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 זיהום אוויר - השפעה של זיהום האוויר על אורך החיים

  - "זיהום אוויר מקצר לנו שנתיים מהחיים"

 זיהום האוויר מקצר את תוחלת החיים של הסינים

  -  מקורות זיהום בביתך

 (כל הבריאות - מכשיר ניטור סכרת )ניטור רציף

 

  | מכשירי ניטור רפואי

 

 בדיקת איכות אוויר

 

 

  

http://www.galit.co.il/page.asp?page_parent=845
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/NationalAirMonitoing/Pages/AirMonitoringSystem.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/AirQualityData/NationalAirMonitoing/Pages/AirMonitoringSystem.aspx
http://www.le-la.co.il/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/
http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-a63577a3bd8f931017.htm
http://www.the-green-blog.com/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%99/
http://www.the-green-blog.com/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%99/
http://wildhealths.com/iw/pages/1352115
http://wildhealths.com/iw/pages/1352115
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7376
http://www.bepex.co.il/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99/169-mindray-%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99?sc=44
http://www.galit.co.il/page.asp?page_parent=837
http://www.galit.co.il/page.asp?page_parent=837
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 מוזיקה חדשות  -  :נושא 11פרק  

ART PEPPER LYRICS 

http://www.songlyrics.com/art-

pepper-lyrics/ 
 

MCFLY LYRICS - Too Close For Comfort - A-Z Lyrics 

too close for comfort ART PEPPER   
 

Art Pepper. Too close for comfort. - YouTube 

 

 

  

http://www.songlyrics.com/art-pepper-lyrics/
http://www.azlyrics.com/lyrics/mcfly/toocloseforcomfort.html
https://www.youtube.com/watch?v=uafKryzJbWo
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 עובדות 6 חדשות   -  :נושא 12פרק  

   - פרסלי אלביס על לדעת רציתם שלא
 

 המלך פרסלי אלביס נותר( כמובן, מת שהוא מאמינים אתם אם) מותו לאחר גם - 6904 באוק׳ 4

 .. במשך בסוד שנשמרה פגישה – ניקסון ארד'ריצ עם 0079 בדצמבר 60-ב כשנפגש...  הבלתי

 אלביס פרסלי ניקסון 0079-וספות לתמונות נ

 

 

https://www.google.co.il/search?q=1970+%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A1+%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%99++%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9F&num=100&newwindow=1&biw=1360&bih=609&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbzayZ5OXNAhVFVhQKHXtrDq8Q7AkILA
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 WHAT 3 חדשות -  :נושא 13פרק  

WORD 

what3words | Addressing the world 

   

 

  

 

 

http://what3words.com/
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 ייצור חדשות -  :נושא 14פרק  

 בלילה מפלים בעזרת חשמל
 רכבת בעזרת חשמל ייצור .

 ?איך פועלת תחנת כוח הידרואלקטרית

 אנרגיה הידרואלקטרית

 בלילה מפלים בעזרת חשמל ייצור

 

 משא דשותח -  :נושא 15פרק  

 נוכלים עם ומתן
 להצליח ומתן משא

  "משא ומתן בעיניים פקוחות, בלי אשליות"

 ?איך מנהלים משא ומתן עם שקרנים -

 ?ניהול משא ומתן: מי באמת משקר לכם

 ניהול משא ומתן - בועז נחמד

 נוכלים עם ומתן משא

 משא ומתן מפתיע ולא מתוכנן

 הדדי גמול ומתן משא

 נכון לשאול  ומתן משא

 לרמאי  הדדי גמול ומתן משא

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%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259466
https://www.facebook.com/onlife1/posts/419921351418373
http://www.onlife.co.il/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/52252/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%9D
http://www.boaz8.co.il/?CategoryID=159
http://www.boaz8.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/4231.doc
http://www.boaz8.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/4231.doc
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 ?להיזהר צריך מוקשים ומאילו - עסקי מ"מו נכון מנהלים איך

 עובר אני, מצליח לא מ"המו אם: "מהאסטרטגיות חלק רק הן אלה - אהבה, אגרסיביות, חוצפה

 מ"במו להצליח כדי עסקים אנשי שמגייסים המיקוח אסטרטגיות■ " םכלי שבירת של לטקטיקה

 

 

 

 

 


