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  איום חדשות  השבוע -:נושא  3פרק  

 הגרעיני הנשק

  

 דונלד טראמפ 

 טראמפ דונלד  ב"ארה נשיא הגרעין אחריות

 ?השאלה היומית: האם דונלד טראמפ יהיה נשיא טוב לישראל

 טראמפ והגרעין: אולי סוף הסיפור - שיח אסטרטגי

 קלינטון: אסור להפקיד בידי טראמפ המפתחות לנשק הגרעיני של ארה"ב

 

שימוש "ו" בלבד. ההרתע" –על הרצף בין שתי אסכולות מנוגדות  ,הנשק הגרעיניבפולמוס על תפקיד 

ומעצמות אחרות יתגלו  הברית־ארצות ,מלחמה מאז נגסאקי. בזמן בנשק גרעיניהראשון ". ... בפועל

 ... מהנשיא לשר ההגנה. הצבאי שרשרת הפיקודבזמן מלחמה עוברת ..... כמי שלא הקדישו 

 

 הגרעיני הנשק הפיקוד שרשרת  הברית ארצות

 

 ?כמה פצצות גרעיניות יש בעולם

 

 בעולם הגרעיניממאגרי הנשק  91%-ארצות הברית ורוסיה שולטות בכ

 התחזקות דונלד טראמפ מעוררת חרדה ביפן

 

 מדוע ארצות הברית לא יכולה להשתמש בנשק גרעיני

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4781957,00.html
http://www.haaretz.co.il/blogs/shemuelmeir/1.3036080
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1163231&type=1&topic=&page=
http://www.israelilifeusa.com/in_the_world/5486
http://rotter.net/mobile/viewmobile.php?thread=297869&forum=scoops1
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 התפשטות הגרעין בעולם

 בעולם יש פחות נשק גרעיני מאשר במלחמה הקרה

 הנשק הסופי של ישראל

 ?טרור גרעיני: האומנם האיום החמור ביותר לביטחון העולמי

 

 מדיניות הגרעין של ישראל 

 היסטוריה של הנשק הגרעיני

 הגרעיני הנשק  איום

 ?האמנם דרושה הרתעה גרעינית גלויה לישראל

 מלחמה ואסטרטגיה בעידן הנשק לא קונבנציונאלי

 אסטרטגיה של נשק לא קונוונציונאלי

 התפשטות הגרעין בעולם

 היקום גורל  הגרעין התפשטות

 

http://www.sikurmemukad.com/sikurim/atomproject/mushrooms.html
http://www.sikurmemukad.com/sikurim/atomproject/mushrooms.html
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.2583287
http://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.2583287
http://www.haayal.co.il/story_240
http://www.haayal.co.il/story_240
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=884
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%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%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://www.amutatmabal.org.il/?CategoryID=176&ArticleID=271
https://www.ubank.co.il/essay/60745/%EE%EC%E7%EE%E4-%E5%E0%F1%E8%F8%E8%E2%E9%E4-%E1%F2%E9%E3%EF-%E4%F0%F9%F7-%F7%E5%F0%E1%F0%F6%E9%E5%F0%E0%EC%E9-%E5%E4%E4%F9%F4%F2%E4-%E4%F2%E9%EE%E5%FA-%E4%EE%E5%E3%F8%F0%E9.html
https://www.ubank.co.il/essay/60745/%EE%EC%E7%EE%E4-%E5%E0%F1%E8%F8%E8%E2%E9%E4-%E1%F2%E9%E3%EF-%E4%F0%F9%F7-%F7%E5%F0%E1%F0%F6%E9%E5%F0%E0%EC%E9-%E5%E4%E4%F9%F4%F2%E4-%E4%F2%E9%EE%E5%FA-%E4%EE%E5%E3%F8%F0%E9.html
https://books.google.co.il/books?id=a4TTgTDYi7EC&pg=PA63&lpg=PA63&dq=%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%AA%D7%A2%D7%94+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&source=bl&ots=YNy59mvIlW&sig=nrUfr45zYHkWOFEDAvFvfTJFJFA&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjnqcb-3r3OAhVBXBQKHVPaCIMQ6AEIIzAB
https://books.google.co.il/books?id=a4TTgTDYi7EC&pg=PA63&lpg=PA63&dq=%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%AA%D7%A2%D7%94+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&source=bl&ots=YNy59mvIlW&sig=nrUfr45zYHkWOFEDAvFvfTJFJFA&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwjnqcb-3r3OAhVBXBQKHVPaCIMQ6AEIIzAB
http://www.sikurmemukad.com/sikurim/atomproject/mushrooms.html
http://www.sikurmemukad.com/sikurim/atomproject/mushrooms.html
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 גאואנטמו חדשות  -  :נושא3פרק  

 הכלא
 

 חומות בלי תקווה: בתי הכלא הקשוחים בישראל

 הפנטגון יתחיל בפינוי אסירים מגואנטנמו

 

 קאנצלרית גרמניה: יש לסגור את כלא גואנטנמו - חדשות

 כך הפך הפסיכיאטר הצבאי של כלא גואנטנמו לפעיל נגד עינויים

 אלימות, התעללות ותת תנאים: בתי הכלא הקשוחים בעולם

 .גואנטנמו כלא מדוע

 "אובמה הכריז על תכנית לסגירת גואנטנמו: "כתם על מדיניותנו

 גואנטנמו כלא סגירת

 .כלא גואנטנמואובמה הודיע על סגירת 

 מפרץ גואנטנמו

 

 מתקן המעצר בגואנטנמו

 

http://www.mako.co.il/men-magazine/firepower/Article-da4e6cccb972131006.htm
http://rotter.net/forum/scoops1/301870.shtml
http://rotter.net/forum/scoops1/301870.shtml
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=219102
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1169809
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1169809
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-5a0386ef4861041006.htm
http://news.walla.co.il/item/2937683
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5_%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%9E%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5_%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%9E%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8_%D7%91%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%9E%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8_%D7%91%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%9E%D7%95
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חדשות  -  :נושא4 פרק  

CHRISTOPHER STREET LGBT 

     Christopher Street-Sheridan Square תחנת רכבת תחתית ... 

CHRISTOPHER STREET חמלה 

 

 

http://www.agoda.com/he-il/hotels-near-christopher-street-sheridan-square-subway-station/attractions/new-york-ny-us.html
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חדשות   -  :נושא 5פרק  

architectural digest magazine 
  Tuscan Decor and More: 12 Inspiring Italian 

Presidential Lectures: David Adjaye: Bibliography 

David Adjaye to receive Harvard's 

Architect David Adjaye on the National Museum of African 

Architectural Digest 

 
 

  

 

http://www.architecturaldigest.com/gallery/italy-slideshow-012008/all
https://prelectur.stanford.edu/lecturers/adjaye/bibliography.html
http://www.architecturaldigest.com/story/david-adjaye-web-dubois-medal-harvard
http://www.vogue.com/13449270/architect-david-adjaye-national-museum-of-african-american-history-and-culture/
http://www.architecturaldigest.com/
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ניתוחים חדשות   -  :נושא 6פרק  

 מיותרים

Why 'Useless' Surgery Is Still Popular - The New York Times 

 

 – רשלנות בביצוע ניתוח מיותר בחולה

 מנתח לב מאינדיאנה חשוד בביצוע מאות ניתוחים והליכים מיותרים

 "ניתוחים מיותרים: "לפעמים צריך למלא את הלוח

 רופאים מבצעים ניתוחים מיותרים - בשביל כסף" - בריאות

 ניתוחים מיותרים

 ?ניתוח טכני - אסטרטגיה רווחית או בזבוז זמן

 למה "חסר תועלת" ניתוח הוא עדיין פופולרי
 אפקט הפלצבו – הוכחה מדעית לכוח האמונה

 – פלצבו בניתוחיםאפקט 

 הכל בראש: איך תרופות פלצבו מצליחות לרפא? - בריאות

 מיותרים ניתוחים

 פלסיבו 1 – האפקט המתעתע | הידען

 עכשיו זה מדעי: הומיאופתיה אינה משפיעה על הגוף - בריאות

 

 ?האם אפקט פלצבו עובד בטיפול פסיכולוגי

 

 המנגנון שמאפשר את אפקט הפלצבו

 

 -הרופא על משפיע פלצבו אפקט

http://www.nytimes.com/2016/08/04/upshot/the-right-to-know-that-an-operation-is-next-to-useless.html
http://www.pain.org.il/03/%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8/
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2755012
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2755012
http://glz.co.il/1189-71664-HE/Galatz.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3904321,00.html
http://www.israelhayom.co.il/article/85371
http://www.israelhayom.co.il/article/85371
http://www.hasolidit.com/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%95%D7%96-%D7%96%D7%9E
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=iw&prev=search&rurl=translate.google.co.il&sl=en&u=http://www.nytimes.com/2016/08/04/upshot/the-right-to-know-that-an-operation-is-next-to-useless.html%3F_r%3D0&usg=ALkJrhjYB1h0vR2aX1QbN-oKD7i2gAHaHA
http://אלוהים.com/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA/site/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%95.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98_%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%95#.D7.90.D7.A4.D7.A7.D7.98_.D7.A4.D7.9C.D7.A6.D7.91.D7.95_.D7.91.D7.A0.D7.99.D7.AA.D7.95.D7.97.D7.99.D7.9D
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4698002,00.html
http://www.hayadan.org.il/placebo-part-1-3107120
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3133545,00.html
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiH9o3Y473OAhXB1xQKHXSnCsEQFghJMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.tipulpsychology.co.il%2F%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%2Fplacebo-effect.html&usg=AFQjCNGiJJ8IunQTdy91DwqVmehaV_2dLA&sig2=cVSx1qyYEWm6AdLipEl1OA
http://davidson.weizmann.ac.il/online/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%95
http://davidson.weizmann.ac.il/online/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A2/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%95
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 דרך פריצתחדשות  -  :נושא 7פרק  

 הסרטן בחקר

 ?ביי ביי כימותרפיה, שלום אימונותרפיה: פריצת דרך בסרטן 

 פריצת דרך בחקר הסרטן: 44% הצלחה בניסוי חדש בקרב חולים

 עצמיים תאים גנטית הנדסה הסרטן בחקר דרך פריצת

 הסרטן בחקר דרך פריצת

 אורח ב”שיבא”: פרופ' סטיב רוזנברג מארה”ב, מבכירי חוקרי הסרטן 

 האיש שמאחורי התרופה לטיפול בסרטן ששווה 5.5 מיליארד דולר

 ויצמן מכון רוזנברג סטיב  הסרטן בחקר דרך פריצת

 

 

 

 

  

 

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000987556
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2853543
https://www.sheba.co.il/31270
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001025226
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 ישיבה חדשות  -  :נושא 8פרק  

 דם קרישי מסוכנת ממושכת

 מחקר - אתה יכול לקבל קרישי דם מישיבה

 פקקת ורידים כגורם סיכון לאירוע מוחי - שבץ מוחי

 גורמים שעלולים להעלות את הסיכון לקרישי דם

 ישיבה ממושכת: פעילות מסוכנת לבריאות

 מחקר קבע: ישיבה ממושכת מזיקה ומגבירה את הסיכון למחלות כל דם

 קרישיות יתר בדם - מהם האיברים הנפוצים בהם מופיעים קרישי דם

 קרישי דם קטלניים בטיסה ארוכה - מיתוס - בריאות

 דם קרישי מסוכנת ממושכת ישיבה

 תהליך קרישת הדם 

 

 

  

 

 

http://flix.tapuz.co.il/v/WebPages/Player2.aspx?m=3946370
http://www.stroke.org.il/%D7%A4%D7%A7%D7%A7%D7%AA-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A5/
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=35715
https://www.osh.org.il/uploadfiles/nl_1110_joan_yeshiva.htm
http://www.blood.co.il/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%9D/
http://www.blood.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%9D-%D7%92%D7%95%D7%A3/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4186905,00.html
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/nelanask/sites/homepage/amirim5%5CregFiles%5C%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%93%D7%9D.pptx
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 סרטןחדשות  -  :נושא 4פרק  

 כירורגיה רובוט תערמוני פרוסטטה

 רובוט

 רובוט ערמונית פרוסטטה סרטן

 רובוט כירורגיה רובוט ערמונית פרוסטטה סרטן

 כירורגיה רובוט - פרופ' עופר יוספוביץ

 

 ניתוח ערמונית, רובוט דה-וינצ'י, ניתוחים בעזרת רובוט - הדסה

 

 ניתוחים רובוטיים בבית חולים אסותא

 

 סרטן הערמונית - כריתה נרחבת של הערמונית בסיוע רובוט

 

 

  

 

 

http://oy-urology.co.il/robotic-surgery
http://www.hadassah.org.il/medical-care/departments/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98
https://www.assuta.co.il/?catid=%7B87AE7342-D14C-4E65-BE91-B8074E7F6F46%7D
https://www.assuta.co.il/?catid=%7B87AE7342-D14C-4E65-BE91-B8074E7F6F46%7D
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%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%9B%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%94_%D7%A0%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98_-_Prostate_cancer_-_robotic_assisted_laparoscopic_radical_prostatectomy
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 ההימלאיהחדשות   -  :נושא 11פרק  

 הרעש בנפאל: הרי ההימלאיה ירדו במטר - חדשות

 רעש האדמה בנפאל - חלק משרשרת רעידות ברצועת ההתנגשות

 ?איך נוצרת רעידת אדמה

 

 

 ?מדוע רעדה האדמה בנפאל

 

 הרעש בנפאל: הרי ההימלאיה ירדו במטר - חדשות

 רעש האדמה בנפאל - חלק משרשרת רעידות ברצועת ההתנגשות

 אדמה רעידות ההימלאיה אחר מסע

 

  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4655465,00.html
http://www.hayadan.org.il/seismotectonics-of-the-himalaya-and-vicinity-2604158
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=1623&ArticleID=4221
http://news.galim.org.il/pages/20153ac
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4655465,00.html
http://www.hayadan.org.il/seismotectonics-of-the-himalaya-and-vicinity-2604158
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 לאחר לעבודחדשות   -  :נושא 11פרק  

 פרישה

 עבודה אחרי הפרישה: למי זה כדאי - מוטק'ה

 ?האם ניתן לכפות על עובד/ת לפרוש בגיל פרישה

 

  ?המשך עבודה לאחר גיל פרישה - איך מוצאים עבודה

 

פסיקה עדכנית: עובדת שמתפטרת לאחר גיל פרישה זכאית 

 לפיצויי

 

 עברתם את גיל 67: מתי תוכלו להמשיך לעבוד? - כלכלה

 

 הגעת לגיל פרישה והמשכתם לעבוד באותו מקום

 

עובד רשאי לבקש ממעסיקו להמשיך לעבוד גם אחרי גיל הפרישה 

 

 

 המשך עבודה לאחר פרישה | פרישה

 

  
 

http://www.motke.co.il/index.php?idr=400&p=2008872
http://www.workrights.co.il/%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
http://www.isrc.co.il/category/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
http://www.heshevavoda.co.il/news/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%A8/
http://www.heshevavoda.co.il/news/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%A8/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4320398,00.html
http://www.eyalmen.co.il/%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9E%D7%A7/
http://www.eyalmen.co.il/%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9E%D7%A7/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%A7%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%92%D7%9D_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%A7%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95_%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%92%D7%9D_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
http://www.prisha.co.il/article/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94/
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 מוזיקהחדשות  -  :נושא 15פרק  

The City Of Prague Philharmonic Orchestra & Wadsworth 

Ludwig van Beethoven, Egmont, Op. 84: Overture, Egmont 

Beethoven - Egmont Overture, Op 84 - Thielemann - YouTube 

 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=lfG9tReV79A
https://www.youtube.com/watch?v=XoCp3QTYimA
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