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 חדשות  השבוע -נושא: 1פרק 
 

 שנים למלחמת העצמאות באב אל וואד 70

 1947 בנובמבר 29 החלוקה החלטת

 לטרון ושער הגיא

 משער הגיא ללטרון

 עקבות פורצי הדרך לירושלים

 השיירות לירושלים

 

 לים: קרבות ומבצעיםמלחמת העצמאות בירוש

 

 דפים( 19) מלחמת העצמאות בירושלים: קרבות ומבצעים

 ההתקפה על המרכז המסחרי בממילא  

 (1948חוב בן יהודה )הפיגוע בר  

 השיירות לירושלים  

 כיבוש מלחה  

 מבצע הראל  

 סימבצע יבו  

 מבצע נחשון  
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 מבצע קלשון  

 קרב סן סימון  

 ון סמירמיספיצוץ מל  

 פרשת דיר יאסין  

 מבצע קדם  

 קרב הקסטל  

 קרב נבי סמואל  

 קרב רמת רחל  

 שיירת הדסה  

 שיירת חולדה  

 שיירת נבי דניאל  

 שיירת עטרות  

 

 -לטרון ודרך בורמה

 

שער  –היה שקט יחסית בציר חולדה  1948עד לחודש מרץ 

 .בלטרון בתקופה זו ישבה יחידה בריטית –הסיבה . הגיא

לא ל, ואילו בשטח שבין שער הגיא לירושלים שטח ערבי טהור

 .אפשרות לעקיפה
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הערבים פעלו בירי מרחוק על : שיטת הלחימה בשלב זה היה

 .ידי צלפים וממוניות חולפות

כ תקפו שיירות בכנופיות גדולות שפעלו ממורדות "אח

 . הרכסים

 .ולאחר מכן במחסומים ומוקשים

 (כוחותינו פועלים כנגד הערבים)

כלי הרכב כוחותינו משריינים את  –  ועד בכלל 1948ינואר 

הרכב כבד  –משמעות    (משאיות, אוטובוסים) האזרחיים 

 .קל לפגוע בו בנשק.מאוד ואיטי

 .הליווי התבצע על ידי מוניות הצמודות לשיירות

 -הערה

הבריטים מפסיקים להשתמש בדרך  –במהלך פברואר 

משני )מצב זה מאפשר השתוללות ( עוברים לכביש רמאללה)

 (.הצדדים

 2רכב משוריין שכלל  –" הסנדויצים"את  כוחותינו מפעילים

נגד . )ללא גג עם כיסוי של רשת. לוחות פלדה ובניהם לוח עץ

 (.רימונים

  

. הרבה התקפות ערביות בכוחות גדולים. במרץ המצב מחמיר

שיירה  -המשמעות. ) כמו כן הגשמים שיבשו את הפעילות

 (.אחת למספר ימים

 .ל אבדות ואי מעברמרץ מכה רצינית על שתי שיירות כול 24

 .אין מזון –מרץ שדר מירושלים  28
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אחד מנופלי  /ים סוף  –ש נחשון בן עמינדב "ע: )מבצע נחשון

 ((.היחידה הקרבות ירושלים

בן גוריון מחליט . לוחמים מזוינים 400ריכזו כוח מרשים של 

 .לוחמים 1500 -להגדיל את הכוח עד ל

. ונשק ולסכנן בכך ההעזה לחשוף חזיתות מכוח אדם: החידוש

 .כל זאת כדי ליצור נקודת כובד אחת מכרעת

 ".גבעתי"מפקד המבצע הוא שמעון אבידן מפקד חטיבת 

השתלטות על השטחים הסמוכים לשני עברי : התוכנית

 .הכביש וטיהורם מכוח ערבי

. ביצוע מארבים ומחסומים בסמוך לבסיסי העורף של האויב

ולדה הערבית ודיר כיבוש ח, פיצוץ מעברי מים וגשרים

 .כמו כן תפיסת משלטי שער הגיא, מוחסיין

 .למזלנו בשלב זה החלו להגיע משלוחי הנשק מצכיה

  

קטע זה = שער הגיא  –כל זאת להוציא את הקטע של לטרון 

הבריטים עדיין , עדיין ניתן לעבור בשיטת הליווי הצמוד

 .במקום

  

 60רה של לאפריל במקביל למימוש התוכנית עוברת שיי 6 -5

 -המשמעות. )ימי ניתוק 10אחרי , כלי רכב המגיעה לירושלים 

 ....(מזון תרופות נשק מים
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 .באפריל כיבוש חזרה על יד הערבים של מספר כפרים 8

 .מפנים חלק מהכפרים שכבשנו  הבריטים

 .לאפריל הוא בידינו 9 -ב. ) הבעיה עברה לאזור הקסטל

  

 :מבצע הראל

האחריות על הכביש , פורקו הגדודים –הסתיים מבצע נחשון 

 .חטיבת הראל בפיקודו של יצחק רבין –ח "הפלמ' עברה ליח

 .כלי רכב 300הצליחו להעביר שיירה של  -הצלחה

כבשו את בית גיז ואל , האזור   המבצע המשיך בטיהור

 .קובאב

  בירושלים פגמה בשליטה " יבוסי"משיכת כוחות למבצע : בעיה

הכיר היטיב   שבגלל שרבין" פנקס שרות"רבין מספר ביומנו 

לוחמים  3את טפר ובשל כך שרצה לבדוק דרך זו ציוות לו עוד 

 .ואישר את הירידה לשפלה

 .הם עברו

 . לוחמים ברגל לתגבור ירושלים 150מאוחר יותר עברו 

 .בעיית ניידות –יפים 'ג 4לאחר מכן עברו 

חזק את יז ובית סוסין ול'רבין הציע להתמיד בכיבוש בית ג

 .המערך סביב דרך בורמה

 .לבסוף אחרי הסברים לבן גוריון מאשר האחרון תוכנית זו

 :המשך
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דרך "לאחר הבנת המשמעויות והדרך שהובילה להחלטה על 

נצא עם דפי הדוח המובנה דרך נקודות מרכזיות על " בורמה

 .פני הדרך

 

 המערכה על ירושלים במלחמת העצמאות

 

 דפים( 15קט',  3) מלחמת העצמאות: ירושלים

 ירושלים המחולקת  

 1967–1949אוכלוסיית ירושלים המערבית   

 בירושלים  

 חללי מלחמת העצמאות בירושלים 323הלוויית   

 המערכה על ירושלים במלחמת העצמאות  

 הקו העירוני  

 הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים  

 כיכר פיקוד מרכז  

 מוזיאון הרכבל  

 שער מנדלבאום  

 עמדת בית תורג'מן  

 קבורת בנימין זאב הרצל בישראל  

 רצח המלך עבדאללה  

 ירושלים במצור ובקרב

  - 1948-1947יומן ירושלים הנצורה 

 ירושלים לקראת סוף המנדט
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA:_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 המחדל המבצעי הראשון במלחמת העצמאות

 המחדל המבצעי הראשון במלחמת העצמאות

 

שריפת המרכז  -הראשון במלחמת העצמאות המחדל 

ידי תלמידי תיכון פלשתינים, שלושה ימים -המסחרי היהודי על

אחרי הכ"ט בנובמבר; המחדלים ההתיישבותיים והמחדלים 

 הביטחוניים בירושלים לפני פרוץ המלחמה

 "אבנים ישנות"

 "'הערבים נטלו לידיהם את 'הפתרון הסופי"

 "לחמהחששנו שפריצה בכוח תהיה ראשית מ"

 "לא ירינו ירייה אחת"

 מחדל התיישבותי

 תלמידי תיכון ערביים שרפו את המרכז המסחרי היהודי
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 20 ..................................................................................... ?תעסוקתי ביטחון צריך מי

 20 ................................................................................................. ביפן  למועמדים משרות

 20 ........................ ?זה מגיל להתרחב לגברים נשים בין השכר לפערי גורם מה: 32 מלכוד

 20 ...................................... שלה העבודה בשוק פוגעת יפן של הנוקשה ההגירה מדיניות

 21 ............................................................... טראמפ של למשפחה נטו חדשות -  :נושא 7  פרק

 21 ..................... ... בתולדות ביותר הגדולה המס רפורמת: "טראמפ גרסת' למשפחה נטו'

 21 ........................................ כלכלה -" בישראל לפגוע עלולה טראמפ של מסה רפורמת"

 21 .................................... 15%-ל יירד החברות מס: הוצגה טראמפ של המסים רפורמת

 21 ................................................................................................... טראמפ המס רפורמות

 22 ............................................................... אוניות ידי על המים זיהום חדשות -  :נושא 8  פרק

 22 .................................................................. לישראל ימית תכנית - ביולוגיים היבטים

 22 ........................................................................................................ טריבוטילטין

 22 ............................................................................................... והחופים הים זיהום

 22 ............................................................................................... אוניות ידי על המים זיהום

 23 ................................................... הפוליטיקאים של הלמידה עקומת  חדשות -  :נושא 9  פרק

 23 ........................................................................... הכלכלית הפעולה של הפוליטיקה

 23 ........................................................... "הכחשה אהי בישראל לשרוד היחידה הדרך"

 23 ................................ "שידאגו, בסדר היו לא הפוליטיקאים אם: "טירקל לוועדת מקורב

 23 .......................................................... הכלכליים בנתונים להתהדר: ביבי של המלכוד

 23 .......................................................................................... למידה עקומת מחשבון

 24 ...................................................................... באירופה ההקצנה  חדשות -  :נושא 10  פרק

 24 ................................................................................................... ךהול העולם לאן
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 24 ............................................. ... הקיצוני הימין מנהיגת של החיוך מאחורי מסתתר מה

 24 .................................................... העבר והלם הבחירות, צרפת על!": בום - ופתאום"

 24 ........................................................................................ 2017  מקצינה צרפת מנהיגות

 24 ............................................. דרכו את מחפש באירופה השמאל, הימין התחזקות מול

 24 ............................ פוליטית להפיכה שתגרום השנה תהיה 2017 האם: ירופהא, אירופה

 25 ............................................................................... קולי שיבוט  חדשות -  :נושא 11  פרק

Cloning voices: Imitating people's speech patterns ................................................ 25 

Took the words right out of my mouth - Idioms by The Free ................................... 25 

Cloning voices: Imitating people's speech patterns ................................................ 25 

VivoText.com | Virtual speech with voices you love ............................................... 25 

 26 ........................................................................... מלאכותי חיידק חדשות -  :נושא 12  פרק

................................................................................................................................. 26 

 26 .......................................................................................... זוהר" מלאכותי חיידק"

 26 .................................................................................. מלאכותי חיידק יצרו מדענים

 26 ................................................. אחריו שיבואו היתר וכל - הראשון המלאכותי החיידק

 27 ................................................................................................... אלכוהול על הכל

 27 ........................................................................................ אלכוהול בנפגעי הטיפול

 Easy ... ...................................................................................... 27 - ושכרות אלכוהול

 27 ........................................................................................... חברתי בהקשר כימיה

 28 ................................................................. העצמאות ליום מוזיקה חדשות -  :נושא 14  פרק

 29 ................................................................................................... לנגן להמשיך מוכרחים

 29 .......................................................................................................... אוירה חיל להקת

 29 ....................................................................................................... פלדמן עודד: מילים

 29 ........................................................................................................ רוזנבלום יאיר: לחן

 29 ............................................................................................... זה לשיר סףנו ביצוע קיים

 29 ....................................................................................................... הזאת המנגינה את

 29 ........................................................................................................ ,להפסיק אפשר אי

 29 ....................................................................................................... זאתה המנגינה את

 29 ........................................................................................................ ,להפסיק אפשר אי

 29 ................................................................................................... לנגן להמשיך מוכרחים
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 29 .................................................................................................. ,לנגן להמשיך מוכרחים

 29 .............................................................................................. הזאת המנגינה שאת מפני

 29 ......................................................................................................... להפסיק אפשר אי

 30 ............................................................................................. הלך - חרדל ממבנה שניים

 30 ............................................................................................... הלך - אגוז ממבנה ארבע

 30 ....................................................................................... מיתרים אלף בעל גדול נבל כמו

 30 ........................................................................................................ ,ומנגן ומנגן שמנגן

 30 ................................................................................................ מיתר פוקע בפעם וכפעם

 30 ................................................................................. ,פחות אחד מיתר על לנגן וממשיכים

 30 .................................................................................................... פחות אחד מיתר ועוד

 30 ................................................................................................. חזרו ולא פקעו ומיתרים

 30 ................................................................................................. לנגן וימשיכו חזרו חלקם

 30 .............................................................................................. הזאת המנגינה שאת מפני

 30 ........................................................................................................ ,להפסיק אפשר אי

 30 ................................................................................................... לנגן להמשיך מוכרחים

 30 .................................................................................................... ...הזאת המנגינה את

 30 ................................................................................................... לנגן דרכים שתי לנו יש

 31 ......................................................................................... מראש כתובים תווים לפי אחת

 31 ........................................................................................................ תווים אין ולפעמים

 31 ......................................................................................... תווים בלי לנגן וצריך תווים אין

 31 ................................................................................................... הפעם שעשינו מה וזה

 31 .................................................................................................. מיתרים שפקעו ולמרות

 31 ..................................................................................................... טובה היתה המנגינה

 31 ............................................................................ המקומות בכל היטב היטב נשמעת והיא

 31 .............................................................................................. אותה להשמיע נמשיך ואנו

 32 ................................... הראשונה העולם במלחמת מפורסמים קרבות חדשות -  :נושא 15  פרק

 33 ................................... בחלל הקרינה למאדים מאוישת לטיסה הכנות חדשות -  :נושא 16  פרק

 33 ................................................................................. בחלל קרינה סיכוני של ניתוח

 33 ................................................................................................. בחלל שורדים איך

 33 ............................................................ הארץ כדור את מקיפה חומר אנטי של חגורה

 33 ................................................................................................. גאומגנטית סערה

 33 ................................................ ?למאדים הארץ-מכדור בטיסה הצפויים הקשיים מהם

 33 ................................................................................. מגן חליפת חדשות -  :נושא 17  פרק
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 33 ............................................... מקרינה המגינה תישראלי חלל חליפת: למאדים בדרך

 33 ..................................................................... הישראלית החלל סוכנות|  חלל חליפת

 33 .................................. בעולם והיקר המתוחכם הבגד:  החלל טייס של השכבות חליפת

 33 ............................................................................ למאדים בדרך ישראלי קרינה מגן

 34 ................................................................. נהדרת ארץ האיראנים חדשות -  :נושא 18  פרק

 34 ............................................... לספר כדי וחזרה אופנוע על איראן את שחצתה האשה

 34 ..................................................................... בגרמניה הקנצלרים חדשות -  :נושא 19  פרק
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חדשות  השבוע  -נושא:  1פרק  

 הטילים של צפון קוריאה
000 

 משבר הגרעין בצפון קוריא

 קוריאניים צפון טילים ירי את משבש מי
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חדשות האדם על  -  נושא: 2פרק  

 המאדים

 לא מדע בדיוני  –מושבות על מאדים  –העתיד של העתיד   

  - 2030-נאס"א: ניישב את מאדים ב

  "מתיישבי המאדים של תוכנית מארס וואן ימותו בתוך כחודשיים"

  - ...חלוצי החלל: כאלף מועמדים אחרונים למשימת התיישבות על מאדים

 התיישבות על מאדים 
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 עקומתחדשות  -  נושא: 3פרק  

 ב"ארה נשיא של הלמידה

  ההדק החכם והילדים שמתים

 NRA-הדרך לרפורמת הנשק בארה"ב עוברת דרך ה

 למידה משמעותית באמירים-מנהיגים ומנהיגות

 מס"ע - מנהיגות שמובילה ללמידה 

 ב"ארה נשיא של הלמידה עקומת
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  מונתתס חדשות   -  נושא: 4 פרק 

 הרופאים של  אלוהים

God Syndrome | Psychology Today 

 להפיל או ללדת: הרופא הוא לא אלוהים - ערוץ 10 - נענע

 מאסר לרופא שזייף להאדרת שמו: "חטא היוהרה" - חדשות

 השפה שהמציאו הרופאים כדי שלא תבינו אותם - בריאות

 הרופאים  של  אלוהים  תסמונת
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 מפלגתחדשות   -  נושא: 5פרק  

 הבריטית העבודה

 - משה ארנס | איבת הלייבור

 הלייבור תמיד היו נגדנו

 ?מדוע שקעה מפלגת העבודה הישראלית

 הבריטית העבודה מפלגת(בריטניה~  הלייבור מפלגת המדיה הקמת

 (מפלגת הלייבור  ~בריטניה
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 משרותחדשות  -  נושא: 6פרק  

 ביפן  למועמדים

   הזדקנות מואצת הקפיצה לשיא את העובדים הזרים ביפן 

 המלכוד של העובד

 ?מי צריך ביטחון תעסוקתי

 ביפן  למועמדים משרות

 ?מלכוד 32: מה גורם לפערי השכר בין נשים לגברים להתרחב מגיל זה

 

 מדיניות ההגירה הנוקשה של יפן פוגעת בשוק העבודה שלה
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חדשות נטו למשפחה  -  נושא: 7פרק  

 של טראמפ

 ... נטו למשפחה' גרסת טראמפ: "רפורמת המס הגדולה ביותר בתולדות'

 רפורמת המס של טראמפ עלולה לפגוע בישראל" - כלכלה"

 רפורמת המסים של טראמפ הוצגה: מס החברות יירד ל-15%

 טראמפ המס רפורמות
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 על המים זיהוםחדשות  -  נושא: 8פרק  

 אוניות ידי

 היבטים ביולוגיים - תכנית ימית לישראל

 טריבוטילטין

 זיהום הים והחופים

 אוניות ידי על המים זיהום
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 עקומתחדשות   -  נושא: 9פרק  

 םהפוליטיקאי של הלמידה

 הפוליטיקה של הפעולה הכלכלית

  "הדרך היחידה לשרוד בישראל היא הכחשה"

 "מקורב לוועדת טירקל: "אם הפוליטיקאים לא היו בסדר, שידאגו

 המלכוד של ביבי: להתהדר בנתונים הכלכליים

 מחשבון עקומת למידה

 הפוליטיקאים של הלמידה עקומת
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http://www.icalc.co.il/index.php/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8/134-%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

חדשות  ההקצנה  -  נושא: 10פרק  

 באירופה

 לאן העולם הולך 

 ... מה מסתתר מאחורי החיוך של מנהיגת הימין הקיצוני

 ופתאום - בום!": על צרפת, הבחירות והלם העבר"

 2017  מקצינה צרפת מנהיגות

 מול התחזקות הימין, השמאל באירופה מחפש את דרכו

 אירופה, אירופה: האם 2017 תהיה השנה שתגרום להפיכה פוליטית

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3700892,00.html
http://www.themarker.com/markerweek/1.3424094
http://gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=3905
http://mida.org.il/2017/01/29/%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9-%D7%90/
http://www.zavitaheret.com/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-2017-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 חדשות  שיבוט קולי -  נושא: 11פרק  
 

 גרשון סילברט

Cloning voices: Imitating people's speech patterns 

Took the words right out of my mouth - Idioms by The Free  

 מהפה המילים את לי הוצאתה

Cloning voices: Imitating people's speech patterns 

 שיבוט קולות חיקוי דפוסי הדיבור של אנשים דווקא יכול להביא צרות
-right-words-took-you-technology/21721128-and-http://www.economist.com/news/science

patterns-speech-peoples-mitatingi-mouth-my-out 

 

VivoText.com | Virtual speech with voices you love 

Cloning sounds and mimicking people's 

 הדיבור דפוסי חיקוי קולות שיבוט

 

 

  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721128-you-took-words-right-out-my-mouth-imitating-peoples-speech-patterns
http://idioms.thefreedictionary.com/took+the+words+right+out+of+my+mouth
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721128-you-took-words-right-out-my-mouth-imitating-peoples-speech-patterns
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721128-you-took-words-right-out-my-mouth-imitating-peoples-speech-patterns
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721128-you-took-words-right-out-my-mouth-imitating-peoples-speech-patterns
https://www.vivotext.com/


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

חדשות חיידק  -  נושא: 12פרק  

 מלאכותי

. 

 חיידק מלאכותי" זוהר "

 מדענים יצרו חיידק מלאכותי 

 החיידק המלאכותי הראשון - וכל היתר שיבואו אחריו 

 
 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.safety.co.il/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8
http://www.hayadan.org.il/artificial-microbe-01-060203
http://www.hayadan.org.il/the-first-artificial-bacterium-and-the-foloowers-2205101
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 האלכוהול חדשות -  נושא: 13פרק  

 החברתי והקשר

 הכל על אלכוהול

 הטיפול בנפגעי אלכוהול 

 ... Easy - אלכוהול ושכרות

 כימיה בהקשר חברתי 

 
 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002183722
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002213510
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002006669
http://ezfind.technion.ac.il/vufind/Record/002167244
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

  

  

מוזיקה  חדשות -  נושא: 14פרק  

 ליום העצמאות
ww.youtube.com/watch?v=a69T1JnLRDE&html5=1https://w 

. 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.youtube.com/watch?v=a69T1JnLRDE&html5=1
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 לנגן להמשיך מוכרחים

 האויר חיל להקת

 פלדמן עודד: מילים

 רוזנבלום יאיר: לחן

 זה לשיר נוסף ביצוע קיים

  

 הזאת המנגינה את

 ,להפסיק אפשר אי

 הזאת המנגינה את

 ,להפסיק אפשר אי

 לנגן להמשיך מוכרחים

 ,לנגן להמשיך מוכרחים

 הזאת המנגינה אתש מפני

 להפסיק אפשר אי

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 הלך - חרדל ממבנה שניים

 הלך - אגוז ממבנה ארבע

 מיתרים אלף בעל גדול נבל כמו

 ,ומנגן ומנגן שמנגן

 מיתר פוקע בפעם וכפעם

 ,פחות אחד מיתר על לנגן וממשיכים

 פחות אחד מיתר ועוד

 חזרו ולא פקעו ומיתרים

 לנגן וימשיכו חזרו חלקם

 הזאת ההמנגינ שאת מפני

 ,להפסיק אפשר אי

 לנגן להמשיך מוכרחים

 

 ...הזאת המנגינה את

 

 לנגן דרכים שתי לנו יש

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 מראש כתובים תווים לפי אחת

 תווים אין ולפעמים

 תווים בלי לנגן וצריך תווים אין

 הפעם שעשינו מה וזה

 מיתרים שפקעו ולמרות

 טובה היתה המנגינה

 המקומות בכל היטב היטב נשמעת והיא

 אותה להשמיע נמשיך ואנו

 

  

 

  

 

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
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 קרבות חדשות -  נושא: 15פרק  

 העולם במלחמת מפורסמים

   הראשונה
 קרבות מלחמת העולם הראשונה לפי מדינה  

 קרבות ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות בולגריה במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות בלגיה במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות האימפריה הבריטית במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות גרמניה במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות האימפריה הרוסית במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות הודו במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות יוון במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות סרביה במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות צרפת במלחמת העולם הראשונה    

 קרבות רומניה במלחמת העולם הראשונה    

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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 הכנות חדשות -  נושא: 16פרק  

הקרינה  למאדים מאוישת לטיסה

 ללבח
 ניתוח של סיכוני קרינה בחלל

 איך שורדים בחלל

 חגורה של אנטי חומר מקיפה את כדור הארץ

 סערה גאומגנטית 

 ?מהם הקשיים הצפויים בטיסה מכדור-הארץ למאדים

 למאדים מאוישת לטיסה הכנות

 

חליפת  חדשות -  נושא: 17פרק  

 מגן

 בדרך למאדים: חליפת חלל ישראלית המגינה מקרינה

 חליפת חלל | סוכנות החלל הישראלית

 חליפת השכבות של טייס החלל : הבגד המתוחכם והיקר בעולם

 מגן קרינה ישראלי בדרך למאדים 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://soreq.gov.il/mmg/Pages/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%9C.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2955006,00.html
http://www.hayadan.org.il/belt-of-antimatter-found-circling-earth-0908117
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://www.cet.ac.il/israspace/forums/faq.asp?Asp=403&FID=2390&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=0&Index=002v&sSearchText=
http://www.themarker.com/news/macro/1.3469979
http://www.space.gov.il/inspiration/188
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10042
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708969,00.html


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 חדשות -  נושא: 18פרק  

 נהדרת ארץ האיראנים

 האשה שחצתה את איראן על אופנוע וחזרה כדי לספר

 נהדרת ארץ האיראנים

 

 חדשות -  נושא: 19פרק  

 בגרמניה הקנצלרים
 פרידריך אברט

 קונרד אדנאואר  

 לודוויג ארהארד  

 מקס פון באדן  

 גוסטב באואר  

 ברנהרד פון בילוב  

 אוטו פון ביסמרק  

 היינריך ברינינג  

 וילי ברנדט  

 תיאובלד פון בתמן-הולווג  

 כלודוויג, נסיך הוהנלוהה-שילינגספירסט  

 אדולף היטלר  

 גאורג פון הרטלינג  

 וילהלם קונו  

 יוזף וירט  

 הנס לותר  

 גאורג מיכאליס  

 הרמן מילר  

 אנגלה מרקל  

 וילהלם מרקס  

 פרנץ פון פאפן  
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http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92_%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%90%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92,_%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9D_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A3_%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A1_%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92_%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A5_%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%90%D7%A4%D7%9F
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 קונסטנטין פרנבאך  

 הלמוט קוהל  

 קורט גאורג קיזינגר  

 לאו פון קפריבי  

 גוסטב שטרזמן  

 פיליפ שיידמן  

 קורט פון שלייכר  

 הלמוט שמידט  

 גרהרד שרדר  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%94%D7%9C
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