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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 

Zika Virus - The New York Times 

NYTIME זיקה פלורידה 

 

 בעולם למוגיםא שוניות

 תמונות של שוניות אלמוגים בעולם

 

 ?איפה נמצאת שונית האלמוגים הגדולה בעולם

 

 שוניות אלמוגים, מהן

 

 מצב שוניות האלמוגים בעולם

 

 האבולוציה פועלת כיצד

 ?כיצד האבולוציה פועלת

 מבחר סוגי וויסקי מכל העולם

 העופות בעולם הציפורים שירת

 

 - זיהוי ציפורים לפי מראה ולפי קול

 

 

http://www.nytimes.com/news-event/zika-virus
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&num=100&newwindow=1&biw=1067&bih=494&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjL3dOPqs_OAhXGWhQKHR3rDU4QsAQIKA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&num=100&newwindow=1&biw=1067&bih=494&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjL3dOPqs_OAhXGWhQKHR3rDU4QsAQIKA
http://eureka.org.il/item/17755/%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://admin.israel-scitech-schools.org/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/e6c82540-5a6d-435f-892e-4bfcd53004ca/855ea9dd-d37f-465b-8ebd-e5f29d476124/a9bae22d-29d8-483d-99dd-cbf139d622b0.doc
http://earthweb.tau.ac.il/content/the-situation-of-the-worlds-coral-reefs
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%AA
https://www.paneco.co.il/whiskey
https://www.paneco.co.il/whiskey
http://www.yardbirds.org.il/inner/67
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 .בעולם. ציפורים של קולות

 בורקיני זה מה

 - "קאן אסרה על נשים ללבוש בורקיני בחופי הים "מטעמי ביטחון

 

  "איסלמופוביה או שוביניזם? מכירת "בורקיני

 

 

  'גל חדש של איסורים בצרפת נגד לבישת ''בורקיני

 חיים לבעלי התאכזרות

 

 צער בעלי חיים, התעללות בבעלי חיים, פגיעה בבעלי חיים

 

 -איטליה: לבשה בורקה ונקנסה ב

 

 צרפת: בית הנבחרים אישר איסור לבישת בורקה - חדשות

 

 תינוקות בכי זיהוי

 המדריך המלא לפירוש בכי של תינוקות

 

 שפת התינוקות לפי שיטת פרסיליה דנסטן

 

http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/1.3037162
http://www.haaretz.co.il/gallery/fashion/1.2903461
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/813/553.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZA00WLeC-wE
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/102/755.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3918941,00.html
http://www.tiptipot.co.il/%D7%91%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7
http://www.tiptipot.co.il/%D7%91%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7
http://www.leida.co.il/page.asp?id=99131
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 ?בכי של תינוק - מה הוא אומר לנו

 המדינה האסלאמית

 

 שהידים בגיל הרך

 

 ... ילד-חייל ב-022 דולר לחודש | חדשות בעולם

 

 ובאסלאם בעולם חיילים ילדים

 

  - הכי טובים: מוזיאונים בנורמנדי 10

 בנורמנדי  הנשק מוזיאון

 חופי הפלישה לנורמנדי

 לא רק מקום יפה: 02 שנה לפלישה לנורמנדי | למטייל

 

 בנורמנדי הנחיתה מוזיאון

 

 צניחה דרמטית בתיירות הנכנסת מרוסיה

 צרפת, יעד התיירות המוביל בעולם, מאמינה שאפשר עוד יותר

 ?הפיגוע בניס: מה יעלה בגורל יעד התיירות הפופולרי בעולם

 0202  בצרפת תיירות משבר

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVwSF0eK1vg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://mida.org.il/2014/08/04/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/
http://mida.org.il/2014/08/04/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A/
http://www.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/0,11382,L-4338066,00.html
https://www.tripadvisor.co.il/Attractions-g187179-Activities-c49-oa90-Normandy.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjU5pGgrM_OAhWBuBQKHfcVA9MQFghBMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.micro-cosmus.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D197%3A2010-09-18-22-10-48%26catid%3D70%26Itemid%3D86&usg=AFQjCNFn6fhUg4ykAdzavxgfDPpKniRfew&sig2=JkbDFcH3A7NP_w1tDp7U8A
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjU5pGgrM_OAhWBuBQKHfcVA9MQFghBMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.micro-cosmus.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D197%3A2010-09-18-22-10-48%26catid%3D70%26Itemid%3D86&usg=AFQjCNFn6fhUg4ykAdzavxgfDPpKniRfew&sig2=JkbDFcH3A7NP_w1tDp7U8A
http://www.lametayel.co.il/%D7%9C%D7%90+%D7%A8%D7%A7+%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D+%D7%99%D7%A4%D7%94+70+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%99
http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2878511
http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2878511
https://cityncountrybranding.com/2013/12/29/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9/
http://monitour.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94/
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 הפוטש של אוגוסט

What Happened To The August 1991 Soviet Coup 

Plotters 

 

 הערפדים ריקוד רוסיה

 חילוץ ספינת המשמר בכנרת

מקלעיהם מכוונים  ,בכנרתהתלוו אל הדייגים  הכנרתמשמר  ספינות

בעת  לכנרתשלמה אראל על הפלת מטוס סורי . .... אל מוצבי הסורים

 .1966אוגוסט  15 ,בכנרתהמשמר  ספינתניסיון לחילוץ 

 

  – (תקרית ספינת המשמר בכנרת )12 עד 02 באוגוסט 1611

 

 זהב מדליית  יפנית מתאבקת

 נסציה: יושידה הפסידה בגמר האולימפי - ספורט

 היאבקות במשחקים האולימפיים

 יפן במשחקים האולימפיים

 הבחירות לנשיאות ארצות הברית 1611

 ברי גולדווטר

0924  גולדווטר ברי    טראמפ  

 המיתוס של בארי גולדווטר

 

 התאחדות הפסיכיאטרים בארהב מזהירה את חבריה: אל תאבחנו

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A9_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A9_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
http://www.rferl.org/content/what-happened-to-the-august-1991-coup-plotters/27933729.html
http://www.rferl.org/content/what-happened-to-the-august-1991-coup-plotters/27933729.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A5_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A5_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://ronyuval.wordpress.com/2012/03/22/kinneret2/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4843577,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.unionpedia.org/%D7%99%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.unionpedia.org/%D7%99%D7%A4%D7%9F_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%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_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_1964
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1686489
http://rotter.net/forum/scoops1/338281.shtml
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 האלטרנטיבה הקיצונית לקיצוניות של טראמפ

 

 

https://tamritz.wordpress.com/2015/12/12/%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A8%D7%90/
https://tamritz.wordpress.com/2015/12/12/%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A8%D7%90/
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 120 מזכרחדשות  -  :נושא 2פרק  

 נשק בקרת

   המכון למחקרי  INSS - איראן גרעינית: משמעויות ודרכי פעולה

 המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS - אפרים אסכולאי

 בקרת נשק ויציבות אסטרטגית במזרח התיכון ובאירופה

 ?הסכם הביניים על תוכנית הגרעין האיראנית: לקראת הסכם כולל

 ...  המכון  INSS - הסכם הגרעין עם איראן - תהיות והערכות   

 נשק בקרת 120 מזכר

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&&articleid=338
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4257&researcherid=69
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=12176
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=12176
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=7767
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=10172
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מוזיקה רוסית חדשות   -  :נושא 3פרק 

  מוסולוב
Alexander Mosolov 

 רוסיה של המרחבים מוסולוב רוסית מוזיקה

. Alexander Mosolov - Sonata No. 5 Op. 12 - YouTub 

A Co-production of NCPA and Mariinsky Theatre 

Mosolov: The Iron Foundry (1927)  

Alexander Mosolov 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mosolov
https://www.youtube.com/watch?v=jW_ITKEewBk
http://www.chncpa.org/ens/ycgp/jmxx/2013-12-12/903066.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=cQysf5UNSys
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mosolov
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 צוללותחדשות  -  :נושא 1 פרק 

 0211  הצרפתיות גרעיניות

 הצוללות מלחמת אקונומיסט

 ביצועים שוברי שיאים לצוללת בלתי מאוישת של הצי האמריקאי

 שוק הצוללות הבלתי מאוישות בארץ צפוי לגלגל 0 מיליארד דול

 כלי המלחמה העתידיים של ישראל: צוללות בלתי מאוישות

 

 

 

http://i-hls.com/he/2013/11/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A9/
http://i-hls.com/he/2013/11/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A9/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000885960
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000886248
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 יותר חווה מיחדשות   -  :נושא 2פרק  

 ?נשים או ריםגב - כאב

 ?תגובות מחקר בדק: מי חווה יותר כאב - גברים או נשים

 מחקר חדש: לגברים סף כאב גבוה יותר מלנשים

   
 

  

 

http://www.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/0,11382,L-3108970-3,00.html
http://www.mako.co.il/hix-science/bad-science/Article-134f0d5ab6bca31006.htm
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 השימושחדשות  -  :נושא 1פרק  

 בסמארטפונים

 השימוש בסמארטפונים שינה חלקים במוח הנוגעים לתנועת האצבעות .

 בעולם? משתמשים בטלפון - חכם | ישראל היום

 נתונים חשובים ומעניינים על משתמש הסלולר הישראלי

 השימוש בסמארטפון משנה את מבנה המוח שלך - כלכליסט

  ?איך שימוש רב בסמארטפון פוגע בנו

 

 

  

 

 

http://www.geektime.co.il/smartphones-may-affect-brain-cortex/
http://www.israelhayom.co.il/article/317889
http://www.feeder.co.il/article-data-about-the-israeli-smartphone-user-1000875727
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3648351,00.html
http://www.mako.co.il/health-news/researches/Article-dc6e066a554e251006.htm
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 אינדיאנים חדשות  -  :נושא 0פרק  

 באמזונס

 תיעוד נדיר: נחשף שבט מבודד של אינדיאנים באמזונס

 של אינדיאנים באמזונס תמונות

  - השבט האבוד באמזונס

 חייהם של שבטים נידחים באמזונס 

 באמזונס אינדיאנים

  

 

 

 

  

 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/741/069.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%A1&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1147&bih=531&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjYntu8s8_OAhXJ1BoKHcWHAzoQsAQIMQ
http://www.mako.co.il/news-world/international/Article-0af29e2cba0ed21004.htm
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=28017
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 השפעותחדשות  -  :נושא 8פרק  

 חיילים של קרב והלם טראומות
 הפרעת דחק פוסט-טראומטית

 CBT הלם קרב - פוסט-טראומה אצל חיילים - מכון

מחקר של הפנטגון: רבים ממקרי ה׳הלם קרב׳ - מחשיפה 

 ... לפיצוצים. אין

 ראש פגיעת בעקבות מוחית פגיעה

 פגיעת ראש

 ליקויים קוגניטיביים בעקבות פגיעות מוחיות נרכשות

 פגיעת ראש כתוצאה מחבלה

 פגיעה מוחית בעקבות טראומה

 פגיעה כתוצאה מחוסר חמצן במוח

 הפרעת דחק פוסט-טראומטית

 חיילים של קרב והלם טראומות השפעות

  

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%97%D7%A7_%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
https://www.cbtisrael.co.il/anxiety-disorders/%D7%94%D7%9C%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%91/
http://rotter.net/forum/scoops1/321124.shtml
http://rotter.net/forum/scoops1/321124.shtml
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://www.hadassah.org.il/media/2470366/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94.pdf
http://www.hadassah.org.il/media/2470366/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94.pdf
http://www.neurology.org.il/%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9/
http://www.neurology.org.il/%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9/
http://www.tcast.co.il/brain-injury/
http://www.tcast.co.il/brain-injury/
http://www.neurology.org.il/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%97/
http://www.neurology.org.il/%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%97/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%97%D7%A7_%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA
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 גוסטב אמנות  חדשות  -  :נושא 6פרק  

   קורבה
 

 קורבה גוסטב אמנות

 ... מקור העולם של גוסטב קורבה: הציור הסנסציוני ששינה לנצח את עולם

 

 

 .גוסטב קורבה, שלום אדון קורבה, 1821, שמן על בד

 זרמים וסגנונות בציור באירופה - אולפנת צביה חיפה

 גוסטב קורבה, שלום אדון קורבה, 1821, שמן על בד

http://www.haaretz.co.il/gallery/art/.premium-1.2476831
http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/hellomrcorbet.aspx
http://www.zviahaifa.co.il/UploadFiles/uhaifa/art%20a/17_19th2013.pdf
http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/hellomrcorbet.aspx

