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 תמונת חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

 6112 סוף עולם
 6132 סוף עולם תמונת

 "לא נגרש דיפלומטים אמריקאים: "פוטין הודיע

 "פוטין אדם חכם: "טראמפ על ההחלטה לא לגרש דיפלומטים מרוסיה

  – JDNב סובייטי זקן.ג.פוטין הוא סוכן ק: קולות אמריקאים

 העסקים גישת   טראמפ

 

 

 לחשוב בגדול להצליח בגדול מאת: דונלד טראמפ

 בחירתו של טראמפ: המדריך המקוצר להשפעות הבחירה על הכלכלה

 שנהב החרמת סין

 

 שנהב הדמים באפריקה 

 

 

 ישראל של זכותה מיי טרזה

 

  - "בריטניה נגד קרי: "הסכסוך סבוך יותר

 בריטניה נגד ג'ון קרי: "ההתנחלויות הן לא הבעיה היחידה" - חדשות

 "תרזה מיי: "ישראל היא מגדלור של סובלנות

 :ראש ממשלת בריטניה מהללת את ישראל ומתחייבת

 תרזה מיי דוחה הטענות נגד הצהרת בלפור: זכות ישראל להגן על עצמה

 אוונגליסטי כומר בת  מיי תרזה

http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3704844,00.html
http://news.walla.co.il/item/3027385
http://www.jdn.co.il/news/world_news/238481
http://www.abs-school.com/shop/index.php/sipvri-hclhh/lhwvb-bgdvl-lhclih-bgdvl-mat-dvnld-tramp-vbil-znqr-mhir-mvmlc-95-w-h.html
http://www.themarker.com/labels/realestate/1.3132530
http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1834843
http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1834843
http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2016/Article-5b01c2abeeb4951004.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4900536,00.html
http://www.20il.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/
http://mida.org.il/2016/12/13/%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99/
http://news.walla.co.il/item/3000167
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 ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי: אלחם בחוסר צדק חברתי

 אוונגליסטים מיי תרזה

 חגים ומועדים נוצרים - מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

 ... - זרמים פרוטסטנטים אחרים | רב היבטיים על ארץ ישראל

 האוונגליסטים מתחזקים בעולם השלישי - וזה טוב ליהודים 

 ?מי הם האוונגלים
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http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/1.3006160
http://he.jcjcr.org/categoryknow-your-neighborholidays-1
https://mauricioeretzisrael.wordpress.com/category/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA/37-%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://news.walla.co.il/item/2881721
http://yedidut.org.il/menu.php?id=10
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 רטןס חדשות -  :נושא 2פרק 

 בפרוסטטה טיפול - הערמונית

 פוטודינמי
 פוטודינמי בפרוסטטה טיפול - הערמונית סרטן

 האור שבקצה המנהרה יכול לרפא

 טיפול ניסיוני לסרטן בקרינה ממוקדת של אור - חידושי בריאות 

 יש תקווה? טיפול חדשני לסרטן הערמונית לא גורם לתופעות לווא

 

 טיפולים פוטודינמיים בגידולים פנימיים

 הרובוט הנאנומטרי שיביס את הסרטן 

   טיפולים – כל השיטות לטיפול בסרטן

 טיפול ניסיוני לסרטן בקרינה ממוקדת של אור - חידושי בריאות

 

 

http://www.weizmann.ac.il/pages/he/home/literal-ray-hope
http://www.weizmann.ac.il/pages/he/home/literal-ray-hope
http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2006563
http://www.kikar.co.il/189986.html
http://www.assafh.org/clinic/Photodynamic/Pages/QA.aspx
http://www.assafh.org/clinic/Photodynamic/Pages/QA.aspx
http://www.zeevgalili.com/2013/11/18705
http://www.zeevgalili.com/2013/11/18705
http://www.oncology.org.il/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C/
http://www.haaretz.co.il/news/health/new-research/.premium-1.2006563
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 6112 עתמולחדשות  -  :נושא3 פרק 

 נובמבר

 עין לתדמור צופיה - יד בן צבי

 – הסכם סייקס-פיקו

 ... שנים להסכם סייקס פיקו: על גבולות חדשים, טיהורים אתניים 100

רכישת אדמות , ישוב אחר ישוב, שקטה ללא פרסום התיישבות ,האסטרטגיה להגשמת חזונו היתה

, 3932בשנת . .... 81הברון בן  ,31.5.1925י בארץ ישראל הביקור החמיש..... לכדי יצירת גושי 

 ,פיקו – סייקסבשלהי מלחמת העולם הראשונה בעת ניסוח הסכם 
 ... שנים להסכם סייקס פיקו: על גבולות חדשים, טיהורים אתניים 100

 

 הצהרת העצמאות של מדינת היהודים - נפוליאון בונפארטה

.כמקור לתכנון נהלל' עיר גנים' · עין לתדמור צופיה

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/rosental.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95
http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.2962340
http://www.haaretz.co.il/blogs/sadna/1.2962340
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=6209
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 מונרכיות  חדשות  -  :נושא 4 פרק 

 6112 ערביות

 6112 ערביות מונרכיות 

INSS    גוזינסקי יואל תמונכריו 

    6137 של בפתחה מונרכיות

  ?- כהלהיכן נעלמים בתי המלו -מונרכיה 

 

     

 

 

http://eureka.org.il/item/44198/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9F-%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%94
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 אפליית ספרותחדשות  -  :נושא 5פרק  

 נשים

The Glass Universe: How Harvard's Unsung Female 

 נשים אפליית ספרות

The 5 Biases Pushing Women Out of STEM - Harvard 

Why Are There Still So Few Women in Science? 

Study shows gender bias in science is real. 

Discrimination against women in science 

Being Female in Science — FromTheLabBench 

The truth about discrimination in science, from six female 

Gender Discrimination  

Women in STEM Resources 

 

 

  

 

https://www.brainpickings.org/2016/12/06/the-glass-universe-dava-sobel/
https://hbr.org/2015/03/the-5-biases-pushing-women-out-of-stem
http://www.nytimes.com/2013/10/06/magazine/why-are-there-still-so-few-women-in-science.html
https://blogs.scientificamerican.com/unofficial-prognosis/study-shows-gender-bias-in-science-is-real-heres-why-it-matters/
http://www.fromthelabbench.com/from-the-lab-bench-science-blog/2016/3/8/being-woman
http://qz.com/473961/the-truth-about-discrimination-in-science-from-six-female-professors/
http://time.com/105292/gender-wage-gap/
https://www.cfa.harvard.edu/~srugheimer/Women_in_STEM_Resources.html
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ישראל  חדשות   -  :נושא 2פרק  

 ומדינות ערב מאיץ החלקיקים

A particle accelerator in the Middle East 

 

 חלקיקים למען שלום - סיינטיפיק אמריקן ישראל

 שיתוף פעולה מדעי בין איראן פקיסטן וישראל 

 פרופסור ישראלי נבחר לסגן נשיא פרויקט מאיץ החלקיקים בירדן

ECONOMIST in science PARTICLE ACCELERATOR JURDAN 

A particle accelerator in the Middle East 

 

111 

 

  

 

 

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21712104-new-synchrotron-about-start-up-surprising-part-world
http://www.sciam.co.il/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/766/670.html
http://www.nrg.co.il/online/13/ART2/766/670.html
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2175467
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2175467
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21712104-new-synchrotron-about-start-up-surprising-part-world
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  הריון נשים חדשות  -  :נושא 7פרק  

 במוח שינויים

 ... מוחן של נשים בהריון משתנה על מנת לחזק את הקשר עם

  - אחרי הלידה מוח האישה גדל

 מחקר: מוחן של נשים משתנה לאחר הלידה - בריאות

 חכמות נעשות נשים  במוח שינויים  הריון נשים

 

 

 

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/health/research/.premium-1.3167019
http://www.mako.co.il/ninemonth-birth/healthcare/Article-63054f5aa5fcb21006.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3982500,00.html
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 מוזיקהחדשות  -  :נושא 8פרק  

 המושיע ילדי הרועים פרידת ברליוז

  Berlioz: The Shepherds' Farewell to the Holy Family 

BERLIOZ'S SYMPHONIE FANTASTIQUE: ENRICHING 

Berlioz separation shepherd children Savior 

 המושיע ילדי הרועים פרידת ברליוז

THE BEST OF CLASSICAL MUSIC-Berlioz-Hungarian 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpgWhHv2dJw
https://www.youtube.com/watch?v=rpgWhHv2dJw
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2167-4086.2008.tb00347.x/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KZBKCIDEiPI
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היסטוריה  חדשות -  :נושא 9פרק  

   ת הנשיאות הצרפתיתסודית לבחיר

 

 Historia Magistra Vitae 

Elections in France  

France's Le Pen struggling to raise funds for election 

 בצרפת הבחירות ומסעות מאבקים

 היסטוריה סודית לבחירת הנשיאות הצרפתית  

 

 

http://www.peda.net/verkkolehti/jkl/lyseo/lyseonhissaa?m=content&a_id=267
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_France
http://www.reuters.com/article/us-france-election-le-pen-idUSKBN14B1NE
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 תחרותחדשות  -  :נושא 11פרק  

 חיילים בקרב והמצאות ותתגלי המצאות

 חיילי צעצוע: הגאדג'טים של חיילי צבא ארה"ב 

 צבא ארה"ב מציג: ההמצאות הצבאיות הכי טובות

 חיילים בקרב והמצאות תגליות המצאות תחרות

 תמונות של פטנטים הפלישה לנורמנדי

 הפלישה לנורמנדי 

 

http://www.mako.co.il/pzm-magazine/war-games/Article-6452b791582f231006.htm
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/war-games/Article-101e8d9d42c7231006.htm
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%99&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc-d-v-Z3RAhUVelAKHYScDXwQsAQIMA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%99&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc-d-v-Z3RAhUVelAKHYScDXwQsAQIMA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%99
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 JANUARYחדשות  -  :נושא 11פרק  

2017 AIRFORCES MONTHLY   

57_RED Khotilovo Bazhenov | Combat Aircraft 

Current Issue - AirForces Monthly The world's number one 

JANUARY 2017 AIRFORCES MONTHLY   

 

 נושאת המטוסים אדמירל קוזנצוב 

 

 מעצמה בעירבון מוגבל: מפגן הכוח של פוטין מגיע לים התיכון

 הצי הרוסי מחזיר את נושאת המטוסים 'אדמירל קוטוזוב' לשירות פעיל

 נושאת המטוסים אדמירל קוזנצוב 

 נושאת המטוסים אדמירל קוזנצוב 

 הנשק הרוסי המתוחכם לא נועד למלחמה בדאעש

http://www.combataircraft.net/2016/11/14/russian-carrier-aviation-joins-syria/57_red-khotilovo-bazhenov/
http://www.airforcesmonthly.com/view_issue.asp
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%91
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.3107127
http://www.debka.co.il/newsupdate/15333/%D7%94%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%95%D7%96%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%91
http://www.israelhayom.co.il/article/317503
http://www.israelhayom.co.il/article/317503

