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 ?ראמפ מנסה להרגיעט

 \ טראמפ  מיי מרי תרזה

 ב"ארה מקסיקו יחסי

 ?ב"מדוע נבלם גל ההסתננות ממקסיקו לארה

 מקסיקו-מלחמת ארצות הברית

 "סיקו על מערכת יחסים הוגנתנעבוד יחד עם מק"? טראמפ מנסה להרגיע

 גדר ההפרדה בין ארצות הברית למקסיקו 

 רשת| ב "ארה-גבול מקסיקו

 סיכון ממשי: "ב ומקסיקו על סף מלחמת סחר"ארה

 יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 

 

 יום הזיכרון הבינלאומי לשואה | ישראל היום

 בעולם  יהדות נצרות יחסי

 ?מה בין הנצרות ליהדות –הרב והאפיפיור 

 אנטישמיות נוצרית

 יהדות -לא סולחים לנצרות : השקט שאחרי הפוגרום

 טראמפ של  ציטוטים
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https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3706641,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwigr5u0pOTRAhUBwxQKHX9EBL8QFghpMAw&url=http%3A%2F%2Freshet.tv%2Ftags%2Fmexico-usa-border%2F&usg=AFQjCNGKeJ5Pu8ag6IYh6evGz9fFf4PwAg&sig2=twS1hXCaB21SIwf1Q6CBNQ
http://www.themarker.com/wallstreet/1.3443005
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://www.israelhayom.co.il/article/253441
http://www.aish.co.il/i/j/48848052.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4327675,00.html
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 דונלד טראמפ – ויקיציטוט

  פנים נושאי

  

 לא היא. אנשיה את שולחת כשמקסיקו"

 מביאים הם... שבהם הטובים את שולחת

, וכמה. אנסים הם. פשע מביאים הם. סמים

 גם בא וזה. טובים אנשים הם, מניח אני

 וגם, הלטינית ואמריקה אמריקה מדרום

 ."התיכון מהמזרח כנראה

 

 מעוניין איני כי בי לתמוך עומדים אינכם"

. כמוכם ממש, ונותן נושא אני... בכספכם

 ונותן נושא שאינו בחדר מישהו ישנו האם

 ונותנים נושאים יותר בטח כאן יש? בעסקאות

 ." בו דיברתי שאי־פעם חדר בכל מאשר

 הרפובליקנית המפלגה תומכי יהודים בכנס 

 השפעה הייתה לא האפרו־אמריקני לנשיא"

 הרסו חוצות ובראש שבשמחה הבריונים על

 ."בלטימור את

 

 אני. זאת לומר יכול ואני, הנצרות על נגן אנו"

. עליה נגן אנו. פוליטית תקין להיות צריך לא

 מולד חג' ברכות תראו אתם נשיא אהיה אם

 ."לי תאמינו, בוכל בבתי' שמח

 

 תקינות היא הזו הארץ של הגדולה הבעיה"

 ."פוליטית

 

 אנחנו אז, למדינה מחוץ הם הללו האנשים"

 זה, דת על לא וזה. החוקה על מדברים לא

 ." בטחון על

 להגר מוסלמים על לאסור להצעתו בנוגע 

 הברית לארצות

 כשאתה. אנגלית שמדברת אומה אנחנו"

... באנגלית לדבר יםצריכ כולנו, בה נמצא

 ."משתלבים ככה

 

 אני. ביותר הנאמנים הם שתומכיי אומרים"

 ולירות החמישית השדרה באמצע לעמוד יכול

 ."מדהים זה. תמיכה אאבד ולא, במישהו

 

  

  חוץ מדיניות

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93_%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4
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 מפני קוריאה דרום על להגן נמשיך מתי עד"

 מאד קוריאה דרום? תשלום ללא קוריאה צפון

 מוכרים הם. בגללנו עשירים הם .עשירה מאד

 הם. מכוניות לנו מוכרים הם. טלוויזיות לנו

 ."הכול לנו מוכרים

 

 לי יש. אנשים בין לאחד היטב יודע אני"

 ."גבוהים דיפלומטיים כישורים

 

 אהיה אם מאוחד יהיה שהעולם חושב אני"

 ."הברית ארצות נשיא

 

 כה יהיה הוא. הצבא את מחדש אבנה אני"

. בו להשתמש נצטרך שלא עוצמה עלוב חזק

 ."איתנו יתעסק לא אחד אף

 

  "?אוקיי. עובדים עינוים"

 אתם אבל? נכון, רע איש היה חוסיין סדאם"

 הרג הוא? היטב עשה הוא מה יודעים

 טובה בצורה זה את עשה הוא. טרוריסטים

 ."מאוד

 

 ואתם, לגדולה שוב אמריקה את נהפוך אנו"

 ."אהנשי אדוני כן, תאמרו

 

 עבור מדי חכמים סין של המנהיגים"

 ."מושג אין שלנו למנהיגים, שלנו המנהיגים

 

  

  הפוליטיים יריביו

  

 אל. המשך. לגמרי סחוט אתה. רגוע אני"

 ." עצבני תהיה

 הטלוויזיוניים העימותים באחד קרוז לטד 

. בשבי נתפס שהוא מכיוון גיבור נקרא הוא"

 ." ונתפס שלא אנשים אוהב אני

 מקיין ון'ג על 

 למועמדים ביני העיקרי שההבדל חושב אני"

 שלי והנשים יותר ישר שאני הוא האחרים

 ."יפות יותר
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 את לספק יכולה לא[ קלינטון] הילרי אם"

 "?אמריקה את לספק תוכל כיצד, בעלה

 

 את אוהב לא אני! יתושים אוהב לא אני"

 אם. אהבתי לא מעולם, האלה היתושים

 ."הילרי שלום, יתושים על מדברים

 

 צריכים שלה שהמאבטחים חושב אני"

 לפרק צריכים. שלהם הנשק כל את להוריד

 את מהם קחו. מיידי באופן מנשק אותם

 נשק כלי נגד[ קלינטון] היא הרי, הנשק

 מה נראה ובואו אותם מהם קחו אז. במדינה

 ."לה יקרה

 

 חושב לא אני גבר הייתה קלינטון הילרי אם"

 אחוז חמישה מקבלת הייתה יאשה

 ."מהקולות

 

 במענה השני בעימות קלינטון להילרי  ." בבית־כלא אותך שם הייתי, הייתי אם כי"

 'החוק על האחראי לא שאתה מזל' לאמירתה

  

  שונות

  

 אם-הבחירות תוצאות את אקבל לחלוטין אני"

 "אזכה אני

 

 אי שהאלוקים מוצלח הכי הנשיא אהיה אני"

 !"ברא פעם

 

 יוצא הייתי, שלי הבת הייתה לא איוונקה אם"

 ."איתה

 

 לא למה אז, מקרה בכל לחשוב צריך אתה"

 "?בגדול כבר לחשוב

 

 אוהבות יפות ונשים, יפות נשים אוהב אני"

 ."הכיוונים משני להיות צריך זה. אותי

 

 בתקווה ההמראה מסלול על תשבו אל"

 פשוט זה. המטוס את וידחוף יבוא שמישהו

 והמריאו, עמדתכם את שנו... יקרה לא

 !"מעלה
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 הוא החשוב הדבר. אינסטינקטים יש לכולנו"

 לך יש אולי. בהם להשתמש כיצד לדעת

 לא אם אך, מעולות אקדמאיות המלצות

 תתקשה, שלך באינסטינקטים תשתמש

 ."בה ולהישאר לצמרת להגיע

 

 שום. מדי גדול אתגר אין, מדי גדול חלום אין"

 מחוץ נמצא לא עתידנו עבור שנרצה דבר

 פחות על תתפשר לא אמריקה. יד להישג

 מחדש לבנות צריכים אנחנו. ביותר מהטוב

. ולהעז בגדול ולחלום מדינתנו של הגורל את

 יש. ביותר והחכמים הטובים את נבחר אנחנו

 את נכפיל. נהדרת כלכלית תוכנית לנו

 חזקה הכי הכלכלה בתור שלנו הצמיחה

 המדינות כל עם נסתדר זמן באותוו בעולם

 ."איתנו לצמוח שרוצות

 

 ורנל'ג סטריט לוול בריאיון שנשאל לאחר  " ניצחתי. לא"

 והלך הרטוריקה עם שהגזים חושב הוא האם

 .שלו הקמפיין עם מדי רחוק

  

  עליו נאמר

  

 מאוחדים יהיו כולם, במדינתנו יבקר הוא אם"

 ." נגדו

 קמרון דייוויד 

 מה על יודע לא הוא... לגמרי משוגע הוא"

 ." מדבר הוא

 קלדרון פליפה 

 להילרי עטופה מתנה כמו הוא טראמפ"

 ." המולד חג לכבוד

 פיורינה קרלי 

 שלא מצליח אדם הוא. מנהיג הוא דונלד"

 ." שהם כמו הדברים את לומר חושש

 כריסטי כריס 

 בו משתמש שאני מונח לא וזה, פשיסט הוא"

 ." בקלות

 בות קסמ 

, גשרים ולא חומות לבנות רק שחושב מי"

 ." נוצרי לא הוא

 פרנציסקוס 

 מאהר ביל  לא פעם אף הוא. מתנצל לא פעם אף הוא"
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 הדבר מטורף כמה עד משנה לא. טועה

 ." שאמר

 בידי תוחזק לא ורייגן לינקולן של המפלגה"

 ." שרלטן

 רוביו מרקו 
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 מהיחדשות   -  :נושא 2פרק  

 פסרוסטטה

 ?בה ומהן דרכי הטיפול, מהי פרוסטטה

 בריאות טובה -( בלוטת הערמונית)מהי פרוסטטה 

 ית פרוסטטהטיפול בבעי, מהי ערמונית מוגדלת

 כצט -כך תדעו שאתם סובלים מערמונית מוגדלת : דלגברים בלב

  - טיפול בפרוסטטה -הגדלה שפירה של בלוטת הערמונית 

 ערמונית מוגדלת -בלוטת ערמונית תפקיד 

 חיים עם סרטן הערמונית  –המדריך לחולים חדשים  –סרטן הערמונית 

 

 בריאות -מתי לא צריך לטפל במחלה בכלל : סרטן הערמונית

 ויקירפואה -  Genetics of prostate cancer– גנטיקה בסרטן הערמונית

 

 

http://www.gil.org.il/q2a/53/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%94%D7%9F-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%94
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwjCg9uGpuTRAhWDUhQKHWiNCsUQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.healthy.co.il%2F%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2598%25D7%2594%2F&usg=AFQjCNGd2bg5FshBjNKjsXm2EH7kVk512g&sig2=AfIQWbG5nO768insE20bcA
http://www.pirion.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=24&lang=he
http://www.cts.co.il/%D7%9B%D7%9A-%D7%AA%D7%93%D7%A2%D7%95-%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%AA
http://www.laserprostate.co.il/benign-enlargement-of-the-prostate-gland/
http://www.prostate.co.il/prostate-gland-function.aspx
http://www.lwpc.org.il/?p=302
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4360377,00.html
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_-_Genetics_of_prostate_cancer
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 - וסרטן גנטיקה חדשות -  :נושא 3פרק 

 לדעת שרצית מה כל

 עתכל מה שרצית לד -גנטיקה וסרטן 

 כל מה שצריך לדעת: טיפול כירורגי בסרטן המעי הגס

 -Doctors  לדעת על סרטן המעי הגס( או לא רצית)כל מה שרצית 

 האגודה למלחמה בסרטן -הסיכוי שבסיכון 

 

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=6208
http://www.medico.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%A1/
http://www.doctors.co.il/ar/3179/%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%94+%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA+%D7%90%D7%95+%D7%9C%D7%90+%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA+%D7%A2%D7%9C+%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99+%D7%94%D7%92%D7%A1/%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%94+%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA+%28%D7%90%D7%95+%D7%9C%D7%90+%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA%29+%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA+%D7%A2%D7%9C+%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99+%D7%94%D7%92%D7%A1/%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%94+%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA+%28%D7%90%D7%95+%D7%9C%D7%90+%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA%29+%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA+%D7%A2%D7%9C+%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F+%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99+%D7%94%D7%92%D7%A1
http://www.cancer.org.il/download/files/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
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 וירוס מקורות חדשות  -  :נושא 4פרק 

 הזיקה

 ללדת עם הנגיף או ללכת לכלא: דילמת הזיקה

 חדשות -כאן נולד נגיף התינוקות : במעמקי יער זיקה

 ובהלת המונים מיותרת, מיקרוצפליה, וירוס זיקה

 ויקיפדיה –( נגיף)זיקה 

   מהם התסמינים של נגיף זיקה המתפשט 

 ועוללותיו - טבעלייף Zika זיקה - היכרות ראשונה עם נגיף

  

     

 

 

http://www.nofarnews.com/post/frame/87732
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4760145,00.html
http://www.realitybugs.me/2016/01/23/zikavirus-and-microcephaly/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%28%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3%29
http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2834002
http://www.tevalife.com/mobile/article.asp?id=4118
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 חקר המוחחדשות  -  :נושא 5פרק  
 HBP  BRAIN  המוח חקר

 מדעי המוחלימודי ביולוגיה ופסיכולוגיה עם הדגש ב

 חשמליות פונקציות  של ביולוגיה   המוח חקר

 פרויקט המוח האנושי 

Human Brain Project 

 HBP  BRAIN  המוח חקר

 ?איפה לומדים להבין איך המוח עובד 

 פיזיולוגיה  ביולוגיה   המוח חקר

 ?נפלאות התבונה - כיצד עובד המוח

  :שיפור כוח המוח

 ?סודות המוח האנושי, איך המוח עובד

 . ?תהליך למידה, איך המוח לומד? איך מתבצעת למידה? מהי למידה

 

 

  

 

https://go.tau.ac.il/b.a_brain
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99
https://www.humanbrainproject.eu/
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3552626,00.html
https://pausa.tau.ac.il/Beautiful-Mind
https://www.lifehacks.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%9C-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%95/
http://happiness.eip.co.il/?key=4213
http://www.eip.co.il/?key=5286
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חקר האקלים חדשות   -  :נושא 6פרק 

  והטבע

 

 Solar maximum זה מה

 גזעים מספרים : על הקשר בין גיל העצים וטבעות הגזע

 בין הענפים: כל מה שרציתם לדעת על עצים

 חקר האקלים והטבע

 התחממות גלובלית - מורה נבוכים 

 טבעות גידול בעצים ובאלמוגים

 טבעות שנתיות

 Solar maximum האקלים פוטוסינתזה

 השפעת הצמחייה וגורמי הבינוי על מיקרו האקלים, איכות האוויר

 

 מקסימה סולר מספרים עצים  טבעות תמונות

 תמונות של עצים מספרים על תופעות טבע

 

 טבע תופעות על מספרים עצים

 דנדרוכרונולוגיה

 גזעים מספרים : על הקשר בין גיל העצים וטבעות הגזע

 תיארוך באמצעות טבעות עצים

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5282
http://www.mako.co.il/makoland-special/articles/Article-bdc5d8247ae7d21006.htm
http://ecowiki.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA_-_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D
http://earthweb.tau.ac.il/content/tbvt-gydvl-btsym-vblmvgym
http://earthweb.tau.ac.il/content/tbvt-gydvl-btsym-vblmvgym
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/eshalomky/sites/homepage/Biology/regFiles/%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.doc
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/eshalomky/sites/homepage/Biology/regFiles/%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA.doc
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/Research/Pages/R0201-R0300/R0279.aspx
https://www.google.co.il/search?q=%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%A2%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%98%D7%91%D7%A2&num=100&newwindow=1&sa=X&hl=iw&biw=1247&bih=560&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiAp-6dquTRAhUFshQKHZ3RDMUQsAQIIg
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-11490,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-11490,00.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5282
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D
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 מוזיקה  חדשות -  :נושא 7פרק 

  We'll Meet Again - Vera Lynn - YouTube 

 

Vera Lynn - We'll Meet Again Lyrics 

 שירים שוב ניפגש

 

  

We'll Meet Again Lyrics 

 

from Forces Sweetheart: 49 Original Mono Recordings 1936-1952 

New! Highlight lyrics to add Meanings, Special Memories, and Misheard Lyrics... 

 

Let's say goodbye with a smile, dear 

Just for a while, dear, we must part 

Don't let this parting upset you 

I'll not forget you, sweetheart 

 

We'll meet again 

Don't know where 

Don't know when 

But I know we'll meet again 

Some sunny day 

 

Keep smiling through 

Just like you always do 

https://www.youtube.com/watch?v=cHcunREYzNY
https://www.youtube.com/watch?v=cHcunREYzNY
http://www.metrolyrics.com/well-meet-again-lyrics-vera-lynn.html
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'Till the blue skies chase 

Those dark clouds far away 

 

And I will just say hello 

To the folks that you know 

Tell them you won't be long 

They'll be happy to know 

That, as I saw you go 

You were singing this song 

 

We'll meet again 

Don't know where 

Don't know when 

But I know we'll meet again 

Some sunny day 

 

And I will just say hello 

To the folks that you know 

Tell them you won't be long 

They'll be happy to know 

That, as I saw you go 

You were singing this song 

 

We'll meet again 

Don't know where 

Don't know when 

But I know we'll meet again 
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Some sunny day 

 

Read more: Vera Lynn - We'll Meet Again Lyrics | MetroLyrics 

 

 יקירתי, בחיוך להיפרד בואו

 להיפרד עלינו, יקירים, קצר לזמן רק

 אותך להרגיז הזאת הפרידה תתנו אל

 מותק, אותך אשכח לא אני

 

 שוב נפגש

 איפה יודע לא

 מתי לדעת אין

 שוב שנפגשנו יודע אני אבל

 שמש שטוף אחד יום

 

 דרך לחייך תמשיך

 תמיד עושה שאתה כמו בדיוק

 לרדוף הכחולים השמיים עד"

 רחוק כהים עננים אלה

 

 שלום אגיד פשוט ואני

 מכיר שאתה האנשים אל

 רב זמן תעבור לא שאתה להם תגיד

 לדעת ישמחו הם

 ללכת אותך ראיתי שאני כפי, לכך

 הזה השיר את שרת אתה

 

 שוב נפגש
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 איפה יודע לא

 מתי לדעת אין

 שוב שנפגשנו יודע אני אבל

 שמש שטוף אחד יום

 

 שלום אגיד פשוט ואני

 מכיר שאתה האנשים אל

 רב זמן תעבור לא שאתה להם תגיד

 לדעת ישמחו הם

 ללכת אותך ראיתי שאני כפי, לכך

 הזה השיר את שרת אתה

 

 שוב נפגש

 איפה יודע לא

 מתי לדעת אין

 שוב שנפגשנו יודע אני אבל

 שמש שטוף אחד יום
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 אוסטרליה יוםות חדש -  :נושא 8פרק  

(Australia Day)) 

חג לאומי שמציין את הגעת הצי הראשון  יוםהוא  יום אוסטרליה

אין דרך יותר , לכן... , 1788הבריטי למפרץ סידני קוב בשנת 

 Australia-מאשר ב, אם אתם באיזור בתאריך זה, טובה לחגוג

Day . 

הנחגג  אוסטרליהל הוא החג הלאומי הרשמי ש (Australia Day) יום אוסטרליה

התאריך מציין את היום בו הצי הראשון הגיע למפרץ . בינואר 86-כל שנה ב

 .. הניף שם את, 0222סידני קוב בשנת 

 

 נפוליאון מנשר

 מנשר נפוליון אל היהודים באפריל 1711 – ויקיטקסט

 

 תמונות של מנשר נפוליאון

 אוסטרליה יבשת

הכוללת את שטח המדינות , אוסטרליה הוא שמה של יבשת באוקיאניה

שטח היבשת הוא . ואיים קטנים רבים, סראם ,גינאה החדשה, אוסטרליה

 ויקיפדיה .מיליון בני אדם 16-ואוכלוסייתה מוערכת ב, ר"קמ 2,561,111
 

 תמונות של יבשת אוסטרליה

הארץ -מדינת כל מהגריה  -אוסטרליה   

 רצח עם בטזמניה

  - סוף טראגי למסורת ארוכה -סמניה נים בט'אבוריג

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8_%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C_1799
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8+%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1hZD-rOTRAhVJNxQKHX7tCe0QsAQIPA
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%A8+%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1hZD-rOTRAhVJNxQKHX7tCe0QsAQIPA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94_%28%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94_%28%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA%29
https://www.google.co.il/search?q=%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiP7uycreTRAhWK7BQKHYWGDbwQsAQIKw
https://www.google.co.il/search?q=%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA+%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%94&num=100&newwindow=1&hl=iw&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiP7uycreTRAhWK7BQKHYWGDbwQsAQIKw
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1827942
http://combatgenocide.org/il/?page_id=149
http://combatgenocide.org/il/?page_id=149
https://www.gotravel.co.il/travel/?p=616
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  - ילדים נדקרו למוות 8: רצח מחריד באוסטרליה

 רוביק רוזנטל -יניות 'תחיית הלשונות האבוריג

 חופש -מאבק לחירות הילידים האוסטרלים : ינים'אבוריג

 ינים באוסטרליה'שיא בכליאת נערים אבוריג

 נים'אבוריג

 

 

  

 

 

http://www.mako.co.il/news-world/international-q4_2014/Article-0f7085dec206a41004.htm
http://www.ruvik.co.il/%D7%91%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97/2016/%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3851035,00.html
http://www.haaretz.co.il/news/world/asia/.premium-1.2651889
https://www.gotravel.co.il/travel/?p=616
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 שפיגל דייר חדשות  -  :נושא 1פרק  

 לכסף האהבה של הבעיה

 לכסף והרדיפה האהבה מות

 כסף | ציטוטים אמרות משפטים ומשלים - באופן ברוטאלי

 "ניתוח המחזה "ביקור הגברת הזקנה

 

 

  

 

 

http://quotes.theog.org/tag/%D7%9B%D7%A1%D7%A3/
http://www.kdror.co.il/studies/subjects/literature/Stories_Collection/lady.doc
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רפואה  חדשות  -  :נושא 11פרק  

 מונעת

Tell Me Where It Hurts: A Day of Humor, Healing, and Hope . 

 

 Tell me where it hurts מונעת רפואה

   

  

 

  
 

 

https://www.amazon.com/Tell-Me-Where-Hurts-Healing/dp/0767926447

