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 איריסין הורמון  בגוף חום שומן

 סודות השומן החום
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 מזון מהרצפה חדשות -  :נושא 5פרק 

I'm a Doctor. If I Drop Food on the Kitchen Floor, I  

 מחקר חדש: "חוק חמש השניות" על אוכל שנפל לרצפה

 רשימת המקומות הכי מזוהמים בבית שלכם

 ?כיצד נראה מטבח תקני לבית אוכל

BBC - Earth - What really happens to food when you drop it  

Will eating food dropped on the floor make you sick? 

What really happens to food when you drop it on the floor  

Five-second rule 

I'm a Doctor. If I Drop Food on the Kitchen Floor, I  

 ?מהו המקום הכי מזוהם בבית: חיידקים, זהירות  

איפה הכי חשוב : דרך מכונת הקפה ועד הקירות של חדר השימוש, מכיור המטבח

 ?שתנקו אחריכם

   
 

  

 

http://www.nytimes.com/2016/10/11/upshot/im-a-doctor-if-i-drop-food-on-the-kitchen-floor-i-still-eat-it.html
http://www.themarker.com/wallstreet/1.3073985
http://www.mako.co.il/health-magazine/Article-ee0a08bcbddea41006.htm
http://www.mako.co.il/health-magazine/Article-ee0a08bcbddea41006.htm
http://rve.co.il/rve/51/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99/
http://www.bbc.co.uk/earth/story/20160322-what-really-happens-to-food-when-you-drop-it-on-the-floor
http://www.pjstar.com/article/20160524/NEWS/160529648
http://www.bbc.com/earth/story/20160322-what-really-happens-to-food-when-you-drop-it-on-the-floor
https://en.wikipedia.org/wiki/Five-second_rule
http://www.nytimes.com/2016/10/11/upshot/im-a-doctor-if-i-drop-food-on-the-kitchen-floor-i-still-eat-it.html


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 Ross) רוס ים חדשות -  :נושא 6ק פר

sea) 

 (Ross sea) ים רוס

 הדרומי בקוטב רוס ים

 המסעות לחקר אנטארקטיקה 

 חיי הבר באנטארקטיקה

  - כיבוש קוטב דרומי

 ... החיים באוקיינוסים : מחד-תאיים ועד לווייתנים - המרכז לטכנולוגיה

 המזון שרשרת  הדרומי בקוטב רוס ים

  

 

 

http://www.gilihaskin.com/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13124
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13124
http://www.damada.co.il/topics/explorers/db/south_pole/south_pole.shtml?item=south_pole&year=1911
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5219
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 פרס  דילן בובחדשות  -  :נושא 7פרק 

 נובל

 ?מה עושה את בוב דילן לראוי לפרס נובל לספרות

 הארץ -פרס נובל  -בוב דילן זכה בפרס נובל לספרות 

 כל אלבומי בוב דילן/ עודד רגב - מוסיקה נטו

 Angelfire - רשימת תרגומי דילן

 שירים שנכתבו ע"י בוב דילן - שירונט

 םלשירי הביצועים מיטב: בעברית דילן בוב

 The Times They Are A-Changin' - Bob Dylan 
https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ 

Bob Dylan - The Best Of 
watch?v=MLmy2dxD0KMhttps://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

  

 

 

http://bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1214070
http://www.haaretz.co.il/news/nobel/1.3093957
http://www.musicaneto.com/news/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%91-%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93-%D7%A8%D7%92%D7%91/
http://www.angelfire.com/blues/hebrewdylan/dylanwithindex.htm
http://shironet.mako.co.il/artist?type=works&lang=1&prfid=179
https://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ
https://www.youtube.com/watch?v=MLmy2dxD0KM
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 מוסלמי מיעוט חדשות  -  :נושא 8פרק 

 בסין
 .הְחווֵי האויגורים  בסין מוסלמי מיעוט

 ,סיןב מוסלמיאתני  מיעוטהם  (Huízú :יין-פין ;回族 :סינית)ואי 'הְחווֵי או ח

 

 לחיות עם האסלאם

 מחוז שינג'יאנג בסין

 

  

 

  

 

 

http://moreshet-morocco.com/?cat=338
http://forum.lametayel.co.il/forum_msg/goto-3611412
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 לקות שפה חדשות -  :נושא 9פרק 

 לקות שפה

 ?הפרעות שפה אצל ילדים - כיצד מאבחנים לקות בשפה

 והקשר שלה להפרעת קשב (SLI) לקות שפתית

 ילדים של  דיבור ליקויי

 ?קושי בדיבור- מולד או נרכש

 עיכוב התפתחותי אצל תינוקות וילדים – בעיות התפתחותיות ודרכים

 

 סימנים לבעיות התפתחותיות אצל ילדים3-15

 

 ?הפרעות שפה אצל ילדים - כיצד מאבחנים לקות בשפה

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%94
http://www.pediatrics.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=950
http://www.drfluency.com/%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9/
http://www.iaawh.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA/
http://www.0-15.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93/
http://www.pediatrics.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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 משפטיחדשות  -  :נושא 13פרק 

 שנים 76  נירנברג

  משפטי נירנברג הנוספים

 הנאצים האכזריים ביותר

 ניסויים רפואיים בבני אדם - דעת

 דריכלות הרייך השלישי - אדריכלות ישראלית

 העם היהודי לפני השואה ולאחריה

  
 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=15021
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=15021
http://www.daat.ac.il/daat/refua/encyc/nisuyim.htm
http://www.aiq.co.il/gallery/1390727137.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/haam-2.htm
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  פטרי פראוקהחדשות  -  :נושא 11פרק 

 באירופה קיצוניות

 פראוקה פטרי

 מיתוג חדש לימין הקיצוני בגרמניה: אנטי מוסלמים 

 גרמניה: בין שיבת הפשיזם לרפובליקה איסלאמית

 השתקת המואזין ואיסור חבישת חיג'אב: הימין הגרמני נגד האסלאם

 מפלגות בגרמניה

 הפוליטיקה הגרמנית סובלת מטראומה של אשמה"

 מדינה אחר מדינה: ימין קיצוני מתחזק באירופה - חדשות

 באירופה קיצוניות  פטרי פראוקה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99
http://www.newsjs.com/il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D/dAL6t1Pewa4Ax2M/
http://www.20il.co.il/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E/
http://news.walla.co.il/item/2957557
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4782202,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4807630,00.html

