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 אלנבי ירושלים והמוסלמיםחדשות   -נושא:  1פרק  

-https://www.nytimes.com/2017/12/05/opinion/jerusalem

trump.html-israel-capital 

 באתי, ניצחתי, הונצחתי: תערוכה חדשה מציינת מאה שנה לכיבוש

-MAGAZINE-/gallery/art/.premiumhttps://www.haaretz.co.il

1.4652735 

  1917גנרל אלנבי נכנס בשערי ירושלים, סרטון משנת 

 .11.12.1917הגנרל אלנבי בשערי ירושלים 
 

 11.12כן בוכניסת אלנבי יומיים לאחר מ 1917בדצמבר  9יום כיבוש ירושלים ב

פתחו את שערי ירושלים גם לראשי ההסתדרות הציונית בהנהגתו של חיים 

   .וויצמן

  זהו יום שחרור ירושלים החשוב לנו בעת החדשה. 

בעקבותיו קבעה התנועה הציונית את ביתה המרכזי בירושלים, החל מהגעת 

טה חודשים עם הנחת אבי הפינה לאוניברסי 3וכעבור  4.4.1918ועד הצירים ב

הסרט המתאר את כניסת אלנבי צולם ע"י שני צלמים:  24.7.1918העברית ב

הצלם הצבאי הבריטי: הרולד ג'יפס והצלם הארצישראלי הירושלמי: יעקב בן 

דב. היומן של "טופיקל פילמס" על כניסת אלנבי לירושלים וקריאת המנשר 

ל וכ"כ בידי במצודה הופץ בבתי הקולנוע ונמצא במספר ארכיונים בעולם ובישרא

אספנים פרטיים. את התצלומים מהארוע של צלמי המושבה האמריקאית אפשר 

להוריד ללא עלויות באתר ספריית הקונגרס של ארה"ב. בסרט נראים: אדמונד 

צ'טווד. דאוני. לורד  .אלנבי . לורנס איש ערב. דה פייפאפ. בורטון. פיקו. בולס

 ודדאלמני. הרבנים ולרשטיין ומאיר עוזיאל וע

d07p_FTw-https://www.youtube.com/watch?v=zw 

 עובדות המוכיחות כי ירושלים מעולם לא הייתה עיר קדושה למוסלמים 
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 קדושה עיר הייתה לא מעולם ירושלים כי המוכיחות עובדות 5

 למוסלמים

  

 

 הקוראן. 1

 לא היא בקוראן,  פעמים מאות מעל ך”בתנ מוזכרת ליםשירוש בעוד

 .אחת פעם לא אפילו מוזכרת

 

 פירושה אקצא-אל שהמילה וטוענים שקר טוענים רבים מוסלמים

 .ירושלים

 

 

 פנים ובשום, ”ביותר הרחוק המסגד“ כמשמעותו פשוטו אקצה אל

 .כירושלים המילה את לפרש אין ואופן

 

 ,באיסלאם אלאקצא של הדתית המשמעות ויקיפדיה מתוך

 

 חראם-אל מסגד לאחר שנבנה השני התפילה לבית נחשב המסגד

 .במכה

 

 המסגד את מסורתי באופן זיהו, רשדאן-פוסט של האסלאם חוקרי

 (.”הלילה מסע)“ ”איסרא-אל“ בפרק המוזכר כאתר
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 שלו המשרתים מסע את עשה אשר אליו השבח“ הוא הספציפי הקטע

 .”ביותר המרוחק המקדש לא הקדוש המקדש מן בלילה

 

 

 

 ואת חראם-אל כמסגד ”הקדוש המקדש“ את מזהים המוסלמים

 .אקצא, ”ביותר המרוחק המקדש“

 

 המרוחק המקדש“ של מיקומו על במחלוקת היו החוקרים, בתחילה

 .מכה ליד ממש נמצא הוא כי הטוענים ויש, ”ביותר

 

 צאנמ אכן מיקומה כי המלומד הקונסנסוס קבע דבר של בסופו

 .בירושלים

 

 המסגד“ אל מוחמד של ”הלילי המסע“ על שמדבר הקוראני הקטע

 621 בשנת מתישהו התרחש ”ביותר הרחוק

 

 .705 שנת עד נבנה לא בירושלים המסגד ואילו

 

 התפילה כיוון. 2

 

 .מתפללים כשהם הבית להר גבם את מפנים המוסלמים
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, היהודים ושאנ בעוד, בלבד ירושלים בפני ניצבים היהודים בעוד

 ,תפילה בכל ירושלים את מזכירים

 

 בירושלים רואים אינם המוסלמים, הארוחות אחרי מברכים אנו וכאשר

 !לעולם, קדושה עיר

 

 ?לכם הקדוש למקום שלכם האחוריים את מציגים הייתם האם

 

  

 

 ערבית בירה הייתה לא מעולם ירושלים. 3

 

 לא מעולם, ראליש ארץ לבירת ירושלים את הפך המלך שדוד בעוד

 ,ערבית מדינה של בירה עיר העולם של בהיסטוריה הייתה

 

 !קיימת הייתה לא שמעולם פלשתינית ארץ לא ובוודאי

 

 הבית הר חילול. 4

 

 שלך למקדשים מתייחס אתה, בודהיסטי או נוצרי, יהודי אתה אם בין

 .פולחן של במקום אסורה פשוט אלימות. בכבוד ולכנסיות
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 מן ושטיחים רהיטים הורסים למעשה האלה מיםהמוסל את לראות

 .הבית הר על המסגד

 

 קדוש אין כי בבירור יודעים שהם לכך עדות הוא שלהם הכבוד חוסר

 ,היא זה באתר מחזיקים שהם היחידה הסיבה וכי להם

 

 .היהודי המקדש בית היה שבו המקום היה שזה לכך מודעים הם כי

 

, ”אלמקדסים בית“ במקור נקרא הבית הר על שנמצא המסגד

 היהודי המקדש בית) המקדש על נבנה, כמשמעו פשוטו, שפירושו

 (בירושלים

 

 כולם לפני פה היינו. 5

 

 ירושלים את להפוך הראשון היה המלך שדוד העובדה על חולק אין

 .בירה לעיר

 

 המקדש בית את בנה המלך שלמה של שבנו כך על חולק אינו איש

 .בירושלים הראשון היהודי

 

 הבית הר על גם שנבנה השני המקדש בית על חולק אינו ישא

 בירושלים
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 את שחטו, המקדש בית את שדדו שהרומאים כך על חולק אינו איש

 .מישראל אותם ובעטו היהודים

 

 את וכבשו ירושלים את כפו שהמוסלמים כך על חולק אינו איש

 היהודי המקדש בית של מקומו על מסגדם את ובנו ירושלים

 

 אי קיים היה שהאיסלאם לפני בירושלים היו שהיהודים היא עובדה

 .פעם

 

 משמעותה של ירושלים ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים

 ירושלים : בירתה ההיסטורית של ישראל

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4731 

 

000 
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 F35מטוס חדשות   -  נושא: 2פרק  

F-35 Fighters Are Grounded by the Pentagon - 

F-35 | Aviation Week 

 

F-35 Is Newest Thorn In North Korea's Side  

 

 

 ברקזיט

 ברקזיט: ילידי צפון אירלנד יוכלו לשמור על האזרחות האירופית

Jerusalem is quiet 

 

 ריקו פורטו מריה הוריקן

Hurricane Maria Puerto Rico 

 כאבים למשככי התמכרות

Addiction to painkillers 

Opiate Abuse Symptoms, Signs and Addiction Treatment 

 

18 Signs You May Be Addicted to Opiates | Narconon 

 

 מועילות ולא סכנות מזון תוספי

Food additives are dangers and not beneficial 
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Dangerous food additives to avoid eating - Traditional Oven 

 

Dangers of Food Additives and Preservatives | LoveToKnow 

 

 בריא לא מנהג העישון

 אלקטרונית סיגריה עישון

Electronic cigarette smoking 

New York State Bans Vaping Anywhere Cigarettes Are  

 

IUDs May Protect Against Cervical Cancer, Studies Find - 

 

Charmaine Yoest's Cheerful War on Abortion - The New 

 

 פנדמיה יתהספרד השפעת

Flu - The New York Times 

Genetic Material of Virus From 1918 Flu Is Found 

In 1918 Pandemic, Another Possible Killer: Aspirin - The 

 

 בהריון מסוכן סוכר

Sugar is dangerous in pregnancy 

Diabetes Is a Risk in Pregnancy That Carries Risks Beyond 

 

Sugary Diet During Pregnancy May Increase Asthma Risk  

 ברקזיט מיי תרזה של מנהיגותה
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The leadership of Theresa May Brexit 

Theresa May's Nightmare Week Ends With Party Coup 

 

Theresa May Seeks to Unlock Brexit Talks in Florence 

 

 

000  
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 סכנת הרוכבים   חדשות -  נושא:  3פרק  

 הסכנות של להיות רוכב
 

-http://www.espn.com/horse

jockey-being-dangers-racing/story/_/id/19147361/the 

Horse Racing Risk Riders  

 

 Jockeys run deadly risks every race in the most dangerous 

 

10 things no one tells you before you become a jump 
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 מרקל אנגלה האפס שעת  חדשות  -  נושא: 4 פרק  
The Zero Hour Angela Merkel 

Angela Merkel's Message to Trump - NYTimes.com 

 

Berlin Election Deals Angela Merkel's Party Another Blow 
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 בכנסיה מין חדשות  -  נושא: 5פרק  
Sex in the church 

Sex and the Church - The New York Times 

Roman Catholic Church Sex Abuse Cases - The New York  

The Catholic Church and Sex Abuse - The New York Times 
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 הדינוזאורים את חיסל מה חדשות   -  נושא: 6פרק  
What killed the dinosaurs 

WHAT KILLED THE DINOSAURS? - NYTimes.com - The  

 

The Death of the Dinosaurs - The New York Times 

 

WAS IT NEMESIS THAT KILLED THE DINOSAUR? 

 פחמן חלקיקי

Carbon nanoparticles 

Fruit flies killed by nanoparticles - Futurity 

 

Carbon black nanoparticles can cause cell death, 

 

 

 בתימן בעולם נלחמים ילדים
Children fight the world in Yemen 

 

 יותר זול אוטונומי חשמלי כבר
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   אוטונומי חשמלי מטוס חדשות  -  נושא: 7פרק  

An autonomous electric plane 

when will electric autonomous VTOL airplanes be ready 

 

 

  

 

 היברידי נוסעים מטוס  חדשות  -  נושא: 8פרק  
Hybrid passenger aircraft 

Hybrid passenger planes could soon take to the skies 

 

Tesla-style electric passenger planes to be developed by 

 

Future of electric flight - Airbus 

Future of electric flight 

Airbus, Rolls-Royce, Siemens Developing a Hybrid Plane  
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 געש הר קרחונים גלובלית התחממות חדשות  -  נושא: 9פרק  
Global warming glaciers volcano 

The Real Unknown of Climate Change: Our Behavior -  

 

 הלא ידוע של שינוי האקלים: ההתנהגות שלנו
 

The Secrets in Greenland's Ice Sheet - The New York Times 

 

Global Warming Might Cause Increased Volcanic Activity in  

 

Antarctica – 91 volcanoes coincidentally found under . 

 

הרי געש נמצאו במקרה תחת קרחון התחממות "עקב שינויי  91 -אנטארקטיקה 

 "אקלים
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 בריטיה הנסיך הארי של הכלה חדשות   -  נושא: 10פרק  
Bride of Harry and the British Prince 

Meghan Markle intends to become UK citizen after  

 

Prince Harry and Meghan Markle wedding: Will the bride 
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 חיסונים אמריקאי מדע חדשות   -  נושא: 11פרק  
American science collectors 

American science collectors vaccinations 

December 2017 - Scientific American 

 

Some Good News On Vaccination Stats | American Council 

 

For Researchers - A-1 database on vaccines and news 

 

 

 

Autism, mercury, thimerosal and vaccines: Natural News 

 

France to make vaccination mandatory from 2018 as it is 

 ילדיםהמלצות חיסונים לתינוקות ו

 מישל ויינברג 

במידת האפשר, ילדים צריכים להשלים את החיסונים  .חיסון ילדים לנסיעות מחייב הערכה זהירה

עם זאת, נסיעות בגיל מוקדם עשוי לדרוש לוחות זמנים  .השגרתיים של הילדות על לוח זמנים נורמלי

  .מנוגדים באופן ספציפי לא כל החיסונים הקשורים לנסיעה יעילים אצל תינוקות, וחלקם .מואצים
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 השפעת וירוס חדשות   -  נושא: 12פרק  
 הצטננות השפעת וירוס

Cold flu virus 

Frequently Asked Flu Questions 2017-2018 Influenza  
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