון נשאים

 רוסיה נאבקת באיידס, אבל נכנעת לבורות - אירופה

 HIV נשאי רוסיה

 

  

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/Hitpatchut/miniyut/theory/MagifatAids.htm
http://www.aidsisrael.org.il/info/hiv_numbers
http://www.aidsisrael.org.il/info/hiv_numbers
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2217470
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3088220
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 בעולם הבריאות מערכות חדשות  -  :נושא 9פרק  

 מערכת הבריאות בישראל היא אחת העמוסות והצפופות :

 מערכות בריאות בעולם המערבי - סקירה השוואתית 

 הבריאות בישראל לעומת אירופה: רע כאן אבל חיים יותר - בריאות

 מפרסם את נתוני הבריאות של המדינות החברות OECD-ארגון ה

 

 

  

 

 

http://www.themarker.com/news/health/1.2362829
http://www.marymonczyk.com/health-systems/5-world/11-west-world-health-systems.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4677183,00.html
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07072015_2.aspx
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 ובטחון מדיניות גרמניה מדינות חדשות   -  :נושא 11פרק  

 ממשלת גרמניה רוצה לשלוט בביטחון ומעוררת טראומות מהעבר

 ?עשרים שנה לאיחוד גרמניה: מדינה אחת ושתי זהויות

שכל אחת מהן , (פדרליות מדינות – Bundesländer) מדינות 16-היא פדרציה המורכבת מ גרמניה

 לברלין. ממשלה ומוסדות משלה, לכל אחת מהמדינות עיר בירה. ריבונית באופן חלקי

http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3197190
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3197190
http://www.rosalux.org.il/wp-content/uploads/2016/09/20%20years.pdf
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 מוזיקהחדשות   -  :נושא 11פרק  

  Silent Night (with lyrics) 

Silent Night 
Silent night, holy night! 

All is calm, all is bright. 

Round yon Virgin, Mother and Child. 

Holy infant so tender and mild, 

Sleep in heavenly peace, 

Sleep in heavenly peace 

 

Silent night, holy night! 

Shepherds quake at the sight. 

Glories stream from heaven afar 

Heavenly hosts sing Alleluia, 

Christ the Savior is born! 

Christ the Savior is born 

 

Silent night, holy night! 

Son of God love's pure light. 

Radiant beams from Thy holy face 

With dawn of redeeming grace, 

Jesus Lord, at Thy birth 

Jesus Lord, at Thy birth  

https://www.youtube.com/watch?v=e2J3K0bOv

MY&html5=1 

Traditional Inspirational Christmas Music Hour No. 2 

Traditional Inspirational Christmas Music Hour No. 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9T4WB2zfmps
https://www.youtube.com/watch?v=e2J3K0bOvMY&html5=1
https://www.youtube.com/watch?v=e2J3K0bOvMY&html5=1
https://www.youtube.com/watch?v=WY4Y_CsiiwY
https://www.youtube.com/watch?v=tl1fis-QUwc
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  4110אירופה  העולםוחדשות   -  :נושא 14פרק  

Person of the year | TIME 

Exclusive: See How Big the Gig Economy Really Is  

European Cities and Regions of the Future 2016/17 

Global economy 

Economy | TIME 

These Are the Top 10 Risks to the World in 2017 | TIME 

 

Trump, China, Europe: These Are the Top 10 Risks for 

The 5 Best Big Cities 

These Are the Top 10 Risks to the World in 2017 

http://time.com/4620424/ian-bremmer-risk-report-top-

10-risks/ 

 

http://time.com/tag/person-of-the-year-2/
http://time.com/4169532/sharing-economy-poll/
http://www.fdiintelligence.com/Rankings/European-Cities-and-Regions-of-the-Future-2016-17
http://time.com/tag/global-economy/
http://time.com/tag/economy/
http://time.com/4620424/ian-bremmer-risk-report-top-10-risks/
http://time.com/4620424/ian-bremmer-risk-report-top-10-risks/
http://time.com/money/3989171/best-big-cities-2015/
http://time.com/4620424/ian-bremmer-risk-report-top-10-risks/
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 כלכלת אפריקה חדשות -  :נושא 13פרק  

A fuel and your money | The Economist 

http://time.com/4620424/ian-bremmer-risk-report-top-

10-risks/ 

 

  

 

 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21699171-petrol-prices-are-now-bit-more-realistic-will-naira-be-next-fuel-and


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

  

  

 חדש של טראמפעשירי הממשל ה  חדשות -  :נושא 14פרק  
FORBES MAGAZINE GERARD KUSHNIR 

Exclusive Interview: How Jared Kushner Won Trump  

 

FORBES MAGAZINE GERARD KUSHNIR   

 

Forbes Magazine 

 

 

http://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2016/11/22/exclusive-interview-how-jared-kushner-won-trump-the-white-house/
https://www.google.co.il/search?q=FORBES+MAGAZINE+GERARD+KUSHNIR&num=100&newwindow=1&sa=X&biw=1247&bih=560&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiJ0Iugx6_RAhUF7RQKHcCBC6QQsAQIGQ
http://www.forbes.com/forbes/
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