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 הספרדיםחדשות   -נושא:  1פרק  

https://elpais.com/ 

Jewish presence contribution to Spanish culture 

EL PAÍS in English 

Penélope Cruz   

 סרטים – Penelope Cruz - פנלופה קרוז

האם פנלופה קרוז וחוויאר בארדם ישלמו מחיר על התבטאויותיהם 

 נגד 

 קרוז פנלופה

Penélope Cruz filmography 

 האנטישמיות בספרד עדיין קיימת

 מדד האנטישמיות בעולם

 סקר: ספרד - המדינה האנטישמית ביותר במערב אירופה

 אנטישמיות בספרד - אור החיים
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 וכלבים זאביםחדשות   -  נושא: 2פרק  

Wolves and dogs 

Why Are Dogs So Friendly 

Wolf Puppies Are Adorable. Then Comes the Call of the 

 וכלבים זאבים

 מזאב לכלב - סיינטיפיק אמריקן ישראל

 

 ?מדוע זאבים לא ניתנים לביות וכלבים כן

 

 הקשר בין כלבים וזאבים- שבירת מיתוסים

 

 ?זאב ואדם: מי ביית את מי

 

 בלהות  זאב

 זאבים וכלבים
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   וכדורגל נשים חדשות -  נושא: 3פרק  

  אהבה על הדשא - על זוגיות וכדורגל - הזווית

 - כדורגל נשים צריך חוקים משלו

ravidg | נשים וכדורגל 

 כך גורמים לנשים לאהוב כדורגל
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 החיטה מקורות  חדשות  -  נושא: 4 פרק  

 חוקרים ישראלים גילו כיצד בויתה החיטה הקדמונית 

 חברה ישראלית הצליחה לפצח את הגנום של החיטה הקדמונית 

 הישראלי והקשר הבר חיטת גנום פיצוח

 ארגון עובדי הפלחה -מהחל חרמש בקמה 

 

 חיטה וסגולותיה
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 ןקורבי רמי'ג של האפל הצד חדשות  -  נושא: 5פרק  

 תומך בטרור ומכחיש שואה: הצד האפל של ג'רמי קורבין

 

 רמי קורביןג'

 

 ?ג'ונסון יהיה המחליף -זעזוע בבריטניה: קמרון התפטר 

 

 הבריטים מיואשים: אין מועמד שיעצור

 

 גרמי קורבין: אני לא תומך בחמאס ואני לא מסכים איתם
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   טראמפ דונלד של הכלכלית התוכנית חדשות   -  נושא: 6פרק  

Donald Trump's Economic Plan - The Balance 
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 הכלכלן – והעיר החלל חדשות  -  נושא: 7פרק  

Space and the city - The Economist 

Making it in the desert kingdom - The Economist 

Soaring ambition - The Economist 

Comments on Growing up | The Economist 

Dubai's economy: Growing up - The Economist 

Space and city - the economist 

 הכלכלן – והעיר החלל
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 המדיטציה סגולות  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 

 המדיטציה סגולות

 יתרונות פיזיים ומנטליים למדיטציה שהוכחו מדעית | מהות החיים

 

 ,ה"דאו של הריצה": מבוא לחמשת היסודות - ריצה, אופניים, טריאתלון

 

 ?מהי מדיטציה ומתי היא מתבקשת

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.eol.co.il/articles/132
http://www.shvoong.co.il/columns/%D7%94%D7%93%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/
https://www.yogatipulit.co.il/66243/mditation/
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 מדענים: זיוף מדיטציה סייע לנו להבין את השפעותיה החיוביות 

 גופנית פעילות סגולות

 איך פעילות גופנית מחזקת את הלב וכלי הדם

 השפעות פעילות גופנית על דימוי הגוף

 עשר דרכים בהן פעילות גופנית משפיעה לטובה על חייך

 פעילות גופנית ואיכות חיינו

 הבוקר תזונת

 | ?מה לאכול לפני אימון בוקר

 מה בריא לאכול לארוחת בוקר

 איך לשמור על תזונת הילדים

 ?מה אוכלים לארוחת הבוקר ילדים מסביב לעולם

 שעלולים להעלות את הסיכון לקרישי דם גורמים 

 טיפים לפיתוח הרגלי אכילה נכונים ובריאים

 תזונה נכונה למניעת סרטן

 סרטן אפשר לנצח
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https://www.studioc.co.il/article/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3
https://www.studioc.co.il/article/%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%9F_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%98%D7%95
https://www.studioc.co.il/article/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95
http://www.medixlife.co.il/54509/%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8---%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.medixlife.co.il/54509/%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8---%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.medixlife.co.il/54509/%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8---%D7%99%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://www.mako.co.il/food-kids-nutrition/Article-08954278b037631006.htm
http://www.nrg.co.il/online/29/ART2/121/637.html
http://healthy.walla.co.il/item/2840537
http://healthy.walla.co.il/item/2840537
http://healthy.walla.co.il/item/2840537
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=35715
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=35715
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=35715
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=36832
https://eatwell.co.il/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-2/
https://www.cure-cancer-naturally.com/
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 טן אפשר לנצחסר 

 למה סרטן אינו מחלה 

 כן לגישה טבעית –לא לכימותרפיה  –לא לסרטן 

 טבעית  למנוע ולרפא בדרך -סרטן 
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http://www.focus.co.il/infopage.asp?page=1453
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http://www.focus.co.il/infopage.asp?page=574
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 כלכלת אפריקה חדשות  -  נושא: 9פרק  

African Business Magazine 

Power to the people in Africa - African Business 

Magazine 

 אילון מאסק, האיש שמתכנן להציל את המין האנושי מהכחדה

 הישראלי שמתכנן להשקיע 20 מיליארד דולר באנרגיה סולארית

 אפריקה - תשתיות

 פותחים חלון לאפריקה - כלכליסט

Renewable Energy Archives - African Business Magazine 

Power to the people in Africa - African Business 

Magazine 

African Business Magazine 
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http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000804733
http://www.tashtiot.co.il/tag/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3400585,00.html
http://africanbusinessmagazine.com/tag/renewable-energy/
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 ותעופה רובוטיקה חדשות   -  נושא: 10פרק  

News | Robot Aviation 

 

http://www.robotaviation.com/ 

Robot Aviation 

 

Robotics Industry Insights - Aerospace Manufacturing 

 

 ותעופה רובוטיקה  

 הנדסת מכונות רובוטיקה ותעופה 
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 מבחן המרשמלו חדשות -  נושא: 11פרק  

The Marshmallow Test - המרשמלו מבחן 

 

 מרשמלו עם צלחת מונחת עליו שולחן מול בחדרון יושב ארבע בן ילד

 את מגלגל, לצדדים מסתכל, בתאווה במרשמלו מביט הוא. אחד

, מהכסא קם כך ואחר אותו מלקק אפילו לרגע, בידיו המרשמלו

 ומתיישב חוזר מכן לאחר ורק לעצמו ולשיר בחדר להסתובב מתחיל

 שלא כך כל מתאפק שהילד לכך הסיבה. הנחשק המרשמלו מול שוב

 את לאכול שלא יצליח שאם לו שהובטח היא המרשמלו את לאכול

 .מרשמלו בשני יזכה, דקות מספר במשך המרשמלו

 

 משמעות יותר יש להתאפק או שמלוהמר את לאכול האם להחלטה

 .לעצמו מתאר ילד שאותו מכפי

 ומטרות רקע -המרשמלו מבחן

 

 Walter Mischel הפסיכולוגיה חוקר שערך ניסוי הוא המרשמלו מבחן

 המנטליים התהליכים את לבחון במטרה סטנפורד באוניברסיטת

 האם בחן מישל, יותר ספיציפי באופן. סיפוקים דחיית המאפשרים

 .סיפוקים לדחות ארבע עד שנתיים בני ילדים מסוגלים צדוכי

 

. מקערה ממתק לבחור ממנו וביקש לחדרון בתורו ילד כל הזמין מישל

 לבדו להישאר יצליח שאם לו הסביר מישל ממתק בחר שהילד לאחר

 שני יקבל -הממתק את לאכול מבלי דקות מספר במשך בחדר

 לצלצל מהילדים ביקש מישל. לחדר ישוב החוקר כאשר ממתקים

 יצא מישל. הממתק את לאכול אלא להתאפק שלא יחליטו אם בפעמון

 הם כאשר בהם לצפות בכדי במצלמות בילדים וצפה מהחדר

 .האתגר עם מתמודדים
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 תוצאות -המרשמלו מבחן

 

 משמעותי פיתוי היוותה הממתק את לאכול מבלי לחוקר ההמתנה

 .משמעותי באופן נותשו היו ההתמודדות דרכי אך, הילדים כל עבור

 

 לפני המרשמלו את ואכלו להתאפק הצליחו לא מהילדים שליש כשני

 את ואכלו להתמודד כלל ניסו לא חלקם. הניסוי לחדר חזר שהחוקר

 חלקם. בפעמון לצלצל מבלי אפילו, החוקר צאת עם מיד המרשמלו

 ".נשברו" מסוים בשלב אך להתאפק ניסו

 

 כאשר הממתק את לאכול שלא חוהצלי, זאת לעומת, מהילדים שליש

 כדי בידיהם עיניהם את כיסו חלקם: שונות באסטרטגיות נעזרים הם

 וחלקם לעצמם ושרו בחדר הסתובבו חלקם, הממתק את לראות לא

 .אותו לאכול מבלי הממתק את וליקקו ליטפו

 

 שנית פנה מישל, המרשמלו ניסוי את שערך אחרי מעשור יותר

 S.A.T-ה כציוני שונים מדדים ובדק בניסוי שהשתתפו למשפחות

 ובעיות קשב קשיי של קיומן(, האמריקאית בגרסה פסיכומטרי)

 יחסים מערכות ושימור לחץ מצבי עם התמודדות יכולת, ההתנהגות

 ואכלו להתאפק שהתקשו ילדים: משמעיים חד היו הממצאים. חבריות

 ומיםבתח יותךר נמוכות יכולות בעלי היו קצר זמן תוך המרשמלו את

 מישל, לדוגמא. המרשמלו את לאכול שלא שהצליחו לילדים ביחס אלו

 את לאכול שלא שהצליחו ילדים של הפסיכומטרי ממוצע כי מצא

 של מזה נקודות 210-ב גבוה היה שעה רבע במשך המרשמלו

 !שניות 30-מ פחות להתאפק שהצליחו הילדים
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 נרכשת קיםהסיפו דחיית יכולת כי הסיק מישל אלו תוצאות סמך על

 חיים היבטי עם להתמודדות משמעותי באופן ורלוונטית צעיר בגיל

 ותעסוקתיים לימודיים, חברתיים, רגשיים
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 והתעשיה החינוך גרמניה עתיד חדשות   -  נושא: 12פרק  
Future of Germany Education and Industry 

Business & innovation | Facts about Germany 
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 מוזיקה באך  חדשות -  נושא: 13פרק  

J.S. Bach: Suite No.2 In B Minor, BWV 1067-7. Badinerie 
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 ויטמינים בנטילת התועלות  חדשות -  נושא: 14פרק   
 מיותרים תוספים ניםויטמי

Do your vitamins contain unnecessary additives 

 

5 Dangerous Ingredients in Your Vitamins and Dietary 

 

The Human Super-Organism - Vitality Magazine 

 

Are Vitamin Drinks a Bad Idea? - The New York Times 

 

Vitamins and additives are unnecessary 

 המילון השלם לתוספי מזון וויטמינים - בריאות

ynet בריאות – וויטמינים מזון לתוספי השלם המילון 

 "מחקר: ויטמינים "עלולים להזיק

 בריאות ויטמינים מולטי ויטמין 

 כל הטעויות המסוכנות שאתם עושים עם תרופות

 מה קורה לגוף כשלוקחים יותר מדי ויטמינים? - בריאות

 מחקר ענק: ויטמינים מגבירים הסיכון למוות בנשים - בריאות

 ויטמינים בנטילת עושים שאנשים טעויות
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http://www.naturalmedicine.co.il/%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%91-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%9D-5/item/71-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj_wajKw-_WAhWD2hoKHQSMAdAQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tevalife.com%2Fmobile%2Farticle.asp%3Fid%3D3149&usg=AOvVaw3yV1WXacfu1v-DoB2xN1Li
http://www.msn.com/he-il/health/medical/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA/ar-AAmJaqz?li=BBqrXX3
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3509681,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4134255,00.html
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 היסטוריה של התעופה   חדשות -  נושא: 15פרק   
https://www.airforce.com/mission/history 

U.S. Air Force - Career Detail - Clinical Psychologist 

airforce 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.airforce.com/mission/history
https://www.airforce.com/careers/detail/clinical-psychologist

