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 דלקת בדרכי השתן | E-Coli חיידקי

 

Escherichia coli – 

 

 עמידות לאנטיביוטיקה

 

 אפוקליפסה מחר? בקרוב אנטיביוטיקה תפסיק לעזור

 

 

 השפעות בריאותיות של קרינת טלפון סלולרי סרטן וקרינה סלולרית

 הסלולרי מסרטן או לא? מיתוסים על קרינה - בריאות

 מונולוגים דיאלוגים א-ל  מונולוג דיאלוג

  ?מה ההגדרה המדויקת של מונולוג

 גרסת אובמה: אלה הישגי ארה"ב בשנה הישגי אובמה  החזון

 ... INSS Institute for National - חזון אובמה ופירוק נשק גרעיני

 ... תקיף ושחצן, אובמה הציג חזון כלכלי-חברתי שמאלני מאי

 ג'סטין טרודו

  

 ראש ממשלת קנדה הציג קבינט שמחציתו נשים

 מריו האולימפיאדה משחקי העתקת

 

 אולימפיאדת ריו דה ז'ניירו )6112( – ויקיפדיה

 

 הנגיף זיקה מאיים להדביק גם את אולימפיאדת ריו 

 

 דאעשסופו של 
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://smalla.co.il/?p=3290
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4584715,00.html
http://www.schooly.co.il/cabri/page.asp?page_parent=100125
http://www.inn.co.il/Forum/Forum.aspx/t100305
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/743/639.html
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2544595
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.2769957
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%96%27%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95_%282016%29
http://www.haaretz.co.il/sport/other/.premium-1.2835450
http://www.haaretz.co.il/sport/other/.premium-1.2835450
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 . האם סופו של דאעש קרב? - הערכה: יותר מ 62.111 לוחמי דאעש

 

  

 

  

  

 

 המדינה האסלאמית

 

 ?האם סופו של בשאר אסד קרוב

 הנשיא פוטין משקיע הון כדי לפלג בין מדינות האיחוד האירופי 

 

 המשחק של פוטין במזרח-התיכון

 

 ונגסקי הירושימה נהרגו כפייה עובדי

 הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי 

 

 מדוע הוטלו פצצות האטום על יפן? - אימגו

 

  II-ביהמ"ש ביפאן פסק בעד עובדי כפייה קוריאנים ממלחה"ע ה

 

 – השמדה באמצעות עבודה

 

 קרב טאראווה

 

 הרוסית החלל תעשיית וזיןרוג דימיטרי

 תכנית החלל הרוסית שרויה במשבר כספי חריף

 

http://provokator.co.il/2016/02/18/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%90%D7%A2%D7%A9-%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E-26-000-%D7%9C%D7%95%D7%97/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiql83Aj_zMAhVJXhoKHUsICkcQFgheMAs&url=http%3A%2F%2Fjcpa.org.il%2F2015%2F05%2F%25D7%2594%25D7%2590%25D7%259D-%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2595-%25D7%25A9%25D7%259C-%25D7%2591%25D7%25A9%25D7%2590%25D7%25A8-%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2593-%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2591%2F&usg=AFQjCNGJ67feNADmxDn9O9IdNqlYEBLMjA&sig2=wC414RGuOD6ZlruB2F0JtQ
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2609949
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2609949
http://mida.org.il/2016/04/14/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%A1%D7%90%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%A1%D7%90%D7%A7%D7%99
http://www.e-mago.co.il/Editor/history-128.htm
http://www.haaretz.co.il/misc/1.728306
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
https://blog.itrader.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%97%D7%A8%D7%99/
https://blog.itrader.co.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%97%D7%A8%D7%99/
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 ... רוסיה: שארהב תשלח את האסטרונאוטים שלה לתחנת החלל הבינל

 

 עת-מול 642 - יד בן צבי

 

 ינאית ורחל צבי בן יד עתמול

 ינאית ורחל צבי בן  יצחק

 יצחק בן צבי – הנשיא השני - נשיא המדינה

 

צבי הייתה מהפעילות המרכזיות של -בן. אגרונומית בהשכלתה, צבי הייתה סופרת ומחנכת-רחל ינאית בן

אשתו של איש . פעילה בהגנה העצמית היהודית ביישוב ואשת ציבור במדינת ישראל, תנועת העבודה

 ויקיפדיה .הציבור, ההיסטוריון ונשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי

 אוקראינה ,1886 :תאריך לידה

 בנובמבר 9191 16 :תאריך פטירה

 (1963–1918) יצחק בן-צבי :בעל

 Before Golda: Manya Shochat : a Biography :ספרים

 עלי בן צבי ,עמרם בן צבי :ילדים
 

 צבי-רחל ינאית בן

 יצחק בן־צבי ורחל ינאית־בן־צבי בלבוש רשמי בטקס הכתרת המלך 

 

 בלבוש מלכות כדת וכדין - יד בן צבי

 

 יצחק בן-צבי ורחל ינאית בבגדי היצוג להכתרת המלך ג'ורג' השישי בלונדון

 

Yitzhak Ben Tzvi (Shimshelevich), 2nd President of Israel 

 

 

The Five Best Stocks To Short In May - Forbes 

 

Inside Billionaire Bill Koch's $15 Million Wine Auction 

 

http://rotter.net/forum/scoops1/96998.shtml
http://www.ybz.org.il/?CategoryID=694&ArticleID=6312
http://www.president.gov.il/Presidency_In_Israel/Presidents_Of_Israel/Pages/YitzhakBenZvi.aspx
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%9C_%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkAiTRKASYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI6gQoADBo
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkAiTRKASYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI6gQoADBo
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhKVuIAsc1LjAy1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgDUYKoVMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQmxMI6wQoATBo
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNAQC0WRPPLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI7gQoADBp
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNAQC0WRPPLwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI7gQoADBp
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%9C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLITrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VsUF-aXFqQBPlgxsKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI8QQoADBq
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%9C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLITrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VsUF-aXFqQBPlgxsKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI8QQoADBq
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhKVuIEsY0qUopytCSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXFBfmlxKgCX0o70MwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQmxMI8gQoATBq
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLKTrbST8rPz9ZPLC3JyC-yArGLFfLzcioBf3C4UCoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI9QQoADBr
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLKTrbST8rPz9ZPLC3JyC-yArGLFfLzcioBf3C4UCoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI9QQoADBr
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+before+golda:+manya+shochat+:+a+biography&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhKVuLVT9c3NEyqTK4sSavM0pLKTrbST8rPz9ZPLC3JyC-yArGLFfLzcioBOqH8kjkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQmxMI9gQoATBr
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLKTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VskZmTkpRal5AMjRSAcqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI-QQoADBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A8%D7%97%D7%9C+%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99+%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhK1pLKTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VskZmTkpRal5AMjRSAcqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQ6BMI-QQoADBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A2%D7%9E%D7%A8%D7%9D+%D7%91%D7%9F+%D7%A6%D7%91%D7%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhKVgKzy-KTjNJNtKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWoeALKgrBo2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQmxMI-gQoATBs
https://www.google.co.il/search?num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=634&q=%D7%A2%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%9F+%D7%A6%D7%91%D7%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC1ILqhKVgKzy-KTDNPLtaSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWoeAHrMPdo2AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwik4oWikfzMAhXEfhoKHfPlBvAQmxMI-wQoAjBs
http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Chapter.aspx?nBookID=95178640&nTocEntryID=95183050
http://www.kotar.co.il/kotarapp/index/Chapter.aspx?nBookID=95178640&nTocEntryID=95183050
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/asis.pdf
http://www.israelalbum.org.il/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%9F-%D7%A6%D7%91%D7%99/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%91%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%201921%20-%201945/P16204
http://www.geni.com/people/Yitzhak-Ben-Tzvi/6000000010571899584
http://www.forbes.com/sites/johncarter/2016/05/02/the-five-best-stocks-to-short-in-may/
http://www.forbes.com/sites/abrambrown/2016/05/11/inside-a-koch-brothers-wine-collection/
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 סודות ישראלחדשות   -  :נושא 2פרק 

Inside Israel's Secret Startup Machine - Forbes 

  IDF to Double Unit 8200 Cyber-War Manpower  

 

NSA spying on Israel: This is how you treat your enemies 

 

Secret Israeli spy network unit 8200 | Netease International 

 

In Missions Stretching From Iran To Syria, Israel's Unit 8200 

 

http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/
http://www.richardsilverstein.com/2012/10/23/idf-to-double-unit-8200-cyber-war-manpower/
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4747949,00.html
http://www.88p4.com/2015/07/19/secret-israeli-spy-network-unit-8200-131893.html
http://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/shadow-wars-in-missions-stretching-from-iran-to-syria-israels-unit-8200-can-be-not-seen/
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 bbc historyחדשות   -  :נושא 3פרק 

magazine june 2016 

 Stalingrad: the crushing of the Reich | History Extra 

 

BBC News - Butlins: 75 years of holiday history 

 

The WW2 soldiers France has forgotten - BBC News 

 

Why Finnish babies sleep in cardboard boxes - BBC News 

 

BBC - History - World Wars: A View of the Holocaust 

 

BBC - History - World Wars: A View of the Holocaust 

 

June 2016 issue of BBC History Magazine out now 

 

bbc history magazine june  22 1944 

June 2016 | History Extra 

 

http://www.historyextra.com/feature/second-world-war/stalingrad-crushing-reich
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-13784640
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-32956736
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22751415
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/holocaust_overview_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/holocaust_overview_01.shtml
http://www.historyextra.com/article/blog/june-2016-issue-bbc-history-magazine-out-now?utm_source=twitter&utm_medium=twitter%20referral&utm_campaign=bitly
http://www.historyextra.com/bbc-history-magazine/issue/june-2016
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June 2016 issue of BBC History Magazine out now! 

 

BBC - History: World War Two 

How did World War 2 start? | The Week UK 

Why did the Second World War happen? 

The little-told story of the massive WWII pet cull - BBC News 

2 New Special Editions from BBC History Magazine 

Britain in WWII: One of two new BBC History Magazine 

BBC - History - World Wars: The Battle for Berlin in World  

D-Day: the successes and failures - an interview with 

http://www.historyextra.com/article/blog/june-2016-issue-bbc-history-magazine-out-now?utm_source=twitter&utm_medium=twitter%20referral&utm_campaign=bitly
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/
http://www.theweek.co.uk/europe/60237/how-did-world-war-2-start-75-years-ago-today
http://www.historyextra.com/article/international-history/why-did-second-world-war-happen
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-24478532
http://www.historyextra.com/specials
http://www.historyextra.com/blog/britain-wwii-one-two-new-bbc-history-magazine-special-editions
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/berlin_01.shtml
http://www.historyextra.com/feature/second-world-war/d-day-successes-and-failures-focus
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 WW2 WAR חדשות  - :נושא 4פרק 

SONGS 

sing German war songs in English - YouTube 

World War II | Yiddish Song of the Week 

The Songs of World War II Jewish Resistance by Partisans 

Ironic Inversions: Rare Soviet Yiddish Songs of WWII  

Famous songs of WW2 - YouTube 

101 Songs That Won World War II - Various Artists | Songs, 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4PF0E2LOWcY
https://yiddishsong.wordpress.com/tag/world-war-ii/
https://itunes.apple.com/us/album/songs-world-war-ii-jewish/id2568541
https://ingeveb.org/blog/ironic-inversions-rare-soviet-yiddish-songs-of-wwii
https://www.youtube.com/watch?v=B2PqxR89XF4
http://www.allmusic.com/album/101-songs-that-won-world-war-ii-mw0001313416
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 הסכנות טלקחדשות   - :נושא 5פרק 

 השחלות סרטן

 הטלק של ג'ונסון אנד ג'ונסון הרג אישה - והחברה תשלם 26 מיליון דולר

 

 הטלק של ג'ונסון אנד ג'ונסון הרג אישה - והחברה תשלם 26 מיליון דולר

 החשיפה שלנו לחומרים מסרטנים | תזונה ובריאות

Well Being Center - הסכנה במוצרי הקוסמטיקה והטואלטיקה 

 ... ג'ונסון אנד ג'ונסון תשלם 26 מיליון דולר: הטלק לתינוקות גרם לסרטן

 ... הטלק גרם לסרטן: ג'ונסון אנד ג'ונסון תפצה חולה ב-55 מיליון

 בית משפט בארה"ב קבע: טלק גרם לסרטן שחלות - בריאות

 טלק - סרטן - קוסמטיקה - טבעי

 שערוריית הטלק המסרטן: ג'ונסו

   
 

  

 

http://www.themarker.com/consumer/1.2861874
http://www.themarker.com/consumer/1.2861874
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=9254
http://wellbeingcenter.co.il/none-toxic-life/54-toxins-in-cosmetics
http://smalla.co.il/?p=5819
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4798613,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4770068,00.html
http://www.tivei.co.il/site/Site_ArticlesView.asp?ID=93
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2931983
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 אנציקלופדיה חדשות - :נושא 2פרק 

 אסטרואידים

 מלאכת מבשל

 אסטרואידים קרובי-ארץ, מתוך אסטרונומיה - אנציקלופדיה 

 ?מה ההבדלים בין אסטרואידים, מטאורים וכוכבי שביט

 אסטרואיד, מתוך אסטרונומיה

 אסטרואיד

 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%9C
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-148690-MTQ4NjkwXzU1NDA4NTA2XzE0ODY4MzYwMAeqeq-FreeYaan,00.html
http://eureka.org.il/item/24717/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%98
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-8654,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93
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 הנילוס תניןחדשות  -  :נושא 2פרק 

 דהבפלורי  היאור תנין
 

 . צפה בנושא - אגם ויקטוריה. מאמר מקיף מאת שי נחום

Crocodilians תנינאים 

 תמונות של תנין הנילוס תנין היאור בפלורידה

| | Crocodylus niloticus Nile Crocodil 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.israquarium.co.il/forum/viewtopic.php?t=945
https://www.facebook.com/CrocodiliansTaninim/posts/247593858731483
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1+%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8++%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1360&bih=634&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwistvW5lvzMAhVMlxoKHZXwA5QQsAQIOA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1+%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8++%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1360&bih=634&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwistvW5lvzMAhVMlxoKHZXwA5QQsAQIOA
https://www.tau.ac.il/~itzhakevenor/NileCrocodile-Wikipedia.pdf
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 סודות חדשות  - :נושא 8פרק 

 אלמלויז בטה  פרוטאין האלצהיימר

 מוטציה גנטית נדירה עשויה לסייע במניעת מחלת האלצהיימר

 גורמי סיכון לדמנציה ומחלת אלצהיימר והטיפול בהם - הדסה

 והדימות המוחי fMRI מהי מחלת האלצהיימר? - אתר

 ... - ?אלצהיימר – כיצד מאבחנים אלצהיימר ומהם הטיפולים הקיימים

 כאב שאינו חדל - סיינטיפיק אמריקן ישראל

 שיטיון 

 לעצור את מחלת אלצהיימר

 מוטציה גנטית נדירה עשויה לסייע במניעת מחלת האלצהיימר

 אלמלויז בטה  פרוטאין האלצהיימר סודות

 מוטציה גנטית נדירה עשויה לסייע במניעת מחלת האלצהיימר

 

  

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1774722
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1774722
http://www.hadassah.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94/tips/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%94%D7%9D
http://fmri.co.il/?page_id=215
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj08-mpl_zMAhXFfxoKHYycBhgQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.neurology.org.il%2F%25D7%2590%25D7%259C%25D7%25A6%25D7%2594%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259E%25D7%25A8%2F&usg=AFQjCNGOlf8G1i0QYED3x5cp2waWimQmRw&sig2=PK--VKYZfI3_06MlijHr3w
http://www.sciam.co.il/%D7%9B%D7%90%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%97%D7%93%D7%9C/
http://www.take-care.org/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9F/
http://www.take-care.org/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9F/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16582
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16582
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1774722
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1774722
http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1774722
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   רחפניםחדשות   -  :נושא 9פרק 

 DRONE חקלאות

 מתנות - Drone SPY רחפן עם מצלמה

 DRONE חקלאות   רחפנים

 

 ... סקייווקר צילומי רחפן- צילומי חקלאות לצרכי שיווק, בקרה ואומדן נזקים

 ... מערכת לחיסול - Drone Dome-אחרי כיפת ברזל: רפאל מציגה את ה

 ... | Drone - חקלאות מתקדמת בעזרת רחפן | חקלאות מתקדמת

 פורטל הרחפנים של ישראל: דף הבית | ישראדרון

 ... כשתעשיית הרחפנים תפתור את 4 האתגרים הללו היא צפוייה

 ... | לא בשמיים: ההזדמנות של תעשיית הרחפנים האזרחיים בישראל

DJI חשפה רחפן להדברה של שטחים חקלאיים • גופרו הירו 

 ... הם עוקבים אחריכם ויכולים גם להרוג אתכם: הגאדג'טים החדשים

 דף הבית - Chiportal - הלהיט של סביט רחפנים מסוג מסוקים אוטונומיים

 

 

http://www.gadgetshop.co.il/items/silverlit-spy-drone.php
https://www.youtube.com/watch?v=guAXEBrD8yc
http://www.themarker.com/news/1.2911404
https://www.pinterest.com/pin/472385448391156314/
http://www.isradrone.co.il/
http://www.geektime.co.il/drones-4-challenges/
https://sagicohen.wordpress.com/2015/07/16/israeli-drones/
http://www.goprohero.co.il/drones/dji-agras-mg-1/
http://www.themarker.com/technation/1.2520977
http://www.chiportal.co.il/main-news/18-chip-design-articles/4658-cebit-copter-drones-2003168
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  והסקס קלינטוןחדשות  - :נושא 11פרק 

 נעימות אי

 קלינטון | סודות השכנוע וההשפעה של אובמה

 סקס והקלינטונים

 מוזיאון הסקס הציע למוניקה לווינסקי מיליון דולר עבור שמלה

 נעימות אי  קסוהס קלינטון
 

 
 

http://barack-obama.co.il/?tag=%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9F
http://www.mako.co.il/world-now-weekend/Article-d6b2ebe63805141004.htm
http://www.mako.co.il/world-now-weekend/Article-d6b2ebe63805141004.htm
http://news.walla.co.il/item/2853690
http://news.walla.co.il/item/2853690

