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יום ה' ,ז’ בטבת תשע”ג

אודותנו

דף הבית

נחמד או מצחיק

מדור נוער וילדים

טיפים והמלצות

בריאות

פניה למערכת

English

כניסה למשתמש רשום
ראשי

ארכיונים ואתרים יעודיים

תת  - 2012ארכיון חלק 2

כתבה

וידאו ,המחדל הבא :ישראל איננה ערוכה למתקפת טילים
מזה מספר שנים שד"ר עודד עמיחי וחבריו מתריעים מפני סכנת הטילים
נגד ישראל .לדבריו ישנה מערכת לייזר שעובדת ומוכנה לטפל  100%בכל
האיומים על ישראל .באופן תמוה ,ישראל בוחרת דווקא במערכת אחרת
שהיא הרבה יותר יקרה ,מאוד חלקית ביכולתה לתת פתרון ועדיין לא בשלה
בכלל טכנולוגית .המחדל הבא?

סילוקו של דני איילון
מרשימת 'ישראל ביתנו'
יו סיף מנדטים ל'ליכוד ביתנו '
לא יש פיע על הה צבעה ל'ליכוד ביתנו '
יו ריד מנדטים ל'ליכוד ביתנו '

הצבע

תוצאות

 (06/12/10) 14:51שאול כהן

וידאו ,לייזר משמיד ארטילריה ,לייזר משמיד קטיושות.
למדור סקרים :הקש כאן!

ראיון עם ד"ר עודד עמיחי  -יו"ר עמותת 'מגן לעורף'
אלופי הצפיות  -לקראת סיום התחרות

להורדה.mp3 :עודד עמיחי יירוט בעזרת לייזר
להטמעהhttp://www.kr8.co.il/BRPortalStorage/a/19/56/31-9GwerhZsBz.mp3 :

סרטון מדהים :הלייזר בפעולה  8 -דקות

)הטמעה בהמשך(

לראשונה בהיסטוריה האנושית ניתן לפגוע בפגזי ארטילריה ולהשמידם  8 -דקות
http://www.youtube.com/watch?v=cCBwLJjzDJQ

סרטון מקוצר  3 -דקות

)הטמעה בהמשך(

http://www.youtube.com/watch?v=LThD0FMvTFU

טבלת השוואה בין שיטת יירוט ע"י לייזר לבין יירוט ע"י טילים

סיום התחרות ביום שלישי  25בדצמבר ,2012
בשעה  15:00בצהריים.
אמש הדליקו נר ראשון של חנוכה  +סיפורי
חנוכה
פרסום יהודי

שחזור דיסק קשיח הצלת
מידע
www.recover.co.il
שחזור דיסק קשיח אי סוף ארצי
חינם 97% .הצלחה ,תשלום עבור
הצלחה בלבד !

מדברים ללא הגבלה
www.012.net
רק ב ₪ 9 -לחודש בקו הטלפון
הביתי של  012סמייל

נופש בן ברוך

פרופ' ישעיהו נבנצל על ד"ר עודד עמיחי
כולנו ראינו את מתקן הנאוטילוס בפעולתו .מעטים יודעים שהמפתח האמיתי שלו הוא עמיחי .עד למוצר שראינו עברו ,בגדול שלושה שלבים:
מחקר ,פיתוח הנדסי וייצור .עמיחי עשה את שלב המחקר עם צוות קטן ברפא"ל בשנות השבעים.
הלייזר הכימי שביסוד המתקן הוא מתוחכם כל-כך ,שהמדענים ששמעו שעמיחי מתכוון לפתח לייזר כזה טענו שהדבר בלתי אפשרי .אסביר.
תאר לעצמך מכונת ריתוך .המבער שורף דלק ,נגיד אצטילן ,ופולט גז לוהט ,כלומר אש .כל מה שנמצא בטווח של כמה סנטימטרים מהפיה של
המבער מתלהט ונשרף או מותך.
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מבצע הגהה ועריכה לשונית

הוסף הודעה/תגוב ה

שיתוף

שלח כתבה

הדפ ס כתבה
כתוב לנו

חזור לדף הקודם
דווח על תוכן פוגעני

ת גובות

עד כה 6 :תגובות ב  4דיונים.
הוסף תגובה
4

רענן הודעות/תגובות
התחלה לסוף

פתיחה/סגירה כל התגובות ברצף

כיפת בר זל  -הצלחה

09-04-11, 10:17:00

ביאליק ,באר שבע

Find us on Facebook
ישראלי פטריוטי Kr8 -
Like

3

מדינת חלם!

22-12-10, 22:44:18

שמוליק ,קרית גת
2

.ישראלי פט ריוטי 1,827 people like Kr8 -

לצערי ישראל הפכה למדינ ה אובדנית

15-12-10, 01:16:39

ד וד איש
1

כנראה שהסיבה שלא בוחרים בפתרון הבטוח הוא שוחד

06-12-10, 20:58:28

בראון וולטר ,ארה"ב
את ה לא הראשון שמעל ה אפשרות זו...

07-12-10, 15:12:24

מדובר באותו אדם ש הכריע "נכון" נ גד פרוייקט הלביא

07-12-10, 17:51:45

יבגני פופולנ סקי

צביאל שפר

הוסף תגובה

מקרא:

חזרה לדף ראשי

תמונה

וידאו YouTube

וידאו

תגובה חדשה

תגובה ללא תוכן

תגובת מנהל

הודעה עם תגובה

הודעה ללא תגובה

אודיו

פלאש

קובץ

לאטמה  -קדימה צעד :מרכז  -מרכז  -מרכז ימין
מרכז

 (18/12/12) 22:56אלדד שמעון
מועמד ישראל ביתינו לכנסת דניאל הרשטל:
ליברמן יוכיח את חפותו מהר מהצפוי  -בנט לא
יפתיע

 (16/12/12) 22:19משה רעיון בראיון
הסברה ישראלית  -עמוד ענן ברשת

ח"כ סולודקין :רשויות הרווחה חוטפות ילדים
ממשפחות נורמטיביות

 (06/12/12) 17:19שאול כהן
הכ"ט בנובמבר שלהם – מה קורה עכשיו?
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עו"ד תמר הר פז לישראלי פטריוטי :בבית
היהודי בלבול ודאגה מרשימת הליכוד

 (04/12/12) 21:19משה רעיון בראיון
ח"כ דנון :להגיב בהחלת ריבונות ישראלית על
הישובים היהודיים ביו"ש

 (03/12/12) 19:23שאול כהן
נציג הגליל והעמקים שוקי אוחנה לישראלי
פטריוטי :אישור הבנייה ביו"ש תגובה הולמת
לפלסטינים  -הליכוד יקבל  42מנדטים

 (02/12/12) 23:02משה רעיון בראיון
שי מלכה :פייגלין ישאר צנוע ועניו גם כחבר
כנסת

 (03/12/12) 14:44שאול כהן
וידאו יאיר לפיד מול פייגלין )אקטואלי?(

 (02/12/12) 21:07אלדד שמעון
מסמך :תוצאות סופיות  -פריימריז בליכוד

 (28/11/12) 07:04שלומי גולן
הרב רטיג :הציבור מתאווה למסר של אחדות
ומתרגש כשזה קורה

 (02/12/12) 16:36שאול כהן
וידאו האם יריב אופנהיימר מצטרף לליכוד?

 (01/12/12) 21:56אלדד שמעון
לאטמה  165מוצ"ש פרשת וישלח

 (01/12/12) 21:06אלדד שמעון
תוצאות הפריימריז בליכוד  -הרשימה המלאה
עד מקום 37
הסברה ישראלית  -מלחמת 'עמוד ענן'
הסנגוריה :יהיה צריך לזכות את זדורוב לאחר
שאין ראיות נגדו  +וידאו

 (29/11/12) 17:17שאול כהן
מיהו פייגלין?  -מקורבו עימנואל גרטל בשיחת
עומק לישראלי פטריוטי

 (29/11/12) 21:16משה רעיון בראיון
מחנה אפי איתם :יש לנו חלק חשוב בעיצוב
רשימת הליכוד

 (29/11/12) 15:41שאול כהן
ח"כ לוין :האיסור לנתק חש מל לעזה בזמן
מלחמה היא החלטה פוליטית מבית מדרשו של
השמאל

 (28/11/12) 17:14שאול כהן
מנהל אתר 'ישראלי פטריוטי' :האתר שלנו מבשר
מהפכה של "תקשורת חופשית לעם" .עו"ד
שפטל :התקשורת הטלוויזיונית והכתובה
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במשבר  -הרשת מתעצמת

 (27/11/12) 18:59משה רעיון בראיון
פרופ' דיסקין :לפריימריז בליכוד אין יותר מידי
משמעות

 (28/11/12) 12:31שאול כהן
הליכודניקים התאהבו בפייגלין שאומר :אני גאה
להיות ליכודניק

 (27/11/12) 11:49שאול כהן
איוב קרא :אסור להצביע עבור מי שתמך בגירוש
קטיף  -מי שבגד  -יבגוד שוב

 (23/11/12) 12:48שאול כהן
פייגלין :אנחנו מפסידים במלחמה בגלל מוסר
נוצרי-שמאלני מעוות

 (21/11/12) 08:31שאול כהן
וידאו חזק  -רגב טוחנת את זחלקה :באיזה צד
אתה?

 (20/11/12) 08:43שאול כהן
הרב רטיג :להחזיר ירי ארטילרי בתגובה לטילים
הנורים מעזה!

 (16/11/12) 14:35שאול כהן
דוד גרוסברג מהליכוד לישראלי פטריוטי:
להתקין מערכת שתחזיר אש אוטומטית למקורות
הירי בעזה

 (19/11/12) 22:20משה רעיון בראיון
שידורים חיים בוידאו!

ד"ר אביטל :חובה להחזיר אש ארטילרית
מסיבית ע"י מערכת אוטומטית

 (18/11/12) 17:55שאול כהן
ד"ר יהודה דוד :בע"ה אבריא ואשתלב
בפוליטיקה ישראלית ציונית

 (12/11/12) 09:15שאול כהן
סגן השר איוב קרא :להמטיר על עזה טילים ללא
אבחנה רק כך יהיה שקט – ארצה לכהן כשר
רווחה במקום כחלון

 (11/11/12) 14:38משה רעיון בראיון
ד"ר אביטל :להפסיק לתת חשמל לעזה ולחסל
את כל ראשי החמאס

 (10/11/12) 20:24שאול כהן
המועמד החרדי לכנסת בליכוד יעקב וידר :רק
תגובה כואבת שתגרום סבל לצד השני יביא שקט

 (10/11/12) 22:57משה רעיון בראיון
בחירות ארה"ב ,אוקטובר  ,2012סקירה
מסכמת

 (04/11/12) 08:21ד"ר ישראל בר ניר
ד"ר אביטל :השמאל שלא רצה אותי במשרת
המדען הראשי  -יקבל אותי עכשיו כחבר כנסת

 (04/11/12) 09:08שאול כהן
תמונות  +וידאו  +שידור חי :הסופה"סנדי" - 74
הרוגים ו 8 -מיליון ללא חשמל שבוע

 (30/10/12) 03:06איציק אבני
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תגובות 1 :צפיות227 :
חבר מרכז הליכוד הרב יהודה גליק לישראלי
פטריוטי :ההצבעה היתה גלויה .יש כאן אוירת חג
של איחוד כוחות היסטורי מול השמאל

 (29/10/12) 20:42משה רעיון בראיון
האיחוד הפוליטי יכשל במרכז הליכוד? פעיל
הליכוד הוותיק גדעון אריאל לישראלי פטריוטי:
יתכן שנתניהו יכשל בהצבעה חשאית  -חושף:
קיימים מגעים לאיחוד גם עם הבית היהודי

 (28/10/12) 22:15משה רעיון בראיון
דרישה לפסול את התמודדותו של אחמד טיבי
בבחירות  -וועדת הבחירות :נדון בפסילה

 (28/10/12) 11:15עופר ענבר

לכבוד  3,000,000כניסות לאתר  -האם אפשר
לקבל ממך מתנה?
יעקב דור מרכז המכללות :החינוך הטכנולוגי -
בסכנת סגירה
בלעדי :ראיון עם משה הלוי  -בתום האיסור שלו
ליצור איתי קשר כלשהו

 (24/10/12) 10:56שאול כהן
ד"ר אונגר :המירוץ בארה"ב עדיין צמוד מאוד

 (15/10/12) 11:45שאול כהן
הרב יהודה גליק לישראלי פטריוטי :אתמודד
לכנסת ה  19במשבצת יו"ש בליכוד .כחבר כנסת
אוכל לקדם משמעותית את נושא המקדש
וההתיישבות

 (14/10/12) 22:13משה רעיון בראיון
בשיחה עם  Kr8אומר הרב גליק :אתמוד לכנסת
הבאה במשבצת יו"ש בליכוד .ומונה את הנושאים
שברצונו לקדם בכנסת .הראיון המלא בגוף הכתבה
ח"כ אקוניס :אהוד ברק הגיע לסוף דרכו
הפוליטית

 (14/10/12) 06:21שאול כהן
ח"כ אְָדָמסוֹ 4000 :מעולי אתיופיה נהרגו
במדברות סודן בעלייה לישראל

 (05/10/12) 11:50שאול כהן
דוד סנש פרקים  :1+2+3כך שרדתי בשבי המצרי
תגובות21 :

צפיות1268 :

עו"ד יקותיאל יגיש תביעה אזרחית נגד השוטר
שעצר אותו מעצר שווא

 (04/10/12) 16:28שאול כהן
פרופ' דיסקין :אובמה חשש מנאום נתניהו  -אך
נשם לרווחה לאחריו

 (28/09/12) 13:46שאול כהן
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מסמך :דוח מקיף על השחיתות הממוסדת
ברשות הפלשתינית

 (24/09/12) 06:10עיתונאי הבית
ילד לא שייך רק לאמא שלו  -יש לו גם אבא

 (18/09/12) 21:10עו"ד תמר הר-פז
אלי חזן פרשן פוליטי :מרוצה מהחלטת ממשלת
קנדה לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם איראן

 (11/09/12) 10:17עו"ד תמר הר-פז
ראיון מצולם  -חבר ליכוד הרב סגל :נתניהו
מרחיב סכויותיו וכוחו בצורה חסרת תקדים  -רק
פייגלין יוכל להחליף את ראש הממשלה

 (10/09/12) 14:51משה רעיון בראיון
עו"ד ברוך בן יוסף בשיחה :הוואקף המוסלמי
יודע שהר הבית שייך ליהודים ולכן מעורר
מהומות

 (05/09/12) 22:02משה רעיון בראיון
ד"ר אונגר :ראיין מסייע לרומני להביס את
אובמה

 (16/08/12) 15:56שאול כהן
ראיון עם אורי ,יהודי חרדי ,פעיל במנהיגות
יהודית בליכוד ,על השתלבות החרדים בצה"ל
ובמדינה

 (06/08/12) 17:57ליאור כ
פרופ' זריצקי :אני חושש מהתנקשות השמאל
בנתניהו

 (07/08/12) 07:56שאול כהן
שאול כהן מספר על הקמת אתר 'ישראלי
פטריוטי' :אז למה?

 (31/07/12) 18:10ליאור כ
ראיון )שערך אלמוני( עם הרב מאיר גולד מינץ
שביתו נשרף בידי ערבים ועכשיו נהרס ע"י כוחות
צה"ל

 (01/08/12) 00:39אלדד שמעון
פייטלסון :הדמוגרפיה הישראלית מנצחת את
הד מוגרפיה הערבית

 (27/07/12) 15:06שאול כהן
ד"ר אביטל :ישראל תצא למלחמה  -אם הסורים
ישתמשו בנשק כימי נגד אזרחיהם

 (25/07/12) 20:57שאול כהן
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נעים להכיר :מנהיג ערבי פלסטיני ש מתנגד
לנסיגה מיהודה ושומרון

 (24/06/12) 21:01ליאור פסטרנק
תגובות10 :

צפיות2789 :

הקלטה :נתן גפן מספר על פגישתו עם חגי
עמיר

 (24/06/12) 17:49שאול כהן
תגובות 0 :צפיות505 :
סיפור קשה של הטרדות מיניות בכלי תקשורת
גדולים

 (14/06/12) 10:25שאול כהן
תגובות 2 :צפיות2384 :
פרופ' זרטל :מעולם לא מצאתי ממצא ארכיאולוגי
שסתר את התנ"ך

תגובות 1 :צפיות664 :
מדינת ישראל שכחה את מלחמת ששת הימים
המפוארת

 (05/06/12) 18:17דב שריד
מעשה נבלה :מכתב חריף שנשלח לכל החכי"ם

 (04/06/12) 12:57שאול כהן
אובמה יבחר לכהונה שניה כנשיא ארה"ב

 (04/06/12) 09:25שאול כהן
שאול כהן מנהל האתר בשיחה :הימין פוחד
לקחת פיקוד

 (29/05/12) 23:22משה רעיון בראיון
"עקבות הנעל" שגרמו להרשעתו של רומן
זדורוב ,מזויפות?
תגובות 5 :צפיות821 :
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ספר לקריאה חינמית!

פרופ' גרפינקל :מצאנו בחפירות חפצים מתקופת
דוד המלך
תגובות 1 :צפיות788 :
ברוך דיין אמת :הרב ד"ר ישעיהו רוטר  -נפטר
תגובות18 :

צפיות1446 :
 2סרטונים משעשעים
מבית היוצר של גד"ש
)גידולי שדה( קבוצת
יבנה

(11/12/12) 22:15
אלדד שמעון
סרטון אחד לפי בית
שמאי  -פוחת והולך
סרטון אחד לפי בית
הלל  -מוסיף והולך
מונה כניסות לאתר
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