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https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95+%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%95+%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1+%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F&num=100&newwindow=1&sa=X&biw=1247&bih=560&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwi-5tKZ1frQAhVDvxQKHdDVDQUQsAQILQ
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 אסטרטגי עדכן חדשות -  :נושא 2פרק 

 נסרה אבו מוחמד דאעש

 המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS - מוחמד אבו נסרה

 קונפליקט בסיסי: ערביי ישראל והמדינה היהודית

 מוצאם של ערביי ארץ-ישראל - פורום ארץ הצבי

 

 

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4257&researcherid=11404
http://mida.org.il/2016/01/24/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%99/
http://www.faz.co.il/story_2469
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 WELL חדשות  -  :נושא 3פרק 

 obesity והשמנה גנטיקה דיאטה

 אכילה רגשית

 אכילה כפייתית - מהי? - פסיכיאטר

WELL   כפייתית אכילה 

  ?השמנה זה גנטי או לא

 

obesity 

 והשמנה גנטיקה

 אחוזים 95-91. הוכח כבר כבלתי יעיל דיאטהטיפול בהשמנה על ידי 

 דיאטותבמידה רבה . מהאנשים היורדים במשקלם יעלו חזרה למשקלם הקודם ואף למעלה מכך

 ... תמדתגורמות לעליה מ

 תזונה ים תיכונית

 שינה טובה לדיאטה

 ?השמנה – סביבה או גנטיקה

 | הגנטיקה של ההשמנה

 גנטיקה והשמנת יתר

 

http://www.eatwell.co.il/?CategoryID=361&ArticleID=3039
http://www.eatwell.co.il/?CategoryID=361&ArticleID=3039
http://www.psychiatry.org.il/%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA/
http://www.camoni.co.il/?idr=402&pid=3483
http://www.tasmc.org.il/Be-Well/InterestAreas/nutrition/Pages/Mediterranean.aspx
http://www.tasmc.org.il/Be-Well/InterestAreas/nutrition/Pages/Mediterranean.aspx
http://www.tasmc.org.il/Be-Well/News/Pages/Sleep-Diet.aspx
http://www.tasmc.org.il/Be-Well/News/Pages/Sleep-Diet.aspx
https://www.olgaraz.co.il/?p=766
http://www.doctornestor.co.il/2012/05/obesity-and-genetics/
http://www.obesity.org.il/%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%94/
http://www.obesity.org.il/%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%94/
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 על השפעותחדשות  -  :נושא 4פרק 

 המוח מבנה

 השפעות האינטרנט על המוח שלנ

 - דיגיטמבלים? מה באמת עושה הטכנולוגיה למוח

 מאמר בנושא: פעילות גופנית משפיעה על המוח

 רוצים לחזק את המוח ואת הזיכרון? תתחילו לעשות כושר

 ספורט המוח מבנה על השפעות

 המוח מבנה על השפעות

 ?כיצד אלכוהול משפיע על המוח

 דרכים מפתיעות בהן מוזיקה משפיעה על המוח שלנו

 כיצד סוכר משפיע על המוח שלנו? סרטון חשוב

 ?האם הקריאה משנה את המוח שלנו

 

 

 

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=10459
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=10459
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3413627,00.html
https://www.studioc.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%9C%D7%97%D7%98%D7%91_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97/
http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2592307
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3852547,00.html
http://www.eol.co.il/articles/33
http://www.baba-mail.co.il/video.aspx?emailid=33907
http://alaxon.co.il/thought/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/
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 שילוב חדשות  -  :נושא 5פרק  

 ומופעים בהצגות הולוגרמות

 כך תהפכו סמארטפון למקרן הולוגרמות תלת מימדיות - דיגיטל

  - ?איך מייצרים הולוגרמות וצילומים תלת מימדיים

 מופעיםו בהצגות הולוגרמות שילוב

 

  

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4687218,00.html
http://www.mako.co.il/home-family-energy-city/Article-6b3d3a04f08f551006.htm
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 על משפיע מהחדשות  -  :נושא 6פרק  

 הנפט מחיר

 שנה לקריסת מחירי הנפט: האם המשך הנפילה ימוטט משטרים ברחב

 ?לאן הולך מחיר הנפט

 מחיר הנפט יורד - וזה לא בהכרח דבר טוב 

 מחיר הנפט ואיך הוא משפיע על הכיס שלנו - לחסוך ולחיות טוב 

 ?מי באמת משפיע על מחיר הנפט

 
 

 

  

 

 

http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.2734226
http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.2511470
http://www.themarker.com/markerweek/1.2516093
http://livingwell.meitavdash.co.il/finance/the-price-of-oil-and-how-does-it-affect-your-money
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3402818,00.html
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 המאבקחדשות  -  :נושא 7פרק  

 ובמעשנים בעישון

  ? המדריך הגלובלי למעשן: מה מצב חוקי איסור העישון בעולם

 הצעה בצרפת: ייאסר העישון בגני משחקים ובמכוניות בנוכחות ילדים

 אוויר נקי - העמותה נגד עישון - מן התקשורת 

 שאלות ותשובות על העישון

 ובמעשנים בעישון המאבק

  

 

 

 

  

 

 

http://news.walla.co.il/item/1827713
http://news.walla.co.il/item/1827713
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2445096
http://www.avir-naki.com/From_The_Media_Fight_Against_Secondhand_Smoke.aspx
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6428
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 המשי דרך חדשות  -  :נושא 8פרק  

 החדשה
 העולם כלכלת החדשה המשי דרך  סין של היסטוריה

 היסטוריה של סין 

 ?טל רשף - איך תיראה אסיה בעוד 02 שנה

 סין מקימה מחדש את דרך המשי: מתכננת מסילת רכבת עד לאירופה

 התוכנית של סין: לייסד מחדש את דרך המשי - כלכלה

 דרך המשי החדשה של סין עוברת בישראל

 החדשה המשי דרך

  
 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%9F
http://pa-in.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121125787938416&id=44719575951
http://www.themarker.com/wallstreet/1.588604
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3943996,00.html
http://www.themarker.com/opinion/1.2819089
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 הקתוליםחדשות  -  :נושא 9פרק  

 חילוניות הכנסיה הצרפתים

 חילוניות בצרפת, בישראל ובעולם הערבי 

  ?מה הייתה המהפכה הדתית באירופה

 מלחמות הדת בצרפת

 על פתיחותה של הכנסיה הקתולית בצרפת כלפי המוסלמים

 חילוניות הכנסיה הצרפתים הקתולים

 

 בצרפתמלחמות הדת 

 טבח ליל ברתולומאוס הקדוש

 טבח ליל ברתולומאוס הקדוש 

 שארל התשיעי, מלך צרפת

 

  

 

 

http://www.ambafrance-il.org/article10077,10077
http://www.brainkingdom.com/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94-%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=875141_memri&act=show&dbid=articles&dataid=1830
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99,_%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
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בריאות הפה חדשות  -  :נושא 12פרק  

 ובריאות הגוף

Foods to Eat for Healthy Teeth 

10 Oral Hygiene Tips for Healthy, White Teeth | Reader's 

  The Best Health and Fitness Apps 

Fitness | Reader's Digest 

Healthy Foods Even More Better Than You Thought 

 

http://www.rd.com/health/wellness/4-foods-to-eat-when-you-cant-brush-your-teeth/
http://www.rd.com/health/beauty/10-tips-for-healthy-whiter-teeth/
http://www.rd.com/health/fitness/the-best-health-and-fitness-apps/
http://www.rd.com/health/fitness/the-best-health-and-fitness-apps/
http://www.rd.com/health/fitness/
http://www.rd.com/health/healthy-eating/healthy-foods/
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שימושי חדשות   -  :נושא 11פרק  

  האנגלית בתנך
Surprising Times You're Quoting the Bible | Reader's Digest 

12 Surprising Phrases from the Bible | Reader's Digest 

 

 

 

  

http://www.rd.com/culture/surprising-bible-quotes/
http://www.rd.com/culture/common-bible-phrases/
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 כריסמס שירי חדשות -  :נושא 10פרק  

 סינטרה פרנק

Cristemens - YouTube 

 מיטב שירי הכריסטמס הכי מגניבים

 שירי חג המולד שעושים חמים בחורף
אחרי , חג המולד הניב בתרבות הפופ כמה וכמה קלאסיקות ששווה להיזכר ולהתענג עליהן

, סטיבי וונדר, פרנק סינטרה, אלביס ,(ביחד ולחוד)קבלו את הביטלס . שמתגברים על מעטה הקיטש

 סטין ביבר'מריה קארי וגקסון וכמובן 'מייקל ג

 עבור לומדי שפה אנגלים TOP שירי חג המולד הטובים ביותר

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRO7ZgW1wJ5--AXFbDwSnn-GS1uYAmYw5
http://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-b785196de31db31006.htm
http://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-b785196de31db31006.htm
http://iw.enlizza.com/7-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-top-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99/
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פסיכולוגיה של  חדשות -  :נושא 13פרק  

 המשפחה

 פסיכולוגיה משפחתית - טיפול משפחתי

 המשפחה בתוך ואהבה  אהבה של פסיכולוגיה

 

Psychologies 

https://www.psychologies.co.uk/ 

 

The secret to sticking to healthy eating | Psychologies 

 

Should family secrets remain hidden? | Psychologies 

 

Test: Can you keep a secret? | Psychologies 

 

Three secrets to feeling less stressed now | Psychologies 

 

 

 אחים ואחיות, אהבה ושנאה – אלכסון

 מודעות המשפחה בתוך ושנאה  אהבה

 ניהול כעסים במשפחה: כולנו מרגישים כי הכעס והמתח בחיינו 

 אלימות במשפחה - הנראית והסמויה

 איך זה שאהבה הופכת לשנאה - יחסים

 כעס ומניעת אלימות במשפחה

 ניהול כעסים במשפחה

 

http://www.bodymind-balance.co.il/
https://www.psychologies.co.uk/
https://www.psychologies.co.uk/secret-sticking-healthy-eating
https://www.psychologies.co.uk/should-family-secrets-remain-hidden
https://www.psychologies.co.uk/test-can-you-keep-secret
https://www.psychologies.co.uk/three-secrets-feeling-less-stressed-now
http://alaxon.co.il/reading/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94/
http://yeda.eip.co.il/?key=87765
http://www.havaos.co.il/node/44
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3248984,00.html
http://www.dolevcenter.com/social-workers
http://www.dolevcenter.com/social-workers
http://yeda.eip.co.il/?key=87765
http://yeda.eip.co.il/?key=87765
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כלכלת  חדשות -  :נושא 14פרק  

 רובוטיקה

 Robotics economy  רובוטיקה כלכלת

 התעסוקה על הרובוט השפעת

How Artificial Intelligence and Robots Will Radically 

 ,האנושות נגד הרובוטים

 עידן הרובוטיקה - התמודדות עם השינויים הצפויים בשוק התעסוקה

 אבטלה טכנולוגית

 עתיד העבודה והחופש בעידן הרובוטיקה

 עידן הרובוטים: השפעת הטכנולוגיה הדיגיטלית על התעסוקה

 המדע הבדיוני בשירות הרפואה: על רובוטים, סייבורגים ועתיד האנושות

 'עם רובוטים האנושות תעמוד בפני 'חברה חדשה

 רובוט נגד בן אדם 

 היכונו לעידן הרובוטים: שוק העבודה בדרך לטלטלה גדולה

 לחלוק את החיים עם רובוט

 ?מלחמות הרובוטים: האם גם הג'וב שלכם בסכנה

 ?ענף הרובוטיקה בישראל – מהפיכה בדרך

 משאיות ללא נהג ייסעו לראשונה על כבישי אירופה

 ?האם משאיות אוטונומיות יכבשו בקרוב את אירופה

 האתיקה של האוטומטיקה

http://www.newsweek.com/2016/12/09/robot-economy-artificial-intelligence-jobs-happy-ending-526467.html
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2717277
https://oknesset.org/committee/meeting/11793/
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://hartogsohn.com/2014/04/21/future-of-work-in-the-age-of-robotics/
https://hartogsohn.com/2014/04/21/future-of-work-in-the-age-of-robotics/
http://www.pc.co.il/editorial/210390/
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1215944
http://www.hayadan.org.il/with-robots-humans-face-new-society-260213
http://www.hayadan.org.il/robot-vs-human-070612
http://www.hayadan.org.il/robot-vs-human-070612
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001025291
http://alaxon.co.il/thought/%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98/
http://www.haaretz.co.il/captain/gadget/.premium-1.2401921
http://innovationisrael.mag.calltext.co.il/article/39/401
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3667663,00.html
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3667663,00.html
http://www.thecar.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9B%D7%91%D7%A9%D7%95-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%90/
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3672136,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3672136,00.html
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 הרובוטיקה בעידן  התחבורה עתיד

 'הננוטכנולוגיה בשירות הרפואה חלק א

 ננוטכנולוגיה בשירות הרפואה

 רובוטים זעירים בשירות הרפואה

 רובוטים בשרות הרפואה

 הרובוטיקה בעידן  הרפואה

https://www.youtube.com/watch?v=AaAWWBcfEog
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%96%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.rambam.org.il/RambamInfo/ADAMMagazine/IssueNo9october2007/Pages/RobotsInMedicine.aspx
https://www.rambam.org.il/RambamInfo/ADAMMagazine/IssueNo9october2007/Pages/RobotsInMedicine.aspx
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 עתיד העולם החדש 15

 הטרדה פסיכולוגית

 הטרדה נפשית

 נשים בתקשורת: הטרדות מיניות ואפליה לרעה

 הטרדות מיניות בעולם התקשורת

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2189696
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2189696
https://books.google.co.il/books?id=AcjScW_X9B8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA&source=bl&ots=woJQ_5wJ3O&sig=F0FH9SGyWHWw7iTrse1KgmaQjIs&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjTpOGq4PrQAhWF1xQKHYZkDYEQ6AEIaTAM
https://books.google.co.il/books?id=AcjScW_X9B8C&pg=PA105&lpg=PA105&dq=%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA&source=bl&ots=woJQ_5wJ3O&sig=F0FH9SGyWHWw7iTrse1KgmaQjIs&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjTpOGq4PrQAhWF1xQKHYZkDYEQ6AEIaTAM
http://www.mako.co.il/culture-showbiz/Article-dee8166bc293a41006.htm
http://www.mifkad.org.il/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/
http://www.mifkad.org.il/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/

