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 חדשות  השבוע -:נושא 1פרק 
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Shimon Peres: Not Just a Man of Peace 

Israel Today | Israel News > News headlines list 

raelCapital of Is-JERUSALEM 

Positions on Jerusalem 

JAMA MAGAZINE  Women's Health 

Women's Health 

 

 דברים שחשוב לדעת על גלולות למניעת הריון

 ?אוןנשים שלוקחות גלולות יותר בדיכ

 אלימות פרגסון אפקט

The 'Ferguson effect' is destroying Chicago | New York Post 

Ferguson effect of violence 
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http://www.israeltoday.co.il/Newsheadlineslist.aspx
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http://jama.jamanetwork.com/collection.aspx?categoryid=42139
http://www.mako.co.il/women-fitness/Article-efc8ba1ccc2e021004.htm
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http://www.mako.co.il/health-news/researches/Article-1c624031302dc41006.htm
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 הספר בבית לחץ הפחתת

 שירותי בריאות כללית| איך להוריד מתח 

 השפעת ההפסקה הפעילה על הפחתת האלימות

 הפחתת לחץ באמצעות מודעות קשובה

 ס"תכנית התערבות להתמודדות עם חרדת בחינות בביה

CDS מחלות על פיקוח 

 י יתושים בפלורידה"העברה של מחלת נגיף הזיקה ע

 קיצת יתושעוד מחלות שנגרמות על ידי ע: לא רק זיקה

 ?האם הנגיף צריך להדאיג אתכם: זיקה בישראל

 יתושים עקיצת ידי על הנגרמות מחלות

 האסייתי( הנמר)מחלות המועברות על ידי נקבות יתוש הטיגריס 

 משרד הבריאות, עקיצות יתושים

 תחלואה בזיהום הנגרם על ידי נגיף זיקה

 ?ממה כדאי להיזהר: מחלות בזמן הטיול

 מניעת התמכרות

PROVENTURE ALCOHOL 

 

PROVENTURE הנאה מניעת 

70% alcohol disinfection of transducer heads: experimental 
 

Alcohol and HER2 polymorphisms as risk factor 
 

http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/stress_and_your_health.aspx
http://www.smarter.co.il/work/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/24182
http://www.smarter.co.il/work/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/24182
http://mindfulness.co.il/2013/11/mbsr-links/
http://mindfulness.co.il/2013/11/mbsr-links/
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d30441c6-18cd-436b-a3b9-c6170b0ffb1c&lang=HEB
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/03082016_3.aspx
http://healthy.walla.co.il/item/2930397
http://healthy.walla.co.il/item/2996910
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/16082012_1.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/disease/WNF/Pages/MosquitoBites.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/zika/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/zika/Pages/default.aspx
http://www.lametayel.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%96%D7%9E%D7%9F+%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C+%D7%9E%D7%9E%D7%94+%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99+%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%96%D7%94%D7%A8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3848423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23749910
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 יתר לחץ דם בילדים ומתבגרים

 אתר לדעת -לחץ דם גבוה גם אצל ילדים ותינוקות 

 מחלות ילדים -יתר לחץ דם אצל ילדים 

 לאומית -גם ילדים יכולים ללקות בלחץ דם גבוה  -מחלות ילדים 

 בריאות -הכל על יתר לחץ דם ? מהם הערכים התקינים

 

 

SUPER BUGS על חיידקי 

 עמידות לאנטיביוטיקה

 חיידקי על

 לאנטיביוטיקה עמידות
 לאנטיביוטיקה עמידות בפיתוח הטבעית הברירה חשיבות את המדגים איור

 
 מספר קיימות. אנטיביוטיקה השפעת בפני לעמוד חיידקים של היכולת היא הלאנטיביוטיק עמידות
 למספר עמידות שפיתחו חיידקים. חיידקים על פעולתן בדרך מזו זו השונות, אנטיביוטיקה קבוצות
 הוא החשש(. Super Bug) על חיידקי בעגה נקראים, נגדם יעילות היו שבעבר, אנטיביוטיקה קבוצות

. בהם להילחם כלים הרפואה בידי שאין, האנטיביוטיקה סוגי לכל עמידים קיםחייד התפתחות מפני
 עמיד פנאומוניה קלבסיאלה חיידק של התפרצות בישראל חולים בבתי התרחשה 6112 בשנת

 בארצות התרחשה לקרבפנם עמידה קלבסיאלה של הקודמת המדווחת ההתפרצות[. 1]לקרבפנם
. הברית לארצות מחוץ הראשונה המדווחת ותההתפרצ קרתה ובישראל, 6111 בשנת הברית

 אלו לרבות, החיידקים סוגי כל כנגד כמעט הצלחה הנוחלת, רחב לטווח אנטיביוטיקה הוא קרבפנם
; ביותר החמורים במקרים רק בה ומשתמשים, אחרות אנטיביוטיות תרופות בפני עמידות המפתחים

 .אליה גם עמידות מתפתחת, הזמן עם אך
 

, הטבעית הברירה עיקרון באמצעות לאנטיביוטיקה( אינטרינסית) מולדת עמידות פיתחו חיידקים
 אלה את שהכחידה, (אנטיביוטיקות למספר או) מסוימת לאנטיביוטיקה ונשנית חוזרת חשיפה לאחר

. אקראיות מוטציות של התפתחות תוך, לה העמידה החיידקים אוכלוסיית את והותירה, לה שרגישים
 גנטית העברה של בתהליך גם שונים פתוגנים בין לעבור יכולה לאנטיביוטיקה עמידות, כן על יתר

 .אחרים מחיידקים או מהסביבה גנים חיידקים קולטים שבה, אופקית
 

http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%9C%D7%97%D7%A5_%D7%93%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%9C%D7%97%D7%A5_%D7%93%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_-_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://ladaat.info/article.aspx?artid=8312
http://www.pediatrics.co.il/%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%93%D7%9D-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://www.leumit.co.il/heb/Life/Children/sickkids/articlegalleryitem,2801
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3893337,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://telem.openu.ac.il/courses/c20237/superbugs-mp.htm
http://telem.openu.ac.il/courses/c20237/superbugs-mp.htm
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 עמידות לאנטיביוטיקה

 מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה

 המלחמה בתופעת העמידות לאנטיביוטיקה

 אה ובריאות הציבור מול חיידקי על חסיני אנטיביוטיקהעתיד הרפו

 אפוק טיימס –המירוץ נגד חיידק העל 

 סוג חדש של אנטיביוטיקה יחסל חיידקים עמידים לתרופות הקיימות

 ההתפשטות של חיידקים קטלניים הקשורים בצריכת בשר

 חיים בסרט: כך החיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה 

 לראשונה בארה"ב: התגלה חיידק עמיד לאנטיביוטיקה

 ?כמה אנטיביוטיקה יש בסטייק שלך? וחיידקים עמידים

 כל הרעל שמסתתר בבשר שאנחנו אוכלים

 מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה

 

  טסלה מאסק אלון

 אלון מאסק מבטיח להנחית אדם על מאדים עד 0202 

 טסלה קונה את סולארסיטי

 הרבה יותר אלון מאסק: טסלה רוכשת את סולאר סיטי 

 ספייס אקס

 היזם הנערץ בעולם רוצה להקים מושבה במאדים

 היעד הבא של מאסק: מאדים, וכבר ב-0212

 אלון מאסק מבטיח להנחית אדם על מאדים עד 0202 

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7sZec-7jPAhUDUBQKHXDwAhMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A2%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2594&usg=AFQjCNEx9WMaKZBKpG5RDyYMPAyCq56LvA&sig2=ifJnjfYAP64Y8ncCR9pfmg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7sZec-7jPAhUDUBQKHXDwAhMQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A2%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2595%25D7%2598%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2594&usg=AFQjCNEx9WMaKZBKpG5RDyYMPAyCq56LvA&sig2=ifJnjfYAP64Y8ncCR9pfmg
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.tevalife.com/mobile/article.asp?id=4081
http://www.tevalife.com/mobile/article.asp?id=4081
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3620773,00.html
http://www.epochtimes.co.il/et/15728
http://www.hayadan.org.il/a-new-antibiotic-kills-pathogens-without-detectable-resistance-0901157
http://www.hayadan.org.il/a-new-antibiotic-kills-pathogens-without-detectable-resistance-0901157
http://missonly.info/iw/pages/288656
http://missonly.info/iw/pages/288656
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%9B%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2957159
http://cafe.themarker.com/post/950473/
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1774136
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1774136
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3689720,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3691257,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3691257,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3694537,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%A7%D7%A1
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/661/306.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/661/306.html
http://www.geektime.co.il/spacex-mars-mission-2018/
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3689720,00.html
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SpaceXההנדסה הפיננסית של אלון מאסק   

 Quote by Oscar Wilde 

 CHRISTOPHER MARTIN ROLAND OSCAR WILDE  

 אוסקר ויילד – ויקיציטוט

Quote by Oscar Wilde 

 

  בחיים אפליקציות

 

 אפליקציות, זה כל מה שאתם צריכים בחיים

 אפליקציות שיעזרו לכם בחיים

 

 

 

 OBICITYהשמנת יתר 

  OBESITY השמנה

 ויקירפואה – Ghrelin - גרלין

 טעויות שגורמות לאנשים להשמין אחרי ניתוח לקיצור קיבה

 Bariatric surgery - ניתוח בריאטרי

 BMI ,עודף משקל כרוני, ניתוחי השמנת יתר, ניתוח טבעת

 

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3695382,00.html
http://www.goodreads.com/quotes/106661-we-teach-people-how-to-remember-we-never-teach-them
http://www.goodreads.com/quotes/106661-we-teach-people-how-to-remember-we-never-teach-them
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%93
http://www.goodreads.com/quotes/106661-we-teach-people-how-to-remember-we-never-teach-them
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3635210,00.html
http://www.rosh1.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.rosh1.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%95-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F_-_Ghrelin
http://healthy.walla.co.il/item/2920434
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99_-_Bariatric_surgery
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Obesity.aspx
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 של ההיסטוריה חדשות -  :נושא 2פרק 

 הריגול

 סטוריהנשים מרגלות ששינו את מהלך ההי

 "ההיסטוריה של הריגול הציוני"חוברת בנושא 

 מוזיאון הריגול הבינלאומי

 נשים מרגלות ששינו את מהלך ההיסטוריה

 לצפייה במסך מלא

2 

  מרגלות ,ריגול ,נשים ,יום האישה  אקטואליה

 יום שישי , /83/31, 14:57    תגובות 4

 

בחרתי לסקור את סיפורן של מספר נשים שלאורך ההיסטוריה , לרגל יום האשה השנה

דרך הריגול כדי  עבור האידאלים שלהן אומץ ואפקטביות את מדינתן או, שירתו בנאמנות

תחום  .אפילו אוייבת, רתחלק אחר עבד עבור מדינה אח. לקבל גישה לסודות מדיניים

חלקן . עבודה זו מכילה מספר נשים יוצאות דופן ומוערכות מאוד, שנחשב לגברים בעיקר

 .קיבלו עיטורי כבוד על שירותן במלחמת העולם השנייה

 .חלקן הורשעו והוצאו להורג, לאחרות לא היה כל כך הרבה מזל

 ?והאם ההיסטוריה הייתה נשארת אותו הדבר לולא הנשים האל 

 :קבלו את נערות בונד האמיתיות

http://cafe.themarker.com/post/2864335/
https://www.kedem-auctions.com/he/node/20261
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
javascript://
http://cafe.themarker.com/browse_more_post/?category=200
http://cafe.themarker.com/browse_more_post/?category=200
http://cafe.themarker.com/browse_more_post/?tagkind=0&tagid=68195&tag=%E2%80%B2%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%E2%80%B2
http://cafe.themarker.com/browse_more_post/?tagkind=0&tagid=7141&tag=%E2%80%B2%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%E2%80%B2
http://cafe.themarker.com/browse_more_post/?tagkind=0&tagid=10510&tag=%E2%80%B2%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C%E2%80%B2
http://cafe.themarker.com/browse_more_post/?tagkind=0&tagid=107581&tag=%E2%80%B2%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA%E2%80%B2
http://cafe.themarker.com/post/2864335/#comments
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 מליטה נורווד

  

עבדה כמזכירה במתקן מחקר . היא הייתה אזרחית בריטית בעלת אידאלים קומוניסטיים 

האידאלים שלה לא הטרידו את . חשאי כדי לקבל גישה למסמכים מסווגים גרעיני

גייסו  0992-אשר ב, אבל משכו את תשומת הלב של הסובייטים, המשטרה הבריטית

 .אותה כמרגלת

  

חמישה העשורים הבאים הקדישה את מרצה בסינון מסמכים סודיים למפעיליה  במהלך

תוכניות לפצצה הגרעינית הראשונה בין היתר העבירה נורווד את ה .הסובייטים

שבריטניה בנתה מה שאפשר לרוסים לפוצץ פצצה גרעינית שנה לאחר מכן לתדהמת 

 .גורמי הביון המערביים שלא האמינו שהרוסים יצליחו להצטייד בנשק גרעיני מהר כל כך

 ,הצליח, ג.ב.מתנגד המשטר של הק, קיומה של נורווד התגלתה לאחר שואסילי מיטרוקין

 .לגשת לתיקים של השירותים החשאיים של רוסיה`, 92-נות הבש

 .לא הועמדה לדין בגלל גילה המופלג 82-לבסוף נורווד בת ה

 .אפשר להגיד שיצאה בזול ושגילה הציל אותה לאור בגידה בסדר גודל כזה

 אליזבת בניטלי 
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היא החלה את קריירת הריגול שלה בחושבה שהיא פועלת עבור המפלגה הקומוניסטית 

למרות . כאשר למעשה היא עבדה עבור המשטרה החשאית הרוסית, של ארצות הברית

המרגלות לאחת , במהלך מלחמת העולם השנייה, אליזבת הפכה, הבלבול הזה

 .המוכשרות ומצליחות ביותר בארצות הברית הסובייטיות

לאחר מות המאהב . הדליפה אינפורמציה סודית על הנאצים למפעילייה הרוסים היא 

. וכי לא יכלה לשאת באבדתה, היא יצרה קשר עם המשטר הסובייטי וערקה, שלה

כולל , בייטייםמרגלים סו 022-ומסרה שמות של כ FBI-היא הלכה ל, בעקבות האירוע

 .עשרות עובדי מדינה אמריקאיים

 לונה כהן  

     

יקט פרו`פיזיקאי של , שמשה כשליחה לתיאודור הול, עוד חברה במפלגה הקומוניסטית

. היא ובעלה עברו ללונדון, לאחר המלחמה. והדליפה סודות גרעיניים לסובייטים` מנהטן

שהעבירה סודות צי `, פורטלנד`שם הפכו להיות חלק מרכזי ברשת הריגול המפורסמת 

 .בריטיים לסובייטים

 02עונש מופחת מהמקורי שהיה , שנות מאסר 8-הבריטים הרשיעו אותה ונידו אותה ל 

מרגלים סובייטיים החלו במשא ומתן והחליפו אותה בהסכם , מאוחר יותר. רשנות מאס

שם קיבלו אותה באהדה ותרועות , כך הגיעה לונה לברית המועצות. החלפת מרגלים

 .רבות ואף קיבלה מדליית כבוד

 ויולט סאב 

תמכה , היא הייתה חברה בארגון למבצעים מיוחדים באנגליה   

נתפסה  ,D-Day זמן קצר לאחר. קצרים למען המחתרת הצרפתית ושירתה במבצעי ריגול

 .היא נלקחה למחנה הריכוז ראוונסבריק. י הגרמנים לאחר קרב יריות אינטנסיבי"ע
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סיבה שהובילה אותה להוצאה להורג בשנת , ה נתן השראה לשאר האסיריםהאומץ של

נכתבו . תרמו להעצמת האגדה סביבה, גבורתה וחייה הקצרים, יופיה. 02בגיל   ,0992

 קיבל השראה ממנה ונעזר בה ליצירת המשחק` 262אקס בוקס `ספרים על חייה ואפילו 

Velvet Assasin.  

 יניה הול`וירג 

  

ביצעה משימות רבות בתמיכת . היא הייתה סוכנת של מבצעים מיוחדים בבריטניה 

היא הייתה : המחתרת הצרפתית והרוויחה את המוניטין של חמקמקה בחסד עליון

נמלטה ברגל לספרד  0999בשנת . כולל פשיטות נאציות, וגלת להתחמק מכל מצבמס

מאוחר יותר חזרה לצרפת כדי   .למשרד האמריקאי לשירותים אסטרטגיים  והצטרפה

להקים בתים בטוחים ולאסוף מידע רב ערך על הצבא , לאמן את כוחות ההתנגדות

לו בגלל העובדה שהיא איבדה יניה הם יותר מרשימים אפי`מעלליה של וירג  .הגרמני

.. נמלטה לספרד ברגל. )והתהלכה מאז עם רגל תותבת מעץ` 22-חלק מרגלה בשנות ה

 (?זוכרים

כעיתונאית בצרפת בעת שמלחמת העולם  היא עבדה     ננסי וויק

מהר מאוד התנדבה כדי להיות שליחה של כוחות ההתנגדות ותוך זמן . השנייה פרצה

  .עד כדי כך שהגסטפו שם מחיר על ראשה, קצר הקימה רשת ריגול כה נרחבת ויעילה

היא הואשמה . היה לה כושר גופני מעולה, אומרים גם כי מלבד מיומנות הריגול שלה 

כאשר הסתיימה המלחמה מספר רב של מדינות  .ריגתו של חייל גרמני במו ידיהבה

וייק הנה האישה המעוטרת ביותר מקרב  .העניקו לה מדליות ופרסים אזרחיים גבוהים

 .חיילות צבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה
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 כריסטינה סקרבק 

השנים שעבדה כסוכנת מיוחדת  6שנינותה יוצאת הדופן במהלך   

הפכו אותה לאחת המרגלות המוצלחות , עבור הסוכנות למבצעים מיוחדים באנגליה

 .צרפת ומצרים, ונגריהה, היא ביצעה משימות בפולין. ביותר של מלחמת העולם השנייה

תהילתה גדלה כאשר הצילה את חייהם של שני סוכנים שעמדו להיות מוצאים להורג על  

כאשר . כריסטינה התחזתה לאחייניתו של חבר המפקדה הבריטית. ידי הגסטפו

היא . י בריטניה"וגם ע, פולין י ארץ מולדתה"גם ע, היא ננטשה, הסתיימה המלחמה

 .בשכונת עוני באנגליה, אהב שנטשהעל ידי מ 0920-נרצחה ב

 בריטה טוט  

  

 .גם בימי הביניים ולפניו היו כבר מרגלות.. כן 

. ה עם בן משפחה מהמלוכה השבדיתבת למשפחת אצולה דנית התחתנ ,1442בשנת  

בריטה הפכה , במהלך התקופה הזו. השבדים נלחמו נגד הדנים, עשר שנים מאוחר יותר

למרגלת המושלמת עבור מולדתה והפכה לשותפה במזימה כדי להרוג את המלך שארל 

 .השמיני משבדיה

  

. פהמוות בשרי: הוא מצא אותה אשמה וגזר את דינה, כאשר המלך שם לב לבגידה

אך לבסוף לא אושר והותר לה , העונש הוחלף באחד שהיה עליה להקבר חיה בתוך קיר

אך בסוף ניצלה ללא אש , היא כמעט ניצלה על האש. לחיות עד סוף ימיה בארץ מולדתה

  .וללא קיר

  

 (נערת הפיתוי סינדי)שריל בנטוב  
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ומסר , יצר מרדכי ואנונו קשר עם עיתונאים ממערכת הסאנדיי טיימס בלונדון 0986-ב 

החשיפה של הסוד השמור ביותר במדינת . גרעיני בדימונהלהם צילומים מהכור ה

הניעה את ראש הממשלה שמעון פרס להורות למוסד להביא את ואנונו לישראל  ,ישראל

המוסד שלח ללונדון . ואז מצא המוסד כי ואנונו היה סוג של מכור למין  .ולהעמידו לדין

, מתולתלת (ית`ינג`ם גיש כאלה שאומרי)צעירה בלונדינית , את הסוכנת שריל בנטוב

 לא היו. שהסכימה לעשות מעשה פטריוטי, תושבת מיאמי, אשה נשואה עם שני ילדים

לה בעיות בלהכניס את ואנונו בזריזות למיטה ולשכנע אותו לנסוע לרומא כדי ליהנות 

שריל הוליכה אותו למכונית שבה היו צוות של סוכני מוסד   .0986-ב, מתענוגות הבשר

 .וכל השאר ידוע, בחזרה לתל אביב, גם בזריזות, ואשר לקח אות

  

 וליאנה פון הוהנלוהה`הנסיכה סטפני ג 

  

היא עברה . 0922שרת היטב של והמקו היא הייתה חברה באצולה הגרמנית העשירה 

. שם התחברה במהירות ופיתתה בעזרת יופיה שרי קבינט ואנשי מלוכה בכירים, ללונדון

 .הסקס אפיל שלה הפך למכרת זהב עבור הריגול לטובת היטלר ימח שמו, במשך הזמן

  

 .היסתיימה, שרותה כמרגל עבור הגרמנים בלונדון, כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה

י הממשלה "שם היא הועסקה ע. ב עם מאהבה פריץ ווידמן"החליטה לעבור לארה סטפני

 .0992-ב ,אדולף היטלר, פסיכולוגי וניתוח אישיותו של חברה הותיק כדי להרכיב פרופיל
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    איזבל פדרו 

 התמונה מתוך מעריב 

 :האשה שלנו בקהיר 

הצטרפה איזבל פדרו לארגון הביון והחלה , רגע אחרי שעלתה מאורוגוואי לישראל 

 .י שמיר"שבה הופעלה ע, בקריירת ריגול במצרים

עולה , 08בת , שני בחורים עומדים בפתח ביתה של איזבל פדרו. 0960השנה היא 

 ,רק אחרי שהסכימה. ל"ומציעים לה לעבוד בחו, גרושה בלי ילדים, חדשה מאורוגוואי

הבינה שמאותו רגע גויסה למעשה למוסד הישראלי ומעתה היא אמורה לשרת את 

מנים להמשיך לקרוא את הכתבה אתם מוז ,מעריבמתוך . המדינה כסוכנת חרש

 .המרתקת בקישור

  

 מאטה הארי 

היה זה . למרות שריגלה מעט ורע, המפורסמת מכל המרגלות   

 .תה לאגדההוצאתה להורג שהפך או

  

זלה הגיעה ( חרטריידה)מרגרטה גירטואידה , היא נולדה במשפחה הולנדית עשירה

, "(עין אווז"שפירושו במלאית הוא )שם הפכה למאטה הארי , לפריז לאחר שהתגרשה

היא נסעה דרך כמה מדינות והפכה לקורטיזנה . אחת הנודיסטיות המוכרות של התקופה

עם פרוץ מלחמת העולם   .של הממשלה והצבא של כמה מהאנשים העשירים ביותר

למרות שהיא טענה . הצרפתים חשדו בה שהיא מרגלת לטובת הגרמנים, הראשונה

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/382/420.html
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י "חודשים לאחר מכן ע 8והוצאה להורג   0907-נעצרה ב, שהייתה נאמנה לצרפת

 .הבוסים שלה

  

 חכמות נשים בנתה ביתה

 ויקיציטוט –מרגלות בחיים של עצמנו 

 המרגלים המוכשרים ביותר הן נשים: סוד כמוס

 בס ישראלפור -? מה הופך נשים למרגלות טובות יותר מגברים

 נשים מרגלות

 

 

מוזיקה לראש  חדשות -  :נושא 3פרק  

 השנה

 העולם את נשנה ואתה אני

poyMg-Shttps://www.youtube.com/watch?v=gP6P 

 

אקונומיסט   חדשות -  :נושא 4 פרק 

 המדע

 מדעיים מאמרים האקונומיסט

 מאמרים מדעיים בעלי השפעה 

 מדעיים מאמרים  של השפעתם

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/nashim-eli-1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/nashim-eli-1.htm
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%A0%D7%95
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3583921,00.html
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=ED&0r9VQ=EMJK
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2503430
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2503430
https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSy-T1gLnPAhXC7RQKHaoxAvgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fheb.wis-wander.weizmann.ac.il%2F%25D7%25AA%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA%2F%25D7%259E%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2593%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%25A2%25D7%2594&usg=AFQjCNHurKNrijESfqWbH-QuJ0OH17Rwpg&sig2=dNv0dJiHxFLAWdVVv0dxSA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSy-T1gLnPAhXC7RQKHaoxAvgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fheb.wis-wander.weizmann.ac.il%2F%25D7%25AA%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA%2F%25D7%259E%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259E%25D7%2593%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%25A2%25D7%2594&usg=AFQjCNHurKNrijESfqWbH-QuJ0OH17Rwpg&sig2=dNv0dJiHxFLAWdVVv0dxSA
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 הכירו את הפיראטית ששיחררה עשרות מיליוני מאמרים אקדמיים

 חשבון הנפש של המדע

 מאמר מדעי

 מאמרים מדעיים תומכי בריאות אופטימית סינפסות

 אימפקט פקטור

מדעייםהוא מדד להערכת מידת החשיבות של כתבי עת   

 מדעיים מחקרים של אמינותם

 מחקר חדש: אל תאמינו למחקרים 

 לחקור את החוקרים

 

 

 

 

http://holesinthenet.co.il/holesinthenet-media-story-173899
http://alaxon.co.il/thought/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2/
http://alaxon.co.il/thought/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99
http://www.synapsot.com/page.php?pageID=62
http://www.synapsot.com/page.php?pageID=62
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2718996
http://alaxon.co.il/thought/%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://alaxon.co.il/thought/%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D/
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 תקשורת אור חדשות -  :נושא 2פרק  

Li-Fi - Wikipedia 

Li-Fi ( קיצור שלLight Fidelity) המושג . היא טכנולוגיה של תקשורת רשת דו כיווניתLi-Fi,  שהוטבע

 מתייחס לתת מערכת של תקשורת אופטית אלחוטית, על ידי פרופסור הראלד האס

 

 -LiFiהכירו את ה, מהיר זול וזמין יותר- ?WiFiר הבא של ההדו

 LiFi-ה את הכירו, יותר וזמין זול מהיר? WiFi-ה של הבא הדור

 

  אינטרנט תגובות 11 /611 באוקטובר 61 בתאריך|  רז זהבי נועה

 

 לגלי חשיפה וללא גבוהות במהירויות לאינטרנט להתחבר תאפשר הטכנולוגיה

 יפעל לא זה: החיסרון. לכך המותאמת לד מנורת מותקנת בו מקום בכל, רדיו

 .לאור ישירה חשיפה אין בהם במקומות

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Li-Fi
http://www.geektime.co.il/li-fi-to-transfer-data-using-led/
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 ת מגילות ומגלותחדשו -  :נושא 6פרק  
 

 שימור המגילות

 ד"ש מהעבר: פוענחה מגילה בת 1,222 שנה

 לייזר בעזרת מגילות פענוח

 מונוגמיה חדשות -  :נושא 7פרק 

 יתרונות

 האם מונוגמיה היא טבעית והאם היא טובה

 גם לפוליגמיה יש יתרונות - חדשות

 מונוגמיה בעולם החי

 הסיבה לבגידות: מונוגמיה אינה טבעית לבני אדם - בריאות

 מונוגמיה זה לא טבעי

 יתרונות מונוגמיה

 

 

 החי בעולם מונוגמיה

  

 או, חייהם כל לאורך קבועים זוג בני על שומרים האדם בני של רובם, תאחר שיטענו שיש למרות

 הפראי הדימוי למרות. החי בעולם כלל בדרך למצוא שניתן למה בניגוד, ארוכות לתקופות לפחות

 שחולקים החיים בעלי את הכירו. זוגן לבני נאמנות שומרות אשר חיות כמה גם שיש מסתבר, שלהן

 .המשפחתי לתא היחס אותו את עימנו

  

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=44&subj_id=196
http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=44&subj_id=196
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/710/730.html
https://www.facebook.com/mashahalevi/posts/1053420931353300
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=150960
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=27075
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=27075
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3153850,00.html
http://supercouples.co.il/?p=980
http://supercouples.co.il/?p=980
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 גיבונים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 יבלה הגיבונים זוג. קבועים זוג בני על שומרים אשר ביותר אלינו הקרובים החיים בעלי הם גיבון קופי

 .מזון ובליקוט הדדי בטיפוח ביחד רב זמן

  

 

 ברבורים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 את זו ימית לציפור שהקנה אהו, שלהם המרהיב החיזור ריקוד עם יחד, הברבורים של נאמנותם

 .החיים כל למשך, רבים ובמקרים, רבות שנים ביחד יחיו הברבורים זוג. שלה הרומנטי הדימוי

  

 

 שחורים אורובו

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 הוא אותו החזקים בקשרים מפורסם, אמריקה ביבשת למצוא ניתן אותו דורס עוף, השחור האורובו

 .זוגם בבני בוגדים שנתפסו פרטים התוקפות קהילות תיעדו אף יימיםמסו חוקרים. הזוג בן עם יוצר

  

 

 צרפתי ל'אנג

 מונוגמיות חיות

~~ 
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 רגע כל כמעט מבלים הם במהלכם, חייהם לאורך מחזיקים אשר קשרים יוצרים הצרפתי ל'האנג דגי

 זוגות נגד לואפי לפעמים, יחדיו בתיהם על ומגינים מתנקים, טורפים, אוכלים הם. זוגם בן עם נתון

 .המין מאותו אחרים

 

 זאבים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 הזאבים של המשפחה שחיי היא האמת אך, ואכזריים כערמומיים מתוארים הם האגדות בסיפורי

 כך, וצאצאיהם זאבים מזוג כלל בדרך מורכבות הזאבים להקות. יותר חיובי באור אותם מאירים

 .אחת יניתגרע משפחה בעצם היא זאבים להקת שלמעשה

  

 

 אלבטרוסים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 לאותו תמיד ינדדו הם, החיזור עונת בזמן, בשנה פעם אך, הזמן רוב יחדיו חיים לא האלבטרוסים

 על מצביעה ספק ללא שכאלה ממרחקים קשר על שמירה. הקבוע זוגם בן את יפגשו הם שם המקום

 .אמיתית אהבה

  

 

 קנדיים עגורים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

, חייהם כל למשך קבוע זוג בן על שומרים העגורים. ביותר נאמנים כעופות ידועים הקנדיים העגורים

 .בליבם שזכו אחרי גם, בתיאום שירים ושרים חיזור ריקודי רוקדים הם איתם

  

 דיקדיקים

 מונוגמיות חיות
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~~ 

 

 הזוג בני. ארוכות שנים לאורך בזוגות הם גם חיים, אפריקה ודרום ממזרח זעירה אנטילופה, הדיקדיק

 .והלילה היום שעות כל במהלך צמודים בזוגות ונראים, רבייה למטרות שלא גם יחד נשארים

 :גם אותך יעניין אולי

 !באהבה מלאות תמונות - מתנשקות חיות

 !בטבע חמודה הכי החברות - ודולפין חתול

 !מאוהבים תוכים - ביניהם יפריד שהמוות עד

 

 מצויים תורים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 הנאמנות לסמל רבות שנים במשך נחשב, בישראל גם לראות ניתן אותה יונה של מין, המצוי התור

 הפיניקס" בשם, בשבחן אהבה שיר כתב שייקספיר וויליאם הנודע הבריטי המחזאי אפילו. והאהבה

 ".והיונה

  

 

 קירחים עיטמים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

, ועוצמה עוז המסמלת הברית ארצות של הלאומית הציפור, (יחמקר עיטם גם נקרא) הקירח העיטם

 למקרה פרט, החיים כל למשך זוגם לבני נאמנים נשארים העיטמים. יותר שלווים חיים דווקא חיה

 .מת הזוג מבני אחד בו המצער

  

 

 קליפורניים עכברים

 מונוגמיות חיות

~~ 
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 המילה משמעות) מופקר מעט להישמע לו גורם, Peromyscus californicus, זה מין של המדעי שמו

Promiscuous היו הצאצאים כל רבות עכברים במשפחות כי גילה חדש מחקר אך, "(מופקר" היא 

 .מטעה שם נדבק פשוט החביב הקליפורני שלעכבר כנראה, כלומר, האב לאותו בנים

  

 

 לשון כחולי חומטים

 מונוגמיות חיות

~~ 

 

 החומטים של זוגיותם. הזוג בת אותה עם חייו את הוא גם בלהמ, מאוסטרליה הלשון כחול החומט

 והזכר, הזוחלים לרוב בניגוד, חיים וולדות ממליטה הנקבה - הצאצאים הולדת בשעת היטב מודגמת

 .אופורטוניסטים טורפים מפני המשמר על עומד

 

 מחקרים אבולוציוניים השוואתיים

 פסיכולוגיה אבולוציונית

https://greengross.wordpress.com/2012/07/25/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99/
https://greengross.wordpress.com/2012/07/25/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA

