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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 

 קסטרו פידל

 Fidel Castro; 13 :בספרדית)פידל אלחנדרו קסטרו רוס 

 . פוליטיקאי קובני ,(6102בנובמבר  65 - 0962באוגוסט 

 09עד , עת עלה במהפכה, 0959היה מנהיג קובה משנת 

 .6118בפברואר 

 במשבר כלכלה ונצואלה

 ונצואלה נאבקת במשבר הכלכלי: כך נראית מדינה כושלת

 ציטוטים קסטרו פידל

 קסטרו פידל

 ."לעתיד העבר בין המאבק היא מהפכה"

 

 הוא, (0962, באוגוסט 01ב־ נולד) רוז קסטרו אלחנדרו פידל

 פולחנסיו העריץ את הדיח כאשר, 0959 מאז קובה מנהיג

 הראשונה הקומוניסטית למדינה מדינתו תא והפך, באטיסטה

 ראש בתואר החזיק 0972 שנת עד. המערבי הכדור בחצי

 .השרים ומועצת המדינה מועצת לנשיא מונה ואז, ממשלה

 

, משנה לא זה. תרצו שרק כמה אותי לגנות יכולים אתם"    

 ."אותי תזכה ההיסטוריה

http://news.walla.co.il/item/2979198
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 ןבי המאבק היא מהפכה. שושנים של גן אינה מהפכה"    

 ".לעתיד העבר

  

 לא אני. לאחד שאהפוך חושב לא ואני דיקטטור לא אני"    

 ."מקלע בעזרת מעמדי את אשמר

 לפי האיש את מעצב הגורל. הגורל את מעצב אינו איש"    

 ."הצורך

  

 של ההצלחה היכן אבל, הקומוניזם כשלון על מדברים הם"    

 "?הלטינית ובאמריקה אסיה, באפריקה הקפיטליזם

 ."מהפכה היא המאבק בין העבר לעתיד"

מהפכה אינה גן של , מהפכה היא המאבק בין העבר לעתיד 

 שושנים

 טראמפ הנבחר הנשיא על העולמית התקשורת התקפות

 טרודו סטין'ג

 סוד הקסם של הפוליטיקאי הנערץ: טרודומאניה וחיוך של מיליון דולר

 העולמית העתיד מנהיגות

 הרשתות החברתיות מייצרות מנהיגים פופוליסטים

 

 כהן אונרדל קדיש

http://wiki.red-fans.com/archive/fanzine/issue21.pdf
http://wiki.red-fans.com/archive/fanzine/issue21.pdf
http://wiki.red-fans.com/archive/fanzine/issue21.pdf
http://www.themarker.com/markerweek/1.3089088
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1741236
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.1741236
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 ליאונרד כהן מת כבר ביום שני ונקבר

 לאונרד כהן נפטר לאחר שנפל ממיטתו

 לאונרד כהן a loving kadish קדיש " אוהב " -

 תמונות של פוטין והעם הרוסי

 - מזרח תיכון של פוטין

 דאעש מאיים על פוטין: "נשפוך דם רוסי" - חדשות

 רוסיה מציגה: ההיסטוריה על פי פוטין - חדשות

 ?פוטין בכל הפינות: מה הסיכויים של רוסיה במזרח התיכון

 

 "פוטין: "טראמפ מוכן לשקם את יחסי רוסיה-ארה"ב

 

 (אגוזי אדמה )בוטנים

 (בוטנים) אדמה אגוזי אלרגיה

 הכל על אלרגיה לבוטנים, אגוזים ושאר פיצוחים

 אלרגיה - המדריך המלא

 כשהמזון הופך לאויב - על אלרגיה למזון ורגישות למזון

 הכל על אלרגיה לבוטנים, אגוזים ושאר פיצוחים

 ?האם זהו הסוף לאלרגיה לבוטנים

 אלרגיה ואסתמה - האם ניתן לחסן כנגד האלרגיה

 אנטיהיסטמינים לאלרגיה: איזה סוג יעזור לכם? - בריאות

 

 

 

 

http://rotter.net/forum/scoops1/359694.shtml
http://rotter.net/forum/scoops1/359694.shtml
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/333807
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/333807
https://www.facebook.com/leonardcohen/posts/10154769213574644
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9D+%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUgqjc8MXQAhWIMBoKHSDsAgcQsAQITA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9D+%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiUgqjc8MXQAhWIMBoKHSDsAgcQsAQITA
http://mida.org.il/2015/10/12/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4724760,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3432011,00.html
https://dannyorbach.com/2015/10/19/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%91/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001161950
http://www.nir-ltd.co.il/pd1_%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D.aspx
http://www.foodsdictionary.co.il/articles/879
http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/allergy.aspx
http://www.2sher.co.il/?CategoryID=210&ArticleID=130
http://www.foodsdictionary.co.il/articles/879
http://healthy.walla.co.il/item/2825145
http://www.allergynet.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%9F-%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4339425,00.html
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 השתנה העולםחדשות   -  :נושא 2פרק 

 לאומנות

 לאומיות ולאומנות

 "העולם השתנה. המאיון העליון מתרחק מכל השאר"

 ?כיצד השתנו סמלי המותגים הגדולים לאורך השנים

 ... - איך השתנה העולם ב-111 שנים | עיצוב וצילום

  
 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17291
http://www.themarker.com/magazine/1.2035603
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=17593
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=37076
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 איברמקטיןחדשות  -  :נושא 3פרק 

 הנהר עיוורון
 המיקרופילריה

  ,Culex :מהסוג יםיתושמועברות לגוף האדם על ידי , ל"המיקרופילריה של שלושת מיני התולעים הנ

 .(Ivermectin) ואיברמקטין (Albendazole) הנפוצות לטיפול במחלה הן אלבנדזול... 
 אלפנטיאזיס 

 
 "חיידקים, נגיפים, ושאר "ירקות

 
 ,כיצד חלבונים מתקנים פגמים ותחלואים

 
 עיוורון הנהרות 

 
 - "איברמקטין" הראו שמנה בודדת של ,"עיוורון הנהר" בדיקות קליניות שערך בחולים שלקו במחלת

 .מספיקה להרוג את כל התולעים הטפיליות
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%90%D7%96%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%90%D7%96%D7%99%D7%A1
http://drorbn.blogspot.com/2015/10/avermectin-2015.html
http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2782932
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA
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 מוזיקה הרהוריםחדשות  - :נושא 4 פרק

 גלזונוב מדיטציה

 אלכסנדר גלאזונוב

Alexander Konstantinovich Glazunov    

    Glazunov, Alexander K. Meditation op.32 for violin 

https://www.youtube.com/watch?v=iDjQYe07pkQ&html5=

1 

לד גלאזונוב נו .שהשפיע רבות על תלמידיו, אלכסנדר גלאזונוב היה מלחין רוסי חשוב ומורה למוזיקה

הראשונה בתשע הסימפוניות שלו . קורסקוב-בסנקט פטרבורג ולמד מוזיקה אצל ניקולאי רימסקי
 .02בוצעה לראשונה כשהיה בן 

 
 חלקית יצירות רשימת

 
 (האנגלית בוויקיפדיה מלאה רשימה)
 

 (1881-1881) ור'מז ברה 1' מס מיתרים רביעיית: 1 אופוס    

 (1881) לפסנתר" S-A-S-C-H-A" הנושא על סוויטה: 1 אופוס    

 "יווניים נושאים על" לתזמורת מינור בסול 1' מס פתיחה: 1 אופוס    
 (1881-1881) שירים, "רומנסות חמש: "4 אופוס    
 (1881-1884), "סלאבונית סימפוניה", ור'מז במי 1' מס סימפוניה: 1 אופוס    
 (1881) לתזמורת ור'מז ברה 1' מס פתיחה: 6 אופוס    

 (1881) לתזמורת ור'מז בלה 1' מס סרנדה: 7 אופוס    
 (1881) לתזמורת אלגיה, "הרו לזכר: "8 אופוס    
 (1884) לתזמורת ור'מז ברה" אופיינית סוויטה: "9 אופוס    
 (1884) ור'מז בפה 1' מס מיתרים רביעיית: 11 אופוס    
 (1884) קטנה לתזמורת ור'מז בפה 1' מס סרנדה: 11 אופוס    
 (1884-1887) לתזמורת ור'מז במול ברה" לירית פואמה: "11 אופוס    
 (1881) מינור בסי סימפונית פואמה, "ראזין סטנקה: "11 אופוס    
 (1886-1887) לתזמורת" קטעים שני: "14 אופוס    
 (1886) מיתרים לרביעיית" נובלטות חמש: "11 אופוס    
 (1886" )ליסט לזכר" מינור דיאז בפה 1' מס סימפוניה: 16 אופוס    
 (1888) ופסנתר לו'לצ ור'מז במול ברה" אלגיה: "17 אופוס    
 (1888) לתזמורת ור'מז בסול" מזורקה: "18 אופוס    
 (1887) לתזמורת מינור דיאז בדו פנטזיה, "היער: "19 אופוס    
 (1887-1888) ותזמורת לו'לצ" קטעים שני: "11 אופוס    
 (1889) לתזמורת ור'מז במול במי" נישואים מארש: "11 סאופו    
 (1889) לפסנתר קטעים שני: 11 אופוס    

 (1891) לפסנתר S-A-B-E-L-A השם על ולסים: 11 אופוס    

 (1891) ופסנתר לקרן ור'מז במול ברה" הזיות: "14 אופוס    

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%91
https://www.youtube.com/watch?v=iDjQYe07pkQ
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 (1888) לפסנתר מזורקות ושתי פרלוד: 11 אופוס    
 (1886-1888" )סלאבית רביעייה" ור'מז בסול 1' מס מיתרים רביעיית: 16 אופוס    

 סימפוניים רישומים, סלאבונית חגיגה:16a אופוס    

 (1887-1891) פושקין בעקבות שירים שני: 17 אופוס    
 (1889) לתזמורת ור'מז במי פנטזיה, "הים: "18 אופוס    
 (1889) לתזמורת ור'מז בסול אוריינטלית רפסודיה: 19 אופוס    
 (1891) חלקים בשלושה סימפונית תמונה, "הקרמלין: "11 אופוס    
 (1891) לפסנתר אטיודים שלושה: 11 אופוס    
 (1891) ותזמורת לכינור ור'מז ברה" הרהורים: "11 אופוס    

 (1891) ופסנתר לכינור ור'מז ברה" הרהורים:"11a אופוס    

 (1891) ור'מז ברה 1' מס סימפוניה: 11 אופוס    
 ור'מז ברה סימפונית תמונה, "האביב: "14 אופוס    
 (1887-1891) מיתרים לרביעיית ור'מז בדו סוויטה: 11 אופוס    
 (1889) לפסנתר ור'מז ברה ולסים שלושה: 16 אופוס    
 (1889) לפסנתר ור'מז במול ברה נוקטורן: 17 אופוס    
 (1891) טרומבונים ושני קרן, לחצוצרה רביעייה, "גיוזורלי מודו אין: "18 אופוס    
 (1891-1891) לו'וצ מיתרים ללרביעיית ור'מז בלה מיתרים חמישיית: 19 אופוס    
 (1891) ופסנתר גדולה לתזמורת ניצחון מארש: 41 אופוס    
 (1891) לפסנתר ור'מז במול במי גדול קונצרטנטי ולס: 41 אופוס    
 (1891) לפסנתר מיניאטורות לושש: 41 אופוס    
 (1891) לפסנתר ור'מז בדו סלוני ולס: 41 אופוס    
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  חדשות  -  :נושא 5פרק  
 

 אנרגיהחדשות   -  :נושא 2פרק   

 בעולם סולארית

 בעולם מתחדשת אנרגיה

 אנרגיה סולארית – המצב הכללי בישראל ובעולם

 אנרגיה סולארית | מגזין תשתיות תעשייה ואנרגיה

 אנרגיה סולארית בעולם

 יוני / שינוי מפת האנרגיה העולמית 

 

 

אנרגיה היו מתקני  בעולםם החדשים שחוברו לרשת החשמל מהמתקני 59%-כ 2014בשנת 

 ... בעולםהמתחדשת שהותקנו  האנרגיהכל מתקני , נכון לסוף שנה זו .מתחדשת

http://www.solar.org.il/article/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D.html
http://www.tashtiot.co.il/tag/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA/
http://www.proenergy.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.proenergy.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://tih.co.il/news.asp?id=280
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 ... מהאנרגיה העולמית בסוף שנת 4114 מיוצרת על ידי מקורות 22%

 

 

  

 

 

http://www.greenco-energy.com/?p=4601
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עסקים חדשות  -  :נושא 7 פרק 

 באפריקה

 Facing the African market - African Business Magazine 

Morocco tech targets cheaper solar energy - African 

African Business Magazine | World leading source of 

agriculture Archives - African Business Magazine 

New model farming - African Business Magazine 

Making Cold Calls 

Africa Transport Solutions 

Four lessons for transforming African agriculture | McKinsey 

business - 6 Steps for Turning Cold Calls Into Hot Sales 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://africanbusinessmagazine.com/company-profile/enerray/enerray-build-brazils-largest-solar-plant/
http://africanbusinessmagazine.com/company-profile/enerray/enerray-build-brazils-largest-solar-plant/
http://africanbusinessmagazine.com/region/north-africa/morocco-tech-targets-cheaper-solar-energy/
http://africanbusinessmagazine.com/
http://africanbusinessmagazine.com/tag/agriculture-tag/
http://africanbusinessmagazine.com/sectors/agriculture/new-model-farming/
http://southafrica.smetoolkit.org/sa/en/content/en/1061/Making-Cold-Calls
http://www.atstransport.co.za/
http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/four-lessons-for-transforming-african-agriculture
https://www.entrepreneur.com/article/53876
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 RUB חדשות  -  :נושא 8פרק  

REPORTS BOOK 2016 

BANDITS ELECTRIC BICYCLE 
Bandit Tracking Bike 

Electric bikes 

 AS2 איירון סילון מטוס

 מטוס סילון עסקי יטוס מאירופה לארה"ב ב-3 שעות 

Aerion Corporation | Creating a Faster Future 

 גלנליווט וויסקי מזקקת

  - בעקבות מזקקות בוויסקי בסקוטלנד

 בקבוק - ויסקי דה גלנליווט: מספרים ועובדות

 מזקקת טומינטול

 גלנליווט 18 שנה - מחיר: 373 

  
 

  

https://www.google.co.il/search?q=BANDITS+ELECTRIC+BICYCLE&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1020&bih=458&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwipy5qi98XQAhWCthoKHahbAV4Q7AkIKg
http://www.chapmanleonard.com/tracking-vehicles/bandit-tracking-bike.html
http://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/collections/electric-bikes/c/B507/
http://travel.walla.co.il/item/2788653
http://www.aerionsupersonic.com/
http://www.mako.co.il/travel-world/magazine/Article-37596030455b041006.htm
http://www.bakbuk.co.il/%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%98:-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA
https://whisky-blog.co.il/2014/06/25/tomintoul/
https://whisky-blog.co.il/2014/06/25/tomintoul/
http://wnf.co.il/product.asp?id=1523
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 המוות עמקחדשות  -  :נושא 3פרק  

 קליפורניה

 הפארק הלאומי עמק המוות

 החיים בעמק המוות

 המדריך למטייל  - Death Valley טיול לעמק המוות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
http://wol.jw.org/he/wol/d/r145/lp-q/102006406
http://wol.jw.org/he/wol/d/r145/lp-q/102006406
http://www.bartravel.com/newus/katavot/deathvalley.html

