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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%94_%282016%29
http://www.haaretz.co.il/gallery/cinema/klein/.premium-1.2991264
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 China's mandatory ID cards contain mental health, HIV  

סוכרת  סטטיניות תרופות סטטיניות תרופות ה -בריאות   -FDA 

סטטינים מעלים הסיכון לסוכרת: מזהיר  

המרכז לטיפול בסוכרת -תרופות נפוצות והקשר שלהן לסוכרת   

 ?האם סטטינים משפיעים על הופעת סוכרת

כמוני -סטטינים קשורים לסיכון מוגבר לסוכרת   

זיקה וירוס פיגור ובהלת המונים, מיקרוצפליה, וירוס זיקה   

וירוס מסוכן: ארגון הבריאות העולמי  

הקטן״ דברים שאתם צריכים לדעת על ״תסמונת הראש  

 

https://privacysos.org/blog/chinas-mandatory-id-cards-contain-mental-health-hiv-status-and-political-opinion-data-on-one-billion-citizens/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4204278,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4204278,00.html
http://www.tevalife.co.il/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA/
http://www.tasmc.org.il/Be-Well/News/Pages/statin-and-Diabetes.aspx
http://m.camoni.co.il/?idr=400&p=211003
http://www.realitybugs.me/2016/01/23/zikavirus-and-microcephaly/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/750/463.html
http://tola.co.il/2016/02/06/zikavirus/
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 פליטים ילדיחדשות  -  :נושא3פרק  

 ופשע סמים

 הסמים הפרחים ילדי
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 סרטןחדשות  -  :נושא4 פרק  

 פרוסטטה הערמונית

טבעלייף -בריאות סרטן הערמונית פרוסטטה        

פרוסטטה)חיים עם סרטן הערמונית  ) 

סרטן הערמונית –פרוסטטה   

 

 

 

http://www.tevalife.com/mobile/article.asp?id=1338
http://www.lwpc.org.il/
http://www.prostate.org.il/
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 הציפור שבטחדשות  -  :נושא 5פרק  

 והדבש

 והדבש הציפור שבט

 שבטי יערות הגשם

 

אשר שמרו על אורח חיים עתיק וההשפעה של העולם המודרני עליהם קטנה  שבטים

 שבטכדי לאתר  בציפור הדבשאשר נעזרים  ,דבששל אוספי  שבט ... .מאוד אם בכלל

    זו ציפור .הפיגמים כוורות

 

  

 

http://www.tikah.co.il/geography/rainforest/traibs.html
http://www.tikah.co.il/geography/rainforest/traibs.html
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 יבשת פנגיאהחדשות  -  :נושא 2פרק  

 על

נדידת היבשות" -תנועת הלוחות    " 

lib.cet.ac.il ›  תנועת הלוחות‹ הארץ -מבנה כדור‹ גיאולוגיה ‹ הארץ והיקום -מדעי כדור‹ עמוד הבית  

. או להתקרב זה לזה, להתרחק זה מזהזו נסדקה וכתוצאה מכך החלו חלקיה  על-יבשת

בעידן שלפני תקופת הטריאס היו היבשות מחוברות לגוש יבשתי אחד ... עד אמצע 

 .פנגיאה :גדול שנקרא

עמוד הבית -תיאוריית נדידת היבשות   

www.damada.co.il/topics/geography/db/geology/wagner.shtml 

, הכל -פן: מיוונית) פנגיאהאחת גדולה בשם  יבשתמליון שנה הייתה  335-לפי תיאוריה זו לפני כ

 .. שבינם, צפונית ודרומית, זו לשתי יבשות יבשתבמרוצת הזמן התפצלה (. אלת האדמה –גיאה 

שבעת הימים| יבשת העל פנגיאה   

https://iftachkozik.wordpress.com/tag/פנגיאה-העל-יבשת/ 

 .יפתח קוזיק - written by Iftach Kozik פנגיאההעל  יבשת Posts about - 3100במאי  26

אלכסון –? איך נוצרו היבשות  

alaxon.co.il/fomo/ היבשות-נוצרו-איך / 

סרטון אנימציה קצר ? ליבשות שאנו מכירים כיום פנגיאההעל  בשתיאיך התפצלה  - 3104בפבר׳  10

 .שמסביר את כל הסיפור (Pop-up book) ממדי-מנפיש ספר תלת

אנציקלופדיית אאוריקה -? מתי העולם כלל רק יבשת אחת -פנגיאה   

eureka.org.il/item/45176/ רק-כלל-העולם-מתי  אחת-יבשת-

העל האחרונה והמוכרת  יבשת - או פנגאה ,פנגיאהמיליון שנה נוצרה  211לפני  - 3105באפר׳  5

 ... גנדוונה בצפון כדור הארץ, התפצלה לשני יבשות ענק יבשת פנגיאהלאורך השנים . מכולן

הוא השם שבו השתמש אלפרד , "(כל האדמות" – πᾶν γαία מיוונית Pangea או Pangaea) פנגיאה

  לפני, שהתקיימה על פני כדור הארץ במהלך העידן המזוזואיקון על-יבשתוגנר בהתייחסו ל

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11560
http://www.damada.co.il/topics/geography/db/geology/wagner.shtml
https://iftachkozik.wordpress.com/tag/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%90%D7%94/
http://alaxon.co.il/fomo/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%AA/
http://eureka.org.il/item/45176/%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A8%D7%A7-%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%AA
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 המוח יפוימ חדשות  -  :נושא 7פרק  
 

 מיפוי המוח ודימות מוחי 

  – דימות מוחי

מיפוי המוח האנושי: הפרויקט השאפתני של אובמה  

מדע וסביבה -המוח  צוות חוקרים השלים מיפוי ראשון מסוגו של  

מיפוי המוח האנושי  -אטלס המוח  

 המוח מיפוי

 

 

 

  

 

 

http://www.tau.ac.il/lifesci/yedion_files_tashag/cid_04553505.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%99
http://www.mako.co.il/world-now-world/Article-8d61b94c8a80d31006.htm
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1844062
https://www.youtube.com/watch?v=bk6e3Nss2aY
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 אור ואינטרנטחדשות  -  :נושא 8פרק  

דיגיטל -? אינטרנט אלחוטי מהיר באמצעות אור: העתיד   

 תקשורת אופטית

HWzone | העברת מידע אלחוטי באמצעות אור 

רשתות ואינטרנט -העברת מידע אלחוטי באמצעות אור   

רשתות ואינטרנט -העברת מידע אלחוטי באמצעות אור   

 
  

 

  

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3457569,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
http://hwzone.co.il/community/threads/473504-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8
https://hwzone.co.il/community/topic/467218-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8/
https://hwzone.co.il/community/topic/467218-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8/
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מוזיקה אני לא  חדשות -  :נושא 9פרק  

    רוצה להעלות את העולם באש
 I Don't Want to Set the World on Fire ~ Raising The Dead 

 

I Don't Want to Set the World on Fire - Fallout Wiki  

 

Lyrics: 

 

I don't want to set the world on fire 

I just want to start a flame in your heart 

In my heart I have but one desire 

And that one is you, no other will do 

 

I've lost all ambition for worldly acclaim 

I just want to be the one you love 

And with your admission that you feel the same 

I'll have reached the goal I'm dreaming of, believe me 

 

I don't want to set the world on fire 

I just want to start a flame in your heart 

 

I don't want to set the world on fire, honey, I love you too much 

I just want to start a great big flame down in your heart 

You see, way down inside of me, darling I have only one desire 

And that one desire is you, and I know nobody else ain't going to do 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Xwyd_Ch7g
http://fallout.wikia.com/wiki/I_Don%27t_Want_to_Set_the_World_on_Fire
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I've lost all ambition for worldly acclaim 

I just want to be the one you love 

And with your admission that you feel the same 

I'll have reached the goal I'm dreaming of, believe me 

 

I don't want to set the world on fire 

I just want to start a flame in your heart 
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 עתמול סיוון חדשות -  :נושא 11פרק  

 נשים חכמת

 נשים במערכת החינוך ובחיים הפוליטיים בישראל

 חכמת נשים-ד"ר ענת גור: ראשי   

 חכמת נשים ושלושת הקופים

 
 

  

http://img2.tapuz.co.il/forums/1_147471914.doc
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_147471914.doc
http://wtc-anatgur.co.il/
http://www.gobinyamin.org.il/?CategoryID=1014&ArticleID=3685
http://www.gobinyamin.org.il/?CategoryID=1014&ArticleID=3685
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אקונומיסט חדשות  -  :נושא 11פרק  

 מדע

The irresistible rise of Theresa May | The Economist 

  The brain: From neurosis to neurons - The Economist 

mapping the brain 

mapping the brain: Only connect - The Economist 

The Human Protein Atlas: Balls and brains - The Economist 

The irresistible rise of Theresa May | The Economist 

 

 

 

 

  

http://www.economist.com/news/britain/21702150-new-conservative-prime-minister-faces-huge-challenges-brexit-and-economy-what-will
http://www.economist.com/news/special-report/21657024-mapping-brain-may-eventually-yield-new-treatments-prevention-better
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21572161-first-four-reports-aaass-annual-meeting-looks-how-brains-are
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21572161-first-four-reports-aaass-annual-meeting-looks-how-brains-are
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21630958-new-chart-bodys-composition-balls-and-brains
http://www.economist.com/news/britain/21702150-new-conservative-prime-minister-faces-huge-challenges-brexit-and-economy-what-will
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 מטוס חשמלי חדשות -  :נושא 16פרק  

 330L PLANE ELECTRIC MOTOR     
 

Siemens Electric Extra Records Successful Maiden Flight 

 

Brushless Electric Extra 330L 36" Aerobatic Radio Remote 

 

Extra's electric aerobatic 330 - FLYER 

 

Siemens's Electric Extra 330 Aircraft - YouTube 

 

https://www.google.co.il/search?q=330L+PLANE+ELECTRIC+MOTOR&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1252&bih=558&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjMg5W2_ojOAhVTrRQKHSaGBb8QsAQIGw
https://www.google.co.il/search?q=330L+PLANE+ELECTRIC+MOTOR&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1252&bih=558&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjMg5W2_ojOAhVTrRQKHSaGBb8QsAQIGw
http://www.flyingmag.com/siemens-electric-extra-records-successful-maiden-flight
http://www.nitroplanes.com/arfbrelex333.html
http://www.flyer.co.uk/extras-electric-aerobatic-330/
https://www.youtube.com/watch?v=T_9-V73nT1k
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 ליים מחלת חדשות -  :נושא 13פרק  

 סימפטומים

 מחלת ליים - בריאות האישה

 מחלת הליים: המגיפה הלא ידועה - רזי הבריאות

 News Medical - אבחון מחלת ליים

www.news-medical.net/health/Lyme-Disease-Diagnosis-(Hebrew).aspx 

לקופת החולים להסתמך , אך לא לפתח פריחה ייחודי, אפשריים מחלת לייםשל  סימפטומיםאם יש 

 ... די לתמוךעם בדיקות מעבדה כ, שהזכיר זהיר רמזים לאבחן אותו, על היסטוריה רפואית מפורט

 

הוא פריחה אדומה המכונה אריתמה  מחלת לייםבדרך כלל התסמין הראשון של  Migrans אריתמה

 .או אולי באים והולכים, נוטים להתמיד סימפטומים מחלת ליים ,של זיהומים נגיפיים נפוצים... 

 

 סימפטומים ליים מחלת

 

  

 

 

http://www.iaawh.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.razei-habriut.com/lime-disease.html
http://www.news-medical.net/health/Lyme-Disease-Diagnosis-%28Hebrew%29.aspx
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 חדשות -  :נושא 14פרק  

NEWSWEEK JEFF BEZOS 

BOOKS 

Three Lessons in Innovation from Jeff Bezos – Innovation 

The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of  

How Jeff Bezos Is Hurtling Toward World Domination 

Why Bezos Was Surprised by the Kindle's Success 

NEWSWEEK JEFF BEZOS BOOKS 

 

עיזה  חדשות -  :נושא 15פרק  

  בזיזה

 מעורבות האדם בטבע

 

Goat is watching you 

You're Watching SFAT Ep. 6 - The GOAT - YouTube 

 השפעת האדם על בעלי חיים

 

http://innovationexcellence.com/blog/2016/04/19/three-lessons-in-innovation-from-jeff-bezos/
https://www.amazon.com/Everything-Store-Jeff-Bezos-Amazon/dp/0316219266
http://www.newsweek.com/2016/07/22/jeff-bezos-amazon-ceo-world-domination-479508.html
http://www.newsweek.com/why-bezos-was-surprised-kindles-success-75509
http://www.nofey-golan.org.il/images/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D.ppt
http://www.nofey-golan.org.il/images/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=6I6Spb5ap5E
http://www.hamaarag.org.il/monitoring/process/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.hamaarag.org.il/monitoring/process/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
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 החיות על האדם השפעת

 

 

 חדשות -  :נושא 16פרק  

HOSPICE למות מקום 

 מסע בין חיים, מוות וחיים

 יחידות הטיפול התומך בארץ - תמיכה - האגודה הישראלית לטיפול תומך

What is Hospice Care? Compassionate Care for the Dying 

 פרידה מכובדת: שירות 'הוספיס ביתי' ללא תשלום - בריאות

 ההוספיס בתל-השומר: רגעים אחרונים של חסד - בריאות

HOSPICE למות מקום 

 
  

 

http://www.palliative.org.il/image/users/347370/ftp/my_files/PDF/mapa/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf?id=21409789
http://www.palliative.org.il/hospice.html
http://www.emedicinehealth.com/hospice/article_em.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3048478,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3293507,00.html

