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 ת  השבועחדשו -:נושא 1פרק 
444 

 לפנטגון סמכויות

 גל תקיפות אמריקאיות בתימן: טראמפ שוקל להעניק לפנטגון 

 ?איך ישפיע מלך סעודיה החדש על המזרח התיכון

 בסוריה אמריקאים מורדים מדריכי

 מנהיג מורדים בסוריה: הפסקת האש 

 התערבות צבאית אמריקאית בסוריה – לאור תכלית אסטרטגית רחבה

 כך פרוס צבא ארצות הברית בכל העולם

 

  

 

http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.3902875
http://news.walla.co.il/item/2822554
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/LIVE-1.3061446/703917476
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=5526
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiC69S1pbzSAhUlKcAKHcNqBJkQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mako.co.il%2Fpzm-magazine%2FArticle-37eb6cd0eaefa31006.htm&usg=AFQjCNGVX5cRFGpN6vpa4cO9K6rfwCL7pw&sig2=lX4O31zM6S6LulO1bg25SQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiC69S1pbzSAhUlKcAKHcNqBJkQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mako.co.il%2Fpzm-magazine%2FArticle-37eb6cd0eaefa31006.htm&usg=AFQjCNGVX5cRFGpN6vpa4cO9K6rfwCL7pw&sig2=lX4O31zM6S6LulO1bg25SQ
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 המעי סרטןחדשות  -  :נושא 2פרק 

 הגס

 שלבי ההתפחות של סרטן המעי הגס

 סרטן המעי הגס – תסמינים, גורמי סיכון ושיטות טיפול

 האגודה למלחמה בסרטן - אבחון מוקדם של סרטן המעי הגס ודרכי מניעה

   
 

http://www.colon.org.il/%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A1/
http://www.colon.org.il/%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A1/
http://www.oncology.org.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A1/
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=5731
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 זכויות ארגוני חדשות -  :נושא3 פרק 

 בעולם יםהחול

  התרופות לייצרני קשורים  בעולם החולים זכויות ארגוני

 בעולם החולים זכויות ארגוני

 סיינטיפיק אמריקן ישראל -? האם מחקרי תרופות אמינים

 כמוני -" לעשות סדר בתרופות" -ספר חדש 

  

http://www.sciam.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/
http://www.camoni.co.il/?idr=402&pid=30542
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 קורטיזול רמתחדשות  -  :נושא 4 פרק 

 לחץ השמנה  בשיער

  - בדיקות הורמונליות

 הקשר בין בלוטת התריס לבלוטת יותרת הכליה - פיברומיאלגיה

 בדיקת קורטיזול 

 ... רוצים לדעת למה אתם סובלים מהשמנה בטנית ?... - צמחי מרפא

 קורטיזול גבוה בדם - תרופות סבתא

 סטרס וכרס: איך לחץ בחיים גורם לכם להשמין - בריאות

 מעגל הקסם – סטרס, קורטיזול ושומן | דוקטור נסטור - דיאטן קליני

    

     

 

 

http://www.mako.co.il/health-laboratory-tests/Article-d01950811c67a41006.htm
http://www.fibrokur.com/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%94/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C/
http://www.take-care.org/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C/
https://www.facebook.com/rubyscent/photos/a.547971208740301.1073741827.547966755407413/549485148588907/?type=3
http://www.proaging.co.il/node/1230
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3883425,00.html
http://www.doctornestor.co.il/2011/06/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F/
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 התחממותחדשות  -  :נושא 5פרק 

 הקרחונים הפשרת  עולמית

 התחממות עולמית

 שריפות יער ושינויי אקלים

 – התחממות עולמית

 ? ממה נובעת התחממות כדור הארץ ומה תוצאותיה, האם יבשות יוצפו

 ?איך התחממות כדור-הארץ תגרום להקפאת העולם

 המסת קרחונים סבבה 

 
 

  

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjF1cW1p7zSAhVBGsAKHdiXA1sQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2597%25D7%259E%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25AA&usg=AFQjCNHMlqYUC64nEgTseIW8QiFpTj6Fpg&sig2=we2vVsNZgUHEX4UyDATSDQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjF1cW1p7zSAhVBGsAKHdiXA1sQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2597%25D7%259E%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25AA&usg=AFQjCNHMlqYUC64nEgTseIW8QiFpTj6Fpg&sig2=we2vVsNZgUHEX4UyDATSDQ
http://globeblog.co.il/2011/04/05/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D/?param=435
http://globeblog.co.il/2011/04/05/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D/?param=435
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjF1cW1p7zSAhVBGsAKHdiXA1sQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%2597%25D7%259E%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25AA&usg=AFQjCNHMlqYUC64nEgTseIW8QiFpTj6Fpg&sig2=we2vVsNZgUHEX4UyDATSDQ
http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/earth_sci/%20%D7%9E%D7%9E%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94,%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A4%D7%95%3F%20%D7%90%D7%A0%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/earth_sci/%20%D7%9E%D7%9E%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94,%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A4%D7%95%3F%20%D7%90%D7%A0%D7%94
http://www.hayadan.org.il/global-warming-will-freeze-earth-110808
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4347
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/4347


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

  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 בן יד עתמולחדשות   -  :נושא 6פרק 

 7112  צבי

 הרומית בתקופה כבישים  עתמול
 אוצר נדיר מהתקופה הרומית התגלה בקיסריה - דיגיטל

 ... כתובת עברית בת 00844 שנה נמצאה בפקיעין: ככל הנראה הקדשה

  
 

 

  

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4803551,00.html
http://www.davar1.co.il/55430/


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

  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 לפן מרין חדשות  -  :נושא 2פרק 

 מצליחה
 הימין הקיצוני מתחזק באירופה: לה פן ניצחה בצרפת 

 מרין לה פן: לאסור על יהודים לחבוש

 לה פן מבלבלת את היהודים באירופה - אירופה
 מצליחה לפן מרין

  

 

 

 

  

 

 

http://www.mako.co.il/news-world/international/Article-cadd38c31053641004.htm
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/404/711.html
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2347927
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  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 חדשות  -  שעון ביולוגי :נושא 8פרק 

 זקנה מחלות מודפסים מעגלים
 צריכים מנוחה מהחופש? השעון הביולוגי שלכם מבולבל 

 

 שעון ביולוגי והפרעות נפשיות 
 ביולוגי שעון זקנה מחלות

 מחלות שכיחות לעת זקנה
 

 זקנה מחלות מודפסים מעגלים

 

  
 

  

 

 

http://www.take-care.org/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%A9%D7%9C/
http://www.maccabi4u.co.il/8606-he/Maccabi.aspx?TabId=8607_8610_8621
http://www.tl-care.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94
http://www.tl-care.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94


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

  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 הדת מלחמותחדשות  -  :נושא 9פרק 

 בעולם היהודים נגד

יהודים  באירופה ואחד מכל שלושה יהודים שלושה מכל ארבעה

 .מסתיר את יהדותו בעולם
 . העולם אובססיבי נגד היהודים והפך אותם לסמל של דברים שהשתבשו"

 היהודים העשירים בעולם - פורבס ישראל

 סקר: אחד מכל שלושה יהודים בעולם חש צורך להסתיר יהדותו 

 "בעולם - היהודים בצרפת חוששים ממרין לה-פן: "אין עתיד

 Nrg - דו"ח האנטישמיות: עלייה בתקיפות האלימות בעולם

  
 

  

 

 

http://www.themarker.com/markerweek/1.2424631
http://www.forbes.co.il/rating/list.aspx?en6v0tVq=FK
http://www.20il.co.il/%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%97%D7%A9-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA/
http://reshet.tv/item/news/abroad/world/e7ccv-137748/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/858/494.html


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

  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 ומקדם מאזחדשות   -  :נושא 11רק פ

 פיטרס ואן'ג
 האנטישמיות החדשה 

 אנטישמיות | אלימות כלפי יהודים

  ומעולם מאז יהודים נגד אלימות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
http://samsonblinded.org/heblog/category/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
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  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 הקולנועחדשות  -  :נושא 11פרק 

EMPIRE  1948 אוסקר  

EMPIRE   1942 פונטיין גואן   קופר גרי   
 מה יפית עמק נוי 

Valley How Green Was My 

 מה יפית עמק נוי - ספרות מתורגמת - בוקספר
 

 סרטי 0900  )04 דפים(
 (סרט תעמולה נאצי)אני מאשים   
 (00900 סרט)קיל ומיסטר הייד 'ר ג"ד  
 דמבו הפיל המעופף  
 האזרח קיין  
 הנץ ממלטה  
 השועלים הקטנים  
 (סרט)חשד   
 מה יפית עמק נוי  
 מסעות סאליבן  
 ון דו'פגוש את ג  

 

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%A0%D7%95%D7%99
http://www.booksefer.co.il/catalog.php?id=34067
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99_1941
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%AA%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%22%D7%A8_%D7%92%27%D7%A7%D7%99%D7%9C_%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1941)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%95_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A5_%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%93_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%A0%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%AA_%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%95
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  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 מוזיקה חדשות   -  :נושא 17פרק 
 YouTube - חלף עם הרוח

 חלף עם הרוח – ויקיציטוט

 (חלף עם הרוח )ספר

 (חלף עם הרוח )סרט
https://www.youtube.com/watch?v=pg5wCJuPdXI 

Wind with the Gone 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovP04w-zOmM
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A3_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A3_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A3_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://www.youtube.com/watch?v=pg5wCJuPdXI
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  וגם   באתר   בוקגם   בפייס
 

 אוכלים שאנו הבשר :נושא 13ק פר

  פוגע בנו שאנו אוכלים המזון: ב"סרט תיעודי בארה

 המדריך שיהפוך אתכם למומחים בקניית בשר

 ?איך מגיעה אנטיביוטיקה אל תוך הבשר שאנחנו אוכלים

 הבשר שאנו אוכלים - באופן טבעי

 כל הרעל שמסתתר בבשר שאנחנו אוכלים
 

 אוכלים שאנו הבשר
 ."Inc FOOD הסרט
שיצא לאקרנים  ,רוברט קנר פרס אמי של זוכה בימויוב ,סרט תעודי הוא מ"מזון בע

חקלאים ו ארגונים חוץ ממשלתיים מבוסס על מידע של תסריטה2008 . בשנת
 .הקיצוניים בתעשיית המזון ההנדסה הגנטיתו תיעושהמתנגדים לתהליכי ה אורגניים

 מ"מזון בע
וטוען שהתיעוש החקלאי פוגע בטבע 0 ות ותעשיית המזון האמריקניתהסרט בוחן את החקלא

ומנצל את הבהמות כמו את העובדים בתנאי מחיה 0 מייצר מזון המזיק לבריאות0 ובסביבה
 .קשים

 ,(חזיריםו בקר ,עופות בשר)האמריקנית  תעשיית הבשר בחלקו הראשון הסרט בוחן את
ולא  0לא מבחינה כלכלית מקיימתעם היותה לא0 ומאשים אותה בהיותה חסרת רחמים

 .סביבנית מבחינה
0 זרעים וירקות -בחלק השני הסרט עובר לבחינת החקלאות האינטסיבית של גידולי שדה 

השפעתה העצומה של תעשיית   הסרט מדגיש את. המגיע לכל המזון תירסובעיקר של ה
בהגיעו כחלק ניכר מכל מזון תעשייתי אחר הנמכר 0 התירס האמריקני על המזון העולמי

וגם 0 קור החולי של הדורהחקלאות האינטנסיבית היא מ0 על פי חלק זה של הסרט. בעולם
 .לא כלכלית ולא מבחינת הסביבה - מקיימת מוצגת כלא0 כמו תעשיית הבקר0 היא

. כניגוד לחקלאות האינטנסיבית ,יואל סלטין של( 'רב אנפין') חוות פוליפייס בחלק זה מוצגת
ובתוך 0 תוך ניצולם לעבודת החרישה0 בחווה זו מגדלים את הבקר והעופות ברעיה בשדות

סלטין טוען 0 בסרט. םתוך נתינת מרחב מחיה לבהמות ולעובדי0 מעגל חיים קרוב יותר לטבע
והמונע את 0 שבחוות מסוג זה ניתן היה להאכיל את כל אוכלוסיית ארצות הברית והעולם

 .התפתחותן כיום הינם התקנות והחוקים הרבים לטובת תאגידי המזון הגדולים
החברות הגדולות  -המזון  תאגידי בחלק השלישי והאחרון של הסרט מוצגות רווחיות

על 0 החקיקה בארצות הברית  מספרן המצומצם והשפעתן העצומה על0 בתעשיית המזון
 .המתכופפים בפניהן -ועל ארגוני הבריאות 0 מניעת האכיפה

 
 

  

 

https://paleo.co.il/paleoblog/articles/index/id/buy-meat
https://paleo.co.il/paleoblog/articles/index/id/buy-meat
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=EMIDD
http://www.beofen-tv.co.il/cgi-bin/chiq.pl?chiq:%E4%E1%F9%F8_%F9%E0%F0%E5_%E0%E5%EB%EC%E9%ED
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1774136
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1774136
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/2008
https://he.wikipedia.org/wiki/2008
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%95%D7%A5_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%A8_%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A1%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93
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 אנרגיות חדשות -  :נושא 14פרק   

 לםבעו החשמל ייצור מתחדשות
 הבעיה עם אנרגיה גרעינית

 

 Heinrich-Böll-Stiftung - מיתוסים על אנרגיה גרעינית
 

 תחנת החשמל הגרעינית באבו דאבי תחל לפעול בשנת 7402 

 הנדסת אנרגיה גרעינית - בסט שני במנהל עסקים 7402
 

 עיריית מודיעין זכתה בתעודת הוקרה לשנת 7402 
 

 משרד האנרגיה ועיריית אילת יעודדו שימוש באנרגיה סולארית
 

 - אנרגיה סולארית -אנרגיה מתחדשת - אנרגיה ירוקה
 

 בעולם החשמל ייצור מתחדשות תאנרגיו

 

http://hagada.org.il/2014/12/22/%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%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-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%A0/
https://www.boell.de/assets/boell.de/images/download_de/oekologie/hebrew.PDF
http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%95-%D7%93%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%AA%D7%97%D7%9C-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2017
http://www.masterstudies.co.il/Master/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%AA-%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://mcity.co.il/?id=102017022710443610
http://www.eilat.muni.il/?CategoryID=0&ArticleID=3359
http://www.hashmalnet.co.il/category/%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/
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 פצצה חדשות -  :נושא 15פרק   

 אלקטרומגנטית קרינה חשמל
 פצצה אלקטרומגנטית

 ישראל תשתק את איראן בהלם אלקטרו-מגנטי" - חדשות"

 תמונות של פצצה חשמל קרינה אלקטרומגנטית

 ... iHLS - כך ישראל עשויה להחזיר את איראן לתקופת האבן

 פעימה אלקטרומגנטית

 פצצה אלקטרומגנטית
 אלקטרומגנטית קרינה חשמל פצצה

 קרינה אלקטרומגנטית 
 

 

 אסטמה חדשות -  :נושא 16פרק  

 החיסון ומערכת קצרת
 הסיפור שלי -ריפאתי את עצמי מאסטמה. מהי אסטמה ואיך עשיתי זאת

 ... רופאים - INFODOC -מחלות ריאה-אסטמה )קצרת( ומערכת הנשימה

 אסטמה - קצרת או נשימה כבדה - בלוג איתן

 אסטמה | קצרת | מערכת הנשימה | תקפי אסתמה
 ןהחיסו ומערכת קצרת אסטמה

 החיסון מערכת קצרת אסטמה

 

https://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=440049
https://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=440049
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4278743,00.html
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94+%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiQw4nyrrzSAhWEAcAKHTbECHsQsAQINA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94+%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiQw4nyrrzSAhWEAcAKHTbECHsQsAQINA
http://i-hls.com/he/2013/10/emp-%D7%9B%D7%9A-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://www.qol.co.il/asthma.html
http://www.infodoc.co.il/%D7%93%D7%A3%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/tabid/468/Default.aspx
http://www.eitanrd.org.il/?p=162
http://diet2all.net/PAGE45.asp
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 קיבעון חדשות -  :נושא 17פרק  

 מחשבתי
 קיבעון מחשבתי - מאמרים

 משחקים את החיים - קיבעון מחשבתי

 ?קיבעון מחשבתי - איך לצאת מקיבעון מחשבתי

 קיבעון מחשבתי / חשיבה מקובעת / יצירתיות / חשיבה יצירתית
 מחשבתי קיבעון

 

 
 

http://www.publisher.co.il/tag/13393/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=3yGyspBIswI
http://www.hug.co.il/magazine_read.asp?id=2015
http://www.eip.co.il/?key=612

