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 האנוש בן חדשות  השבוע -נושא:  1פרק 

 הבא
NATIONAL GEOGRAPHIC NEXT HUMAN 

 

How Humans Are Shaping Our Own Evolution - National 

 

 

 עתיד האקליםחדשות  -  נושא: 2פרק  

Climate Change - National Geographic 

 האקלים על םיהמשפיע גורמים הים פני
 המפה המפתיעה: כך ייראה העולם אחרי שכל הקרחונים יימסו 

 

 כך ייראה העולם כאשר הקרחונים יימסו - כלכליסט
 

 איך התחממות כדור-הארץ תגרום להקפאת העולם? | הידען
 

 כך יראה העולם בעוד 100 שנה

 הכל נמס: התחממות כדוה"א עושה רע לגרינלנד

 גרינלנד: קרחון ענק )75מ גובה( שקרס עשוי להעלות את גובה

 הקרחונים הנמסים בגרינלנד מאיימים לחשוף מתקן גרעיני סודי 
 

 החוף ערי ימסו הקרחונים כאשר

 אז מה יקרה אם כל הקרחונים )הצפים( ימסו? | צדפים על שפת הים
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 ... | יום כדור הארץ | שעת כדור הארץ | התחממות גלובלית | גזי חממה
www.tashtiot.co.il/2010/04/22/ הארץ-כדור-שעת / 

 

 האקלים  2017 אפריל 22

 

 אקלים של הכחשה - עיתונות
 

 דעה: טראמפ מבצע טיפול בהלם למדע ולסוכנויות הסביבתיות 
 

 החממה ואפקט האקלים של פוליטיקה
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   המינים מגוון חדשות  -  נושא: 3פרק  

 אקלים שינויי
 אקלים שינויי הכחשת המינים מגוון

 שטפונות בצורות ותופעות טבע קיצוניות ואפילו אלימות: השפעת האדם 
 

 השפעת שינוי אקלים על מערכות טבעיות
 

 לשנות את העתיד - טבע
 

The Black Butterfly Effect אפקט הפרפר השחור 
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 שינויי השפעתחדשות  -  נושא: 4 פרק 

 מתחדשות אנרגיות על האקלים

    

 גרינפיס ישראל - Greenpeace Israel | ?מהי אנרגיה מתחדשת    

 
 – השפעות ההתחממות העולמית על המזרח התיכון

 

 מתחדשות אנרגיות על האקלים שינויי השפעת

 השפעת שינוי אקלים על מערכות טבעיות
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 של אבולוציהחדשות  -  נושא: 5פרק 

 ההיסטוריה במהלך האדם
  היסודות הכלכליים באבולוציה של האדם

 ההיסטוריה והאבולוציה של התזונה האנושית

 משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

 מזון במהלך ההיסטוריה. איך השתנו מנהגי האוכל של בני אדם 

 | תורת האבולוציה - התפתחות החיים, מוצא האדם וזיקתו אל הטבע

 קיצור תולדות האנושות
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מוחו של האדם חדשות   -  נושא: 6פרק 

 והתפתחותו

Scientific American Mind 
  המוח המדהים של מתבגרים - סיינטיפיק אמריקן ישראל

 

Scientific American Mind INFLUENCE 

 האם המוח האנושי לא סיים להתפתח? | הידען
 

 הגידול בנפח המוח באבולוציה של המין האנושי 
 

 אבולוציה של האדם
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עתיד המים  חדשות  -  שא:נו 7פרק 

 העולמי
water | Popular Science 

 

 לכתך אחרי במדבר - מדבריות סביב העולם | למטייל
 העולם על מאיים המידבור

 המידבור מאיים על ישראל - משרד החינוך
 

 התחממות כדור הארץ והשפעותיה על מדינת ישראל
 

 משבר המים העולמי
 

 לרעב בקרוב להפוך עלול ימינו של המים משבר

popular science  WATER SPACE 

 Crop Water Stress Index? הבא לאסון מתכונן העולם איך

Crop Water Stress Index 
 

 איך העולם מתכונן לאסון הבא? | הידען
 

 מחסור במים מאיים על הצמיחה הכלכלית בדרום אפריקה
 

Water scarcity | International Decade for Action  
 

Ranking the World's Most Water-Stressed Countries in 
 

GLOBAL  Water Stress 

Water Futures 
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http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml
http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world%E2%80%99s-most-water-stressed-countries-2040
https://www.ifpri.org/project/water-futures
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 דרכים 10 חדשות  -  נושא: 8פרק  

 המים עתיד את משנה הטכנולוגיה

Water Futures  TECHNOLOGIES 
 Water Innovation and Technology | news  

11 New and Emerging Drinking Water Treatment 

10 ways technology is changing the future of water 
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 החקלאות המים חדשות  -  נושא: 9פרק 

 פורניהבקלי
Welcome - California Water Plan 

A Sustainable Water Future For California 

Water and Agriculture in 

California 
Water - Global Agriculture 
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עבודת צוות חדשות   -  נושא: 10פרק 

 חשיבה מדעית

the new science of teamwork 
 מנהיגותכיצד עבודה סגנונות להודיע 

 ופן שבו אנשים עובדים.להבנת הא שפה משותפת ארבעת הסגנונות נותנים לצוותים

  צוותים שמביאים את הסגנונות יחדיו צריכים, בתיאוריה, ליהנות

 ניהול הסגנונות

 משוך את הניגודים שלך קרוב יותר.

 מנהיגותכיצד עבודה סגנונות להודיע 
 חלוצים, נהגים, אינטגרטורים ואפוטרופוסים

The 4 Types – Business Chemistry Blog 

the new science of teamwork  Pioneers, 

drivers, integrators and guardians 
  

 ואפוטרופוסים אינטגרטורים, נהגים, חלוצים
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 מוזיקה  ג'זחדשות   -  נושא: 11פרק  

GOOGLE EARTH MUSIC 

The Good Earth - Woody Herman 

Great Hits from the Golden Age of Jazz -THAT JAZZ ALL  

https://www.youtube.com/watch?v

=INnrcDU00Tg 
The Good Earth - Woody Herman 

youtube.com/watch?vhttps://www.

=C_OVJL9CKBA 
The Best of Woody Herman and his Orchestra | Jazz Music 
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 2שעה  2017אפריל    15שבת עולמית   
 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 19 ........................................................ יצירתית חשיבה טיפוח השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 19 .......................................................................................... יצירתית חשיבה פוחטי

 Xnet ................................................................... 19 - עצמי לטיפול יצירתיות דרכים 7

 19 .................................... פעם מדי שתשתעממו כדאי אולי? ולחדש להמציא משתוקקים

 19 ............................................................................... אלכסון – היצירתי המוח סודות

 19 ........................................................... יצירתיות לפתח איך - יצירתית חשיבה פיתוח

What Do Creative People Look Like? | Psychology Today .......................... 19 

The Creative Personality | Psychology Today .............................................. 19 

 20 ............................................................................. עובדים ניהול   חדשות -  :נושא 2  פרק

4 Ways Your Boss Could Ruin Your Work Career ........................................ 20 

How to Manage Employees With ADD/ADHD | Psychology ......................... 20 

5 Ways to Cultivate Curiosity and Courage in the ........................................ 20 

The Problem with Personality Tests | Psychology Today ............................ 20 

Are You a High-Potential Professional? | Psychology Today ...................... 20 

 21 ......................................................................... ?הסרטן  חדש מה חדשות -  :נושא3  פרק

biophysics Latest News, Photos & Videos | WIRED ..................................... 21 

Breast Cancer Latest News, ........................................................................... 21 

cancer risk | WIRED ........................................................................................ 21 

 22 .................................................................... רעות חדשות מזויפות חדשות -  :נושא4   פרק

How to safeguard science in an era of fake news - ...................................... 22 

Fighting Fake News With Science - Bloomberg ............................................ 22 
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fake news Latest News, .................................................................................. 22 

 22 ..................................... דיגיטל - המזויפות החדשות נגד הטכנולוגיה ענקיות: מלחמה

 22 ...................................... בריאות - מזויפות - אונליין שנרכשות התרופות רוב: מחקרים

 22 ......................................................... דיגיטל - ועוד מזויפים פוסטים: ברשת סאטירה

 22 ..................................................................... ?מזויף שלנו היקום האם: חדש מחקר

 BBC ................................................................................... 23 מדע  חדשות -  :נושא 5  פרק

BBC Focus Magazine | Science and Technology ......................................... 23 

Here's what the seven new Earth-like exoplanets could b ........................... 23 

 23 ........................................................................ ?אחת אור שנת זה קילומטרים כמה

 23 ............................ האסטרונומי המועדון - Astropedia – באסטרונומיה מרחק יחידות

 23 ...................................................................................... - ?אחת אור שנת זה כמה

 23 ......................... .. | הישראלית החלל סוכנות -? אור שנות מודדים ואיך? אור שנת מהי

Planet Earth | Science Focus - BBC Focus Magazine .................................. 23 

What are gravitational waves? | Science Focus ........................................... 23 

How deep is an ocean wave? | Science Focus ............................................. 23 

What causes waves? | Science Focus........................................................... 23 

Here's what the seven new Earth-like exoplanets could b ........................... 23 

Are there rainbows on other planets? | Science Focus ............................... 23 

 24 ................................................................................ לחלל המרוץ חדשות -  :נושא 6  פרק

 24 ......................... אסטרונאוטים ששיגרו השחורות המתמטיקאיות על סופר שלא הסיפור

 24 ...................................................... חדשות - למאדים רכב שיגרה הודו: לללח המרוץ

 24 ................................................................................... הירח על הראשונה הנחיתה

 24 ................................................................................... ?לחלל במירוץ המנצחים מי

 24 ...................................... הקרה המלחמה תקופת - ורוסיה הברית ארצות:  החלל זירת

 24 ....................................................................................................... ונסון'ג קתרין

  (1918באוגוסט- 26ב נולדה:  ;Katherine Coleman Goble Johnsonיתבאנגל) ונסון'ג גובל קולמן קתרין

 24 .................... .האמריקאית החלל לתוכנית בתרומתה הנודעת אמריקאית-אפרו מתמטיקאית היא

 24 ................................ לחלל גלן ון'ג את ששיגרו השחורות הנשים": המספרים מאחורי"

 24 ............................... מדע לחינוך דוידסון מכון - לחלל במירוץ שניצחו השחורות הנשים
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 25 ............................................................................... בהקיץ לחלום חדשות -  :נושא 7  פרק

 25 ........................................ פסיכותרפיה -? נפשית להפרעה בהקיץ חלימה הופכת מתי

 25 ..................................... ונפש גוף|  חכמים יותר להיות לנו גורמים בהקיץ חלומות איך

 25 .................................................................... פסיכיאטרית להפרעה בהקיץ חלום בין

 25 ...............................................................................................בהקיץ חלום זה מה

 25 ..................................................................................... ?בהקיץ לחלום חשוב למה

 25 .......................................................................... ?בהקיץ לחלום רע או טוב זה האם

 25 ................... ... תודעתית משינה להתעורר איך? תודעתית תרדמה מהי - בהקיץ לחלום

 25 ....................................... ?תודעתית תרדמה מהי - בהקיץ לחלום: כבדות של הרגשה

 25 ........................................ ?עצמו מהפחד גרוע - מהפחד הפחד למה: תודעתית שינה

 25 .................................................................................... יבהער לשינה שינה מנדודי

 26 .................................................. :האלצהיימר לחולי חדשה תקווה     חדשות -  :נושא 8  פרק

 26 .........................................................בריאות - לאלצהיימר הסיכון להפחתת המלצות

 26 ................................................. האלצהיימר מחלת את למנוע לכם שיסייעו דרכים 17

 26 .............................................................. מניעתם אלצהיימר מחלת(: דמנציה) שיטיון

 26 .............................................................................:האלצהיימר לחולי חדשה תקווה

 26 .................................................................................................. אלצהיימר מחלת

 26 ............................................ ויקירפואה – Alzheimer's disease - אלצהיימר מחלת

 26 .................................................... אחרות ומחלות אלצהיימר מחלת(: דמנציה) שיטיון

 26 ................................................................................................................. שיטיון

 26 ...................................................................................... ?מהם ואלצהיימר דמנציה

 26 ............................... ?מתקדמת דמנציה עם בחולה מטפלים כיצד – מתקדמת דמנציה

 26 .......................................................................... והדמנציה האלצהיימר לחולי לסייע

 27 ........................................ רפואיות זכויות מימוש - באלצהיימר לחולים רפואיות זכויות

 27 .................................. ומשפחותיהם אלצהיימר לחולי תקווה נותנת חדשנית טכנולוגיה

 27 ................................. !דלקות והעלמת מחלות במניעת שמסייע הצהוב המלך - כורכום

 27 ................................................. האלצהיימר מחלת את למנוע לכם שיסייעו דרכים 17

 28 ..................................................... קניה באפריקה האלימות מקורות דשותח -  :נושא 9  פרק
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Archeological Tours – Pre Historic Sites - Magical Kenya ........................... 28 

 29 ................................................................. עמים מדתהש תופעת  חדשות -  :נושא 10  פרק

Genocides in history ....................................................................................... 29 

List of genocides by death toll ....................................................................... 29 

 29 ....................................................................................... (.עם רצח) נוסייד'ג   פסיכולוגיה

 29 .......................................................... והכחשה השכחה הארמני העם רצח ־ ג׳נוסייד

 29 ................................................................................................ (עם רצח) נוסייד'ג

 29 ......................................................................... והצוענים הנאצית גרמניה: נוסייד'ג

 29 ................................אמריקה של האינדיאנים העמים השמדת: ועימות מפגש: נוסייד'ג

Genocides in history ....................................................................................... 29 

 29 ..................................................................................... הסטוריים רגעים|  נוסייד'ג

 29 ..................... ... - הפתוחה באוניברסיטה ללמידה חינם קורס|  עם רצח/  נוסייד'ג קורס

 29 ............................................................. טקסטולוגיה|  סיכומים –( עם רצח) נוסייד'ג
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 טיפוחחדשות  השבוע  -נושא: 1פרק 

 יצירתית חשיבה
 טיפוח חשיבה יצירתית

 Xnet - דרכים יצירתיות לטיפול עצמי 7
 

 משתוקקים להמציא ולחדש? אולי כדאי שתשתעממו מדי פעם
 

 סודות המוח היצירתי – אלכסון
 

 פיתוח חשיבה יצירתית - איך לפתח יצירתיות
 

 יצירתית חשיבה טיפוחיצירתיות 

What Do Creative People Look Like? | Psychology Today 

The Creative Personality | Psychology Today 
://www.psychologytoday.comhttps/ 

 יצירתיות טיפוח חשיבה יצירתית
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 חדשות ניהול עובדים -  נושא: 2פרק 

4 Ways Your Boss Could Ruin Your Work Career 
 

How to Manage Employees With ADD/ADHD | Psychology  
 

5 Ways to Cultivate Curiosity and Courage in the 
 

 פוטנציאל העובד טיפוח

The Problem with Personality Tests | Psychology Today 
 

Are You a High-Potential Professional? | Psychology Today 
 

 :גבוה פוטנציאל בעלי מקצוע אנשי של המאפיינים להלן

 

, כלומר, פנימית מוטיבציה והן חיצוניות הן הן. מתחילים הם גבוה פוטנציאל בעלי מקצוע אנשי.  מוטיבציה. 1

 .במקצוען מקבלות שהן הסיפוק ידי על והן כסף ידי על הן מונעות הן

 

 חכמה בצורה עובדים הם אבל, יותר קשה עובדים רק לא גבוה פוטנציאל בעלי מקצוע אנשי.  חדשנות. 2

 לעשות להם שיעזרו שגרות ולפתח, חדשות טכניקות ללמוד, לחדש דרכים למצוא מנסים תמיד הם. יותר

 .יותר

 

, כמורים עוזרים, טובים ארגוניים אזרחים הם. רגילה לעבודה ומעבר מעל ללכת גבוה פוטנציאל. הקדשה. 3

 שימוש תוך, בונו-ובפרו בשירות מעורבים הם(. שולמו שלא) הנוספות החובות את עצמם על לקחת ומוכנים

 .ובמקצוע בקהילה לאחרים לעזור כדי המקצועיים בכישוריהם

 

 והשראה חיובי לחיקוי מודל משמשים הם. בדוגמה מובילים גבוה פוטנציאל בעלי מקצוע אנשי. השראה. 4

 אינם הם. לומר לאחרים שיש למה ומקשיבים, שאלות אליםשו הם. לצעירים במיוחד, אחרים מקצוע לאנשי

 .לו זקוק הוא אם התהליך על תיגר לקרוא חוששים

 

 מחלקות להפוך גבוה פוטנציאל. שלהם הארגונים של והנשמה הלב שהם גבוה פוטנציאל מקצוע אנשי זה

 .צליחלה כולה לקבוצה לעזור, נהדר עבודה מקומות ספר ובתי, חולים בתי, משרדים, שלהם
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https://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201412/4-ways-your-boss-could-ruin-your-work-career
https://www.psychologytoday.com/blog/mind-the-manager/201301/how-manage-employees-addadhd
https://www.psychologytoday.com/blog/curious/201510/5-ways-cultivate-curiosity-and-courage-in-the-workplace
https://www.psychologytoday.com/blog/office-diaries/201007/the-problem-personality-tests
https://www.psychologytoday.com/blog/cutting-edge-leadership/201108/are-you-high-potential-professional
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 חדשות מה חדש  הסרטן? -  נושא:3 פרק 
https://www.wired.com/tag/cancer/ 

biophysics Latest News, Photos & Videos | WIRED 

Breast Cancer Latest News, 

cancer risk | WIRED 
https://www.wired.com/tag/cancer/ 
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חדשות מזויפות חדשות  נושא: 4פרק 

   רעות 

 

    How to safeguard science in an era of fake news - 

Fighting Fake News With Science - Bloomberg 

fake news Latest News, 

 מלחמה: ענקיות הטכנולוגיה נגד החדשות המזויפות - דיגיטל

 מחקרים: רוב התרופות שנרכשות אונליין - מזויפות - בריאות

 
science-of-world-plaguing-news-news/fake-http://www.healthline.com/health 

 סאטירה ברשת: פוסטים מזויפים ועוד - דיגיטל

  ?מחקר חדש: האם היקום שלנו מזויף
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http://www.healthline.com/health-news/fake-news-plaguing-world-of-science
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4296622,00.html
http://www.mako.co.il/hix-science/Article-e4e78cecc5dfe41006.htm
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  BBCחדשות  מדע  -  נושא: 5פרק  
BBC Focus Magazine | Science and Technology 

 

 מים ביקום

Here's what the seven new Earth-like exoplanets could b 
 

 ?כמה קילומטרים זה שנת אור אחת
 

 המועדון האסטרונומי - Astropedia – יחידות מרחק באסטרונומיה
 

 - ?כמה זה שנת אור אחת
 

 .. | מהי שנת אור? ואיך מודדים שנות אור? - סוכנות החלל הישראלית
 

http://www.sciencefocus.com/ 

Planet Earth | Science Focus - BBC Focus Magazine 
 

What are gravitational waves? | Science Focus 
 

How deep is an ocean wave? | Science Focus 
 

What causes waves? | Science Focus 
 

Here's what the seven new Earth-like exoplanets could b 
 

Are there rainbows on other planets? | Science Focus 
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http://www.sciencefocus.com/
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http://www.sciencefocus.com/news/what-are-gravitational-waves
http://www.sciencefocus.com/qa/how-deep-ocean-wave
http://www.sciencefocus.com/qa/what-causes-waves
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 לחלל המרוץחדשות  -  נושא: 6פרק  
 הסיפור שלא סופר על המתמטיקאיות השחורות ששיגרו אסטרונאוטים

 
 המרוץ לחלל: הודו שיגרה רכב למאדים - חדשות

 
 הנחיתה הראשונה על הירח

 ?מי המנצחים במירוץ לחלל

 זירת החלל : ארצות הברית ורוסיה - תקופת המלחמה הקרה

 
 קתרין ג'ונסון 

 1918 (באוגוסט- 26נולדה ב: Katherine Coleman Goble Johnson ;אנגליתב) קתרין קולמן גובל ג'ונסון

 .תוכנית החלל האמריקאיתהנודעת בתרומתה ל אמריקאית-אפרו מתמטיקאית היא
 

 דפים( 5)קט' אחת,  עובדי נאס"א 
 דפים( 11) מנהלי נאס"א ◄
 אנני איזלי  
 איבון בריל  
 קתרין ג'ונסון  
 קרולין ס. גרינר  
 יונג-קים אונג  
 
 

 מאחורי המספרים": הנשים השחורות ששיגרו את ג'ון גלן לחלל"
 

 הנשים השחורות שניצחו במירוץ לחלל - מכון דוידסון לחינוך מדע
 
 
 

000   
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9C%D7%99
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%A1._%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8
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  בהקיץ לחלוםחדשות  -  נושא: 7פרק  
 מתי הופכת חלימה בהקיץ להפרעה נפשית? - פסיכותרפיה

 איך חלומות בהקיץ גורמים לנו להיות יותר חכמים | גוף ונפש

 בין חלום בהקיץ להפרעה פסיכיאטרית

 מה זה חלום בהקיץ 
 ? בהקיץ לחלום

 ?למה חשוב לחלום בהקיץ
 

 ?האם זה טוב או רע לחלום בהקיץ
 

 ... לחלום בהקיץ - מהי תרדמה תודעתית? איך להתעורר משינה תודעתית
 

 ?הרגשה של כבדות: לחלום בהקיץ - מהי תרדמה תודעתית
 

 ?שינה תודעתית: למה הפחד מהפחד - גרוע מהפחד עצמו
 

 ...מאמרים על שינה תודעתית

 מנדודי שינה לשינה עריבה
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 חדשה תקווה    חדשות  -  נושא: 8פרק 

 :האלצהיימר לחולי
 המלצות להפחתת הסיכון לאלצהיימר - בריאות

 דרכים שיסייעו לכם למנוע את מחלת האלצהיימר 17 

 

מניעתם אלצהיימר מחלת(: דמנציה) שיטיון   

 

 :תקווה חדשה לחולי האלצהיימר

 מחלת אלצהיימר

 ויקירפואה – Alzheimer's disease - מחלת אלצהיימר

 
 שיטיון )דמנציה(: מחלת אלצהיימר ומחלות אחרות

 
 שיטיון 

 
 ?דמנציה ואלצהיימר מהם

 
 ?דמנציה מתקדמת – כיצד מטפלים בחולה עם דמנציה מתקדמת

 
 לסייע לחולי האלצהיימר והדמנציה
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 זכויות רפואיות לחולים באלצהיימר - מימוש זכויות רפואיות

 
 טכנולוגיה חדשנית נותנת תקווה לחולי אלצהיימר ומשפחותיהם

  !כורכום - המלך הצהוב שמסייע במניעת מחלות והעלמת דלקות
 ערבה מורינגה   האלצהיימר מחלת את למנוע  

 דרכים שיסייעו לכם למנוע את מחלת האלצהיימר 17 
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חדשות מקורות האלימות  -  נושא: 9פרק 

 באפריקה קניה
Archeological Tours – Pre Historic Sites - Magical Kenya 
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 השמדת תופעתחדשות   -  נושא: 10פרק 

 עמים
Genocides in history 

List of genocides by death toll 

 (.עם רצח) נוסייד'ג   פסיכולוגיה
 ג׳נוסייד ־ רצח העם הארמני השכחה והכחשה

 (ג'נוסייד )רצח עם

 ג'נוסייד: גרמניה הנאצית והצוענים

 ג'נוסייד: מפגש ועימות: השמדת העמים האינדיאנים של אמריקה

Genocides in history 

 ג'נוסייד | רגעים הסטוריים

 ... - קורס ג'נוסייד / רצח עם | קורס חינם ללמידה באוניברסיטה הפתוחה

  ג'נוסייד )רצח עם( – סיכומים | טקסטולוגיה

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Genocides_in_history
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_genocides_by_death_toll
https://books.google.co.il/books?id=_ofYHStJ6ugC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=%D7%98%D7%91%D7%A2+%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D++%D7%92%27%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%93+(%D7%A8%D7%A6%D7%97+%D7%A2%D7%9D).&source=bl&ots=J63f90Yjsj&sig=Ty6isGlSelX6ndh6T3Wxn2zNRyw&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjqgOK176XTAhUCKcAKHbkUDxEQ6AEINzAD
http://openbooks.openu.ac.il/#!/books/452
https://books.google.co.il/books?id=L5yS7re1Pe0C&pg=PA168&lpg=PA168&dq=%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%AA+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D&source=bl&ots=5vkqW4DUB-&sig=mvE75QnnUlANmgAK7ecTmjj15Sw&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjCk9j87qXTAhWnLcAKHWw7BsAQ6AEIRTAG
https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dlamdal/lamda.perut?p_katalog=106640048
https://en.wikipedia.org/wiki/Genocides_in_history
http://historymoments.co.il/tag/%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%93/
http://www.tab.co.il/courses/c300-%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%93_%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A2%D7%9D.html
http://textologia.net/?p=14507

