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Oklahoma shaken by 40 earthquakes in one week, fracking 

 

OKLAHOMA EARTH FRACKING  2016 

 

 היא טכניקה (fracking) שבירה מושרה הידראולית המוכרת גם כ פראקינג

 סדיקה הידראולית

 

 ?רמת הגולן –אוקלהומה  –נפאל 

 

  ...הפקת נפט וגז מפצלי שמן גורמת רעידות אדמה מעשה ידי אדם

 

Zooplankton 

 

Zooplankton   קיפופודים 

Zooplankton הירח אור 

  –זה רק אור הירח

 

 בריאות רותאבחב למידה

 מקדמת אורח חיים בריא חברותא

 אורח חיים בריא והרגלי תזונה

 

 נשים  בריא חיים אורח

https://www.rt.com/usa/311794-oklahoma-earthquake-fracking-blamed/
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://www.tashtiot.co.il/2015/05/04/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-2/
http://www.hayadan.org.il/man-made-earthquakes-22071
https://en.wikipedia.org/wiki/Zooplankton
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94_%D7%A8%D7%A7_%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97
http://www.rosh-haayin.muni.il/html5/arclookup.taf?&_id=22750&did=2249&g=9036&title=%E7%E1%F8%E5%FA%E0%20%EE%F7%E3%EE%FA%20%E0%E5%F8%E7%20%E7%E9%E9%ED%20%E1%F8%E9%E0%20%E1%E1%22%F1%20%E0%E5%E4%EC%20%F9%EC%E5%ED
http://www.hadassah.org.il/medical-care/departments/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90
http://www.hadassah.org.il/medical-care/departments/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90
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 בדיקות נפוצות במהלך ההריון -מעקב הריון 

 ילון מונחים בתזונהמ

 

 תזונה והשפעותיה על בריאות

 

 אנחנו מה שאנחנו אוכלים

 

 תזונה והשפעתה על הגדילה בילדים

 

 תזונה והשפעתה על הגדילה בילדים

 

 תזונה

 

 והשפעותיה פוגעת לקויה תזונה

 

 פוגעת הריון בדיקת

 

 פוגעת לקויה תזונה

 פרועות, אמריקאי פוטבול כואבות חוויות

 חוויות כואבות

 

, אמריקני פוטבול אמריקאי גלכדור  כנשק משמשות מגן קסדות

 פראות

 כנשק משמשות מגן קסדות

http://www.d.co.il/Article5075/
http://www.hadassah.org.il/medical-care/departments/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.baba-mail.co.il/tag.aspx?id=12540
http://www.baba-mail.co.il/tag.aspx?id=12540
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/eating/cp/homepage/hanahnu.htm
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/eating/cp/homepage/hanahnu.htm
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Nutrition_and_its_effect_on_pediatric_growth_and_development
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Nutrition_and_its_effect_on_pediatric_growth_and_development
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Nutrition_and_its_effect_on_pediatric_growth_and_development
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Nutrition_and_its_effect_on_pediatric_growth_and_development
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.heberotic.co.il/f/sl1/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=184236&TOPIC_ID=24952&FORUM_ID=16&CAT_ID=6&Forum_Title=+&Topic_Title=+&M=
http://www.heberotic.co.il/f/sl1/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=184236&TOPIC_ID=24952&FORUM_ID=16&CAT_ID=6&Forum_Title=+&Topic_Title=+&M=
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 אסיה במדינות ערפיח

 בזמן ועידת האקלים: הודו וסין כוסו בערפיח רעיל

 

 תעשיית הרכב ואחריות חברתית

 

 אדם וטבע-יחסי גומלין | תחזית מזג אוויר

 

 בית הזיקוק של העולם

 

 מפגש ענקים בבייג'ינג: אובמה ינסה להפיג המתיחות בין ארה"ב לסין

 

 בננה:  נפוחה בטן

 עצות מועילות למניעת בטן נפוחה - בריאות

 

 בטן נפוחה | שירותי בריאות כללית

 

 - בטן נפוחה לעומת השמנה ביטנית

 

 מאכלים הנלחמים בבטן נפוחה ושומנית - אגוגו מגזין בריאות

 

 6102 במצריים פיגועים

 טרור במלון: "סוכל פיגוע התאבדות במצרים" - חדשות

 

 פיגוע במצרים, "האחים המוסלמים" הוכרזו ארגון טרור

 

http://news.walla.co.il/item/2911634
http://transportationet.com/2008/02/02/car_industry_responsibility/
http://transportationet.com/2008/02/02/car_industry_responsibility/
http://www.seasonet.co.il/seasonet/in_page.asp?weather=1428
http://chinabiz.co.il/2013/02/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://chinabiz.co.il/2013/02/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3644552,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3741324,00.html
http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/nutrition/Pages/fat_belly.aspx
http://www.yaeldror.co.il/?pageId=4781
http://www.agogo.co.il/fbfat/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4750410,00.html
http://news.walla.co.il/item/2705902
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ynet טרור במלון: "סוכל פיגוע התאבדות במצרים" - חדשות 

  

 פיגוע במצרים, "האחים המוסלמים" הוכרזו ארגון טרור - וואלה! חדשות

news.walla.co.il/item/2705902 

  

 בפעם השנייה ב-5 ימים: פיגוע נגד חיילים במצרים - וואלה! חדשות

news.walla.co.il/item/2707332 

  

 ... פרשנות || מתקפת הטרור של דאעש במצרים אינה פיגוע, היא מלחמה

  

 חדשות המזרח התיכון - מגזין המזרח התיכון - חדשות מרחבי העולם

 

JUSTIN BIEBER MAYA 

Justin Bieber Was Kicked Out of Ancient Mayan Ruins 

 

APPLE  2015 הפסדים 

 היסטוריה של הנשק הגרעיני 

 Nuclear fusion פקיסטן קוריאה הגרעין

 היתוך גרעיני

 

 היתוך קר

 

Nuclear fusion 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4750410,00.html
http://news.walla.co.il/item/2705902
http://news.walla.co.il/item/2707332
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2674157
http://www.mideast.co.il/p-2_a-131/
http://www.vanityfair.com/hollywood/2016/01/justin-bieber-was-kicked-out-of-ancient-mayan-ruins
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
http://www.wikiwand.com/he/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%A7%D7%A8
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 מערות  חדשות   -  :נושא 2פרק  

 לפני וולקנית התפרצות  הקדמון האדם

 שנים 00333
 שנים 02111 לפני וולקנית התפרצות  הקדמון האדם ערותמ

  | תופעות געשיות בעולם

 

 הומו פלורסיינסיס

 

 דורדון צרפת - ארץ הציירים הראשונים - צרפת - מסע אחר

 

 מערת אל קסטיו 

 

 שנים 02111 בצרפת הקדמון האדם מערות

 בצרפת הקדמון האדם מערות

 

http://www.gilihaskin.com/%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2peim5zKAhUCOhQKHXPGCY8QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2595_%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A1&usg=AFQjCNHnhNFV4E6Kk_N9I6NSYka2ttYKrA&sig2=cib0AcpQlreT-BEryMITsA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW2peim5zKAhUCOhQKHXPGCY8QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2595_%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%25A1&usg=AFQjCNHnhNFV4E6Kk_N9I6NSYka2ttYKrA&sig2=cib0AcpQlreT-BEryMITsA
http://www.masa.co.il/article/1878/%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98---%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%9C_%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%95
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 גרמניהחדשות   -  :נושא 3פרק 

 כלכלת גרמניה מגלה

 מאזן תשלומים

 גרמניה סקירה כלכלית - ממשיכה להוביל את הגוש

 
 משבר הפליטים אירופה | מרקל נכנעה ללחץ מבית ופוגעת

 

 למהגרים יחס  מרקל

 גרמניה כלכלי מאזן עודף

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2350713
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2350713
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://tih.co.il/news.asp?id=92
http://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2731115
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 פגיעה האקרים חדשות -  :נושא 4פרק 

 באוקראינה החשמל בתשתית

 i-HLS - חצי האי קרים תחת מצור כלכלי לאחר מתקפות על קווי החשמל

 המלחמה הדיגיטלית בין אוקראינה ורוסיה - דיגיטל

  - האם אירוע סייבר 9111 יכול לקרות

 באוקראינה החשמל בתשתית פגיעה האקרים

 באוקראינה החשמל בתשתית פוגעים האקרים

 

 

http://i-hls.com/he/2015/12/%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%AA/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4602658,00.html
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%20-%20%D7%91%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%20%D7%9B%D7%94%D7%9F%20-%20%D7%90%D7%99%D7%99%20%D7%98%D7%99%20%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F.pdf
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 מוזיקה אוסף חדשות   -  :נושא 5פרק 

   כשאני מנקה חלונות
https://www.youtube.com/watch?v=sfmAeijj5cM 

George Formby - When i'm cleaning windows - YouTube 

 

  

You're Everything to Me  

They Laughed When I Started To Play  

The Mad March Harae  

The Barmaid at the Rose and Crown  

Thanks, Mr. Roosevelt  

Pardon Me  

In a Little Wigan Garden  

I'm Making Headway Now  

I Wish I Was Back On The Farm  

I Couldn't Let The Stable Down  

I Can Tell It By My Horoscope  

Hitting The High Spot Now  

Goodnight Little Fellow Goodnight  

George Formby - On the beat  

Biceps, Muscle And Brawn  
  
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfmAeijj5cM
https://www.youtube.com/watch?v=sfmAeijj5cM
https://www.youtube.com/watch?v=_cP7UJQjxEw&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=C1ZFJUXVXDc&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OlQaGpttTX8&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=E-hUHJPaqj4&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=cWe4KDNrS34&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9xoJ6Wnw0&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=eZ0UroWGGS4&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=VA8SyhsXrdk&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NaDlimrug6Q&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=F91yiPxVcI8&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=vOfQrjw9YbQ&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9p9TJR3Wpzo&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6C8JrXm3OU4&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Ea43PFsRIuM&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0BeXfpVmMac&list=AL94UKMTqg-9C7RGKnmCY-Cnzj7DrtVBFb&index=2
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אבא אבן חדשות  -  :נושא 0פרק 

 ביוגרפיה חדשה

 6310   חדש ספר אבן אבא

Abba Eban new book 2016 
'Abba Eban: A Biography,' by Asaf Siniver - The New York 

  International New York Times Asia (6 Jan 2016) online 

 

 בישראל קיום דו

Coexistence in Israel 

  

 

 

http://www.nytimes.com/2016/01/03/books/review/abba-eban-a-biography-by-asaf-siniver.html
http://eedition.inyt.com/epaper/viewer.aspx?newspaper=international+new+york+times+asia&issue=91092016010600000000001001
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 העת כתבי חדשות  -  :נושא 7פרק 

 רפואה החשובים
 ברפואה החשובים העת כתבי

 אבולה פלזמה

 אבולה פלזמה עירוי
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 בדיקת PSA ת חדשו -  :נושא 8פרק 
 

 

 אבחון עצמי של סרטן הערמונית – אפשרי או לא? - פרוסטטה

 

 סרטן – סוגי סרטן, אבחון וטיפול

 

 האגודה למלחמה בסרטן: גילוי מוקדם של סרטן הערמונית

 

 ההמחל אבחון, הערמונית סרטן סוגים

  - אבחון עצמי אונליין | PSA הבנה של בדיקת

 

 על יתרונותיה וחסרונותיה - פרוסטטה – PSA מהי בדיקת

 

 Prostate cancer רשלנות רפואית באבחון סרטן הערמונית

 

 

http://www.prostate.org.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/
http://www.oncology.org.il/
http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6025
http://sym.doctors.co.il/node/1265
http://www.prostate.org.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-psa/
http://www.malpractice.co.il/Prostate-cancer
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 סרטן הערמונית: 1 מכל 9 גברים יחלה - בריאות

 חולים חדשים בסרטן הערמונית מאובחנים בישראל מדי יום | הידען 6

 רשלנות רפואית - איחור באבחון סרטן הערמונית

 רשלנות רפואית באבחון סרטן

 רשלנות באבחון סרטן הערמונית - פרוסטטה

 Prostate cancer רשלנות רפואית באבחון סרטן הערמונית

 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4593700,00.html
http://www.hayadan.org.il/prostate-gland-cancer-29100711
http://www.medlaw-lawyers.co.il/%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.html
http://www.cancer-treatment.co.il/?page_id=19
http://www.cancer-treatment.co.il/?page_id=19
http://www.prostate.org.il/%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
http://www.malpractice.co.il/Prostate-cancer
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 בריאים ילדיםחדשות   -  :נושא 9פרק 

 ושבעים
 ילדים בריאים ושבעים

 תזונהו קוגניציה תזונה ילדים

 כיצד להרכיב תפריט בריא ומאוזן לילדים? - בריאותון

 תזונה בריאה לילדים | ורד מרום

 תזונה והתנהגות: השלכות לגבי תפקודם של ילדים

 תזונה בריאה לילדים: מדריך מקוצר

 ותזונה קוגניציה בריאים ילדים

 חידת ההשרדות של בני מאה ומעלה

 

 כיצד לגדל ילדים בריאים רגשית

 

 קוגניציה  ושבעים בריאים ילדים

 

  

 

 

http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-125037,00.html
http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-125037,00.html
http://briuton.co.il/?p=1047
https://veredmarom.wordpress.com/
http://www.anigma.co.il/635
http://www.focus.co.il/page.asp?page=634
http://www.tzmatim.co.il/Article.aspx?ArticleID=101
http://www.tzmatim.co.il/Article.aspx?ArticleID=101
http://www.achbooks.co.il/document/65,149,2538.aspx
http://www.achbooks.co.il/document/65,149,2538.aspx
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 רפואה שוקחדשות   -  :נושא 13פרק 
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