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  חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 לוח שנה

 :לוחות השנה העיקריים הם

 כדור הארץשל  זמן ההקפה) שנת כוכביםמבוסס על (: הלוח הלועזי) הלוח הגרגוריאני

 .ומשמש כמעט את כל עמי העולם (השמשסביב 

מבוסס על שילוב של מחזור ירח ומחזור שמש ומשמש את : הקבוע הלוח העברי

-583ובן , בשנים רגילות יום 533-535לוח השנה העברי הוא בן  .יהודים הרבנייםה

שנה  .הלוח מציין את השנים מיום בריאת העולם על פי התורה .שנים מעוברותב 585

לוח זה הונהג לאחר היציאה לגלות . שנים 91פעמים במחזור של  7מתרחשת  מעוברת

הלוח העברי המקורי אינו קבוע וכל סוף חודש היה נקבע , (לאחר חורבן בית שני)

ה נקבעת במהלך השנה עצמה האם היא תהיה וכל שנה היית, אורכו על פי מולד הלבנה

 .(חודשים 91)או רגילה ( חודשים 95)מעוברת 

מש כיום חלק מהכנסיות הנוצריות ומש, קדם ללוח הגרגוריאני :הלוח היוליאני

משמש גם לציון תאריכים בתקופה שקדמה . האורתודוקסיות לשם קביעת מועדי החגים

 .להנהגת הלוח הגרגוריאני

הקפה  הירחכלומר על התקופה שבה משלים )מבוסס על מחזור ירח  :הלוח המוסלמי

 533לוח השנה המוסלמי הוא בן  .מוסלמיםומשמש את ה, (שלמה סביב כדור הארץ

. לספירה622 שאירעה בשנת  מכהמ מוחמדרה של 'יום ומציין את הזמן החל מההיג

 .בלוח אין שנים מעוברות

שילוב של מחזור ירח ומחזור שמש ומשמש את  מבוסס על :הלוח העברי הקראי

 .היהודים הקראים

 .אפגניסטןוב איראןמקובל ב :הלוח הפרסי

כל שנה במשך שנתיים . שנה 06לוח השנה הסיני פועל במחזור של  :הלוח הסיני

לפי  מתכת ,אדמה ,אש ,עץ ,מים :חמשת היסודותרצופות נושא שם שקשור לאחד מ

כלב  ,מזל גדיתרנגול הוא : סימני שנים עשר המזלות ושם של חיה על פי. הסדר הזה

נמר הוא  ,מזל שורשור הוא  ,מזל טלהעכברוש הוא  ,מזל דגיםזיר הוא ח ,מזל דליהוא 

סוס  ,מזל בתולהנחש הוא  ,מזל אריההוא  דרקון ,מזל סרטןארנבת היא  ,מזל תאומים

הייתה שנת  1666שנת  .מזל קשתקוף הוא  ,מזל עקרבכבשה היא  ,מזל מאזנייםהוא 

 .הדרקון והיסוד הקשור אליה היה מתכת
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%A7%D7%A9%D7%AA
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משלב בתוכו את לוח השנה הירחי  ,הודוהוא לוח השנה הרישמי הנהוג ב הלוח ההינדי

בלוח  78בלוח ההינדי היא שנת  6שנת , ולוח שנה אסטרולוגי( מולד הירח)

 .הגרגוריאני

. ירהלפני הספ 735בשנת  רומאסופר את השנים החל מייסוד העיר  לוח השנה הרומי

ארבעה חודשים , מתוכם ,השנה הרומית הייתה מורכבת מעשרה חודשי ירח, בתחילה

השנה הרומית . יום 304אורך השנה היה . יום 56יום ושישה חודשים בעלי  59בעלי 

השנה לא . והסתיימה בחורף ,יום השוויון האביביהחלה במולד הירח הראשון שאחרי 

החודש הראשון . מכיוון שלא התבצעה בהם פעילות חקלאית, כללה את חודשי החורף

ולכן הוא קרוי על שם , החודש שבו ניתן להתחיל להלחם ,מרץשל השנה הרומית היה 

ניתן למצוא בשמותיהם של זכר למספור הקדום של החודשים  .מרסאל המלחמה 

נובמבר , (שמונה בלטינית= אוקטו )אוקטובר  ,(לטיניתשבע ב= ספטם )ספטמבר 

ודר המכילים את מספרם הס, (עשר בלטינית= דצם )ודצמבר , (תשע בלטינית= נובם )

 .הקדום של חודשים אלו

 .(שנים 31)ימים  98186מבוסס על מחזור מסובך שנמשך  לוח השנה של המאיה

חמשת . יום 16חודשים בני  98-יום אשר חולק ל 503ה האצטקי הוא בן לוח השנ

כל חודש נקרא לפי תופעת טבע . הימים הנותרים נחשבו לימים מועדים לפורענות

 .שהתרחשה בו או לפי טקס מסוים שבוצע במהלכו

 ,קולומביאנית-פרהה מסואמריקהימים שהיה נהוג ב 106לוח שנה בן  - טונאלפוואלי

 וחולק שרירותית ,הירחאו  השמשלוח השנה לא התבסס על  .אצטקיםבמיוחד בקרב ה

 .ימים 95תקופות בנות  16-ל

, ימים 91בכל חודש , חודשים 91-מבוסס על כך שהשנה מתחלקת ל לוח השנה הבהאי

 .מדי שנה 98-91: בין החודשיםימים  3יש להוסיף 

 חשמל הפגנות בעזה

 משבר חשמל בעזה: אלפים הפגינו נגד חמאס - חדשות

 משבר החשמל בעזה מחריף: הביקוש עולה, האספקה מצטמצמת

  -הפגנות בעזה נגד הפסקות חשמל 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A1_%28%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%98%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%94%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%94%D7%90%D7%99
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4906867,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3221612
https://www.youtube.com/watch?v=yqryGAOk_ow
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 טילרסון רקס תכולל מלחמה

 טראמפ מאותת על שינוי מדיניות מול סין, בבייג'ינג כבר מזהירים

 ארה"ב הודיעה לסין כי תמשיך לפטרל בים סין הדרומי

 בעלות בריתה של ארה"ב מתכוננות בחשש לעידן טראמפ

 תמונות לוויין חשפו: סין הקימה מתקנים רגישים באזור 

 ספינות סיניות התקרבו באופן מסוכן לספינות צי אמריקאיות

 מטבחיים בבית ביקור בנורבגיה ילדים

Children visiting the abattoir in Norway 

 בקפריסין יוון טורקיה שלום

 ארדואן: "יוון נמנעת מהסכם שלום בקפריסין" - חדשות

 

 שראל לא לבד. גם קפריסין רוצה שלום וביטחון - חדשות

 

 פרופורציות - תולדות הסכסוך בקפריסין

 

 

111 

  

 

http://www.maariv.co.il/news/world/Article-567030
http://www.iba.org.il/spokesman/spokesman.aspx?entity=1173104&page=292
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/us-election-2016/.premium-1.3172250
http://news.walla.co.il/item/2986649
http://news.walla.co.il/item/1449142
http://news.walla.co.il/item/1449142
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4907067,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4504755,00.html
http://news.walla.co.il/item/690479
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 האדם חדשות   -  :נושא 2פרק 

 הניאנדרטלי
 תרבותיות הניאנדרטלי האדם

הידען| האדם הניאנדרטלי   

חדשות -כל אחד הוא קצת ניאנדרטל : מחקרים גילו  

האם אבותינו קיימו יחסי מין עם ניאנדרטלים: אהבה קדומה ? 

 DNA תמונות של האדם הניאנדרטלי

האדם המודרני אינו צאצא של האדם הניאנדרטלי: חוקרים  

 

 

http://www.hayadan.org.il/neanderthal-galileo-290612
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4482948,00.html
http://news.walla.co.il/item/2584373
https://www.google.co.il/search?q=%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99+DNA&num=100&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi-uf-ii8HRAhUBJcAKHS7qDDoQsAQITg
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/434/275.html
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 ילדים שיקום חדשות -  :נושא 3פרק 

 המהפכה גמילה  בסין באינטרנט

 הסינית

   סין: כליאה במחנה צבאי לגמילה מהאינטרנט - וואלה! חדשות

 הסינית המהפכה גמילה  בסין באינטרנט ילדים שיקום

 

http://news.walla.co.il/item/1066991
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 הבלונדינית   מונרו מרלין   חדשות  -  :נושא 4 פרק 

 הסודית

 הבלונדינית הסודית

 למה בארה"ב שוב סרט על מרילין מונרו 

 הרומאן הסודי

  - מרלין - סודה של הבלונדינית האגדית

 

 מרילין מונרו: 6 דברים שלא רציתם לדעת עליה

 

 הבלונדינית הסודית: מילון מרילין מונרו השלם

 

 

     

 

 

http://ladywant.info/iw/pages/75674
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000393060
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000393060
http://www.fn1.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%92%D7%93%D7%99%D7%AA
http://xnet.ynet.co.il/win/articles/0,14717,L-3107424,00.html
http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/320/823.html
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 NEW חדשות  -  :נושא 5פרק 

YORKER MAGAZINE FOOTBALL   
 

Does Football Have a Future? 

 

Can Technology Make Football Safer? 

 

NEW YORKER MAGAZINE FOOTBALL   

Soccer's Concussion Crisis - The New Yorker 

 

How Damaged Are N.F.L. Players' Brains 

 

 זעזוע מוח

 

 זעזוע מוח – כיצד נגרם זעזוע מוח ואיך מזהים אותו בהקדם? - נוירולוגיה

 

Concussion-ology: Redefining Sports Concussion  

 

The Concussion Crisis: Anatomy of a Silent Epidemic 

 

Brain Trauma Extends to the Soccer Field - The New York 

 

Soccer's Concussion Crisis - The New Yorker 

 

 

  

http://www.newyorker.com/magazine/2011/01/31/does-football-have-a-future
http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/09/can-technology-make-football-safer
http://www.newyorker.com/news/sporting-scene/cost-header
http://www.newyorker.com/tech/elements/how-damaged-are-n-f-l-players-brains
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A2_%D7%9E%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A2_%D7%9E%D7%95%D7%97
http://www.neurology.org.il/%D7%96%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%95%D7%97/
https://books.google.co.il/books?id=B7-nCgAAQBAJ&pg=PT131&lpg=PT131&dq=Soccer%27s+Concussion+Crisis+-+The+New+Yorker&source=bl&ots=qceHyLDjVO&sig=TJJNK6sWHQLhVlFSTawdrMoBhFQ&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiL-uS3jcHRAhVrAsAKHSrSCnkQ6AEITjAI
https://books.google.co.il/books?id=N9_3BqmvzkIC&pg=PA287&lpg=PA287&dq=Soccer%27s+Concussion+Crisis+-+The+New+Yorker&source=bl&ots=JWD_F_AcWj&sig=toFXjiRsxdMZxEZcFocpSajEMFM&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiL-uS3jcHRAhVrAsAKHSrSCnkQ6AEIRDAG
https://www.nytimes.com/2014/02/27/sports/soccer/researchers-find-brain-trauma-disease-in-a-soccer-player.html
http://www.newyorker.com/news/sporting-scene/cost-header
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 יראה איךחדשות  -  :נושא 6פרק  

 0252 בשנת העולם

 0252 בשנת העולם יראה איך

 היהודים, שנת 0252: והרי התחזית - יהדות

 ... תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך: 0252-0222 - הלשכה

 ... - דו"ח: ב-0202 האיסלאם יהפוך לדת הגדולה ביותר בעולם - אירופה

 

 

 

  

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4701692,00.html
http://www.cbs.gov.il/publications/tec27.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjcgNDvjcHRAhXlCcAKHeA_C18QFgg4MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fnews%2Fworld%2Feurope%2F.premium-1.2607119&usg=AFQjCNEbbVipUHlHU2ZImOEZVIbr0I9K0w&sig2=ZIVlTOP3jHlagGhyRDD7JQ
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 סטטיסטיקה חדשות  -  :נושא 0 פרק 

 בריו האולימפיאדה

  הסטטיסטיקה קבעה: 0 מדליות ישראליות בריו - ספורט 

 טבלת מדליות – וואלה! אולימפיאדה: ריו 0216

 (אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו )0216

 בריו האולימפיאדה סטטיסטיקה

  

 

 

 

  

 

 

http://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=413&docID=187048&lang=HE
http://olympics.walla.co.il/medals
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%96%27%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95_%282016%29
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 העולם הקפת חדשות -  :נושא 8פרק  

 0216  ביאכטה

 0216  ביאכטה העולם הקפת  

 Sir Francis Chichester הקפת העולם הראשונה לשייט בודד

 

  
 

  

 

 

https://iftachkozik.wordpress.com/2009/09/04/sir-francis-chichester/
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 מורגן מישלחדשות  -  :נושא 2פרק  

Michèle Morgan 

  מישל מורגן - סרטים וסדרות 

 חפש את האישה

 תמונות של מישל מורגן

 מישל מורגן
 שחקנית קולנוע

 ניי-סיר-סן, צרפת ,בפברואר 4971 29 :תאריך לידה
 מודון, צרפת ,בדצמבר 7146 20 :תאריך פטירה

  :הורים

 
 

  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Morgan
http://www.edb.co.il/name/n0021120/filmography/
http://www.aplaton.co.il/story_117
http://www.aplaton.co.il/story_117
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0QsAQILQ
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0QsAQILQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDDTEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQBcX7KLJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0Q6BMI7QQoADBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDDTEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQBcX7KLJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0Q6BMI7QQoADBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%A0%D7%99%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A8-%D7%A1%D7%9F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDBTAjMNs4zizbXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeACEgnsgwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0QmxMI7gQoATBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDDTks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAC-iuPQuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0Q6BMI8QQoADBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDDTks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAC-iuPQuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0Q6BMI8QQoADBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9F+%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDBTAjONTEsqC7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwCmwuRxOQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0QmxMI8gQoATBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F+%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDDTksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxQAk2h3SKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0Q6BMI9QQoADBv
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&q=%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9F+%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWzNDDTksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxQAk2h3SKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjhkeLTjsHRAhUZM8AKHTkeBD0Q6BMI9QQoADBv
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 הזמרת דלידה חדשות   -  :נושא 12פרק  

 דלידה: הזמרת האהובה שהפכה לאגדה

 טרגדיה וזוהר"- ניצן אנגלברג מציינת 80 שנים להולדתה של דלידה"

 דלידה לנצח - חייה הדרמטיים של הזמרת שהפכה לאגדה

ִליָדה  שאנסון תזמר ,(4982במאי  1 - 4911בינואר  42; יליוטי'נולדה בשם יולנדה כריסטינה ג) דַּ

 

http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-117208-00.html
http://columbusmusicmagazine.com/2015/01/17/%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%AA-82-%D7%A9%D7%A0/
http://francophilesanonymes.com/dalida/
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 קרוזו אנריקוחדשות  -  :נושא 11פרק  

 ורדי של אאידה

  Enrico Caruso - 'Celeste Aida' from 'Aida' (1911) - YouTube 

 

Enrico Caruso Aida  אאידה קרוזו אנריקו 

יאנו פברוטי נדם'לוצ, גדול הטנורים -קלאסי   

 

היה אחד ( 4974באוגוסט  7 - 4821בפברואר  Enrico Caruso; 25 :באיטלקית)קארוזו  אנריקו

 ."ליצנים"מתוך  Vesti la giubba בביצוע אנריקו קרוזו ... הטנורים המפורסמים ביותר

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QDHnhaDxSmo
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=5&Area=1&ArticleID=5836
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 תוכנותחדשות   -  :נושא 10פרק  

 עצמית בהתאמה דיבור
 שליטה קולית באמצעות טלפון חכם

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8wnOxni6rDU
https://www.youtube.com/watch?v=8wnOxni6rDU
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 חוסאםחדשות  -  :נושא 13פרק  

 מחלות לזיהוי מלאכותי אף חאיק

 אף מלאכותי לאבחון מוקדם ומהיר של מחלת הסרטן 

 אף אלקטרוני לאבחון סרטן על ידי דגימות נשימה

 האף האלקטרוני של חוסאם חאיק | הידען

 בקרוב: אף מלאכותי לזיהוי מחלות

 
 

 

  

 

 

https://www.rambam.org.il/RambamInfo/ADAMMagazine/Issueno10022008/Pages/Artificialnosearlyandrapiddiagnosisofcancer.aspx
https://www.rambam.org.il/RambamInfo/ADAMMagazine/Issueno10022008/Pages/Artificialnosearlyandrapiddiagnosisofcancer.aspx
http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/85.pdf
http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/85.pdf
http://www.hayadan.org.il/husam-haik-electronic-nose-0803092
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-175193-00.html
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 כיצד חדשות -  :נושא 14פרק   

 . היווצרות הוריקן סופות
 

 רוחות הרסניות, הוריקן, טייפון, ציקלון,טורנדו ובליזרד

 התפתחות הוריקנים-סופות טרופיות - תחזית מזג האוויר

 לעצור הוריקן | הידען

 רוחות הרסניות, הוריקן, טייפון, ציקלון,טורנדו ובליזרד

 איך נוצרת סופת הוריקן? - מכון דוידסון לחינוך מדעי

 

 

http://www.ofek-olami.co.il/rec/584-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.israelweather.co.il/page2.asp?topic_id=82&topic2_id=105&sub_topic_id=1
http://www.hayadan.org.il/stop-hurricanes-060508
http://www.ofek-olami.co.il/rec/584-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F
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 ביצי חדשות -  :נושא 15פרק  

 דינוזאורים

 ארבע תגליות מדהימות על דינוזאורים 

Dinosaur egg hatching - YouTube 

 "מדענים רוסים: "גילינו מצבור ביצי דינוזאורים

 בעזרת חידושים טכנולוגיים: 4 דברים מעניינים שגילו על ביצי דינוזאורים

 תמונות של ביצי דינוזאורים

 

 

 

 

http://news.walla.co.il/item/2634422
http://news.walla.co.il/item/2634422
https://www.youtube.com/watch?v=vQ4bUd4ERuY
http://news.walla.co.il/item/2525980
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=EHGEL
https://www.google.co.il/search?q=%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99+%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwirqkk8HRAhVIIMAKHV6UATkQsAQIGQ
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 הבנת חדשות -  :נושא 16פרק  

 הכלב של הפסיכולוגיה

  "השפה האנושית ו"השפה הכלבית

 ?מדוע חשוב להבין את שפתו של הכלב

 

 הבנת התנהגות הכלב

 

 הכלב של הפסיכולוגיה הבנת

 הבנת הפסיכולוגיה של הכלב

Dognition | How Dog Intelligence Works 

 

http://www.amos-shiboli.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA/
http://www.petnet.co.il/articles/1863
http://www.ks-loves-animals.co.il/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91/
http://www.ks-loves-animals.co.il/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91/
http://www.ilaf.org.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91/
http://www.ilaf.org.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%91/
https://www.dognition.com/how-it-works
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ספורט  חדשות - :נושא 17פרק  
להתעמל יום יום אבל אם אין זמן לביצוע טוב פעם  עדיף

 בשבוע מכלל לא

 
  

 

 

 

 


