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 רפורמות בהערכת תלמידים במערכת החינוך בצרפת

 "מערכת החינוך בצרפת במבחן זהות: "אפשר להבין את הרוצחים

 צרפת: חינוך חינם מגיל שלוש -איך הם לומדים 

  השוואה בינלאומית: ההשקעה בחינוך עדיין עלובה - כלכלה

 ישראל ראשונה בהשקעה בחינוך פרטי, אחרונה בציבורי

 ... ההוצאות הלאומית לחינוך בישראל נמוכה לעומת יתר :OECD-ה

 ובישראל בעולם בצרפת ינוךבח ההשקעה  
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 הבחירות בגרמניה: מפלגת הימין הקיצוני בדרך לפרלמנט 

 חדשות הבחירות בגרמניה
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 משתבש המדע איך

How science goes wrong 

How science goes wrong - The Economist 

A new type of molecular medicine may be needed to halt  

Cancer drugsGetting close and personal - The Economist 

 -    הקשר בין מחלת ילדות נדירה למלחמה בסרטן

 הקוד שמאפשר לתכנת תאי סרטן

 הגנה מפני סרטן | הידען

 כיצד גן בודד שגורם מחלה נדירה, מסייע בהבנת מחלות מורכבות

 משתבש המדע איך

 פריצת דרך בחקר הסרטן

  ?איך סרטן הורג

 ?סוף מצא תרופה למחלת הסרטן-האם המדע סוף -ראש אחד 

 כשהרובוטים יילחמו נגד הסרטן -כאן | מדע 

  ?- איך לתקוף את הסרטן בכל שלבי הגידול

 

 פריצת דרך בטיפול בסרטן: 94% מהגוססים החלימו - בריאות    

  - פריצת דרך בגילוי מוקדם של סרטן השד

 פריצת דרך עולמית בגילוי סרטן המעי הגס 

 החברתי הצדק חוסר  תרומת על - סרטן  
 

 האגודה למלחמה בסרטן - על תרומת העישון לחוסר הצדק החברתי
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http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%92
http://www.rosh1.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=2gAECZmklRU
https://www.youtube.com/watch?v=Zf1XdKkYgZo
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4767031,00.html
http://www.realimaging.com/files/misc/Real_Imaging_at_a_glance-Heb.pdf
http://www.kol-barama.co.il/live/91093/
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6661
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 מחלות של עשירים, מחלות של עניים

 

 ... לראשונה בישראל: בדיקה שתגלה סיכוי לחלות בסרטן - 15 שנה

 הישרדות חולים במחלות ממאירות בישראל
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מכונית  חדשות  -  נושא: 5פרק  

 חשמלית 
 Ford Model T :באנגלית) T פורד מודל

 מכונית חשמלית  | F150טסלה תייצר טנדר חשמלי מתחרה לפורד

 הגרסה המודרנית  T- פורד מודל -רכב 

  ?הניעה את העולם  Tאיך המכונית מדגם

 פשטות טהורה: כך עובד בעצם מנוע חשמלי - רכב

 . טסלה השיקה מכונית חשמלית חדשה: "זה כמו להמריא מנושאת

 טסלה האמריקאית רוצה להצליח היכן שבטר פלייס נכשלה - דינמו 

 טסלה 3 החשמלית נחשפה עם טווח עצום ומחיר שפוי - רכב
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http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3611552,00.html
https://eureka.org.il/item/44072/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%92%D7%9D-T-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4110301,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3642514,00.html
https://www.themarker.com/dynamo/1.2065967
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4786034,00.html
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מי ימות ומי   חדשות -  נושא: 6פרק  

 יחיה

 ?ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות

 נקרוזיס | מכון דוידסון לחינוך מדעי

 כשהתא מחליט להתאבד  –אפופטוזיס 

 תוכנן מראשכרוניקה של מוות מ

 מוות מכובד -אפופטוטית 

  ?ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות   

ופנו מקבל מדי יום החלטות של חיים ומוות לגבי בשביל לשמור על בריאותנו, ג

מיליארדי תאים. מחקרים חדשים חושפים את מנגנוני ההחלטות ואת השימושים 

 הרפואיים שלהם
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http://telem.openu.ac.il/courses/c20214/apoptosis-g.htm
http://telem.openu.ac.il/courses/c20214/apoptosis-g.htm
http://telem.openu.ac.il/courses/c20214/apoptosis-g.htm
http://www.amalnet.k12.il/micro/micro2.asp?tat=%E6%F2%E9%F8%E9%ED%20-%20%EE%FA%E5%E7%EB%EE%E9%ED%20%E5%EE%F1%E5%EB%F0%E9%ED&num=mic00031
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 הן הפנדות חדשות -  נושא: 7פרק  

 האהובות החיות כנראה

The park of pandas are 

probably the favorite animals 
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 אי ולחץ סערהחדשות  -  נושא: 8 פרק 

 פריון
Stress may be causing infertility in women  

Stress Doesn't Hamper Fertility Treatment, Researchers 

   פריון אי ולחץ סערה

Does fertility trump monogamy? 

Why women can be to blame for their own infertility  
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הכולל  הפריוןשיעור חדשות  -  נושא: 9פרק  

  בישראל ()מספר הילדים לאשה
 

 בריאות - 50%-עשורים: איכות הזרע של הגבר ירדה ב 4בתוך  

 גם כשבעיית הפריון היא של הגבר, האשה נבדקת קודם

 גברים, הזרע שלכם מאבד את זה: משבר הפריון הגברי בשיאו

  - לא זורמים: כך תשביחו את איכות הזרע

 בריאות -אי פריון: כשהבעיה היא אצל הגבר. כל הפתרונות 

 צל גבריםבעיות פוריות א

 סיבות לספירת זרע נמוכה 

 בישראל (הכולל )מספר הילדים לאשה הפריוןשיעור 

 בעיות פוריות אצל הגבר

WebMD -Treating Male Infertility  

Symptoms, Causes, Diagnosis, Treatment  -tility Male Infer 

Infertility in the man 
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http://www.webmd.com/men/features/male-infertility-treatments
https://www.andrologyaustralia.org/your-health/male-infertility/
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פרנק חדשות   -  נושא: 10פרק  

 סינטרה

Frank Sinatra Fly Me To The Moon 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mQR0bXO_yI8 

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon Lyrics | MetroLyrics 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA9019D25AA6

2162  
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  FEMAחדשות   -  נושא: 11פרק  

 

 FEMA Emergency Management Agency 

Federal Emergency Management Agency  

Emergency Management Institute 

Federal Emergency Management Agency  

 

 חירום מקרה ניהול סוכנות ללמוד 
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 איכות חדשות -  נושא: 12פרק  

 בישראל   השידורים

Politics of Israel 

Politics in Israel Politics 

   פוליטיקה בישראל תקשורת מדיניות
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קרבות   חדשות -  נושא: 13פרק  

 אוויר

Back Issues | Flypast 

Flypast | At the heart of aviation heritage 

Aeroplane Monthly | History in the Air Since 
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 אמונות חדשות -  נושא: 14פרק 

 טפלות
Superstition 

Superstitious Beliefs: Why You Believe in Superstitions  

The 12 Cats of Christmas: Sing Along! | Reader's Digest 

13 of the Best Thrillers to Read Right Now | Reader's Digest 

The Psychology of How We Learn Prejudice  

The Stories Behind 14 Halloween Traditions | Reader's 

This Is the History Behind These 5 Common Superstitions 
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