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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 פיקו-ייקסס הסכם

 פיקו -הסכם סייקס 

במאי  42-י סודי בין צרפת ובין בריטניה שנחתם בּפיקֹו הוא הסכם מדינ-הסכם ַסייְקס

ושארל  ,נציג משרד החוץ הבריטי, מארק סייקס: על ידי נציגי שתי הממשלות 4942

 . נציג משרד החוץ הצרפתי, פיקו-'ורז'פרנסואה ז

מטרת ההסכם הייתה לקבוע את אזורי השליטה של שתי המעצמות בשטחי האימפריה 

 אחר סיום מלחמת העולם הראשונהמאנית במזרח התיכון ל'העות

 

 הסכם סייקס פיקו - ייצור ידע

 (Sykes-Picot) ּפיקֹו-ַסייְקסהסכם 

 

 נתניהו: הסכם סייקס פיקו שעיצב לפני כמעט 111 שנה את הגבולות

 יצירתה של "ארץ - ישראל המאנדאטורית" : חלק

 הסכם סייקס-פיקו - יוניונפדיה

 פרידה מסוריה, פרידה מסייקס-פיקו

 ביי ביי סייקס-פיקו - אודיסאה

  - שנים להסכם סייקס-פיקו 100

 מה זה הסכם סייקס פיקו? )הגדרה ( - סטיפס

 

111 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%20-%20%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95
http://www.ידע.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95/
http://www.93fm.co.il/radio/118726/
http://lib.toldot.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11073
http://he.unionpedia.org/i/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95
http://tripeilat.blogspot.com/2015/10/blog-post_12.html
http://odyssey.org.il/227434
http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2016/05/sykes-picot-conference-agenda-Hebrew-web-02may2016-copy.pdf
http://www.stips.co.il/ask/3376536/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%94
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 נדר'טרנסג זה מהחדשות   -  :נושא 2פרק  

 טרנסג'נדרים בזוגיות

 ?מה עושה אישה טרנסג'נדרית בכלא לגברים

 זכויות טרנסג'נדרים - האגודה לזכויות האזרח

 טרנסג'נדר: הגיע הזמן שתכירו | שירותי בריאות כללית אישה טרנסג'נדרית זכויות

יְִהיֶה ְכִלי ֶגֶבר ַעל .... ל קשת רחבה של זהויות שקשורות לתחושות ולהתנהגויות שאינן הוא מונח הכול נדר'טרנסג

ה הוְֹלא יְִלַבׁש ֶגֶבר ִשְמַלת  ִאשָּׁ  נדרית'טרנסג אישה 'ִכי תֹוֲעַבת ה ִאשָּׁ

 נדר'טרנסג זה מה

 

http://news.walla.co.il/item/2846639
http://www.mako.co.il/pride-news/global/Article-12b497adf7ba151006.htm?Partner=facebook_comments&fb_comment_id=1014772111897857_1016337471741321
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/12/tmunat2014ch10.pdf
http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/explaining_transgenders.aspx
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    טראמפדונלד  חדשות -  :נושא3 פרק 
 טראמפדונלד 

  - דונלד טראמפ

 לחסל את אובמה: המשרת המיתולוגי של טראמפ

 

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4802444,00.html
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 מהגרים סקנדינביות שותחד -  :נושא 4פרק 

 העבודה בשוק הגברים סקנדינביות

 שבדיה מחפשת פתרון פייסני למשבר ההגירה - וואלה! חדשות .

 האם מבצר אירופה יחזיק מעמד? - מידה

 האם הסוציאליזם הסקנדינבי באמת עובד? | קיוונים

 ... מהגרים מוסלמים עם ילדות... - מחריבים את בג"ץ הִמְתי

 עבודה ורווחה, המודל הסקנדינבי

 היהודים בארצות הסקנדינביות / דוד מלכיור

 סקנדינבים פוחדים מפליטים: "מה יישאר מגן העדן שלנו?" - חדשות

 העבודה בשוק הגברים מהגרים סקנדינביות

       

 

 

http://news.walla.co.il/item/2925389
http://mida.org.il/2015/09/16/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93/
http://kivunim.org.il/wp/?p=433
https://www.facebook.com/Saving.AyeletHaShachar/posts/779761898790388
https://www.itu.org.il/?CategoryID=1252&ArticleID=10130
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/hayehudim-2.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4766845,00.html
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 צרפת ישראלחדשות  -  :נושא 5פרק  

 ... אחרי שצרפת איימה להכיר בפלסטין, ישראל דחתה את יוזמתה

 מבזקים -מחלקת המדינה סירבה להתחייב שקרי יקח חלק בוועידת השלום שיוזמת צרפת 
 משבר ביחסים: ישראל דחתה את יוזמת השלום הצרפתית

    
 

  

 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2834408
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/527475
http://news.walla.co.il/item/2930202
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 5115 יער שרפותחדשות  -  :נושא 6 פרק 

 אסונות טבע: שריפות גדולות בהסטוריה

 שריפות ענק בקליפורניה: אלפים פונו, מאות מבנים נהרסו

 שריפות יער - בעיה עולמית - ישראל - מסע אחר

 השריפה הגדולה של שיקגו

 שריפות אינן קורות, הן נגרמות

 השריפות הגדולות והקטלניות בהיסטוריה

   

 

  

 

 

http://emergment.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html
http://news.walla.co.il/item/2889900
http://www.masa.co.il/article/1308/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A8---%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%92%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%92%D7%95
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5236
http://www.mako.co.il/men-magazine/firepower/Article-6bb24436b38bc21004.htm
http://www.mako.co.il/men-magazine/firepower/Article-6bb24436b38bc21004.htm
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 אפרו היסטוריהחדשות  -  :נושא 7פרק  

 אמריקאית
 השתלבות המהגרים האפריקאים בארצות הברית

Anacostia Community Museum 

 היסטוריה אפרו-אמריקנית היא היסטוריה אמריקנית

 ... תוצאות שליליות של משבר הזהות בקרב הנוער האפרו-אמריקאי

 עבדות בארצות הברית 

 ספרות אפרו-אמריקאית

 אפרו-אמריקאים

 אמריקאית אפרו היסטוריה
  

 

 

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2685969
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2685969
http://anacostia.si.edu/
http://www.amara.org/bg/videos/5sGfzTXbcN2Z/he/844502/
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/3041z-peretti.doc
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%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%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%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%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D
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 הבחירות באמריקה חדשות  -  :נושא 8פרק  
trump will be president 

13 Reasons Why Donald Trump Will Make the Best 

Is Donald Trump likely to win the 2016 election? 

Donald Trump for President: What Are the Chances 

 למה טראמפ מטלטל את הרפובליקנים

 טראמפ דוהר קדימה: גייס את תמיכת כריסטי - חדשות

 טראמפ מנצח נגד כל הסיכויים

 

  

 

  

 

 

http://todaysinfo.net/13-reasons-why-donald-trump-will-make-the-best-president-ever/
https://www.quora.com/Is-Donald-Trump-likely-to-win-the-2016-election
http://www.investopedia.com/articles/investing/111615/current-probabilities-donald-trump-president.asp
http://mida.org.il/2015/12/20/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/
http://mida.org.il/2015/12/20/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4-%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4771324,00.html
https://www.facebook.com/trumpwhiteblue/videos/471809903020007/
https://www.facebook.com/trumpwhiteblue/videos/471809903020007/
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 ברזילחדשות   -  :נושא 9  פרק
 דילמה רוסף

 נשיאת ברזיל

רוסף היא הנשיאה הנוכחית של . דילמה ואנה רוסף היא כלכלנית ופוליטיקאית הפעילה במפלגת הפועלים של ברזיל

והייתה לאישה הראשונה בברזיל בתפקיד , מונתה לראש מטה נשיא ברזיל לואיז אינסיו דה סילבה 5002ביוני  .ברזיל

 ויקיפדיה .זה

 Dilma Rousseff | Últimas Notícias | EL PAÍS Brasil 

 

  

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A3
http://brasil.elpais.com/tag/dilma_rousseff/a/
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 bomb fromחדשות   -  :נושא 11  פרק

ww2 found  פצצות 

Bomb Sight - Mapping the World War 2 London Blitz Bomb 

Five more unexploded World War II bombs discovered i 

Dilma Rousseff | Últimas Notícias | EL PAÍS Brasil 

  
 

  

http://bombsight.org/
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/five-more-unexploded-world-war-11042077
http://brasil.elpais.com/tag/dilma_rousseff/a/
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 דלאנו פרנקלין חדשות -  :נושא 11פרק  

 רוזוולט
 אנו רוזוולטפרנקלין דל

 נשיא ארצות הברית לשעבר

והיה היחיד מכל  1945 - 1933רוזוולט כיהן בין השנים . של ארצות הברית 25-פרנקלין דלאנו רוזוולט היה נשיאה ה

לחוקת ארצות  55-מצב שגרר בעקבותיו את התיקון ה, נשיאי ארצות הברית שנבחר לנשיאות ארבע פעמים ברציפות

 ויקיפדיה .הברית

 ארצות הברית, ניו יורק , ,2885Hyde Parkבינואר  30 :תאריך לידה

 ארצות הברית, יה'ורג'ג , ,2492Warm Springsבאפריל  12 :תאריך פטירה

 (1945) הארי טרומן ,(1945–1941) הנרי וולאס ,(1941–1933) ון גארנר'ג :סגני נשיא

 עוד ,(2492–2422)נשיא ארצות הברית  :תפקידים קודמים

 פרנקלין דלאנו רוזוולט   

 

" אלא רק של דמיונם, בני אדם אינם שבויים של גורלם ." 

כיהן בתפקיד בין  .בינואר 2885 - 25 באפריל 2492(, נשיאה ה־25 של ארצות הברית 30) פרנקלין דלאנו רוזוולט

והיה היחיד מכל נשיאי ארצות הברית שנבחר ארבע פעמים ברציפות 2492-2422השנים  . 

 

 "המגבלות היחידות בבניית המחר הם הספקות של היום." 
 " אין לו היגיון ואינו מוצדק אשר , פחד שאין לו שם -היחיד שעלינו לפחד ממנו הוא הפחד עצמו הדבר

 ".משתק את המאמצים שלנו להתקדם
 " הטעויות המקריות של ממשלה החיה ברוח של צדקה עדיפות על ההזנחות התמידיות של ממשלה

 ".הקפואה בקרח אדישותה
 " ערכים חברתיים אצילים יותר מאשר רווח כספי גרידאהמדד לתהליך השיקום הוא האופן בו ניישם  ." 
 " והריגוש של מאמץ יצירתי, אלא בחדוות ההישג, האושר אינו טמון בהחזקת כסף ." 
 " שמחת העבודה אסור שתישכח במרדף המטורף אחרי רווחים בני חלוף." 

 ".את אחינו בני האדםאלא לשרת את עצמנו ו, הגורל האמיתי שלנו הוא לא להיות נתון תחת שליטת אחרים"

 ".עושר חומרי אינו מדד להצלחה"

 ".הורסת את עצמה –אומה שהורסת את אדמתה "

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5ABDLE4EkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI5QQoADBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5ABDLE4EkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI5QQoADBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACsyqq4su0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgAjt_QfLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI5gQoATBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACsyqq4su0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgAjt_QfLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI5gQoATBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNCSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEAixOTJy0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI6QQoADBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNCSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEAixOTJy0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI6QQoADBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACs4oqTUq05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAndiSOzcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI6gQoATBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACs4oqTUq05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAndiSOzcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI6gQoATBt
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNDSyk620k_PL0stystNzSvRLy2OLyhKLc5MAXKsyjKTUxXgXADZOsSWOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI7QQoADBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNDSyk620k_PL0stystNzSvRLy2OLyhKLc5MAXKsyjKTUxXgXADZOsSWOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI7QQoADBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=john+nance+garner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACs3Iryyu0tLKTrfTT88tSi_JyU_NK9EuL4wuKUoszU4Acq7LM5FQFOBcAJQoy0EIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI7gQoATBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=john+nance+garner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACs3Iryyu0tLKTrfTT88tSi_JyU_NK9EuL4wuKUoszU4Acq7LM5FQFOBcAJQoy0EIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI7gQoATBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99+%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACs3IrK8q1tLKTrfTT88tSi_JyU_NK9EuL4wuKUoszU4Acq7LM5FQFOBcARpp3_EIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI7wQoAjBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99+%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFACs3IrK8q1tLKTrfTT88tSi_JyU_NK9EuL4wuKUoszU4Acq7LM5FQFOBcARpp3_EIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI7wQoAjBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99+%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFDiBLEsk9JNcrS0spOt9NPzy1KL8nJT80r0S4vjC4pSizNTgByrsszkVAU4FwCAUZhXQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI8AQoAzBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99+%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstFDiBLEsk9JNcrS0spOt9NPzy1KL8nJT80r0S4vjC4pSizNTgByrsszkVAU4FwCAUZhXQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0QmxMI8AQoAzBu
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNDSzk620k_PL0stystNzSvRL8jPySzJTM5MzLMqKEoty8wvLVYoyC8GiuXnAQBenZX5OQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI8wQoADBv
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNDSzk620k_PL0stystNzSvRL8jPySzJTM5MzLMqKEoty8wvLVYoyC8GiuXnAQBenZX5OQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q6BMI8wQoADBv
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNDSzk620k_PL0stystNzSvRL8jPySzJTM5MzLMqKEoty8wvLVYoyC8GiuXnAQBenZX5OQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q44YBCPQEKAEwbw
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95+%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98+%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MKqstNDSzk620k_PL0stystNzSvRL8jPySzJTM5MzLMqKEoty8wvLVYoyC8GiuXnAQBenZX5OQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjdyJPq99jMAhWSDRoKHTYIDg0Q44YBCPQEKAEwbw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 ".אלא שהן לא למדו לצעוד קדימה, שמרן הוא אדם בעל שתי רגליים בריאות לחלוטין"

 ".אלא רק של דמיונם, בני אדם אינם שבויים של גורלם"

 ".הגלגל הרופף בעגלה עושה את הרעש הכי גדול"

לדור זה . מדורות אחרים נדרש הרבה. לחלק מן הדורות ניתן הרבה. ישנו מעגל מסתורי בכל הנוגע לאנושות"

 ".של אמריקנים יש מפגש עם הגורל

 ".רק אופטימיסט טיפש יכול להכחיש את המציאות הקשה של הזמן הזה"

ההיגיון הפשוט אומר . קש ונועזניסיון עי, המדינה דורשת, ואם אני חש נכון את מצב רוחה, המדינה צריכה"

 ".נסה משהו, אך מעל הכול. הודה בכך באומץ ונסה אחרת, אם היא נכשלת. לבחור שיטה ולנסותה

אך לאחר שההחלטה מתקבלת היא מושמעת לא , הדמוקרטיה שלנו אולי מקבלת החלטות באיטיות רבה"

 ".מחייבת את כולנו היא. אלא בקולם של מאה ושלושים מליון איש, בקולו של אדם כלשהו

מאמריקה הם יקבלו טנקים ורובים ותחמושת וציוד . הם זקוקים לטנקים ורובים ותחמושת וציוד מכל הסוגים"

 ".מכל הסוגים

ארצות הברית של אמריקה הותקפה בגלוי , יום שייזכר לדיראון עולם, 4914השבעה בדצמבר , אתמול"

נאום הכרזת המלחמה יום לאחר ההתקפה על ~ ." ימפריה היפניתובמכוון על ידי כוחות אוויריים וימיים של הא
 .פרל הארבור

 ".עדיף למות על רגלינו מלחיות על ברכינו"

אלא אנו משתמשים בהם כיסודות , בתקווה ובצדקה אידיאלים בלתי ניתנים להשגה, אנו לא רואים באמונה"

 ".מוצקים של אומה הנלחמת למען החופש בתרבות מודרנית
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 הנתונים זייפניחדשות   -  :נושא 15פרק  

 המכוניות של
 יו"ר פולקסווגן: פרשת זיוף הנתונים עלולה לאיים על קיומה של החברה 

 ,זיוף נתונים התגלה במאות אלפי כחלי רכב של חברת מיצובישי

 מיצובישי והונאת צריכת הדלק – העלילה מסתבכת - אוטו

  - נשיא מיצובישי: זיוף נתוני צריכת הדלק - מאז 1991 - חדשות

  (מכוניות )סרט

 המכוניות של הנתונים זייפני
 

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2744211
http://glz.co.il/1087-80737-HE/Galatz.aspx
http://www.auto.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-33501-%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%AA-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99.aspx
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1186518
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%28%D7%A1%D7%A8%D7%98%29
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 חדשות פייזר למוות -  :נושא 13פרק  

 פייזר עומדת למשפט בניגריה בגין גרימת מוות של 11 ילדים ב-1996 

 פייזר הפסיקה פיתוח תרופה לכולסטרול עקב מספר מקרי מוות גבוה

 

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1445246
http://www.themarker.com/wallstreet/1.346601
http://www.themarker.com/wallstreet/1.346601
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 איירבוס חדשות -  :נושא 14פרק  

A400M 

  A400Mאיירבוס

 A400Mאיירבוס 

 דגם מטוס

 ,EADS פרופ מתוצרת חברת הבת של-אטלס הוא מטוס תובלה צבאי בעל ארבעה מנועי טורבו A400M איירבוס

 5022בדצמבר  22-התקיימה ב, 5008ה של המטוס שתוכננה בתחילה להיערך בשנת טיסת הבכור .איירבוס מיליטרי

 ויקיפדיה .הזמנות משמונה מדינות 279למטוס  .ספרד, במפעל איירבוס שבסביליה
 

 

 העוף בשר חדשות -  :נושא 15פרק  
 

 בשר עוף 

 אשליית העוף: מזוהם, ללא ברזל ואולי מסרטן - בריאות

 ?בקר או עוף: איזה בשר יותר בריא לאכול

 

דמיטרי  חדשות -  :נושא 16פרק  

 'שוסטקוביץ
 'דמיטרי שוסטקוביץ

 22-הסימפוניות ו 22יצירותיו הגדולות הן . היה מלחין רוסי בתקופה הסובייטית' שוסטקוביץ' דמיטרי דמיטרייביץ

 ויקיפדיה .רביעיות המיתרים שלו. מאז מותו, תגובתו לחיים במשטר הסובייטי שנויה במחלוקת פוליטית ומוזיקלית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A1_A400M
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A1_A400M
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A1_A400M
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%A3
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4466418,00.html
http://www.milouoff.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/43-%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%95-%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
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 יצירות

 

Symphony No. 7 

 

 

Symphony No. 5 

 

 

Lady Macbeth of the Mtsensk District 

 

 

Suite for Jazz Orchestra No. 2 

 

 

Symphony No. 10 

 
 

 'דפי שוסטקוביץ

  'ליאונרד ברנשטיין על שוסטקוביץ

  רביעיות המיתרים -' שוסטקוביץ 

  רביעית ברודסקי, 4' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  אמרסוןרביעית , 411אופוס , 46' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית אמרסון, 418אופוס , 41' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית אמרסון, 416אופוס , 41' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית אמרסון, 411אופוס , 45' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית ברודסקי, 1' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית בורודין, 81אופוס , 1' יתרים מסרביעית מ -' שוסטקוביץ

  רביעית קרונוס, 441אופוס , 8' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית אמרסון, 447אופוס , 9' רביעית מיתרים מס -' שוסטקוביץ

  רביעית אמרסון, 448אופוס , 41' רביעית מתרים מס -' שוסטקוביץ

  הסימפוניות -' שוסטקוביץ

  צח על תזמורת מערב גרמניהרודולף ברשאי מנ, הסימפוניות -' שוסטקוביץ

  LSO -ברנרד הייטינק וה, 41' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  השטאטקפלה של דרזדן, הרברט פון קראיאן, 41' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  זמורת פילדלפיהמאריס יאנסונס ות, 41' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27+%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlSCs7Tks5Ot9HNLizOT9ZPzcwvyi1OLrCCMzJLM_LxiAEsSI903AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQMQjpBCgAMG0
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27+%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlSCs7Tks5Ot9HNLizOT9ZPzcwvyi1OLrCCMzJLM_LxiAEsSI903AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQMQjpBCgAMG0
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+7&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLPSjaoytPic83ML8otTi0Lyw_OLsgHB5tJ6JwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I7AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+7&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLPSjaoytPic83ML8otTi0Lyw_OLsgHB5tJ6JwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I7AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+7&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLPSjaoytPic83ML8otTi0Lyw_OLsgHB5tJ6JwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I7AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLMKCszTtfic83ML8otTi0Lyw_OLsgHwjUjNJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I7gQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLMKCszTtfic83ML8otTi0Lyw_OLsgHwjUjNJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I7gQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLMKCszTtfic83ML8otTi0Lyw_OLsgHwjUjNJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I7gQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=lady+macbeth+of+mtsensk&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLOqijLitfic83ML8otTi0Lyw_OLsgE2R1pTJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I8AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=lady+macbeth+of+mtsensk&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLOqijLitfic83ML8otTi0Lyw_OLsgE2R1pTJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I8AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=lady+macbeth+of+mtsensk&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLOqijLitfic83ML8otTi0Lyw_OLsgE2R1pTJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I8AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27+suite+for+jazz+orchestra+no.+2&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLGSDA1TTLT4nPNzC_KLU4tC8sPzi7IB2nMd3ycAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I8gQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27+suite+for+jazz+orchestra+no.+2&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLGSDA1TTLT4nPNzC_KLU4tC8sPzi7IB2nMd3ycAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I8gQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27+suite+for+jazz+orchestra+no.+2&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLGSDA1TTLT4nPNzC_KLU4tC8sPzi7IB2nMd3ycAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I8gQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+10&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLMKKgvztPic83ML8otTi0Lyw_OLsgEVWEzGJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I9AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+10&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLMKKgvztPic83ML8otTi0Lyw_OLsgEVWEzGJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I9AQwbQ
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&q=shostakovich+symphony+10&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MErONlTiBLMKKgvztPic83ML8otTi0Lyw_OLsgEVWEzGJwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi0z4_--djMAhXKvRoKHWsJCOkQxA0I9AQwbQ
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/-bernstein_shostakovich
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/1_brodsky
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/12
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/13emesrson
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/14
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/15_emerson
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/3_brodsky
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/4borodin_q
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/8_kronos
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/9
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/quartetes/10
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/barshai
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/10_haitink_lso
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/10_karajan_statkapele
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/10
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  רוגם   באת   גם   בפייסבוק
 

  'רוסטרפוביץ, 44' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  איבגני מראווינסקי, "4947השנה " 46' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  'מטילאב רוסטרפוביץ, "4947השנה ", 46' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  ברנרד הייטינק ותזמורת הקונצרטחבאו" באבי יאר" 41' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  גנדי רוזדסבנקי, "במאי 4-ה" 1' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  הייטינק - 1' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  NYPO, 1979-ברנשטיין ןה , 5' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  יורק-ליאונרד ברנשטיין והתזמורת הפילהרמונית של ניו, 5' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  לןקוב ותזמורת מערב גרמניה מק'סימיון ביצ, 5' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  4914 -הקלטה מ, NBC-ארתורו טוסקניני ותזמורת ה, "לנינגרד" 7' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  'רוסטרפוביץ, "לנינגרד", 7' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  איבגני מרווינסקי והתזמורת הפילהרמונית של לנינגרד, 8' מססימפוניה  -' שוסטקוביץ

  'מטיסלב רוסטרפוביץ, 8' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  ליאונרד ברנשטיין, 9' סימפוניה מס -' שוסטקוביץ

  גנדי רוזדסוונסקי, "וקטוברא" 6' סימפוניה מס-' שוסטקוביץ

  קיריל קונדרשין ותזמורת הקונצרטחבאו, 1' סימפוניה מס-' שוסטקוביץ

  וקונדרשין' שוסטקוביץ

  קיריל קונדרשין, 4' סימפוניה מס -'שוסטקוביץ

  רטי לפסנתר'הקונצ -' שוסטקוביץ

  וספה אנדלורו'ג, 4' רטו לפסנתר מס'קונצ -' שוסטקוביץ

  'שוסטקוביץ, 4' רטו לפסנתר מס'קונצ -' שוסטקוביץ

  חמישיית הפסנתר -' שוסטקוביץ

  ריכטר ורביעיית בורודין, חמישיית הפסנתר -' שוטקוביץ

  אז'סוויטות ג -' שוסטקוביץ

  שלישיות הפסנתר -' שוסטקוביץ

https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/11rostrapovich
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/12_evgeny-mravinsky
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/12rostrapovich
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/13_haitink_rco
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/3_gennadi-rozhdestvensky
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/synphony_4_haitink
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/1979_bernstein
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/5_bernstein
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/5_bychkov
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/7_toscanini
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/swstqwbyz---sympwnyh-ms-7-lnyngrd-rwstrpwbyz
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/8_mravinsky
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/8_rostropovich
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/bernstein9
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/gennady-rozhdestvensky_2
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/kondrashin_4
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/kirill-kondrashin
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/symphonies/kondrashin_1
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/piano_concerto
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/piano_concerto/1_andaloro
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/piano_concerto/swstqwbyz---qwnz-rtw-lpsntr-ms-1-swstqwbyz
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/piano_quintet
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/piano_quintet/sviatoslav-richter-and-the-borodin
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/jazz_suites
https://www.sites.google.com/site/classicisrael/home/shostakovich/trios
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  רוגם   באת   גם   בפייסבוק
 

טרנד חדש  חדשות -  :נושא 17פרק  

 טיפים מסעדות ללא :ב"ארהב

 תשר )טיפים( פסקי דין שונים - שי"ל

 תשר למלצר אינו חלק משכר עבודה - גיא ויצ'לבסקי

 ?לא כולל שירות: למה אנחנו משאירים טיפים

 טיפ למעסיק: כל שיטות המסעדות לא לשלם למלצרים

 טיפים - מעמדו של התשר

 טרנד חדש בארה"ב: מסעדות ללא טיפים - חדשות

 

 זיהום רמת חדשות -  :נושא 18פרק  

 המפותחות המדינות האוויר

 מהי העיר המזוהמת ביותר בעולם? | ישראל היום

 המקום המזוהם ביותר בעולם: רחוב אוקספורד בלונדון 

 הערים המזוהמות בעולם, ואלה שלא יודעות שהן כאלה

 המקומות המזוהמים ביותר בעולם

 ... ארגון הבריאות העולמי: ישראל - מהמזוהמות בעולם; אשקלון

 המפותחות המדינות האוויר זיהום רמת

http://shil.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=1282&cid=4
http://www.lawyers-firm.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/%D7%AA%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,381,209,68101,.aspx
http://www.haaretz.co.il/food/1.1811724
http://www.restpro.co.il/m186/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A8.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4508954,00.html
http://www.israelhayom.co.il/article/154519
http://www.themarker.com/1.2371567
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2795703
http://www.mako.co.il/travel-world/magazine/Article-4615ed636ca9e21006.htm
http://www.mako.co.il/travel-world/magazine/Article-4615ed636ca9e21006.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4517136,00.html
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  רוגם   באת   גם   בפייסבוק
 

 

 התרופה חדשות -  :נושא 19פרק  

 הנכונה

 שימוש נכון בתרופות נגד דיכאון

 פייזר תנסה לאתגר את טבע עם גרסה גנרית גם לקופקסון

 כדי שתקבל את התרופה הנכונה

 גדעון עשת: התרופה הנכונה

 צעדי זהירות: 9 כללים חשובים לקבלת התרופה הנכונה - בריאות

 הנכונה התרופה

 

 את נושא מי חדשות -  :נושא 20פרק  

 רפואיים רובוטים הסכין
 אוטונומיים רפואיים רובוטים

 רובוטים ברפואה 

 רובוט לניתוח אוטונומי של רקמות רכות רשם הצלחה בניסויים בחזירים 

 

 מוסר רפואי של רובוט | ישראל היום

 סכנת ניתוחי הרובוט: 144 מקרי מוות ומעל אלף פצועים - בריאות

 ניתוח באמצעות רובוט באמת יעיל יותר? - בריאות

Space Pearl Harbor Video on Vimeo 

 

https://www.rambam.org.il/RambamInfo/ADAMMagazine/Issueno7042007/Pages/ProperUseOfAntiDepressionDrugs.aspx
https://www.rambam.org.il/RambamInfo/ADAMMagazine/Issueno7042007/Pages/ProperUseOfAntiDepressionDrugs.aspx
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001058057
http://www.doctorsblog.co.il/?p=743
http://www.doctorsblog.co.il/?p=743
http://gidioneshet.blogspot.com/2012/03/blog-post_896.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2931425,00.html
http://www.hayadan.org.il/category/technology/computing_and_robotics/robotics/medical_robots/
http://www.hayadan.org.il/category/technology/computing_and_robotics/robotics/medical_robots/
http://www.hayadan.org.il/supervised-autonomous-in-vivo-robotic-surgery-on-soft-tissues-is-feasible-1005163
http://www.israelhayom.co.il/article/88871
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4683926,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4512689,00.html
https://vimeo.com/136151539

