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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  
 

 0202 הבינלאומי הסרטן יום

  - Belong. Beating Cancer Togetherמנצחים את הסרטן יחד -בילונג 

 ימי בריאות עולמיים, משרד הבריאות

http://belong.life/heb/ 

 אימון אי המפולגת אירופה איחוד

 זה הולך להיות מכוער: היום שאחרי פרישת בריטניה מהאיחוד 

 

 ר"מ נורבגיה נתפסה משחקת "פוקימון גו" בפרלמנט - חדשות

 ...מבוכה דיפלומטית: ר"מ נורבגיה לשעבר נחת בארה"ב - ועוכב בנמה"ת 

 נעצר נורבגיה ממשלת ראש

Eric Trump 

 

 ... מייק האקבי מדבר על היחסים העתידיים של טראמפ עם ישראל

 טראמפ לקלינטון: ישראל עוד תתגעגע לאובמה - חדשות

 טראמפ וישראל: הרבה הבטחות, חידה גדולה - חדשות

 Trump  היחסים עתיד   ישראל טראמפ
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http://belong.life/heb/
http://www.health.gov.il/Subjects/KHealth/Pages/healthdays.aspx
http://belong.life/heb/
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2979578
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4863323,00.html
http://news.walla.co.il/item/3037411
https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trump
https://www.youtube.com/watch?v=MgdlNtRlqJ4
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4816584,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4876467,00.html
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 הסקויה עצי חדשות  -  :ושאנ 2פרק  

  -   תמונות של עצים מדהימים

 היפריון - מהו העץ הגבוה ביותר בעולם? - אנציקלופדיית אאוריקה

 התגלה הגובה המרבי של העצים בעולם - 131 מטרים | הידען

 סקוויה ענקית 

  - הפארקים הלאומיים סקויה וקינגס

 תמונות של עצי הסקויה עץ המנהרה

 המנהרה עץ הסקויה עצי

 

http://www.mako.co.il/makoland-nature/great-mind/Article-3b2598e88be9d21006.htm
http://www.mako.co.il/makoland-nature/great-mind/Article-3b2598e88be9d21006.htm
https://eureka.org.il/item/20348/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%A5-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.hayadan.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-130-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%AA
http://www.bartravel.com/newus/katavot/skings.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A2%D7%A6%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%94+%D7%A2%D7%A5+%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi23uaY8vXRAhUEUhQKHUWnCU0QsAQIGw
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A2%D7%A6%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%94+%D7%A2%D7%A5+%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi23uaY8vXRAhUEUhQKHUWnCU0QsAQIGw
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   האנושי ההון חדשות  -  :נושא3 פרק 

 השחור הדבר
 בעולם חברתיים כלכליים פערים

  - מוות שחור

 אנטישמיות בימי המוות השחור

 השחור הדבר   האנושי ההון

 

 

http://skolarbete.nu/iw/skolarbeten/digerdoden-2/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
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 1441 אמזוןמכירותחדשות  -  :נושא4 פרק 

 7112  ב"בארה  האבטלה

 אירועים בעקבות קפצו יהםשמכירות הספרים

 מעריב | לא רק "1414": הספרים שמכירותיהם קפצו בעקבות אירועים

 הודות ליועצת של טראמפ: מכירות הספר "1414" של ג'ורג' אורוול זינקו

 1414 7112    מכירות הספר

 

     

 

 

http://www.maariv.co.il/culture/literature/Article-572887
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3706495,00.html
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 תסמונת חדשות  -  :נושא 5פרק  

 הכרונית המתמדת התשישות
 לנסט רפואה מגזין  הכרונית המתמדת התשישות תסמונת

 תסמונת תשישות כרונית טיפול 

 ... - הכירו 11 סיבות שמסבירות למה אתם עייפים כל כך | תזונה ובריאות

 

 ?מהי תסמונת העייפות הכרונית וכיצד משפיעה על אורח החיים

 

 (מבוא לתסמונת העייפות הכרונית )מחלת היאפים

 

 תסמונת התשישות הכרונית

 

 הכרונית דתהמתמ התשישות תסמונת .

 

 פסיכותרפיה ספורט  הכרונית המתמדת התשישות תסמונת 

  | להילחם במדע גרוע

Bad Science 

https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?langu

age=he 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWQoB9x66eE
https://www.youtube.com/watch?v=xWQoB9x66eE
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=36733
http://www.fms.org.il/%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
http://www.maccabi4u.co.il/22292-he/Maccabi.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=he
http://www.badscience.net/
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=he
https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling_bad_science?language=he
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 ו הגרעיני האסון חדשות  -  :נושא 6פרק  

 איראן

 האסון הגרעיני 

 פוקושימה 5 שנים אחרי האסון הגרעיני ]מדע פופולארי[ | גיקטיים

 ... Maariv - ביקור ביפן שלוש שנים אחרי פוקושימה

 האסון הגרעיני בפוקושימה

 בעקבות איראן: איחוד האמירויות רצה לגרעין - חדשות

 מפת הגרעין: כך פרושים המתקנים באיראן - חדשות

 ?כיצד תיראה ישראל יום אחרי תקיפה באיראן

 תוכנית הגרעין האיראנית

 
 

 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
http://www.geektime.co.il/fukushima-daiichi-nuclear-disaster-today/
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=FEMLI
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4701364,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4143516,00.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/248/965.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAkMbE9fXRAhXDuxQKHfF6AlEQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259F_%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25AA&usg=AFQjCNFRqZ78sIGM02qrK6lfCq00hlIMqA&sig2=Sdf92NEPZDEqiPguF9n7bQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjAkMbE9fXRAhXDuxQKHfF6AlEQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259F_%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25AA&usg=AFQjCNFRqZ78sIGM02qrK6lfCq00hlIMqA&sig2=Sdf92NEPZDEqiPguF9n7bQ
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 של ריותפופול חדשות  -  :נושא 2פרק  

 ב"ארה נשיאי

 מוושינגטון לאובמה. השיאים של הנשיאים - חדשות

  (שניות 1.35)תוצאות  96

 תוצאות חיפוש

News1 | (מצעד האיוולת של נשיאי ארה"ב )ד 

www.news1.co.il/Archive/003-D-109128-00.html 

0206בינו׳  24 ארצות הברית ששמעתם עליו מעט מאוד גרם  נשיאבפרק הרביעי מתוך שישה תגלו שגם  - 

קבלו את* ואפילו ככל הנראה גם עליכם , לנזק שהשפיע זמן רב לאחר כהונתו  ... 

News1 | (מצעד האיוולת של נשיאי ארה"ב )ה 

www.news1.co.il/Archive/003-D-109178-00.html 

0206בינו׳  25 בפרקים הקודמים דנו בנשיאים שפעלו בתקופות  .(ד) ב"מצעד האיוולת של נשיאי ארה - 

ואתם בוודאי, הלא הם רוזוולט וטרומן. סוערות של מלחמות העולם ומלחמת קוריאהה  ... 

News1 | (מצעד האיוולת של נשיאי ארה"ב )ב 

www.news1.co.il/Archive/003-D-109043-00.html 

0206בינו׳  21 דפרנקלין  ב"נשיא ארהשלח  0442בתחילת  -  מזכיר המדינה -תת, רוזוולט את סמנר וולס .

ולנסות, האמריקני והיועץ הראשי שלו למדיניות חוץ לבדוק מה קורה באירופה  ... 

News1 | (מצעד האיוולת של נשיאי ארה"ב )ו 

www.news1.co.il/Archive/003-D-109206-00.html 

0206בינו׳  26 בפרקים הקודמים דנו בנשיאים שפעלו בתקופות  .(ד) ב"מצעד האיוולת של נשיאי ארה - 

ואתם בוודאי, הלא הם רוזוולט וטרומן. הסוערות של מלחמות העולם ומלחמת קוריאה  ... 

News1 | (מצעד האיוולת של נשיאי ארה"ב )א 

www.news1.co.il/Archive/003-D-109042-00.html 

 24יום ראשון ... ארצם בכל הנוגע  נשיאישאפיינה את  איוולתשניהם ירשו מורשת אדירה של  - 0206בינו׳  20

 ... (א) ב"מצעד האיוולת של נשיאי ארה .... | ,ז"תשעבכסלו  'ד ,0206דצמבר 

  

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4823582,00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-109128-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-109178-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-109043-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-109206-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-109042-00.html
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 מוזיקהחדשות -  :נושא 1פרק  

 אברהם מנדלסון-ברתולדי

בנו של הפילוסוף משה מנדלסון ואביו של המלחין , בנקאי גרמני יהודי מומר, אברהם ארנסט מנדלסון ברתולדי
 ויקיפדיה .פליקס מנדלסון-ברתולדי

 משפחת מנדלסון - אריסטוקרטיה יהודית גרמנית קובץ

 פליקס מנדלסון-ברתולדי

The Best of Mendelssohn - YouTube 

 
 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%99
http://moodle.oranim.ac.il/moodle/mod/resource/view.php?id=138805
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=sWiCHa9DFOY
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  הצרפתי הגרעין חדשות -  :נושא 4פרק  

 הסייבר עידן

 רחפנים  לעידן הצרפתי הגרעין החשמל ייצור עתיד

  -אנרגיית קשר גרעינית 

 .תחנת כח גרעינית

 איך פועלת תחנת כוח גרעינית? - מכון דוידסון לחינוך מדעי

 התבססות על אנרגיה גרעינית - אנרגיה מתחדשת

 עתיד האנרגיה הגרעינית: תור התוריום – אפוק טיימס

  
 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XzVCToWJe0
https://www.youtube.com/watch?v=S-VMThrPt0s
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.ecoop.org.il/%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F/
http://www.epochtimes.co.il/et/9843
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 העולמי הסדרחדשות  -  :נושא 11פרק  

 טראמפ של המשחק החדש

 ... - טראמפ, סדר היום הליברלי ו-7116 הנוראית - השבוע/ גיא רולניק

 אודות הסדר העולמי החדש « Conspil.com | קונספיל

 טראמפ של המשחק החדש העולמי הסדר

http://www.themarker.com/markerweek/thisweek/1.3169527
http://www.conspil.com/about/
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 גרעינית אנרגיה חדשות  -  :נושא 11פרק  

 לוגיהאקו  מתחדשת אנרגיה -

 התנגדות לאנרגיה גרעינית

-  גרעינית לא בעט בתהליכי שמקורה אנרגיה - מתחדשת אנרגיה

 אנרגיה מתחדשת - אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע

 

 אסטרטגיה של נשק לא קונוונציונאל

 לוויתור על אנרגיה גרעינית יש מחיר

 .. למרות האסונות: יותר ויותר ממשלות זונחות את האנרגיות הירוקות

 יפן לא לבד: העולם יוצר חשמל מאנרגיה מסוכנת - כלכלה

 הסוד האפל של הכור בדימונה: בעקבות שני סרטים של אורנה בן-דוד

 ... מדענים מנסים לגרום לארגוני הסביבה בעולם לחשוב מחדש על 65

 

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.electric.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA/
https://books.google.co.il/books?id=a4TTgTDYi7EC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA&source=bl&ots=YNzaaprAmU&sig=NiA_IBJjBrgyLdmPXRzLk6GerZI&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjUgu3j-PXRAhVIXRQKHfXwAFAQ6AEIjgEwEw
https://books.google.co.il/books?id=a4TTgTDYi7EC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA&source=bl&ots=YNzaaprAmU&sig=NiA_IBJjBrgyLdmPXRzLk6GerZI&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjUgu3j-PXRAhVIXRQKHfXwAFAQ6AEIjgEwEw
http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.651678
http://www.themarker.com/markets/marketmoney/1.651678
http://www.forbes.co.il/news/new.aspx?Pn6VQ=K&0r9VQ=MIJL
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4042693,00.html
http://hagada.org.il/2015/06/05/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%A8/
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2517185
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,   גרעיני חורף חדשות  -  :נושא 17פרק  

 ואקולוגיה סכנת

 חורף גרעיני , מתוך סביבה ואקולוגיה 

 גרעיני חורף הסביבה

   
 

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-23178,00.html
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 מלחמות חדשות -  :נושא 13פרק  

 בעולם הסייבר

 ... - ?  האם פרצה מלחמת הסייבר הראשונה בעולם

 ... בין מלחמות סייבר לבין משילות אינטרנט: על הסכסוכים

 עולם תחת מתקפה: מלחמות הסייבר

 מלחמת הסייבר העולמית: מי נגד מי? - דיגיטל

 | ההיסטוריה של אירועי סייבר בעולם

 

 מבט שני - מלחמות הסייבר

  "כך תתנהל מלחמת הסייבר הבאה"

 

 מלחמת המעצמות בסייבר והבחירות בארצות הברית

 

  

 

 

https://eureka.org.il/item/43319/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://eureka.org.il/item/43319/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/54743/1/2017/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000714597
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4672748,00.html
http://www.see-secure.com/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=1767668
http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%9B%D7%9A-%D7%AA%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=12384
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=12384
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 מדיניות חדשות -  :נושא 14פרק  

 בעולם בקנאביס השימוש

 ארדן אישר: קנסות במקום הפללה לצרכני קנאביס

 ממליץ: איפה אפשר לעשן קנאביס חוקי BBC-ה

 צה"ל: חיילים שיעשנו קנאביס עד 5 פעמים לא יופללו

  (קנאביס )סם

 ?מדריך עולמי: באילו מדינות אפשר לעשן קנאביס בשקט

 בעולם בקנאביס השימוש מדיניות

 

http://www.קנאביס.com/2017/01/%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.קנאביס.com/2014/11/%D7%94-bbc-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A5-%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%9F-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99/
http://www.קנאביס.com/2016/12/%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%A9%D7%A0%D7%95-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A2%D7%93-5-%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1_%28%D7%A1%D7%9D%29
http://leaveisrael.com/blog/world-guide-for-cannabis-users/
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 מגדלי חדשות -  :נושא 15פרק   

 7112 בעולם גבוהים מגורים

 ההיסטוריה של גורדי שחקים

 יורק בניו שחקים גורדי הצפות

 גורדי שחקים בניו יורק

 המגדלים הכי גבוהים בעולם - חופש

 

 תמונות של מגדלי מגורים גבוהים בעולם 

 0202 בעולם גבוהים מגורים מגדלי

 

  - הבניין הגבוה בעולם ייבנה בסין תוך 41 יום

 המגדלים הכי גבוהים בעולם - חופש

 

קטן זה יפה  חדשות -  :נושא 16פרק  

 רסי'אנדרו ג

 פיזיקת חלקיקים

Small is beautiful  Andrew Luck Jersey 

Andrew Luck Jersey 

 המשוואה שחוזה את האושר

http://www.ranlevi.com/texts/ep104_skyscrapers_text/
http://www.ranlevi.com/texts/ep104_skyscrapers_text/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3465840,00.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%99+%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+2017&num=100&newwindow=1&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi52KfD-vXRAhUFPBoKHeDMD8AQsAQIGQ
http://www.mako.co.il/hix-science/lab/Article-e9ca60d19eff731006.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3465840,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.ebay.com/bhp/andrew-luck-jersey
http://www.hayadan.org.il/hapiness-equasion-0310149
http://www.hayadan.org.il/hapiness-equasion-0310149

