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 אב'פונג חאליסטאן מדינת  חדשות   -  נושא: 6פרק  

Punjab's Heroin Problem Bursts Into the Open as an 

 

Drug Addiction Is a Growing Problem in Punjab - The New 

 

Ghosts of the Displaced - The New York Times 
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 מוזיקה חדשות  -  נושא: 7פרק  

Respighi: Suite La Boutique Fantasque -Arranged By 

Malcolm Sargent-Tarantella (After Rossini) - Sir Neville 

Marriner & Academy of St. Martin in the Fields 

 

Respighi :נט'סרג מלקולם ידי על מסודר - פנטסק בוטיק לה סויטה-

 מרטין סנט של האקדמיה&  מרינר נוויל סר -( רוסיני אחרי) טרנטלה

 בשדות
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 בטורקיה פוליטיים אסירים  חדשות  -  נושא: 8פרק  

Political prisoners in Turkey 

 

Turkey's Future Is Moving Backward - The New York 

Times 

 

Inside Erdogan's Prisons - The New York Times 

 

Inside Turkey's Purge - The New York Times 
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 בקולנוע רטרוספקטיבה חדשות  -  נושא: 9פרק  

Film Series in NYC This Week - The New York Times 

 

Your Week in Culture: U2, Alvin Ailey, Germany's Answer 

to  

 

An Artist Turns Her Lens on a New Art City: Miami - The 
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 The BROONS חדשות   -  נושא: 10פרק  

Confessions of a Private Eye - The Atlantic 

 

Spy and detectives DROONS 
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 2018 חורף מחלות חדשות   -  נושא: 11פרק  

 חיסון נגד שפעת עונתית

 

BBC News Health - Health - BBC News 

 

15 Ways To Stay Healthy This Winter | Prevention 

 

Winter 2018 - A Woman's Health - Women Magazine 

 

 מחלת שעלת 

 

 המחלות שהורגות בתוך 24 שעות 10

 

 מומחים קובעים: השפעת של חורף 2018 תהיה קשה במיוחד

 

 חיסון נגד שפעת עונתית - תופעות לוואי

 

 מניעת שפעת עונתית ומחלות חורף אחרות, משרד הבריאות

 

 Infomed | מחלות - שפעת
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 האדם בגוף טובים חיידקים חדשות   -  נושא: 12פרק   

 החיידקים שמשפיעים על גופנו  :DNA-יותר חשובים מה

 

 ?איך אפשר לעזור לחיידקים הידידותיים לשגשג

 

 אין חיים בלי חיידקים

 

 האקולוגיה של החיידקים בגוף

 

 חבריו-הטובים-ביותר-של-האדם-פרוביוטיקה-החיידקים-הטובים

 

 החיים שבתוכנו – חיידקים בגוף האדם - מכון דוידסון

 

 פרוביוטיקה: יש גם חיידקים טובים

 

 האדם בגוף טובים חיידקים

 טובים חיידקים גם יש: רוביוטיקהפ

 ⇠ הבאה לכתבה?מוות מפני מגנים ויטמינים האם

. הידידותיים החיידקים לחיסול גם מביא באנטיביוטיקה היתר שימוש

: הפתרון. וקנדידה אלרגיות, רגיז מעי, שלשול: העגומה התוצאה

 פרוביוטיקה

  

 םבעשורי מקומו את מפנה במזון בפרוביוטיקה המסורתי השימוש

 כיום. קליניים ביוטכנולוגיים מחקרים על הנסמך למדע האחרונים

 למערכת הפרוביוטיקה של לתרומתה מתמיד יותר החוקרים מודעים
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 לבריאותו תקינה עיכול מערכת של לחשיבותה וכן, תקינה עיכול

 . האדם של הכללית

 

 צריך הייתי לו, טיפול לכל הבסיס שהיא, בריאה לתזונה מעבר

 הייתי המקרים ברוב, בלבד אחד תזונה תוסף לבחור פללמטו להמליץ

 .בריאותנו על והשפעתה הגדולה חשיבותה בשל, בפרוביוטיקה בוחר

 

  

 ?פרוביוטיקה מהי

 

 תוספי בתחום ביותר הנחקרות הקטגוריות אחת היא פרוביוטיקה

 הפרוביוטיים החיידקים של החשובה תרומתם כי אם, התזונה

 כבר. חדשה תגלית בגדר אינה ובהט ולבריאות חיים לאריכות

 ניקוב'מצ אליה' פרופ הרוסי המדען זכה הקודמת המאה בתחילת

 . זה בתחום הדרך פורץ מחקרו על לרפואה נובל בפרס

 

 איזון של בהקשרים הפרוביוטים החיידקים תפקידי את הכרנו, כה עד

 בדבר שלנו הידע. החיסונית ההגנה וחיזוק העיכול מערכת פעילות

 - לאחרונה מתחזק המוח לבין"( השני המוח)" המעי שבין הקשר

 החיידקים אוכלוסיית את לשנות יכול שסטרס כך על עדויות והצטברו

 להיות יכול הכיוון. העיכול מערכת פעילות על להשפיע ובכך במעיים

 רמת ועל הרוח מצב על להשפיע יכולים במעיים החיידקים: הפוך גם

 טריפטופאן כמו, נוירוטרנסמיטרים יםהמפריש חיידקים ישנם. הסטרס

 . הרוח במצב ושינוי לרגיעה הגורמים, גאבא או

 

 הטיפוליים מהכלים חלק להיות יכולים פרוביוטים חיידקים, לכן

 היא ההשפעה. וכאב כעס, סטרס, בדיכאון לטיפול, לרשותנו העומדים
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 םופורס עכברים על נחקר זה נושא. הארוך לטווח והן המיידי לטווח הן

 . השנה adv exp med biol במגזין

 

 כי הציפיה על נכתב, השנהGUT MICROBES -ב שפורסם במאמר

 המגמה את תחזק המעי לבין המוח בין כיווני הדו המסלול של ההבנה

 חרדה מצב, רוח מצב על השפעה לשם, פרוביוטיקה בזני לשימוש

 .כאב על והקלה

 

 ?בעצם, הכוונה למה ":החיים למען" הוא פרוביוטיקה המונח פירוש

 

 הפרוביוטיים החיידקים( WHO) העולמי הבריאות ארגון הגדרת לפי

 בכמות מהם ניזונים שאם( שמרים, חיידקים) חיים אורגניזמים: "הם

 ". הכללי הבריאות מצב על מועילה השפעה בעלי הם מספקת

 

 למען" הוא ביוונית" פרוביוטיקה" המונח פירוש, במקרה לא כי נראה

 הכללית לבריאותו החיוניים בחיידקים מדובר, שכאמור מפני", החיים

 ויותר יותר התגלו, האחרונים העשורים במשך, כך בתוך. האדם של

 המצב בין קשר על המצביעים, וחולי בריאות של חיוניים מדדים

 .בריאותו לבין האדם של הפרוביוטי

 

 ?יש ידידותיים חיידקים של סוגים כמה

 

 נפרד בלתי חלק מהווים ידידותיים חיידקים של שונים סוגים 400-כ

 .העיכול מערכת מפלורת
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, פתוגנים חיידקים של לשגשוג תביא במספרם או באיכותם ירידה

 החיידקים לבין הטבעית הפלורה בין המתמיד המאבק במסגרת

 עקב נפגעים הידידותיים החיידקים. מחיה ותנאי מקום על, הפתוגנים

, זיהומים, סטרואידים, אנטיביוטיקה, תתרופו כמו שונים גורמים

 .נפשי ומתח לקויה תזונה, דלקות

 

 ?עכשיו פרוביוטיקה לי למה

 

 סוגי. בגוף התאים מכמות 10 לפי מגיעה החיידקים של כמותם

 הגוף של ההגנה במנגנון חיוני מרכיב הם במעי המצויים החיידקים

 זני מגוון בין האיזון את מפר באנטיביוטיקה מסיבי ששימוש אלא. כולו

, ועוד זאת. קבע דרך העיכול במערכת המאוכסנים החיידקים

 בתכשירים מוגבר שימוש שבין ההדוק הקשר הוכח רבים במחקרים

 לבין - המזון לתעשיית חיים בעלי בגידול והן ברפואה הן, אנטיביוטיים

 . אלה לתכשירים העמידים חיידקים זני היווצרות

 

 הפרעות ובהן, מערכתיות השלכות בעלת להיות עלולה זו פגיעה

, בנשים אינטימיות בעיות וכן, החיסון במערכת מבעיות הנובעות

 עמידות של היווצרותה במניעת תפקיד המעי לפלורת. קנדידה ובעיקר

 . כזו

 

 ?איכותי פרוביוטי טיפול מהו

 

 תזונה תוסף הוא איכותי פרוביוטי טיפול כי ברור כיום: החיידקים

 מהזנים חיידקים של ומגוון גבוה ריכוז מכילו בבליעה הניתן

 כל שלא אלא. האדם בגוף העיכול מערכת את בקביעות המאכלסים
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, זה ובהקשר, חיים ואורך יציבות מידת באותה מתאפיינים החיידקים

 . הקפסוליזציה: פחות לא חשובה

 

 החומר במעבר חשוב תפקיד החומר של לקפסוליזציה: הקפסולה

 להגיע שיוכלו כך, הפרוביוטיים החיידקים ימורובש העיכול במערכת

, החיידקים יציבות מבחינת. מיטבי באופן ולהשפיע המטרה לאיבר

 תלויה אינה הפרוביוטיקה יציבות כי אם, קריטי תפקיד לקפסוליזציה

 כגון, אחרים רכיבים של מנוכחותם מושפעת אף אלא, בחיידקים רק

, זהירה להיות אפוא יכהצר ברכיבים הבחירה. קישור כחומרי סיבים

 . החיידקים של חיותם שימור את לאפשר כדי

 

 ?השונים הפרוביוטיים החיידקים זני של חשיבותם מה

 

 החיידק בזן מתמקדת הפרוביוטיקה תועלות בהבנת החדשה הגישה

 ייחודיות תכונות פרוביוטי זן שלכל לעובדה מודעות מתוך, הפרוביוטי

 תפקיד וממלא האישה גוף נרתיקב המצוי זן, לדוגמה, כך. משלו

 של במקרים יסייע בהכרח לא האינטימית הבריאות על בשמירה

 בהפחתת כמסייע שתועד זן, זאת לעומת. הרגיז המעי תסמונת

. הווגינאלית הפלורה איזון את ישפר בהכרח לא, הרגיז המעי תסמיני

 רחבה קשת בעל פרוביוטי תכשיר נטילת של החשיבות נובעת, מכאן

 .שניים או אחד זן רק קיימים חלב במוצרי כאשר, נחקרים ניםז של

 

 משפיעים פרוביוטיים תכשירים בהם הרפואיים המצבים מהם

 ?במיוחד
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 הולכת בהם לטיפול כיעילה הוכחה שהפרוביוטיקה המצבים רשימת

 הפרוביוטי הטיפול להשפעת הוכחות במחקר הוצגו כה עד. ומתארכת

 :אלה מרכזיים בהקשרים

 

 על הנגרמת במחלה לטיפול תוספת) שלשול במקרי וטיפול ניעהמ. 1

 והן בטיפול ההצלחה שיעור להגברת הן, פילורי הליקובקטר ידי

 (. לוואי תופעות להפחתת

 

 . הרגיז המעי בתסמונת וטיפול מניעה. 2

 

 .בתינוקות בעצירות וטיפול מניעה. 3

 

 . מאנטיביוטיקה שנגרם שלשול. 4

 

 טיפול. 5
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  הטבע בעולם המספרים חדשות -  נושא: 13פרק  

 המספרים של הטבע : המציאות הלא מציאותית של המתמטיקה

 

  ?מדוע יחס הזוויגים השכיח בטבע ברוב האורגניזמים הוא 50:50

 

 ?איך העולם יודע לאזן זכרים ונקבות
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 באמריקה כמו נבונה צרכנות חדשות -  נושא: 14פרק   
Consumerism is as intelligent as in America 

 :פסיכולוגיה בעולם דיגיטלי
 

 מודלים בקבלת החלטות של צרכנים 
 

 הדרכים הסודיות של החנויות לגרום לנו לקנות יותר
 

 | שיווק והתנהגות צרכנים | אסוציאציות חופשיות
 

 צבעים מדברים שיווק – פסיכולוגיה של צרכנים
 

 פסיכולוגיה צרכנית: כך משחקים במוח שלנו 
 

Why Getting Your Hands Dirty Could Improve Your Mental . 
 

Mental Health and Consumerism - /The Rules 
 

Psychology of consumerism READER DIJET 

 

 

ECONOMIST MAGAZINE 
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