
 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

    4102  דצמבר  42שבת עולמית  

 

 ר יצחק נוי 'ד

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 2 ......................................................................................... השבוע  חדשות -:נושא  0  פרק

 4 .............................................................................................. זילנד ניו-ישראל יחסי

 4 ................................................................................................. סחר ויחסי הסכמים

 4 .......................................................... – ם"האו של הביטחון מועצת של 4334 החלטה

 4 ........................ טראמפ ממשל תחת הנזקים את נבטל – בזויה ם"באו ההחלטה: נתניהו

 4 ....................................................... ההחלטה את אימץ ם"האו: וטו הטילה לא ב"ארה

 2 .................................................................................... הברית רצותא נשיא אובמה ברק

 5 .............................................. 4102  להיסטוריה ישראלי מגזין סגולה  חדשות -  :נושא 2  פרק

 5 ............................................................................... 4102  להיסטוריה ישראלי מגזין סגולה

 NEWSWEEK ................................................................................. 2  חדשות -  :נושא3  פרק

The Good News of 2016: Newsweek Stories That Made Us ....................................... 6 

Psilocybin, From Magic Mushrooms, Eases .............................................................. 6 

Teens Smoke Less Grass in Legalized Colorado - Newsweek ...................................... 6 

If It's Legal to Grow Grass in Washington, Why Prosecute ........................................ 6 

 6 ................................. העולם את שכבש החכם הסם: וסטרטאפיסטים למיליונרים רק לא

 6 ................................................................................... בדיכאון לטיפול קסם פטריות

 6 .................................................................... קליני בדכאון יעיל פסילוציבין ההזיה סם

 6 ............................................................................................................. פסילוציבין

 7 ............................................................................... קוסמית קרינה  חדשות -  :נושא2   פרק

 7 ..................................................................................................................... כבידה גלי



 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

Science - Newsweek .............................................................................................. 7 

What Does Discovery of a 2nd Gravitational Wave Mean? ....................................... 7 

Einstein Proved Right: Gravitational Waves Detected .............................................. 7 

gravitational waves - Newsweek ............................................................................ 7 

 8 ....................................................... והחמצן היקום את משמיד האדם חדשות -  :נושא 5  פרק

newsweek human destroy world .................................................................................... 8 

We've Destroyed One-Tenth of Earth's Wilderness in .............................................. 8 

We Can Save Ourselves From Earth-Killing Asteroids, ............................................... 8 

 9 .................................................................................. גנולוגי תיקון חדשות -  :נושא 2  פרק

 9 ...................................................................................... גנטי באבחון אתיות סוגיות

 9 .....................................................................................................בגנטיקה אתיקה

Epigenetic changes of DNA repair genes in cancer.................................................... 9 

Mutations Affecting Genome Stability - Molecular Cell .. .......................................... 9 

The Genetics of Cancer | Cancer.Net ...................................................................... 9 

 01 ............................................................ דאגלס קירק דנילוביץ איסר  חדשות -  :נושא 7  פרק

 00 ....................................................... צרפתיים גרעיניים טילים שיגור  חדשות -  :נושא 8  פרק

 11 ............................................................................................... של הגרעין מדיניות

 11 ..................................................................... ?פצצה יש מדינה לאיזו: הגרעין ועידת

 11 ....................................................... האיראנית הגרעינית והפצצה ישראל-צרפת יחסי

 04 ................................................................. 0907 הרוסית המהפכה חדשות -  :נושא 9  פרק

 04 .............................................. 0907 מ"ברה Bolshevik Revolution הבולשביקית המהפכה

 01 ................................................................ הריגול של ההיסטוריה  חדשות -  :נושא 01  פרק

 13 ................................................... הצרפתי הביון לדמות קווים: בטולוז בטרור נלחמים

 13 ..................................................................................... צרפת של המודיעין קהילת

 13 ......................................... ?בשארה לפרשת דרייפוס פרשת בין קשר אין מדוע: תיקון

 02 ..................................................................................... מוזיקה חדשות -  :נושא 00  פרק

ave maria sung by kiri te kanawa .................................................................................. 02 

Ave Maria (Bach/Gounod .................................................................................... 14 

Kiri Te Kanawa: "Ave Maria" (Live) - YouTube ....................................................... 14 



 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 05 ....................................................................... האיסלאם מדינת   חדשות -  :נושא 04  פרק

Abu Muhammad al-Adnani, the Voice of ISIS, Is Dead ............................................ 11 

ISIS - The New Yorker .......................................................................................... 11 

After the Islamic State - The New Yorker ............................................................... 11 

Abu Muhammad al-Adnani, the Voice of ISIS, Is Dead ............................................ 11 

 02 ........................................................................... מיניות הטרדות חדשות -  :נושא 13  פרק

 16 .......................................................................................... מצולמת מינית הטרדה

 16 .............................................................................................ברשת מינית הטרדה

 16 ....................................................... דיגיטל - ברחוב מינית הטרדה נראית כך: תיעוד

 16 ........................................... וקהיר יורק ניו ברחובות מצולמת מינית הטרדה של שעות

 07 .................................................................... צילמו טלסקופים 22 חדשות -  :אנוש 14  פרק

 17 ............................................................ עכשיו סביבנו שקורות מרתקות חלל משימות

 17 ....................................................................... דיגיטל -" משיכה כוח" את צילמו כך

 17 .................................................................................................. גני ריפוי 11 פרק

 17 .............................................................................................................. גני ריפוי

 

 



 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 ם"באו ההצבעה משמעות

ין ישראל לאובמה ממש והתנגשות חזיתית ב – ם"באודרמה 

  ... יממה אחרי: לפני הפרידה מהנשיא האמריקני

עלולה לסבך מאוד את ישראל מבחינה  ם"ההצבעה באו

 ב משימוש בזכות"והימנעות של ארה, משפטית

ניו זילנד-יחסי ישראל  

 הסכמים ויחסי סחר 

ם"של מועצת הביטחון של האו 4332החלטה   – 

 הביטחון מועצת  ישראל-ם"האו יחסי

 נתניהו: ההחלטה באו"ם בזויה – נבטל את הנזקים תחת ממשל טראמפ 

 ארה"ב לא הטילה וטו: האו"ם אימץ את ההחלטה

 

 נשיא ארצות הברית ברק אובמה

שני הוא נשיאה הארבעים וארבעה של ברק חוסיין אובמה ה

, בתום שתי קדנציות, וצפוי לסיים את כהונתו, ארצות הברית

אמריקאי הראשון -אובמה הוא האפרו. 4107בינואר  41-ב

 .המכהן בתפקיד זה

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://www.export.gov.il/heb/Countries/Australia/New%20Zealand/Agreements/
http://www.export.gov.il/heb/Countries/Australia/New%20Zealand/Agreements/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94_2334_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D
http://news.walla.co.il/item/3025308
http://news.walla.co.il/item/3025298
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 מגזין סגולהחדשות   -  :נושא 2פרק  

 4112  להיסטוריה ישראלי

 4112  להיסטוריה ישראלי מגזין סגולה 

 1918 בפברואר 17) (לילה מראד: תעתיק מדויק ,ليلى مراد :ערביתב)וראד לילה מ

 .צרייהמ זמרתו שחקנית ,(1995 בנובמבר 21 -

 ביוגרפיה

דתית  יהודית משפחהל קהירב עבאסיהמוראד נולדה בשם ליליאן מרדכי ברובע 

איברהים זאכי מרדכי , אביה. משפחה של רבנים מפורסמים ודיינים, אדוקה

וזמר  מוזיקאיהיה  ,עיראקהגיע למצרים מ ,(זאכי מוראדכונה מאוחר יותר )

ונחשב לאחד הזמרים האחרונים אשר שר לפי  שנות העשריםמפורסם ב

הייתה , מילה'ג, אמה [דרושה הבהרה].הישנה מוזיקה הערביתאסכולת ה

אחד . למוראד היו עוד שלושה אחים ואחות .יןפולממשפחת סלומון שמוצאה ב

 .התפרסם בפעילות בימתית והיה שחקן ,מוניר מוראד ,מאחיה

באפריל  01( )שלהוּב כמישל דמיטרינולד , عمر الشريف: בערבית) עומר שריף

זכה בפרס גלובוס הזהב  שריף .היה שחקן מצרי( 4105ביולי  01 - 0914

 . דוקטור"לשחקן הטוב ביותר בסרט 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1918
https://he.wikipedia.org/wiki/21_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/21_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1995
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94_%28%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8%29&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%96%D7%90%D7%9B%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%93&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%93
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 NEWSWEEK חדשות  -  :נושא 3פרק  

 

The Good News of 2016: Newsweek Stories That Made Us 

 Psilocybin, From Magic Mushrooms, Easy סרטן לחולה תרופות

Psilocybin, From Magic Mushrooms, Eases 

Teens Smoke Less Grass in Legalized Colorado - Newsweek 

If It's Legal to Grow Grass in Washington, Why Prosecute 

 לא רק למיליונרים וסטרטאפיסטים: הסם החכם שכבש את העולם

 פטריות קסם לטיפול בדיכאון

 סם ההזיה פסילוציבין יעיל בדכאון קליני

 פסילוציבין

Psilocybin 

 

http://www.newsweek.com/good-news-2016-happy-stories-533098
http://www.newsweek.com/psilocybin-hallucinogenic-mushrooms-eases-anxiety-cancer-patients-526952
http://www.newsweek.com/teens-smoke-less-grass-legalized-colorado-475039
http://www.newsweek.com/if-its-legal-grow-grass-washington-why-prosecute-383832
http://www.nootropics.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A1/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99/
https://www.facebook.com/oripaleducation/photos/a.395565453872579.92031.352434104852381/1004324399663345/?type=3
https://www.facebook.com/oripaleducation/photos/a.395565453872579.92031.352434104852381/1004324399663345/?type=3
http://mednet.co.il/2016/07/106314/
http://mednet.co.il/2016/07/106314/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9F
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 קרינה קוסמית  חדשות  -  :נושא 2 פרק 

 גלי כבידה

Science - Newsweek 

What Does Discovery of a 2nd Gravitational Wave Mean? 

Einstein Proved Right: Gravitational Waves Detected 

gravitational waves - Newsweek 

   

     

 

 

http://www.newsweek.com/topic/science
http://www.newsweek.com/quora-question-how-does-ligos-detection-second-gravitational-wave-add-body-476098
http://www.newsweek.com/albert-einstein-gravitational-waves-ligo-theory-gravity-425577
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjb5biAp4zRAhVHd1AKHbdABkAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Ftopic%2Fgravitational-waves&usg=AFQjCNEWFKs5Ysj9Jsotlu6BxqQbkRntIg&sig2=xWCMBmde_KR-hmTXfzQczg
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האדם משמיד  חדשות -  :נושא 5פרק  

 את היקום והחמצן 

newsweek human destroy 

world 

We've Destroyed One-Tenth of Earth's Wilderness in 

We Can Save Ourselves From Earth-Killing Asteroids, 

   
 

  

 

http://www.newsweek.com/one-tenth-earths-wilderness-destroyed-last-20-years-496706
http://www.newsweek.com/2015/06/19/we-can-save-ourselves-earth-destroying-asteroids-someone-has-pay-341823.html
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 תיקון גנולוגיחדשות  -  :נושא 2פרק  

   סוגיות אתיות באבחון גנטי

 אתיקה בגנטיקה

Epigenetic changes of DNA repair genes in cancer 

Mutations Affecting Genome Stability - Molecular Cell .. 

The Genetics of Cancer | Cancer.Net 

 
 

 

  

 

 

http://courses.jercol.macam.ac.il/forum/files/6425_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94.ppt
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/articles.asp?url=gar0056.htm&bid=9&tat=2
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/articles.asp?url=gar0056.htm&bid=9&tat=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3030973/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21551/
http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/genetics/genetics-cancer
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 איסר חדשות  -  :נושא 7פרק  

 דאגלס קירק דנילוביץ
בעיר  'איסר דנילוביץדאגלס נולד בשם . 011-את יום הולדתו ה קירק דאגלסחוגג , 4102בדצמבר  9

 . אביו היה סמרטוטר -שפחה כדי לסייע בפרנסת המ. אמסטרדם שבמדינת ניו יורק
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 טילים שיגור חדשות  -  :נושא 8פרק  

 צרפתיים גרעיניים
  מדיניות הגרעין של

 ?ועידת הגרעין: לאיזו מדינה יש פצצה

 יחסי צרפת-ישראל והפצצה הגרעינית האיראנית

 

 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://news.walla.co.il/item/1661757
http://jcpa.org.il/2013/11/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90/
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 המהפכהחדשות  -  :נושא 9פרק  

 1917 הרוסית

 9191מ "ברה Bolshevik Revolution המהפכה הבולשביקית 

www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/bolshevic.aspx 

המהפכה "ו" מהפכת אוקטובר"הבולשביקית הידועה גם בשמותיה  המהפכה

תאריך זה הוא על פי הלוח ) 1917טובר באוק 45-החלה ברוסיה ב ,"הרוסית

 ... על פי הלוח המקובל פרצה. הישן הרוסי

 

 ויקיפדיה –( 0907)המהפכה הרוסית 

https://he.wikipedia.org/wiki/(1917)_הרוסית_המהפכה 

היא שם כולל לשתי המהפכות שהתרחשו  1917של  המהפכה הרוסית

פירקו את השלטון האוטוקרטי הצארי  ,1917במהלך שנת  הרוסיתבאימפריה 

 .והובילו לכינונה של ברית המועצות

 ויקיפדיה –מהפכת אוקטובר 

https://he.wikipedia.org/wiki/אוקטובר_מהפכת 

הידועה גם כמהפכה  ,(Октябрьская революция :רוסיתב)מהפכת אוקטובר 

 1917באוקטובר  45-ל 42שהתחוללה ברוסיה בין  מהפכההיא , הבולשביקית

 ... על פי הלוח היוליאני אשר היה)

 

  

 

http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/bolshevic.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA_%281917%29
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 ההיסטוריהחדשות   -  :נושא 11פרק  

  הריגול של

 קווים לדמות הביון הצרפתי : נלחמים בטרור בטולוז

 קהילת המודיעין של צרפת

  ?מדוע אין קשר בין פרשת דרייפוס לפרשת בשארה: תיקון

  

http://news.walla.co.il/item/2518819
http://malam.barebone.kotar.co.il/KotarApp/Index/Page.aspx?nBookID=97250890&nTocEntryID=97251792&nPageID=97251629
http://malam.barebone.kotar.co.il/KotarApp/Index/Page.aspx?nBookID=97250890&nTocEntryID=97251792&nPageID=97251629
https://chicky00.wordpress.com/2007/04/14/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%A4%D7%A8/
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 מוזיקה חדשות  -  :נושא 11פרק  

ave maria sung by kiri te 

kanawa 

Ave Maria (Bach/Gounod 

  Kiri Te Kanawa: "Ave Maria" (Live) - YouTube 

 

 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria_%28Bach/Gounod%29
https://www.youtube.com/watch?v=sQyIAN7W-lE
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דינת מ חדשות   -  :נושא 14פרק  

 האיסלאם

Abu Muhammad al-Adnani, the Voice of ISIS, Is Dead 

ISIS - The New Yorker 

After the Islamic State - The New Yorker 

Abu Muhammad al-Adnani, the Voice of ISIS, Is Dead 

 

After the Islamic State   

http://www.newyorker.com/news/news-desk/abu-muhammad-al-adnani-the-voice-of-isis-is-dead
http://www.newyorker.com/topics/isis
http://www.newyorker.com/magazine/2016/12/12/after-the-islamic-state
http://www.newyorker.com/news/news-desk/abu-muhammad-al-adnani-the-voice-of-isis-is-dead
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הטרדות  חדשות -  :נושא 13פרק  

 מיניות
 בעולם מיניות הטרדות

 הטרדה מינית מצולמת

 

 הטרדה מינית ברשת

 תיעוד: כך נראית הטרדה מינית ברחוב - דיגיטל

 שעות של הטרדה מינית מצולמת ברחובות ניו יורק וקהיר

 

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/blogs/shlomopapirblat/1.2771959
http://www.haaretz.co.il/blogs/shlomopapirblat/1.2771959
https://www.facebook.com/netharassment/
https://www.facebook.com/netharassment/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4585711,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2470908
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2470908
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 22 חדשות -  :נושא 14פרק   

 צילמו טלסקופים

 משימות חלל מרתקות שקורות סביבנו עכשיו

 כך צילמו את "כוח משיכה" - דיגיטל

 

 

ריפוי גני 15פרק   
 

 ריפוי גני

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=34852
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4454822,00.html
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/articles.asp?url=gar0042.htm&bid=7&tat=1
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/articles.asp?url=gar0042.htm&bid=7&tat=1
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/articles.asp?url=gar0042.htm&bid=7&tat=1

