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יום ה' ,ז’ בטבת תשע”ג

דף הבית
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אודותנו

נחמד או מצחיק

מדור נוער וילדים

טיפים והמלצות

בריאות

פניה למערכת

English

כניסה למשתמש רשום
ראשי

ארכיונים ואתרים יעודיים

תת  - 2012ארכיון חלק 3

כתבה

סיכול ממוקד בערוץ הראשון
בכתבה של אי לה חסון ,ששודרה הערב בערוץ הראשון ,ביומן ששי ,על
"הקרב טיל נגד לייזר" ,לא הייתה מילה אחת של אמת .אילה חסון ,בכתבה
ערוכה ומבושלת מראש לא דנה לגופו של עניין .היא העדיפה לירות בגופם
של אנשים ,שהקדישו מניסיונם המקצועי ,מזמנם ,ממרצם ומכספם למען
מטרה אחת – ביטחון ישראל .להלן תגובתנו.

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

 (24/11/12) 02:21ד"ר עודד עמיחי

הערב החליף הערוץ הראשון לשעה קלה את הפראבדה ,מהתקופות האפלות של המשטר הסובייטי.
בכתבה של אילה חסון ביומן ששי על "הקרב טיל נגד לייזר" ,לא הייתה מילה אחת של אמת .אילה חסון ,בכתבה ערוכה ומבושלת מראש לא
דנה לגופו של עניין .היא העדיפה לירות בגופם של אנשים ,שהקדישו מניסיונם המקצועי ,מזמנם ,ממרצם ומכספם למען מטרה אחת – ביטחון
ישראל.

למדור סקרים :הקש כאן!

אלופי הצפיות  -לקראת סיום התחרות

הכתבה מציינת שניהלנו קמפיין אגרסיבי ,נגטיבי ,אישי ומכפיש נגד פרויקט כיפת ברזל ,והשתמשנו בכל אמצעי אפשרי כדי לבלום את פרויקט
כיפת ברזל ,כולל פניה לאו"ם ,לממשל האמריקאי ,לעיתונות זרה ,ועשינו לובי שלילי לכיפת ברזל בארה"ב ,בטענה שישראל מבזבזת את כספי
הסיוע האמריקאי על פרויקט חסר סיכוי .בכתבה היו גם רמזים על ניסיונות שוחד.
להלן קישור לתוכנית )החל מהדקה ה:(29 -
http://www.iba.org.il/media/?recorded=1&starting=1326940
הסתכלתי בראי ,שפשפתי את העיניים ולא יכולתי להאמין  -אולי אני לא שומע טוב? הכול שקר !
לאיש מאתנו אין שום אינטרס אישי בנושא .איש מאתנו לא פנה לשום גורם אמריקאי – לא לנשיא קלינטון ,לא לנשיא אובמה ,לא לאו"ם ,לא לניו
יורק טיימס ,לא לשפיגל ,לא לשום גורם זר .עלילה ! אמיל זולא לא ישב באולפן ,רק אומרי אמן...
מקבלי ההחלטות לשעבר בסוגיה זו – עמיר פרץ ,דני גולד ויעקב נגל דיברו באופן חופשי ונינוח מבלי שלאיש מאתנו ניתנה ההזדמנות לסתור
דבריהם .אתייחס להלן לכמה מאמירותיהם המקוממות.
 .1דני גולד יכול לשבת ולהתבדח כאוות נפשו על הביקורת של מבקר המדינה .אבל הוא מודה בפה מלא שהוא החליט על דעת עצמו לקדם
את פרויקט כיפת ברזל ברפאל בניגוד לכל הנהלים ,ללא מפרט ,ללא דרישה מבצעית ,ללא אישור תקציבי ,ומבלי שיידע את הממשלה .אין זו
שובבות נעורים .זוהי חריגה מסמכות ,שגובלת לכאורה בפלילים.
 .2לאור דבריו אלה ,המאושרים בדוח מבקר המדינה ,מה טעם היה לכנס את ועדת נגל ,שלאיש מאתנו לא ניתנה לשם דריסת רגל ,אם הכול
כבר נקבע מראש? האם פלא הדבר שהועדה אישרה בדיעבד ,את מה שדני גולד הריץ זמן רב קודם לכן ,על דעת עצמו?
 .3דני גולד טוען שהמחיר לא קובע ,והוא חוזר ועושה השוואה בין כדור שעולה  10אגורות ואפוד מגן שעולה  500שקל .מה הקשר? אפוד מגן
אינו מתכלה והכיפה כן .איש לא היה מעלה בדעתו לרכוש אפוד מגן כנגד כל כדור שיש לאויב.
המחיר אולי אינו משמעותי כאשר מיירטים  500רקטות .המחיר נהיה מאד משמעותי כאשר מיירטים  20,000רקטות ,המשוגרות מטווחים
שונים ,ולצורך יירוטן יידרשו כל חמש שכבות ההגנה – כיפת ברזל ,שרביט קסמים ,פטריוט ,3-חץ ,2-חץ ,3-כאשר עלות טיל כיפת ברזל היא
 100אלף דולר ועלות כל אחד מטילי היירוט האחרים היא  3 - 1מיליון דולר.
.4

יעקב נגל חוזר ומתעקש לציין שאחוזי ההצלחה בניסויי אב הטיפוס של הלייזר ,נאוטילוס ,היו .50%

מן הראוי שמר נגל יתאם ממצאיו עם מי שהיה ממונה עליו במפא"ת ,אלוף יצחק בן ישראל ,שקובע )בראיון ליועז הנדל ,מקור ראשון,
:(29.12.2006
"בניסויים שנערכו בניו מקסיקו על ידי צוות הפיתוח הוכיחה המערכת מאה אחוזי הצלחה .משנת  2000ועד להקפאת הפרויקט בשנת 2004
הביאו איתם המדענים הישראלים עשרות קטיושות תוצרת המזרח התיכון ,וכולן ללא יוצא מן הכלל הופלו בזמן מעופן" .יש על כך עדויות רבות
נוספות.
 .5מדהים היה לשמוע את עמיר פרץ ,חוזר ומבהיר את הסיבה לפסילת מערכת הלייזר:
"פסלתי את מערכת הלייזר האמריקאית כיוון שהיא לא עובדת בזמן עננות ,והמשמעות של זו היא ששלושה  -ארבעה חודשים בשנה היא
מנוטרלת".
על פי אותו נימוק על מר פרץ לפסול את מרבית מערכות הנשק של צה"ל ,כולל חיל האוויר.
אולם טענה זו אין לה על מה להתבסס .עננים בגובה רב לא מפריעים לפעולת הלייזר .בדרום הארץ ,עננים בגובה נמוך הם פחות מכ10% -
מימי השנה .וגם אז ,העננים אינם נמוכים מגובה של  700מטר ,אלא במקרים חריגים ,דבר שמאפשר ליירט באמצעות הלייזר ,סקייגארד,
איומים תלולי מסלול הנורים מרצועת עזה מתחת גובה העננים.

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 !

איחוד תיקים בהוצאה
לפועל
…www.caspi-law.co.il/Tel-07
החובות נמאסו? רו צה לפרוס
אותם ,עו"ד כספי י סייע לך .תן לנו
להתקשר ולעזור

נופש בן ברוך

 .6מפליא לא פחות לראות את המהירות בה עמיר פרץ שינה דעתו .ביולי  ,2006עמיר פרץ רצה את הסקייגארד .מי ומה גרמו לו לשנות
דעתו? להלן ראיון של עמיר פרץ עם בן כספית) ,מעריב :(28.7.2006
פרץ הורה לבחון מערכת אמריקנית ל יירוט קט יושות
בניסויים שנערכו בארצ ות הברית הוכיח הסקייגארד  100אחוז יעיל ות ביירוט פגזים ורקטות מכל הסוג ים .כשנודע הדבר ל שר הביטחון,
הוא ביקש לבדוק בארץ את המערכת .בימים אלה מתנהלים עם הממשל על אפ שרות לרכישתה.
" ...בעניין הסקייגארד פרץ נחוש בדעתו' .כל מיני גורמים בוחשים ,לכל אחד יש סיבה להתנגד .בינתיים אין אלטרנטיבה אחרת .אנחנו שופכים
עכשיו מיליארדים למלחמה הזו ,שיכלה להיות מיותרת לגמרי ,אם המערכת הייתה כאן מבצעית בצפון'.
פרץ הורה אפוא לפתוח במהלך מיוחד להביא את המערכת ארצה .ראש מטהו וראש אגף התקשוב המיועד עמי שפרן משגר בימים אלה מכתב
חתום על ידי מנכ"ל משרד הביטחון לצבא ארצות הברית ,באמצעות ממשלת ארצות הברית .במכתב בקשה רשמית לקבלת כל המידע והפרטים
על מערכת הסקייגארד .המכתב אמור להניע את התהליך ,ואחר כך תצטרך להתקבל החלטה.
בכיר בנורתרופ גרומן אמר אתמול למעריב כי אם תבקש ממשלת ישראל ברמה מיניסטריאלית ,הרי שממשלת ארצות הברית והצבא האמריקאי
יסכימו לשחרר את המערכת" .אני מאמין שגם הכסף לא יהיה בעיה" ,אמר .מדובר בפתרון מוחלט ,נקי וידידותי לבעיית הירי תלול המסלול על
מדינת ישראל .אם הכל יתנהל כשורה ,בתוך  18חודשים יכולות להיות יחידות של סקייגארד מוצבות בדרום ובצפון ,ולהחזיר את הביטחון
לתושבים ואז אם וכאשר צריך יהיה לבדוק מי חסם את הגעת עד עכשיו ומה היו מניעיו".
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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 30 :תגובות ב  13דיונים.
הוסף תגובה
13

רענן הודעות/תגובות
התחלה לסוף

פתיחה/סגירה כל התגובות ברצף

כיפת בר זל ועמדתו של פרופ בן ישראל

05-12-12, 01:18:14

Find us on Facebook

נתן
12

ישראלי פטריוטי Kr8 -

איילה חסון  -מתיפייפת במוסריות  .זו לא פעם ראשונה.

25-11-12, 06:31:00
Like

edna
11

כמה עצוב לחיות במדינ ה מושחתת  ,ששמ ה צדיקים לכל ס

25-11-12, 00:50:38

ע וד סתם אחד
10

אם גבי אשכנ זי מעורב אין לי אמון

.ישראלי פט ריוטי 1,827 people like Kr8 -

24-11-12, 18:23:51

יעקב
9

ד״ר עמיחי  -האם תוכל להסביר מדוע הנאוטילו ס טוב יותר אם  .4חודשים בשנ ה

24-11-12, 16:51:04

ליה
לא קראת את המאמר???

24-11-12, 17:58:31

סתם אחד
ד״ר עמיחי .אי אפשר להשתמש במערכת שאינ ה פועלת כל הזמן  10% .או עננות נמוכה

24-11-12, 19:37:28

ליה
אני לא ד"ר עמיחי

24-11-12, 20:27:59

שילוב מערכות

24-11-12, 21:05:16

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

סתם אחד

ע.ע.
הזמנ ה לאירוע הצדעה לכיפת ברזל

24-11-12, 19:02:02

דוד איש
לדוד איש שלום

24-11-12, 19:41:41

התקף לב

24-11-12, 21:25:39

ר ותי

 (18/12/12) 22:56אלדד שמעון

ע.ע.
עננות? סיפור מצוץ מהאצבע ..

24-11-12, 21:16:42

איך ההר גשה ל היות בצד המוכפש?

24-11-12, 16:25:35

מועמד ישראל ביתינו לכנסת דניאל הרשטל:
ליברמן יוכיח את חפותו מהר מהצפוי  -בנט לא
יפתיע

 (16/12/12) 22:19משה רעיון בראיון

אופירה לוי
8

הסברה ישראלית  -עמוד ענן ברשת

יואב
7

תביע ה

24-11-12, 15:47:20

ח"כ סולודקין :רשויות הרווחה חוטפות ילדים
ממשפחות נורמטיביות

עמירם כהן
6

למ ה האמריקאים לא משתמשים בסקייגארד?

24-11-12, 14:19:35

ע.ע.
5

ל גב' ליה הנכבדה

24-11-12, 13:28:39

ר ותי
גב' רותי הנכבדה עוד יותר :האמריקנים תיקצבו את המערכת מ סיבה אחת בלבד

24-11-12, 16:09:44

מאת ליה

4

הנ ה כתבה על מחדל הנאוטילו ס משנת 2009

24-11-12, 10:05:27

 (06/12/12) 17:19שאול כהן

סתם אחד
הכ"ט בנובמבר שלהם – מה קורה עכשיו?
3

כיפת בר זל היא פיתוח ישראלי .הנאוטילוס פיתוח אמריקני  .לא רוצים ל היות תלויים בארה

24-11-12, 09:17:39

ליה
ישראל לא תלויה באר ה"ב?

24-11-12, 14:00:39

ע.ע.
האמריקנים משתמשים בע זרה שלהם לצורך לחץ בלתי נ סבל על ישראל.

24-11-12, 16:18:05

ישראל יכול ה ל התחיל לייצר מטו סים בעצמ ה .אני גם בטוחה ש הם יהיו טובים יותר .

24-11-12, 16:20:50

מאת ליה

מאת ליה

2

למ ה צריך להכפיש את כיפת בר זל בשביל לקדם את הנאוטילוס?

24-11-12, 08:44:23

ליה
1

עקרון השרידות

24-11-12, 08:42:05

אורי מילשטיין
ד"ר מילשטייןהיקר  .בכתבה הוצגו בפירוש צילומים של מכתבים שנשלחו לאר ה"ב ולאו"ם  .זו בוש ה!

20/12/2012

24-11-12, 08:50:08

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=456233

ישראלי פטריוטי  - Kr8 -סיכול ממוקד בערוץ הראשון

Page 3 of 8

עו"ד תמר הר פז לישראלי פטריוטי :בבית
היהודי בלבול ודאגה מרשימת הליכוד

ליה
עלילת שווא

24-11-12, 11:32:56

ע.ע.
ראו בכתבה כל מיני מכתבים  .מ ה זה הי ה? הם היו באנגלית נדמ ה לי .תתבעו!

24-11-12, 16:24:54

מאת ליה
ליה היקר ה אני כל כך תומך בתכנית השלום שלך לנצח האויב ,אבל

24-11-12, 18:35:55

ד וד איש של
דוד תודה על המידע .נו ,אז שימשיכו לעבוד על זה ויצליחו למען כולנו

24-11-12, 22:54:45

 (04/12/12) 21:19משה רעיון בראיון

ליה
חזרה לדף ראשי

הוסף תגובה

ח"כ דנון :להגיב בהחלת ריבונות ישראלית על
הישובים היהודיים ביו"ש

 (03/12/12) 19:23שאול כהן
מקרא:

תמונה

וידאו YouTube

וידאו

תגובה חדשה

תגובה ללא תוכן

תגובת מנהל

נציג הגליל והעמקים שוקי אוחנה לישראלי
פטריוטי :אישור הבנייה ביו"ש תגובה הולמת
לפלסטינים  -הליכוד יקבל  42מנדטים

הודעה עם תגובה

הודעה ללא תגובה

אודיו

 (02/12/12) 23:02משה רעיון בראיון

פלאש

קובץ

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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