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 חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

מהדיירים עדיין  75-ונדון: כהשריפה בל
 נעדרים; המלכה ביקרה בזירה

איש הוכרז רשמית, אך המניין עוד צפוי לעלות ומרבית הגופות  30מותם של 

כנראה לא יזוהו. הדייר שבדירתו פרצה האש "מיואש ולא מצליח להתמודד". 

 "ודליק יותר -הקבלן אישר: "נעשה בבניין שימוש בחיפוי זול 

 

יטניה הורתה להקים ועדת חקירה על השריפה במגדל ראשת ממשלת בר
 מגורים בלונדון

 

ראשת ממשלת  היא 1956 (באוקטובר- 1נולדה ב: Theresa Mary May ;אנגליתב) תרזה מרי מיי
בבית  ונציגת מחוז מיידנהד המפלגה השמרנית היא משמשת גם מנהיגת2016 . מאז יולי בריטניה

והחליפה אותו  ,דייוויד קמרון אשותבר ממשלת בריטניהמיי כיהנה כשרת הפנים ב .הנבחרים הבריטי
היא האישה  .האיחוד האירופי על עזיבת משאל העם בתפקיד לאחר שפרש מהפוליטיקה לנוכח תוצאות

 .מרגרט תאצ'ר מכהנת כראש ממשלת בריטניה, אחריהשנייה ה

 .כאחת ממאה האנשים המשפיעים בעולם טיים מגזיןידי ה-נבחרה על 2017בשנת 

 

 

 גרמניה קנצלר קוהל הלמוט

Helmut Kohl Chancellor of Germany 

 

 ימים אריכות גנטית מוטציה

Scientists Discover a Key to a Longer Life in Male DNA 

Science - The New York Times 

 

 ספרים רכישת אמזון
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Amazon.com: New York Times Bestsellers: Kindle Store 

 

 ומנוסות זהירות מזדקנות איילות

Old deer are cautious and experienced 

A Possibly Fatal Mistake - The New York Times 

 

 גיאומטרית סימטריה צירליטי

Geometric symmetry 

 מטפסות עזים

Goats climb 

These Hungry Goats Learned to Branch Out 
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 הולנדחדשות  -  נושא: 2פרק 

 ימית אדריכלות
Netherlands Marine Architecture 

Netherlands Maritime Technology 

Maritime Research Institute Netherlands  

 ימית אדריכלות הולנד
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 רפואי טיפול חדשות  -  נושא: 3פרק 

 שלבי רב

Multiple Myeloma - Symptoms, Diagnosis,  

Multi-Infarct Dementia - Symptoms, Diagnosis, Treatment  

Multi-stage medical care 

 

 

 

 בעולם עתיקים דתיים טקסים

Ancient religious ceremonies in the world 
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 אוקטהידרוןחדשות  -  נושא: 4 פרק 

 יהלומים

Octaidron Diamonds    
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 התעמלות חדשות  -  נושא: 5פרק  

 קוגניטיבית
Cognitive exercise 

Which Type of Exercise Is Best for the Brain? 

 

How Exercise Can Boost Young Brains - The New York Times 
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 הים צבי חדשות  -  נושא: 6פרק 

 כולרה חיידקי
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 שדות רעש חדשות  -  נושא: 7פרק 

 הדם ולחץ התעופה
Airport noise and blood pressure 

 

 Noise May Raise Blood Pressure Risk - The New York Times 
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 מלאכותית בינה חדשות -  נושא: 8פרק 

 קצוני טקסט

Artificial intelligence text outline    
 

 Facebook Will Use Artificial Intelligence to Find Extremist 

Google, Not the Government, Is Building the Future - The 

Artificial Intelligence - The New York Times 
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  רחפניםחדשות  -  נושא: 9פרק 

DROONS 

Taking flight | The Economist 

Drone Attacks | Economist - World News, Politics 

Welcome to the Drone Age 

 Future Works: “Drone Rangers” | The Economist 

Drone Age - The Economist 

How to solve the danger of the drone - Information Age 

 

 

 

Can Birds Be Trained To Bring Down Drones? | Popular 
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טכנולוגיה  חדשות   -  נושא: 10פרק 

 לעיוור

Helping blind people navigate - The Economist 

 

 

 ירודה ראייה עם לאלה לסייע חדשה דרך

 וטכנולוגיה מדע|  מהדורה הדפס

 2017 יוני 8

 

 לנהל אמצעים להם מתן ידי על היטב חלקית וראייה עיוורים אנשים שימשו מקלות, שנים מאות במשך

 כשבריטים, 1921 הוא עליהם שעבר היחיד החמור השדרוג. אותם הסובב העולם על ומתן משא

, בקלות לעין גלוי שיהיה כדי הלבן מקלו את צייר, ראייתו את לאחרונה דשאיב, ביגס יימס'ג בשם

 של לדעתה. מקום בקרבת מכשולים לראות מסוגל שאינו מישהו של לנוכחותו אחרים ולהזהיר

 רוצה היה רוס ר"ד. ביומו היה הלבן המקל(, MIT) וסטס'מסצ של הטכנולוגי מהמוסד רוס דניאלה

 .רואה שהוא מה אליו בחזרה מתקשר שלו המשתמש של הסביבה סורק מערכת עם אותו להחליף

 

 ואוטומציה לרובוטיקה הבינלאומי בכנס ביוני 1- ב אבטיפוס הציגה שבו, רוס ר"ד של המכשיר

 תמונה יוצר המצלמה בתוך מחשב. וחגורה הצוואר סביב שרוך על שחוקה ממצלמה מורכב, בסינגפור

 כדי בתוצאות ומשתמש, רלוונטי מידע להפיק כדי אותו דמעב, הלובש שלפני השטח של מימדית תלת

 .החגורה דרך מתאימים אותות להעביר

 אחרונים עדכונים

  

 

 אותות של הברורה כדרך אולי שנראה שמה, זה מסוג מכשירים לבנות קודמים מניסיונות ידע רוס ר"ד

 עיוורים אנשים. ובהט גישה, למעשה, היתה לא, ספציפיות משמעויות בעלי כצלילים דהיינו, אלה

 התחושה את לעכב newfangled מכשירים כאשר זה את אוהב לא שלהם השמיעה על הרבה תלויים

 מהם אחד. רוטטים מנועים חמישה בה מותקנים שבה, החגורה מכאן. וקליקים צפצופים עם הזאת

 .צדדיו משני צירים שני עם, הזה המרכזי המנוע את הצמידו האחרים. הלובש של הבטן מרכז על יושב
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 הוא. מכשול עם התנגשות מסלול על הוא כאשר הלובש את להזהיר למחשב מאפשרת זו תצורה

 הולך הלובש אם. לרטוט המכשול לכיוון ביותר הקרובה בצורה מכוון המנוע אומר ידי על זאת עושה

 הוא אם. זה של מטרים כמה בתוך מגיע הוא כאשר ברכות רוטט המרכזי המנוע, למשל, הקיר לכיוון

, סוגר כשהוא המשרעת את מגדיל המחשב, לקיר להגיע רוצה באמת שהוא משום אולי, מזה מתעלם

 הימנית כתפו, למשל, התנגשות בסכנת הוא אם, דומה באופן. נמצא הוא רחוק כמה מושג לו ומספק

 נגשותההת מפני אותו יזהיר בחגורה ביותר הימני המנוע, לחדר מחדר הליכה בזמן הדלת מסגרת על

, MIT של הצפופים המסדרונות באחד לבן מקל ידי על לניווט בהשוואה. עובד וזה. ובאה הממשמשת

 .86%- ב אחרים עם העיוורים התלמידים התנגשויות את הפחית הוא

 

 ללא להסתובב למישהו לעזור רק מאשר יותר לעשות, זאת לעומת, יכולה החדשה המערכת

 למשתמש מאפשר זה. ברייל הוראות עם חרוט הוא כי touchpad משלבת החגורה עבור, התנגשויות

 .ספציפיות משימות לבצע אותו לתכנת

 

 בתיאטרון ריק מושב למצוא נאבקים קרובות לעתים עיוורים סטודנטים כי ידע רוס ר"ד, לדוגמה

 שהוא כך ידי על זה את לעקוף מסייעת המחשב לתוכנת מתאים אלגוריתם הוספת. צפוף הרצאה

 כיוון על להצביע כדי משמשים מנועים, זה במקרה. כבוש כיסא לא או אם וגם, כיסאות לזהות מאפשר

 על להצביע למנוע גורמת המגע לוח באמצעות האלגוריתם הפעלת. להימנע יש אחד ולא, נסע להיות

 .אחת נקודה מציינת המערכת כאשר לרטוט הריק הכיסא

 

 טובה אווירה

 

 את כיוון האלגוריתם, מחזור סל וגם תפוס כיסא, ריק כיסא הכילש בחדר מעורבים שהיו בניסויים

 מצאו תמיד הסדר באותו שהוצגו הקנים משתמשי. מהמקרים 80% הריק לכיסא ישר החגורה חגורת

 מפי יותר שלהם היעד מאשר אחרים חפצים עם קשר נוצר בכך אך, דבר של בסופו הריק הכיסא את

 .והחגורה ההמצלמ עם יותר קרובות לעתים מאשר 5

 

. להיראות עדיין נשאר מקל להחליף יכול וחגורה( טיפוס אב של מזה יותר קטן, אידיאלי) המצלמה אם

 לא לבן מקל. ביגס של החדשנות של אחת חשובה תכונה חסר עושה רוס ר"ד של המערכת, בפרט

 את להתאים לאחרים ומאפשר, העולם לשאר מצבו אותות גם זה, לנווט אדם עיוור עוזר רק

 .ביותר מבטיח נראה שלה הגישה, זאת עם, משלים כסיוע. בהתאם התנהגותם
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 אונס חוקיחדשות   -  נושא: 11פרק 

 ביפן מינית ותקיפה

Laws of rape and sexual assault in Japan 
Rape and Sexual Assault in Japan: Potential Gender Bias 

Why are the rape statistics for Japan so low? 

Sexual Violence and the Japanese Criminal Judicial System 
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 אוויר כריותחדשות  -  נושא: 12פרק  

 מסוכנות? למכוניות

Airbags for cars 
The Dangers of Car Airbags 

 במנתח תלויה ההצלחה לב ניתוחי

Heart surgery success depends on the surgeon 

 לבן ננס דפלקציה

A white dwarf defection 

 אשראי כרטיס במקום אלקטרוני שבב

An electronic chip instead of a credit card 
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מוזיקה  חדשות -  נושא: 13פרק  

 טומי דורסי
TOMMY DORSEY I'M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU 

Tommy Dorsey - I'm Getting Sentimental Over You - YouTube 
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 אילון חדשות -  נושא: 14פרק  

 בחלל העתיד  מאסק
Elon Mask The future in space 

 אילון מאסק, האיש שמתכנן להציל את המין האנושי מהכחדה

This is what's in Elon Musk's brain right now - USA Today 

Elon Musk: The future we're building -- and boring | TED 

Elon Musk: The mind behind Tesla, SpaceX, SolarCity 

 

 

  

 אמהות חדשות -  נושא: 15פרק  

 הילדים את מסכנות שמנות
Fat mothers endanger children 

Is Your Child in the Obesity Danger Zone? 

Fear of obesity is driving a generation of parents ... - Linda 

How fat mothers are harming their babies  
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 אלימות חדשות -  נושא: 16פרק  

 בעולם הביטחון כוחות
The violence of the world security forces 

World Report 2016: Côte d'Ivoire | Human Rights Watch 

Most Dangerous Countries in the World - WorldAtlas.com 

Violence, security and conflict 

 

 אסלאם חדשות -  נושא: 17פרק  

 בגרמניה
Islam in Germany 

Eight things to know about Islam in Germany 

How the number of Muslims in Germany is way lower than 

The Islamization of Germany  
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 PTSD חדשות -  נושא: 18פרק  

 קרב הלם
PTSD Combat Shock 

From shell shock and war neurosis to posttraumatic stress 

Posttraumatic stress disorder 

 

 

 זיכרון חדשות -  נושא: 19פרק  

 מהונדס

How science is studying 'mental athletes' to help you 

 

 שיטה חדשה להשתלת זכרונות במוח

  האם אפשר לשנות או לשתול זיכרונות? - מותר האדם 
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