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 האקלים עתידחדשות   -  נושא: 1פרק 

 האקלים עתיד

 ?שאלות לעתיד האנושות: כיצד שינוי האקלים ישנה אותנו

 

 העתיד בעוד 50, 100 ו-150 שנה - מעבר לאופק - סיינטיפיק אמריקן 

 

 תחזית מזג האוויר המטורפת לשנת 2030 
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 הבינה עתידחדשות  -  נושא: 2פרק  

 המלאכותית

  סטיבן הוקינג: מחשבים ישיגו את בני האדם בעוד מאה שנה

 בינה מלאכותית לכולם – המדריך לעתיד

 . החוכמה הסינית משאירה את ארה"ב מאחור בתחום הבינה המלאכותית

  ?מהם הסיכונים שבבינה מלאכותית

 בינה מלאכותית – המדריך לעתיד 

 שלושת גלי הבינה המלאכותית שיעצבו את העתיד | הידען

 המלאכותית הבינה עתיד
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   דימנציהחדשות  -  נושא: 3פרק  

 

 נציהטיפול באנשים חולי דמ 

 דרכים להתמודדות עם אגרסיביות של חולי אלצהיימר

 תקשורת וחשיבותה אצל חולי אלצהיימר

 דרכים להתמודדות עם התנהגויות חריגות של חולי אלצהיימר 

 אצל חולי דמנציה

 מחלות ניווניות -מהם התסמינים ואיך מטפלים בשיטיון?  -דמנציה 

 ?מהי דמנציה
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 חיישן תת עורי חדשות -  נושא: 4פרק  
 

 רפואת העתיד

 בריאות קשישים בעידן הטכנולוגי

  - ...מהיום בישראל -מהפכה לסוכרתיים: בדיקת סוכר ללא דקירה 

 בריאות -מכשיר ניטור תת עורי מאתר הפרעות בקצב הלב 

 עורי יבדוק ברציפות את רמת הסוכר-חיישן תת
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 הסמוראיים חדשות -  נושא: 5פרק  

 ראי האחרון הסמו   

 חופש - 21-הסמוראים של המאה ה

 תרבות הסמוראים ביפן 

  ?מי היו הסמוראים

 הסמוראיים

 הסמוראי האחרון 

2003 הוא סרט קולנוע משנת :The Last Samurai (אנגליתב) אחרוןהסמוראי ה

. טום קרוזומככב בו  ,ארצות הבריתוב יפןשנעשה בהפקה משותפת ב
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פסיכולוגיה חדשות  -  נושא: 6פרק  

 משפטית

 סקירה ומבט לעתיד  -פסיכולוגיה משפטית בישראל 

 המשפט בישראל 
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 מפתחת  חדשות   -  נושא: 7פרק  

 הפרה של העיקול מערכת    חיסון

 חיסונים 
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