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 חדשות  השבוע -:נושא  1פרק  

 גברים לעומת נשים: 11 הבדלים בין המינים

2016 Election Forecast: Who Will Be President 

 גברים ממאדים ונשים מנוגה

 ?סקס, גברים, נשים: מי רוצה יותר

 גברים לעומת נשים: 11 הבדלים בין המינים
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 מיניות ומין בגיל השלישי

 זוגיות שניה בגיל הזהב 

 נשים גברים חיים תוחלת

 התמודדות עם מוות בזקנה

 כלכלי ומצב אלמנות

 מין ומיניות בגיל השלישי 

 

 מיניות ומין בגיל השלישי 

 

 הזהב בגיל  מיניות  נשים

 בעולם  איברים תרומות

 הכל על תרומות והשתלות - המרכז הלאומי להשתלות
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%94
http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/men_vs_women.aspx
http://www.frogi.co.il/relationships-pride/15688.html
http://www.ad-120.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=303
http://www.itaiziv.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=303
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1394
http://www.begilenu.co.il/GUI/Articles/ShowArticle.aspx?ID=1071&CategoryID=450&SubCategoryID=808
http://www.begilenu.co.il/GUI/Articles/ShowArticle.aspx?ID=1071&CategoryID=450&SubCategoryID=808
http://www.socialwork.tau.ac.il/swce/images/stories/program_related_articles/gil_shlishi/liora_bar-tur1.doc
http://www.socialwork.tau.ac.il/swce/images/stories/program_related_articles/gil_shlishi/liora_bar-tur1.doc
http://hy.health.gov.il/?CategoryID=220&ArticleID=978
http://hy.health.gov.il/?CategoryID=220&ArticleID=978
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1394
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1394
https://www.adi.gov.il/%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA/
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 נפט שדות  חדשות   -  :נושא 2פרק  

 באמריקה וגז
 

 השפעות גאופוליטיות של נפט וגז טבעי

 רשימת מדינות על-פי תפוקת הנפט הגולמי 

 ארה"ב עוברת מהפכת נפט מטלטלת עם השלכות אדירות - גלובס

 באמריקה וגז נפט שדות

 

 

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A0%D7%A4%D7%98_%D7%95%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A0%D7%A4%D7%98_%D7%95%D7%92%D7%96_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99_%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%98_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000955324
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 הזקנה חדשות -  :נושא3 פרק 

 1881 שנולדה הזקנה

  ?- Makoהאם זו האישה הזקנה ביותר שאי פעם חיה

www.mako.co.il/hix-bizarre/Article-40b42eed6feea31006.htm 

זה הופך אותה למבוגרת בחמש שנים מאדם  -ואם זה נכון  ,1885בשנת  נולדהלואו טוענת שהיא  -  

  , אן לואיז קלמנט הצרפתי'ז -המבוגר ביותר שגילו תועד אי פעם 
 שים הכי מבוגרים בהיסטוריההאנ

 שנים 141האדם המבוגר ביותר בעולם הוא בכלל בן : לא יאומן

  ?-הוא האיש הזקן בהיסטוריה 111-הבוליביאני בן ה

   |114נית בת 'צ'צ -האשה המבוגרת בעולם 

 אן לואיז קלמנט'ז

 הביולוגיה של ההזדקנות / אדווין בירמן

 - יש גבול: תוחלת החיים לא תעלה יותר

 החיים לתוחלת גבול יש

 

 

http://www.mako.co.il/hix-bizarre/Article-40b42eed6feea31006.htm
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=17970
http://provokator.co.il/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%9B/
http://www.mako.co.il/hix-bizarre/Article-3dcc66c141b8041006.htm
http://www.hayadan.org.il/%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA-124
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/habiyo-2.htm
http://www.bhol.co.il/109461/%D7%99%D7%A9-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8.html
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 historia חדשות   -  :נושא4  פרק 

magazine france 

   historia magazine france  

Ignaz Semmelweis 

Ignaz Semmelweis 

PERIODICALS - JewishEncyclopedia 

Ignaz Semmelweis (July 1, 1818 – August 13, 1865) the  

  - זיהומים בנרתיק לאחר הלידה

  - זיהום ברחם לאחר לידה

 (Puerperal Infection) לידה – זיהום בתקופת הלידה

 סיבוכים שלאחר הלידה

 מרכז רפואי מעיני הישועה - GBS חיידק

 איגנץ זמלווייס

  - זיהומים בנרתיק לאחר הלידה

 Ignác Fülöp :הונגריתב ,Ignaz Philipp Semmelweis :גרמניתב) איגנץ פיליפ ֶזֶמְלוַויְיס

) isSemmelwe 1 (באוגוסט 1818 -  13ביולי) רופא נשים[ ,דרוש מקור]יהודי הונגרי-אוסטרי רופאהיה  1865 

 בתי יולדותב מחטאבחומר  רחצת ידייםכי -1847 זמלווייס גילה ב .אפידמיולוגיהומחלוצי תחום ה

" קדחת הלידה"שכונתה באותה תקופה  מחלה) אלח דםב יולדותמקטינה מאוד את הידבקות ה

 ."מציל האמהות"וכונה בעקבות זאת , (ונחשבה לקטלנית

  "באתר "עמלנט - "קדחת הלידה - האגדה של מר זמלווייס"  

  באנגלית(  ביוגרפיה של זמלווייס( 

  באתר  ,האיש הזה הרבה יותר חשוב ממה שאתם חושבים ,שוקי שדהTheMarker 6102 01 בינואר ,  

https://www.pinterest.com/pin/270145677626478665/
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14592-univers-israelite-l
https://www.pinterest.com/pin/270145677626478665/
http://www.mamy.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
http://emush.co.il/%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/
http://www.med-law.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-1934/
http://www.iaawh.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/
http://www.iaawh.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/
http://www.mymc.co.il/mymc_Obstetrics_and_Gynecology/Neonatal_Department/GBS_bacteria/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A0%D7%A5_%D7%96%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A0%D7%A5_%D7%96%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1
http://www.mamy.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/13_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/13_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1818
https://he.wikipedia.org/wiki/1865
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1847
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%A6%D7%AA_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%97_%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
http://www.amalnet.k12.il/micro/mic00254.htm#p8
http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/354.html
http://www.themarker.com/1.2818643
https://he.wikipedia.org/wiki/TheMarker
https://he.wikipedia.org/wiki/TheMarker
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  בפברואר 26 ,הארץבאתר  ,למה צריך פחות מיטות בבתי חולים ,בנימין מוזס 

 מתקן-עולם – הברון ג'וזף ליסטר ומלחמתו בזיהומים | הידען

 

 פרס נובל חדשות  -  :נושא 1פרק  

 תעדכנו את הפרס

2016 Nobel Prizes - Prize Announcement Dates 

   What is holding back the growth of solar power? | 

The Economic Times: Business News, Personal Finance, 

Update the Nobel Prizes - The New York Times 

 
 

  

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A1
http://tools.wmflabs.org/hewiki-tools/redirect.php?q=http://www.haaretz.co.il/1.2862336
http://tools.wmflabs.org/hewiki-tools/redirect.php?q=http://www.haaretz.co.il/1.2862336
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.hayadan.org.il/joseph-lister-and-his-war-on-infection-art-a-0905081
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/about/prize_announcements/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jan/31/solar-power-what-is-holding-back-growth-clean-energy
http://economictimes.indiatimes.com/
http://www.nytimes.com/2016/10/03/opinion/update-the-nobel-prizes.html
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 KEYSTONEחדשות   -  :נושא 6פרק  

SPECIES  

What Is a Keystone Species? 

What is holding back the growth of solar power? | 

The Economic Times: Business News, Personal Finance, 

Update the Nobel Prizes - The New York Times 

 

 ?מהו זן על

 פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה

 בביולוגיה נובל פרס

 מילון מונחים באקולוגיה

 

 

 

 

 

  

 

 

http://animals.about.com/od/animalswildlife101/f/keystonespecies.htm
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jan/31/solar-power-what-is-holding-back-growth-clean-energy
http://economictimes.indiatimes.com/
http://www.nytimes.com/2016/10/03/opinion/update-the-nobel-prizes.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2494/2728
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/2494/2728
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 מוזיקהחדשות  -  :נושא 7פרק  

 יימס'הארי ג 

מוביל , אמריקאי מוזיקאיהיה  1983 (ביולי 1916 -  5במרץ ; Harry James:  15אנגליתב) יימס'הארי ג

יימס היה אחד מהמוזיקאים יוצאי הדופן של תקופת 'ג. ידוע וירטואוזיהקת ביג בנד וחצוצרן הרכב בל
כשהוא מפגין סגנון נגינה מזהיר ונועז שהפך את נגינת החצוצרה שלו לניתנת לזיהוי באופן  ,סווינגה

והוא המשיך  ,41-שנות ההוא היה אחד מהמוזיקאים הפופולריים ביותר במחצית הראשונה של . מיידי

 .שנה לאחר מכן 41, להוביל את להקתו כמעט עד למותו
 

www.harryjamesband.com// 

d.com//multimedia.asphttp://www.harryjamesban 

Flash - Harry James And His Orchestra (Columbia) - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdPCzxNON_g 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1916
https://he.wikipedia.org/wiki/1983
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-40
http://www.harryjamesband.com/
http://www.harryjamesband.com/multimedia.asp
https://www.youtube.com/watch?v=Htnsbia5DtU
https://www.youtube.com/watch?v=JdPCzxNON_g
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 הלוואותחדשות  -  :נושא 8פרק  

 המערבי בעולם

 מלווים לא מתים הם רק מתחלפים: מה אפשר ללמוד על יוון 

 הפתרון לעוני באפריקה: הלוואה של 1 דולרים 

 - ?מה מונע מאפריקה לבנות את עצמה

 הלוואות מחברות כרטיסי אשראי

 המערבי בעולם אשראי הלוואות חברות  המערבי בעולם הלוואות

 ?לתת הלוואה למישהו שלא יחזיר

 פסיכולוגיה חיובית - לפיתוח חוסן נפשי וחיים בעלי משמעות

 האופי על מעיד מטרה מיקוד

 האופי על מעיד מטרה מיקוד

Exam Credit Info | College of Chemistry 

 

Psychometrix 

 פסיכומטריקס - תוכנה לפסיכומטרי

 

 

  
  

 

  

http://www.african.co.il/2015/07/30/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9D-%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%9C/
http://www.themarker.com/wallstreet/1.1774001
http://www.themarker.com/wallstreet/1.3002541
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001144831
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001144831
http://www.yahadut.tv/ArticleDetail.asp?ArticleID=478
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/PositivePsyKaplan.htm
http://chemistry.berkeley.edu/academics/current-undergraduates/exam-credit-info
http://www.psychometrix.eu/
http://www.psychometrix.co.il/
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 לחות ירצה מיחדשות   -  :נושא 9פרק  

 המאדים כוכב על

 ?האם יש חיים, והאם ניתן לחיות על מאדים

 לחיות על מאדים

 כך נוכל לבנות מושבה על כוכב לכת אחר

  
  

 

 

http://www.cet.ac.il/israspace/forums/faq.asp?Asp=403&FID=2392&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=000r&sSearchText=
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10349
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10349
http://www.hayadan.org.il/thats-how-we-can-build-a-colony-on-other-planet-1403168
http://www.hayadan.org.il/thats-how-we-can-build-a-colony-on-other-planet-1403168
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 הקרב מטוס חדשות   -  :נושא 11פרק  

 ראפאל הצרפתי
 ראפאל 

 ראפאל הצרפתי הקרב מטוס

 

 ?מערכות ישראליות במטוס הקרב ההודי החדש

 ראפאל נגד טייפון - אתר חיל-האוויר

 .מטוס תקיפה "ראפאל" מול אף-18

 ... מצרים תקבל בתוך כמה שבועות את משלוח ראשון של מטוס הקרב

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A4%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A4%D7%90%D7%9C
http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.iaf.org.il/1862-26507-he/IAF.aspx
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=392363
http://glz.co.il/1087-62786-HE/Galatz.aspx


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 להתמידחדשות   -  :נושא 11פרק  

 בתנועה

 ... ,התמדה, איך להתמיד, להיות נחוש, לחזק את הרצון, לרצות לסבול

  | התמדה" – המנוף למימוש הפוטנציאל

  - כושר גופני מרכיביהם ו11 סיבות להתמיד

 בתנועה להתמיד

 

 

 

  

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjVsLu-z8rPAhVFrRQKHek-CFwQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eip.co.il%2F%3Fkey%3D2569&usg=AFQjCNHTTbl3iJeMjW7xyFT1nV66E6umLw&sig2=41dj9mvsMyJ98G_ABUcyJg
http://doctorm.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C/
http://www.multifitonline.com/Articles/Fitness/artical50Reasons.aspx
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 נולד לרוץחדשות  -  :נושא 11פרק  

 נולדנו לרוץ - כריסטופר מקדוגל - טקסט

 ?כריסטופר מקדוגל: האם נולדנו לרוץ

burn to run לרוץ נולד 
 

http://www.text.org.il/index.php?book=1308022
https://www.ted.com/talks/christopher_mcdougall_are_we_born_to_run?language=he
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 איברי גידול חדשות -  :נושא 13פרק  

 אדם
 אדם איברי גידול

 לקראת יצירת איברים להשתלות: מדענים הזריקו תאי גזע אנושיים

 ?האם ניתן לגדל איברים מלאכותיים

 לומדים מהסלמנדרה לגדל איברים אנושיים

 איברים מעשה ידי אדם - מכון דוידסון לחינוך מדעי

 גידול איברי אדם בבע"ח: הצלת חיים או התעללות? - בריאות

 

 

  

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2967369
http://eureka.org.il/item/43632/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%93%D7%9D
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4812986,00.html
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