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  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  
 

 גנטי פגם וירוס

Genetic defect virus 

Scientists Report a Rare Case of H.I.V. Remission - The 

 באפריקה מהיר מזון

Fast Food Industry - The New York Times 

 

 לבריאות מזיקה צמחונות

Vegetarianism is harmful to health 

A Choice With Definite Risks - NYTimes.com 

 

Good Vegan, Bad Vegan - The New York Times 

 

Can You Have a Healthy Vegetarian or Vegan Pregnancy 

 

 אתני מגדר השד וסרטן נשים

Women and breast cancer from ethnic gender 

A Question of Honorifics - The New York Times 

The Humiliating Practice of Sex-Testing Female Athletes 

MRSA VIRUS 
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Deadly, Drug-Resistant 'Superbugs' Pose Huge Threat, W 

The Never-Ending Battle Against Sport's Hidden Foe 

My No-Soap, No-Shampoo, Bacteria-Rich Hygiene 
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 קטלוניהחדשות  -  נושא: 2פרק  

 העתיד וספרד

Catalonia and the future Spain 
Spain loses 20% of its economy if Catalonia splits 

 

Catalonia referendum: Latest updates | Spain New 

 

Catalan referendum: Spanish foreign minister claims 

 

There's fake news in Catalonia too | In English 

 לחמת האזרחים בספרדמ

Revolutionary Catalonia 

 טרת ספרדבני אדם נפצעו בעימותים עם מש 844הממשלה בקטלוניה: 

 לא רק ברצלונה -קטלוניה 
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 רוסיהחדשות  -  נושא: 3פרק  

 יהרוס  דיגיטלי מוזיאון

 מוזיאון נפלא מושקע מאוד דיגיטלי ואינטרקטיבי

 

 הארץ -אמנות  -שנה  250מוזיאון הארמיטאז' בסנט פטרסבורג חוגג 

 ברוסיה החיים תוחלת 

Russian men losing years to vodka | World news 

 

Life Expectancy in Russia - World Life Expectancy 
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 מהעולם  חדשות  -  נושא: 4פרק  

  -מתושבי קטלוניה הצביעו בעד היפרדות מלאה מספרד

 

 רוצים לשקם את הכלכלה שלהם בעצמםהקטלונים 

 

-June Jobs Report: Everything You Need to Know  

 

Wall Street -US Economy Added 156000 Jobs in August  
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 מטוס פיתוח חדשות  -  נושא: 5פרק  

 היברידי נוסעים

 החשמלי טסלה של השמים: מטוס הנוסעים 

 כבר בעתיד הקרוב -מטוסים חשמליים: כך תטוסו 

 הפכה מבריק: פטנט חדש למטוסי נוסעים שעשוי להוביל למ

 עשויה להיות חשמלית 21-התעופה של המאה ה

  2022-טסלה של השמים: מטוס הנוסעים החשמלי שימריא כבר ב
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 אדם של זכותוחדשות  -  נושא: 6פרק  

 בשקט למות

 מידה -ד תנו לסובלים למות בשקט ובכבו

  - ...מעלים מינון, עד שהוא מפסיק לנשום". כך עוזרים לחולה למות"
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  חדשות  -  נושא: 7פרק  

  

Women at an airport 

How to Dress for the Airport (for Women): 12 Steps 

Business Travel; Some women fliers complain about th 

How Are Muslim Women's Faces Checked at Airport  
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 מוזיקה  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 מוכרחים להמשיך לנגן
 

 לנגן להמשיך מוכרחים

  

 הזאת המנגינה את

 ,להפסיק אפשר אי

 הזאת ההמנגינ את

 ,להפסיק אפשר אי

 לנגן להמשיך מוכרחים

 ,לנגן להמשיך מוכרחים

 הזאת המנגינה שאת מפני

 להפסיק אפשר אי

https://www.youtube.com/watch?v=vQFx97lxN1s 
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 הפשעממדי  חדשות -  נושא: 9פרק  

 יםבשיקגו מתעצמ

 בשיקגו מתעצמים הפשעממדי 
Control Arc Flash in Vault Shuts Down Milwaukee  

Wisconsin Gun Control Laws - FindLaw 

Milwaukee Arms Control 

Milwaukee police chief talks gun control 

  ...ממדי הפשע בשיקגו מתעצמים: "קל יותר להשיג נשק מאשר    

 

 הטבח בקליפורניה: "ארצח כי נשארתי בתול" - חדשות
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 הריח חוש חדשות -  נושא: 10פרק  

 האדם של

 ?כיצד פועל חוש הריח

  ?איך מחלות משפיעות על חוש הריח

 | ?מדוע ריח מעורר בנו זיכרונות חזקים ואיך להשתמש בזה לטובתנו

 ?איך חוש הריח משפיע על המצב רוח שלנו

 חוש הריח משפיע

 דברים מרתקים שלא ידעתם על ריח

 היבטים אבולוציוניים ואחרים לחוש הריח –מסתרי הריח 

 זאת כלביםבני האדם עוקבים אחרי ריח באותה דרך בה עושים 

 מחקר: חוש הריח של בני האדם מתחרה בזה של כלבים

  

 ?מדוע אנחנו נרתעים מריחות מסוימים
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 נחשים חדשות -  נושא: 11פרק  

 צפעים ארסיים

 נסיוב נגד ארס   

 נחשים ארסיים ותת ארסיים

  - מדריך לזיהוי נחשים ארסיים ודרכי מניעה והתמודדות

 גיהנום של נחשים: המדינה הכי ארסית בעולם

    נחשים ארסיים והכשות נחשים
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