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http://mida.org.il/2016/12/03/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
http://www.stips.co.il/ask/4275164/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=785244
http://www.masa.co.il/article/3415/%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9C---17-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A1
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA+?+%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%A1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiQ7fL3vYfSAhUMNxQKHQvyCdYQBQgXKAA
http://www.hayadan.org.il/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%A1
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=37800
http://www.hayadan.org.il/rosental-amazone-240705
http://news.walla.co.il/item/2670413
http://www.sciam.co.il/archive/archives/2144
https://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1-%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%A1+%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrureEv4fSAhWDVBQKHWoODtkQsAQIKQ
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 בעולם גמליםחדשות   -  :נושא 2פרק 

 הדברים טבע

 TheMarker - ועדה תיכננה סוס - קריירה

www.the 

 ... - רשימות בעלי חיים ורכוש במקרא כמקור להבנת עומק הפשט

 תמונות של גמלים בעולם טבע הדברים

  
 

http://www.themarker.com/career/1.451054
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayshlah/Klain.doc
https://www.google.co.il/search?q=%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%98%D7%91%D7%A2+%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUr9Sfv4fSAhXHuBQKHdBTBdkQsAQIQA
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 בניו לוויתנים חדשות  -  :נושא 3פרק 

 מתאבדים  זילנד

 ?מדוע לוויתנים מתאבדים

 לוויתנים מתו בחופי ניו זילנד - ירוק

 ניו זילנד: 08 לוויתנים "התאבדו" על החוף - חדשות

 מתאבדים  זילנד בניו לוויתנים

 טפילות כגורם התאבדות בעולם החי

 תעלומה: התאבדות המונית של לוויתני ענק מסביב לעולם - גלובס

 למה לווייתנים עולים לחוף? - דיגיטל

 

http://gocool.co.il/sea_news/arts/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.aspx?id=62&title=%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D?&cat1=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D&cat2=%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3826074,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2362114,00.html
https://benhateva.wordpress.com/2005/12/28/15526/
https://benhateva.wordpress.com/2005/12/28/15526/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001098541
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3810480,00.html
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 הטרור מדועחדשות  -  :נושא 4 פרק

 בצרפת תוקף

 רגשות מעורבים כלפי הטרור בצרפת

 דעה | צרפת חייבת להבין: הטרור מהבית הוא המסוכן ביותר

 טרור בצרפת: מה יקרה לכלכלה המתוירת בעולם אם חופי הריביירה

 בצרפת תוקף הטרור מדוע

     

 

 

http://www.hakolhayehudi.co.il/news/%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA-4345
http://www.hakolhayehudi.co.il/news/%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA-4345
http://www.israelhayom.co.il/opinion/397801
http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.3015745
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 הטרור איום חדשות -  :נושא 5פרק 

 האיראני

 איום הטרור האיראני

 ציר הרשע: ארגוני הטרור המסוכנים בעולם

 בעולם הטרור ארגוני רשימת

 בעולם הטרור  

 מן הטרור ועד הגרעין: משמעותו של האיום האיראני

 איום הטרור האיראני

 

  

 

http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20787
http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20787
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-a94c81af5094c31006.htm
http://www.openu.ac.il/library/whatisnew/38574.html
http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20787
http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20787
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 דגל שורףחדשות  -  :נושא 6פרק  

 הלאום

 שורף דגל הלאום ייכלא לשלוש שנים

 אושר בטרומית: עד שלוש שנות מאסר על ביזוי דגל ישראל

   
 

 

  

 

 

http://www.israelhayom.co.il/article/367289
http://www.israelhayom.co.il/article/367289
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2891881
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הרפואה  חדשות -  :נושא 1פרק  

 ת סכין מנתחים מסרטן המודרני
 POWER MORCELLATOR מנתחים סכין

Power Morcellator Cancer Risk - YouTube 

 

 סכינים - אבדור חלת

 POWER MORCELLATOR הרפואה תחותהתפ

Power Morcellators - Hysterectomy & Laparoscopic Surgery 

 

How Morcellators Simplified the Hysterectomy but Posed 

 

 POWER MORCELLATOR מנתחים סכין

FDA's lax oversight put women at risk of cancer, watchdog report 

finds 

Advocate for Power Morcellator Awareness Dies at 

 

   
  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xA0h1_tgKpI
http://www.hlt.co.il/products/category/69
https://www.drugwatch.com/morcellators/
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304432604579473362527708066
http://www.philly.com/philly/health/womenshealth/FDA-lax-oversight-put-women-at-risk-of-cancer-watchdog-agency-says.html
http://www.philly.com/philly/health/womenshealth/FDA-lax-oversight-put-women-at-risk-of-cancer-watchdog-agency-says.html
https://www.drugwatch.com/2017/01/13/power-morcellator-advocate-dies/
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 COLERAחדשות  -  :נושא 0פרק  

 רע חולי

 (Asiatic or Epidemic Cholera) (ֳחִליַרע: גם)ה ּכֹוֶלר  

COLERA רע חולי 
 מדבקת מחלה היא( Asiatic or Epidemic Cholera( )ֳחִליַרע: גם) ּכֹוֶלָרה  

 . מגפה לממדי לעתים ומגיעה חיידק ידי על המופצת
 נוזלים ליטר עד של מהיר לאיבוד וגורם העיכול במערכת פוגע החיידק
 מהמחל מתים מטופלים הבלתי ליםמהחו 51%. בשעה

The Story of Cholera - YouTub 

 

How to Pronounce Cholera 

 

Cholera: How to Treat and Prevent It! 

 

 מרדכי זאב חבקין 

  -  חיידקים: 18 הבקטריות הכי מסוכנות לאנושות

  - התפשטות: המגיפות שאיימו על העולם

 ... מגפת הכולרה בהאיטי: למעלה מ-088 נספים וכ-00688

  -דע את האויב! - מחלת הכולרה 

 כולרה נגד החיסון
 

 כבר גילה קוך רוברט כי העובדה ולמרות, ובאסיה באירופה הכולרה מגפת השתוללה, תקופה באותה
 מדענים ידי על המרכזי המחלה כגורם נתפס לא הוא, Vibrio cholerae החיידקים את 1881 בשנת

. מוחלשים Vibrio cholerae חיידקי על תבססשה המחלה נגד חיסון פיתח חבקין. דאז רבים ורופאים

 ביולי 11-ב. גופו על החיסון יעילות אודות הראשון הניסוי את ערך הוא, חייו סיכון תוך, 1897 ביולי
 למרות אולם, לונדון של הלינאית האגודה של העת בכתב מחקריו את פרסם חבקין השנה אותה

 ובקרב ניקוב'ומצ פסטר בקרב לרבות, דעיתהמ בקהילה גדול בספק התקבלו מסקנותיו, הפרסום
 .ורוסיה גרמניה, צרפת של הרפואיות הרשויות

 

https://www.youtube.com/watch?v=jG1VNSCsP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=UlyQEoUlZtE
https://www.youtube.com/watch?v=dA8RJFWq74g
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%97%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%97%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://www.mako.co.il/health-illnesses-and-medicines/illnesses/Article-31ef283b85c2651006.htm
http://www.mako.co.il/health-illnesses-and-medicines/illnesses/Article-31ef283b85c2651006.htm
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2014/Article-20b2af460591941004.htm
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=753751
https://www.youtube.com/watch?v=b2QRyFI-4r0
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 נתקל בתחילה. הכולרה ממחלת אלפים מאות ומתו חלו שבה, להודו לנסוע החליט לכך בתגובה
 לחסן הצליח הוא אולם; איסלאמיסטי התנקשות ניסיון 1891 בשנת שרד ואף, עזה בהתנגדות חבקין

 דיווח 1895 ובאוגוסט במלריה שנדבר לאחר לאירופה חזר חבקין. שרדו ורובם, נדביםמת 75,111-כ
 הצלחתו את והקדיש בהודו שערך ההמוני החיסון תוצאות על שבלונדון לרופאים המלכותי' לקולג

 .פסטר ללואי החיסון בפיתוח
 

 במהלך נוספים חיסונים 11,111-כ וערך להודו חבקין חזר, רופאיו להמלצת בניגוד, 1896 במרץ
 בין המוות מקרי. איש 47,111 לחסן הצליח ראשי בקטריולוג בתור שנתיים ותוך, חודשים שבעה
 .עשרות פי ירדו שחוסנו אנשים
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 אחר סקס יש חדשות  -  :נושא 9פרק  

 ביפן

JAPAN TIMES COLD CLIMATE  

 הדיברות למבקר בטוקיו

 יפן0 מדינה בקונפליקט של חמידות

 חטאים רחוקים: הערים הכי סוטות בעולם 

 סקס וטוקיו הגדולה - חופש

 למה צעירים ביפן הפסיקו לעשות סקס? - יחסים

 ביפן אחר סקס יש

 ?מה תדירות הסקס בנישואים טובים

 

 סקס: מי עושה כמה? | שירותי בריאות כללית

 

 יפן בתקופה שלאחר הכיבוש האמריקאי 

 יחסי החוץ של ארצות הברית

 ב"ארה יפן של החוץ יחסי

 

 

http://atmag.co.il/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA/10-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%95
http://atmag.co.il/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA/10-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%95
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.3094197
http://www.mako.co.il/men-sex/Article-7735eeb2d387631006.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049820,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4445100,00.html
http://www.mako.co.il/home-family-relationship/couples/Article-63efe3e539e4b21004.htm
http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/who_has_more_sex.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%A9%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 אפל קוק טים חדשות  -  :נושא 18פרק  

 כלכלת בריטניה אחרי הברקזיט

 טים קוק: אפל "מאוד אופטימית" לגבי עתיד בריטניה לאחר הברקזיט

   

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001166437
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3707529,00.html
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 חדשותחדשות  -  :נושא 11פרק  

 ברשת מזויפות

 ברשת מזויפות חדשות

 טים קוק בטוח: "לכל אדם בעולם יהיה... - nrg חדשות - אמריקה

  White House Blackballs CNN; Refuses To Send Surrogates 

Fake News Network 

 אתר חדשות מזויפות

Fake News Network 

White House Blackballs CNN; Refuses To Send Surrogates 

 

 

 

 

 

  

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/839/893.html
http://www.zerohedge.com/news/2017-02-01/white-house-blackballs-cnn-refuses-send-surrogates-fake-news-network
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.zerohedge.com/news/2017-02-01/white-house-blackballs-cnn-refuses-send-surrogates-fake-news-network
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 טרורחדשות  -  :נושא 10פרק  

 בגרמני איסלאמי
 "בגרמניה מתחילים להפנים: "הטרור האיסלמי כבר כאן

 

   
 

http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.3017389
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 מוזיקה חדשות גלן מילר - :נושא 13פרק 
 וחום קטן יעגב  יוטיוב מילר גלן

"LITTLE BROWN JUG" BY GLENN MILLER - YouTube 

Glenn Miller Orchestra - Moonlight Serenade 

The Best of Glenn Miller - YouTube 

Glenn Miller | Greatest Hits | Full Album 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOG89TrL4Vk
https://www.youtube.com/watch?v=AQseFAcWvtE
https://www.youtube.com/watch?v=THpE3kNI4ws
https://www.youtube.com/watch?v=REDgif1Wc_c
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 חדשות -  :נושא 14פרק  

 בעולם יםקטלני סטודנטים

 מזרח לונדון | מיתוג ערים ומדינות

 מזוהמת סביבה לונדון

 בעולם קטלניים סטודנטים

 בלונדון הסטודנטים הפגנות

 

 איראן חדשות -  :נושא 15פרק  

 מטראמפ חוששת

 ... - רשת ב - טראמפ לנשיא איראן רוהאני: לנהוג בזהירות

  "סין חוששת מתקיפת איראן: "אין אקדח מעשן

 טראמפ: איראן משחקת באש0 אני לא נחמד כמו אובמה

 מטראמפ חוששת איראן

https://cityncountrybranding.com/tag/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F/
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1212210&type=1&topic=0&page=292
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145839,00.html
http://news.walla.co.il/item/3037459
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נמר  חדשות -  :נושא 16פרק  

 טאסמני
NEWSWEEK POLITICAL TASMANIAN TIGER 

 תמונות של נמר זאב טסמני
 

 ?האם הטיגריס הטסמני הנכחד חזר לחיים
 

                                     
 

 להחזיר לחיים את הנמר הטסמני - כללי 

 כואב הלב: החיות היפהפיות שנכחדו בגלל האדם
 

 מוסקיטו חדשות -  :נושא 17פרק  

 מעץ מטוס
 מעץ מטוס מוסקיטו

 דה הבילנד מוסקיטו
 

 כך רשם מטוס ה"מוסקיטו" )"יתוש"( - נוסטלגיה אונליין
 

https://www.google.co.il/search?q=%D7%A0%D7%9E%D7%A8+%D7%96%D7%90%D7%91++%D7%98%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99&num=100&newwindow=1&biw=1280&bih=694&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiL1M_RyIfSAhXCPhQKHYs6B98QsAQIKA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A0%D7%9E%D7%A8+%D7%96%D7%90%D7%91++%D7%98%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%99&num=100&newwindow=1&biw=1280&bih=694&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiL1M_RyIfSAhXCPhQKHYs6B98QsAQIKA
http://news.walla.co.il/item/2872566
https://www.google.co.il/search?q=NEWSWEEK+POLITICAL+TASMANIAN+TIGER&num=100&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=694&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj4sfO4yIfSAhWDVhoKHUS0A_gQsAQIIw
http://www.haaretz.co.il/misc/1.813306
http://www.mako.co.il/maariv-lanoar-magazine/Article-5b2f22b6778a351006.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95
http://www.nostal.co.il/ISRAEL%20MOSKITO.pps

