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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

wired magazine 

Magazine | WIRED 

 

 בעיית הגרעין  צפון קוריאה

September 2016 North Korean nuclear test  

North Korea says it's tested a nuclear warhead - CNN.com 

 

List of nuclear weapons tests of North Korea 

 

North Korea profile - Timeline - BBC News 

 

What You Need to Know About North Korea - History in the 

 

History of North Korea 

 

The government of North Korea 

 רשימת המלחמות המעורבות צפון קוריאה
List of wars involving North Korea 

  : מלחמת קוריאה
  דווייט אייזנהאואר ספרייה נשיאותית, משאבי מלחמת קוריאה

  פרויקט תיעוד הבינלאומי קוריאה הצפונית
  גרנד עמק אוסף דיגיטלי היסטורית הפרויקט של סטייט הוותיק

  ניו יורק טיימסארבע המלצות ב  - זכר, המלחמה שנשכחה
המרכז של אוסף מקוון של  אוסף של חומרי ספרים ומחקר על מלחמת קוריאה

  צבא ארצות הברית היסטוריה הצבאית

https://www.wired.com/category/magazine/
https://en.wikipedia.org/wiki/September_2016_North_Korean_nuclear_test
http://www.cnn.com/2016/09/08/asia/north-korea-seismic-activity/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_weapons_tests_of_North_Korea
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15278612
http://www.history.com/news/what-you-need-to-know-about-north-korea
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_North_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_North_Korea
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War&usg=ALkJrhhH4MhUCM-XpUsfOFFpCE2uvF2hug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War&usg=ALkJrhhH4MhUCM-XpUsfOFFpCE2uvF2hug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://eisenhower.archives.gov/research/online_documents/korean_war.html&usg=ALkJrhi8In0tB0GPA6uqk2g4L75KKOr5IQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.wilsoncenter.org/program/north-korea-international-documentation-project&usg=ALkJrhjijikoETSJRdN_Tx37j5wl3ImNuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.wilsoncenter.org/program/north-korea-international-documentation-project&usg=ALkJrhjijikoETSJRdN_Tx37j5wl3ImNuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://gvsu.cdmhost.com/cdm/search/collection/p4103coll2/searchterm/Korean%2520War,%25201950-1953/field/all/mode/exact/conn/and/cosuppress/&usg=ALkJrhj8koXahQJ89AWx_EKRwXkEI5B5JA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://gvsu.cdmhost.com/cdm/search/collection/p4103coll2/searchterm/Korean%2520War,%25201950-1953/field/all/mode/exact/conn/and/cosuppress/&usg=ALkJrhj8koXahQJ89AWx_EKRwXkEI5B5JA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.nytimes.com/2010/06/25/opinion/25KoreaIntro.html&usg=ALkJrhgAVx7YHIe3VX1EXNOE3bXvr7QkKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times&usg=ALkJrhhqnBDhK9YjOj0B6bXIvxCRPSUMnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.history.army.mil/html/bookshelves/resmat/KW.html&usg=ALkJrhgwBxV8TJaR3_Sz9S6FnxETN84cHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.history.army.mil/html/bookshelves/resmat/KW.html&usg=ALkJrhgwBxV8TJaR3_Sz9S6FnxETN84cHA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Center_of_Military_History&usg=ALkJrhj7trdjkU20NmiByxkSmTJbAqE0ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Center_of_Military_History&usg=ALkJrhj7trdjkU20NmiByxkSmTJbAqE0ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Center_of_Military_History&usg=ALkJrhj7trdjkU20NmiByxkSmTJbAqE0ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Center_of_Military_History&usg=ALkJrhj7trdjkU20NmiByxkSmTJbAqE0ng
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  History.com מלחמת קוריאה ב

Korean-War.com  

  

Korean War 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_North_Korea 

 

 הרחוק במזרח הקרה המלחמה אובמה

 לקראת מלחמה קרה 0.2: הגמגום של אובמה מול הנחישות של פוטין

 

 המלחמה הקרה במזרח הרחוק

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.history.com/topics/korean-war&usg=ALkJrhgRDJProtxF17-N6uYLGUYS_DXHPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.korean-war.com/&usg=ALkJrhhl-YJKq9WqXE757C919OVzPNUsrg
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_North_Korea
http://news.walla.co.il/item/2863654
http://zafit.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=XonSi8vzymw%3D&tabid=2019&mid=7568&language=he-IL
http://zafit.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=XonSi8vzymw%3D&tabid=2019&mid=7568&language=he-IL
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השריפה  חדשות -  :נושא 2פרק  

 הגדולה בלונדון

historia.fr | Le passé éclaire le présent 

 השריפה הגדולה של לונדון 

 היום בהיסטוריה: השריפה הגדולה של לונדון )0.6.1222( | טקסטולוגיה

 האנדרטה לשריפה הגדולה של לונדון 

ההשפעה התרבותית של   · תוצאות השריפה  · התפשטות השריפה  · אירועי השריפה

 השריפה
 

 השריפה הגדולה של לונדון – ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/השריפה_ לונדון_של_הגדולה  

שכילתה את מרבית  שריפה הייתה (Great Fire of London :באנגלית) השריפה הגדולה של לונדון

 .7222בספטמבר  5-בספטמבר ועד ה 6-בין ה, בירת ממלכת אנגליה ,לונדוןהסיטי של 

 

     

http://www.historia.fr/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
http://textologia.net/?p=26820
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.90.D7.99.D7.A8.D7.95.D7.A2.D7.99_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.90.D7.99.D7.A8.D7.95.D7.A2.D7.99_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.94.D7.AA.D7.A4.D7.A9.D7.98.D7.95.D7.AA_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.AA.D7.95.D7.A6.D7.90.D7.95.D7.AA_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.94.D7.94.D7.A9.D7.A4.D7.A2.D7.94_.D7.94.D7.AA.D7.A8.D7.91.D7.95.D7.AA.D7.99.D7.AA_.D7.A9.D7.9C_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.94.D7.94.D7.A9.D7.A4.D7.A2.D7.94_.D7.94.D7.AA.D7.A8.D7.91.D7.95.D7.AA.D7.99.D7.AA_.D7.A9.D7.9C_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.94.D7.94.D7.A9.D7.A4.D7.A2.D7.94_.D7.94.D7.AA.D7.A8.D7.91.D7.95.D7.AA.D7.99.D7.AA_.D7.A9.D7.9C_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F#.D7.94.D7.94.D7.A9.D7.A4.D7.A2.D7.94_.D7.94.D7.AA.D7.A8.D7.91.D7.95.D7.AA.D7.99.D7.AA_.D7.A9.D7.9C_.D7.94.D7.A9.D7.A8.D7.99.D7.A4.D7.94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
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 הניסוייםחדשות  -  :נושא3פרק  

 הגרעיניים

 רפת חשפה במכוון חייליה לניסויים גרעיניים - חדשותצ

 תביעה נגד צרפת בגלל ניסוי גרעיני - בעולם 

 "מסמכים צרפתיים חושפים: טהיטי "הומטרה בפלוטוניום

 אתר הניסויים נבדה

 ניסוי בנשק גרעיני 

  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3849910,00.html
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/159464
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2063563
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%91%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
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הבחירות חדשות  -  :נושא4 פרק  

 ב"בארה

ELECTION USA wired magazine 

wired magazine 

 יודעים כיצד תבחרו

wired magazine WE KNOW HOW YOU VOTING 

 הבחירה של הפסיכולוגיה

When will we know the result  

 

 שפת גוף של מנהיגים. נשיאי ארה"ב שהפסידו בגלל ביופוליטיקה

 קנדי מול ניקסון עימות פוליטית פסיכולוגיה

 פסיכולוגיה פוליטית

 הפוליטית הבחירה של הפסיכולוגיה

http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/06/22/when-we-know-result-brexit-vote/86221668/
http://kaveshafran.co.il/%D7%9B%D7%A9%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/
https://www.spitball.co/item/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/87474/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA/202415/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx/
https://www.spitball.co/item/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94/87474/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA/202415/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8.docx/
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 היסטוריה פוליטית של ארה"ב במאה ה-02 | טקסטולוגיה

 חרושצ'וב מול גורבצ'וב - אימגו

 לנצח בשפה אחרת: כך נכיר את שפת הגוף 

 מדוע בוחרים מצביעים במועמדים יפים? | הומו סאפיינס

 ?מה קרה בעימות בין קנדי וניקסון

 

צופי  ,קנדיו ניקסון ,7921בין שני המועמדים לנשיאות ארצות הברית בשנת  בעימותלדוגמה 

גיוס זמר , למשל)אתו . ... השתכנעו מן השני הרדיוהשתכנעו ממועמד אחד ואילו מאזיני  הטלוויזיה

או על מי שהחברה מחשיבה ( משפר את סיכויי ההצלחה של מסע זה פוליטימפורסם למסע פרסום 

 .של האישיות פסיכולוגיה · חברתית פסיכולוגיה ... ,כשמדובר בנושאי ביטחון, למשל)ה לתחומו למומח

 

אם  .פוליטיהפך לראשונה את הטלויזיה למכשיר , 7921בשנת  ניקסון לקנדיהמפורסם בין  העימות

...  ובעיתונות על פני יריבו הצעיר ברדיוהוביל בסיקרי דעת קהל  ניקסוןמפורסם  עימותעד לאותו 

 ,האסטרטג של קלינטון, יימס קארוויל'כאשר ג, קמפיין בוש האב מולקמפיין קלינטון 

 

 הפוליטיקה של הרגש - תדמית פוליטית וכריזמה נרכשת

 

 טלוויזיה ורדי קנדי מול ניקסון עימות פוליטית פסיכולוגיה

 

 

http://textologia.net/?p=10627
http://www.e-mago.co.il/e-magazine/haruchov.html
http://www.bhol.co.il/48015/%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%97-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3.html
https://greengross.wordpress.com/2013/11/09/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://eureka.org.il/item/21566/%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9F
http://www.tadmit4u.net/newsletter/article-23-1.html
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השפעת הקול   חדשות -  :נושא 5פרק  

 על הבחירה

american science HOW 

SPEECH INFLUENCE 

scientificamerican 
 סיינטיפיק אמריקן ישראל

 
  פוליטית פסיכולוגיה

  A speech for the American Academy of Arts and Sciences 

Important Speeches in U.S. History - Infoplease 

Why Does Music Make Us Feel? - Scientific American 

Figurative Speech Sways Decisions - Scientific American 

'Vocal Fry' Creeping Into U.S. Speech | Science | AAAS 

 השפעת גובה הקול על משיכה מינית ונאמנות בן הזוג

 איך למכור יותר - השפעת הקול בעולם העסקים והמכירות  

Figurative Speech 

http://www.sciencemag.org/news/2011/12/voca

l-fry-creeping-us-speech 
 

http://www.sciam.co.il/
http://www.sciam.co.il/
https://terrytao.wordpress.com/2009/09/17/a-speech-for-the-american-academy-of-arts-and-sciences/
https://terrytao.wordpress.com/2009/09/17/a-speech-for-the-american-academy-of-arts-and-sciences/
http://www.infoplease.com/us/history/most-important-speeches.html
http://www.scientificamerican.com/article/why-does-music-make-us-fe/
http://www.scientificamerican.com/article/figurative-speech-sways-decisions/
http://www.sciencemag.org/news/2011/12/vocal-fry-creeping-us-speech
https://greengross.wordpress.com/2011/12/10/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/
http://www.kolyachol.co.il/art.asp?id=-376487481
http://www.scientificamerican.com/article/figurative-speech-sways-decisions/
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 הרצוג: הקול שלי לא העניין, הקול שלכם חשוב - חדשות 

 זה האיש שעומד מאחורי הקול של בוז'י בסרטון

 ?הקול הבטוח: איך טון הדיבור של הפוליטיקאים משפיע עלינו

 ?האם צלילים ותדרים יכולים להשפיע על הגוף והרוח

 הקול תדר  השפעת

 עד כמה משפיע טון הדיבור שלנו על מה שאנו אומרים

 זוגיות טובה: טון הדיבור שלך קובע את טיב מערכת היחסים

 ?הקול הבטוח: איך טון הדיבור של הפוליטיקאים משפיע עלינו

 מה הבעיה בקול של בוג'י הרצוג

 אתר הסוד: נפלאות הדמיון - מדריך שמע לדמיון שמייצר תוצאות

 שימוש נכון במיתרי הקול 

 הכל דיבורים - איך להשתמש נכון בקול 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4624772,00.html
http://www.israelhayom.co.il/article/260579
http://news.walla.co.il/item/2809211
http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/physics/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8
http://www.bodydialect.co.il/1214/%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2-%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%95/
http://www.bodydialect.co.il/1214/%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2-%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%95/
http://www.mako.co.il/health-news/researches/Article-68d363455676151006.htm
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwit-Oy45JXPAhUHtBQKHcnzB9gQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fnews.walla.co.il%2Fitem%2F2809211&usg=AFQjCNEbdR0kMcICCUspuVPd61KRoT6BtA&sig2=n1Sm-KrYwhnA3Uci3wvGLQ
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=15967900
http://www.hasod.co.il/products/the_wonder_of_imagination.htm
http://www.beofen-tv.co.il/cgi-bin/chiq.pl?%F9%E9%EE%E5%F9_%F0%EB%E5%EF_%E1%EE%E9%FA%F8%E9_%E4%F7%E5%EC
http://www.beofen-tv.co.il/cgi-bin/chiq.pl?%F9%E9%EE%E5%F9_%F0%EB%E5%EF_%E1%EE%E9%FA%F8%E9_%E4%F7%E5%EC
http://www.mako.co.il/spirituality-self-improvement/body/Article-cc2e74dc308d031006.htm
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 מציאותמדומה חדשות -  :נושא 2פרק  

Virtual Reality Goes Mainstream - Consumer Reports 

2016 Virtual Reality Consumer Report | Greenlight Insights 

consumer reports virtual reality    

 טיפול חדשני בשיטה התנהגותית-קוגניטיבית

 מציאות מדומה: הסבתא שעף לה המוח

 ?טרנד המציאות המדומה: עד כמה זה מסוכן לעיניים שלכם

 מסוכנת מדומה מציאות

 .מסוכנת מדומה מציאות 

Can Virtual Reality Make You Sick? - Consumer Reports 

 

The dangers of virtual reality - CNET 

 

Virtual reality: Are health risks being ignored 

 

consumer reports virtual reality SEEK 

 

 

 

http://www.consumerreports.org/video-game-consoles/virtual-reality-goes-mainstream/
http://www.greenlightinsights.com/reports/2016-consumers-report/
http://psy.haifa.ac.il/~InnovativePsychotherapyLab/anxiety_and_depression.php
http://www.mako.co.il/nexter-internet/viral-viral-report/Article-8ff085e7ce7f151006.htm
http://www.geektime.co.il/vr-meets-children/
http://www.consumerreports.org/electronics-computers/can-virtual-reality-make-you-sick/
https://www.cnet.com/news/the-dangers-of-virtual-reality/
http://www.cnbc.com/2016/01/08/virtual-reality-are-health-risks-being-ignored-commentary.html
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 קבלת החלטותחדשות  -  :נושא 7פרק  

psychologist 2016 DECISION 

 פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: קבלת החלטות קבוצתית

 פסיכולוגיה של קבלת החלטות, מרצה: ד"ר חיים שפירא

 - "פסיכולוגיה של קבלת החלטות - "אני חושב לכן אני טועה

 קבלת החלטות

  החלטות קבלת של פסיכולוגיה

 The psychology behind good judgment  

Decision-Making | Psychology Today 

psychologist 2016 DECISION 

 ... - ?קושי לקבל החלטות הוא בעצם חרדה. איך מתמודדים עם הססנות

OCD - קושי בקבלת החלטות 

 קושי בקבלת החלטות - מרכז קוגנטיקה

 

 קושי בקבלת החלטות - מכון 

 

 להתמודד מול קושי בקבלת החלטות

 

decision-making.eip.co.il/?key=3874תנאי אי וודאות, חוסר וודאות ,קבלת החלטה 

 החלטיות, הססנות כרונית, דחיינות, חוסר החלטיות, לא מסוגל

 

 דחיינות החלטות קבלת של פסיכולוגיה

http://textologia.net/?p=12133
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2Fapi%2Fmanifests%2Fitem%2Fhe%2F4dfa25dc-71b6-4c83-bf21-603f0af2af73
http://in.bgu.ac.il/Pages/events/Haim_Shapira.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
http://www.journalofaccountancy.com/issues/2016/jun/psychology-behind-good-judgment.html
https://www.psychologytoday.com/basics/decision-making
http://www.proaging.co.il/node/861
http://www.stop-obsessing.com/site/form/showForm.asp?depart_id=132804&form_id=373113&gadgetStyleBOO=1&gadgetStyleXmlBOO=1&iframeNameTXT=IFwinEdit_Gadget_373113_8380&gadgetLoadTXT=%23%23ALBUM-NOT-LOAD%23%23&gadgetShowHeaderBOO=false&gadgetHeaderTextTXT=%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA&gadgetHeaderFontSizeTXT=14&gadgetHeaderFontBoldTXT=bold&gadgetHeaderHeightTXT=25&gadgetHeaderBackColorTXT=%230091ff&gadgetHeaderTextColorTXT=%23ffffff&gadgetContentBackColorTXT=transparent&gadgetContentTextColorTXT=%23000000&borderSizeNUMg=0&borderColorTXTg=%230091ff&gadgetCorner_tr=false&gadgetCorner_tl=false&gadgetCorner_br=false&gadgetCorner_bl=false&gadgetCornerWeightNUM=8&gadgetAutoSizeBOO=
http://www.cognetica.co.il/difficulty-in-making-decisions/
https://www.cbtisrael.co.il/what-is-cbt/cbt-tools/decision-making/
http://www.drtal.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98
http://www.drtal.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98
http://decision-making.eip.co.il/?key=3874
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 חרדה היא בעצם ניסיון להרגיע את עצמנו

  ?החלטות, פחד לקבל החלטה, קבלת החלטות, איך לקבל החלטות

 להתמודד מול קושי בקבלת החלטות

 נכונה החלטה לקבל איך

 איך לקבל החלטות נכונות? 7 עצות קצרות שיעזרו לך לבחור תוך שניות

 

  - ? כיצד לפתח אינטואיציה

 להסתמך על הבטן או המוח? איך נכון להחליט - בריאות

 והגיון אינטואיציה נכונה החלטה לקבל איך

 איך לקבל החלטות נכונות? 7 עצות קצרות שיעזרו לך לבחור תוך שניות

 

 נכונה החלטה לקבל איך

 עיתוי נכונה החלטה לקבל איך

 סוגיות באנטומיה של החלטות עסקיות

 איך להפסיק להתייסר ולהתחיל להחליט

 שימוש באינטואיציה ככלי יעיל בקבלת החלטות

 רניהול - איך לקבל החלטות נכונות

 ?קבלת החלטות - מה הכי חשוב בתהליך קבלת החלטות

 כיצד לקבל החלטות נכונות? כיצד לתעדף

 . ?כיצד לקבל החלטות נכונות? כיצד לתעדף נכון? כיצד להתמקד בעיקר

 

 

http://www.amihay.com/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%A0%D7%95/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi35PaQ55XPAhUMsBQKHU9hAswQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fdecision-making.eip.co.il%2F%3Fkey%3D2935&usg=AFQjCNEsu5J2C3sX1dS5Kk16cb3yvOg71Q&sig2=gB7mZlQLYKz-2V1anmfIEw
http://www.drtal.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98
http://www.drtal.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98
http://www.operationlp.com/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-7-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA/
http://ehhows.com/iw/pages/1254806
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4483019,00.html
http://www.operationlp.com/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-7-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA/
http://www.bprimo.co.il/page_print.asp?page_parent=964
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=367264
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=367264
http://nadlanim.com/cgi-bin/portal/topics.cgi?op=print_topic;cat=outlook;id=48
http://www.renihul.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjp3YOE6JXPAhWLvBQKHTHTAdsQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.eip.co.il%2F%3Fkey%3D147&usg=AFQjCNHcgdTkUs0Pl7oRSSI5vEhYTqLXag&sig2=hFBMA13OTeI3uNJHVc5oeQ
http://yeda.eip.co.il/?key=231835122
http://yeda.eip.co.il/?key=231835122
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 זימברדו פיליפ חדשות -  :נושא 8פרק  

 הכלא בית ניסוי

 פיליפ זימבארדו: הפסיכולוגיה של הרוע

True Insight – ניסוי הכלא של סטנפורד – הסרט 

 חמשת הניסויים הפסיכולוגיים הכי אכזריים בהיסטוריה

 פסיכולוגיה: ניסוי הכלא של סטנפורד | טקסטולוגיה

 ניסוי הכלא של סטנפורד - סרט חדש - הכל שקרים

 בחזרה לזימברדו: הוליווד חוקרת את מקורות הרוע

  -ניסוי הכלא של זימברדו 

 ניסוי הכלא של סטנפורד

 מחקר הכלא של זימברדו - מחקר צייתנות

 (על הפסיכולוגיה של הרוע האנושי )בעקבות פשעי השנאה האחרונים

  ?הרוע נובע מהאדם או מההקשר

 

 פיליפ זימברדו: הפסיכולוגיה של הרוע )הרצאת טד( | טקסטולוגיה

 

 הרוע של הפסיכולוגיה זימברדו פיליפ

 ל הרועהפסיכולוגיה ש

TED - TED - פיליפ זימברדו מתאר גישה בריאה לזמן - צפייה ישירה 

ה ִמיּלּוִלית מָׁ  פיליפ זימברדו | ַהנְשָׁ

 מה גורם לאנשים 'טובים' להפוך לתפוחים רקובים? - דיגיטל

 כמה רוע אפשר לבלוע

 

http://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil?language=he
http://true-insight.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%93/
http://www.mako.co.il/hix-history/Article-024848893ae5631006.htm
http://textologia.net/?p=25356
http://alllies.org/blog/archives/47510
http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2683954
https://www.youtube.com/watch?v=O7AAU-bfvdU
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%90_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%93
http://www.cortx.co.il/%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8/
http://mifgash.info/?p=2403
http://midgam.com/results/articles/article.asp?ArticleId=25
http://textologia.net/?p=26789
http://tvland.co.il/displayinside.asp?ID=35068&Sno=1&catID=472
https://heb.verbalresuscitation.com/tag/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4-%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%93%D7%95/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3460641,00.html
https://psicho567.wordpress.com/2010/03/30/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A2/
https://psicho567.wordpress.com/2010/03/30/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A2/
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 מנעוריו רע הרוע של הפסיכולוגיה

 רע מנעוריו

 כל אחד יכול להיות רוצח המונים | פה שם

 

http://maarav.org.il/archive/?p=4065
http://posham.co.il/%D7%9B%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
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