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 כתב אישום

   העובדות:פירוט   א.

מתוקף פרסמו הנאשמים , כתב אישום זהועד למועד הגשת  69.9.62החל מיום  .1

 בהיקף נרחב, בעצמם או באמצעות אחריםשלהלן,  2-ו 9בסעיפים תפקידיהם המפורטים 

המסיתים לאלימות ולגזענות כלפי ערבים ישראלים וערבים פלסטינים,  ניםתכ, מטעמם

הן במספר מקומות באינטרנט, והן בחלוקה ידנית של גיליונות נייר במקומות ציבוריים, 

 כפי שיתואר להלן. 

, בעצמם או באמצעות אחרים מטעמם, העלו 2.6.16ועד ליום  69.9.62 החל מיום .6

שכתובתה ( בשם "הקול היהודי" באינטרנט Google Groupקבוצת גוגל )הנאשמים אל 

hayehudi-www.groups.google.com/group/hakol ,)"בתדירות של אחת  )להלן: "הקבוצה

גיליונות"; כמאה גיליונות של עלון בשם "הקול היהודי" )להלן: "הלשבוע או סמוך לכך, 

 או "העלון"(.  

ואילך, בעצמם או באמצעות אחרים מטעמם, העלו הנאשמים אל  15.16.62החל מיום  .1

 בנוסף לגיליונות, גם קישורים לסרטוני וידאו שכונו 'מבזקי וידאו'מפעם לפעם, , הקבוצה

בעמוד בשם "הקול היהודי" באתר  ,עובר לכך אשר פורסמו, )להלן: "הסרטונים"(

 .  www.youtube.com האינטרנט

http://www.groups.google.com/group/hakol-hayehudi
http://www.groups.google.com/group/hakol-hayehudi
http://www.youtube.com/
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ו הנאשמים את העלואילך, בעצמם או באמצעות אחרים מטעמם,  10.2.16יום החל מ .4

 hakolhayehudi.co.il"הקול היהודי" שכתובתו  בשם אינטרנט אתרתכני הגיליונות גם אל 

 , שהוקם זמן קצר קודם לכן. )להלן: "האתר"(

לכך, החל מיום זה ואילך, בעצמם או באמצעות אחרים מטעמם, העלו הנאשמים במקביל 

 אל הקבוצה, בנוסף לגיליונות, גם קישור למיקום תכניהם באתר. 

אל הקבוצה, וכל תכני הגיליונות שהעלו הנאשמים הגיליונות והסרטונים שהעלו כל  .5

שת כתב אישום , פתוחים ונגישים לכל מאז העלאתם ועד מועד הגאל האתרהנאשמים 

זה. לנאשמים הייתה יכולת להסיר את התכנים מהקבוצה ומהאתר בכל עת, אך הם לא 

  עשו כן.

בנוסף, בעצמם או באמצעות אחרים מטעמם, בכל פעם שהעלו אל הקבוצה את הגיליונות,  .0

הסרטונים, או הקישורים לתכני הגיליונות באתר, לפי העניין, שלחו אותם הנאשמים 

עד י לרשימת תפוצה של מנויים, אשר מספרם הלך וגדל עם הזמן, בדואר אלקטרונ

 כמות רבה של מנויים.  שבשלב מסוים כבר מנתה

, בעצמם או באמצעות אחרים מטעמם, ביקשו הנאשמים בהזדמנויות רבותלצד כל זאת,  .2

מקוראי העלון להפיץ את הגיליונות על דרך העברה בין מכרים וחלוקה ידנית במגוון 

ידוד, הפצרה ושכנוע לעשות כן, אותן בוריים, וזאת באמצעות אמירות של עצימקומות 

  רסמו בחלק מהגיליונות. בפועל, אכן חולקו עלונים במגוון מקומות ציבוריים.פ

איש קשר בכל הנוגע לבקשות הצטרפות לרשימת התפוצה מנהל הקבוצה, היה  1הנאשם  .9

, תחקירן ומראיין בו, ממקימי רכזיעורך תכני העלון, כותב מלה,  של המנויים הקבועים

  האתר, ומהבודדים המורשים בו.

ו במשרתו המתוארת לעיל, האחראי על תפקוד 1היה מעסיקו של נאשם  6הנאשם  .2

, הנואם בחלק מן הסרטונים, ממקימי כותב מרכזי בובמסגרתה, מבקר תכני העלון, 

 . האתר, ומהבודדים המורשים בו

תכנים של הסתה  באופן שיטתיכללו הנאשמים  עיל,בפרסומיהם השונים המפורטים ל .16

בין השאר התכנים  באשר הם, וערבים פלסטיניםלאלימות וגזענות כלפי ערבים ישראלים 

 המתוארים להלן: 

"הכאה", "אלימות", התבטאויות שבח, אהדה, עידוד, תמיכה והזדהות אודות  .א

גוף", אשפוז", "בית חולים", "פציעה", "סידור חלקים ב"דקירה", "

"זריקת  "יידוי/השלכת אבנים", "בעיטה", "ריסוס גז מדמיע", "פתיחת ראש",

  באשר הם.בקבוקי זכוכית", "למחוק" וכדומה כלפי הערבים 

 [ כמפורט בנספח א' שהינו חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה]
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"שנואים",  הערבים באשר הם הינם, כי בהן נאמר, או מהן עולההתבטאויות  .ב

"אלימים", "פראי אדם", "פורעים", "רעים", "חצופים", "רוצחים", 

, "מטרידים", "פושעים", "עוינים" עללים", "אכזרים""טרוריסטים", "מת

 ; וכיוצא באלה מאפיינים שליליים אחרים

  באשר הם הינם "אויב";התבטאויות בהן נאמר, או מהן עולה, כי הערבים 

באשר  פם או רכושם של הערביםפגיעה בגותומכות ואוהדות אודות התבטאויות 

 הם; 

מרבדים  באשר הםהתבטאויות תומכות ואוהדות אודות הדרת הערבים 

תעסוקה, מסחר, מגורים, חופש התנועה,  -בסיסיים של שגרת חיים תקינה

 זוגיות. 

 נו חלק בלתי נפרד מכתב אישום זה[כמפורט בנספח ב' שהי]

מו הנאשמים את התכנים המסיתים במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, בה פרס .11

בישראל ובשטחי יהודה ושומרון, אירועים נשנים אירעו לעיל,  16המפורטים בסעיף 

     וחוזרים של אלימות וגזענות כלפי ערבים ישראלים וערבים פלסטינים.

במעשיהם המתוארים לעיל פרסמו הנאשמים בצוותא חדא קריאות לעשיית מעשי  .16

ה או עידוד למעשי אלימות, תמיכה בהם או הזדהות עמם, אלימות, ודברי שבח, אהד

אשר על פי תוכנם והנסיבות בהם פורסמו, יש אפשרות ממשית שיביאו לעשיית מעשה 

דברים מתוך מטרה להסית לגזענות, דהיינו לרדיפה,  בצוותא חדא פרסמואלימות; ו

י ציבור או חלקים של השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפ

 אתני.  -האוכלוסיה, והכל בשל השתייכות למוצא לאומי

 :ם הנאשםמואשהוראות החיקוק לפיהן  ב.

)ב( לחוק 62יחד עם  סעיף  6ד144עבירה לפי סעיף  -הסתה לאלימות בצוותא חדא .1

 )להלן: "חוק העונשין"( ]ריבוי עבירות[ 1222-העונשין, התשל"ז

)ב( 62ב)א( יחד עם סעיף 144עבירה לפי סעיף  -אהסתה לגזענות בצוותא חד  .6

 לחוק העונשין ]ריבוי עבירות[

 

 

 עו"ד רועי רייס, אור ממון, עו"ד                             

 לפרקליטת מחוז מרכז סגן ממונה )ראש צוות פלילי(                      

 בפרקליטות מחוז מרכז                      
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  אביב-תל

 6614ואר בינ 62

 שבט תשע"דב כ"ח

 )יאחב"ל( 196141/11,  419529/62; פל"א 6096/16 "מפמ

 

 הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג 

 .1225 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 19המנויים בסעיף 

 

א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[ 11להוראת סעיף  המשפט בהתאם-הודעה לבית

 1892 –התשמ"ב 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם 

   עונש מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה.

 

 התבטאויות שעניינן הסתה לאלימות -נספח א'

 

 "מטרת ידיעון זה היא: 

 ירועים. תיעוד יומן א

  ולחזק את מי שהשתדל ופעל כפי יכולתו.להבין מה בדיקה קרה, 

 עידוד ההצטרפות לקשת הקשר של הקול היהודי. 

 הפקת לקחים לעתיד". 

 

 [69.9.62]ח' באלול תשס"ט 

 

קבלייה, אשר משמע לנסיעת ערבים בלבד ורגל -"בכביש המחבר את הכפרים עוריף ועצירה אל

ו בשנים האחרונות, נעצר רכב ערבי שנסע בין הכפרים על ידי אלמונים, יהודים כמעט ולא דרכה ב

 ". יושבי הרכב הוצאו מהרככ בכוח, הוכו, ורכבם עלה כליל באש

 

 [16.2.62]כ"א באלול תשס"ט 

 

גם לערבים אין שקט; אם  -"אנחנו זוכרים את האויב האמיתי: הערבים...אם ליהודים אין שקט

 ". גם יהודים ינצחו באלימות כלפי ערבים -כלפי יהודים הערבים מנצחים בגלל אלימות

 

 [4.16.62]י"ז בכסלו תש"ע 
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 -קמו מספר תושבים מהשכונה והחליטו לעשות מעשה"לפני כשנתיים, בערב יום הזכרון לשואה 

. בתוך הקניון לפחות בערב יום הזכרון לא יסתובבו בקניון השכונתי ערבים עם הבנות היהודיות

ולמעלה מעשרה  התוצאות היו שני ערבים דקוריםת צעירים והתפתחה תגרה. התאגדו עשרו

יהודים עצורים...לאחר אותו אירוע יצא גילוי דעת של רבנים שקרא לתמוך ביהודים הטובים 

 שהשכילו ופעלו ליצור הבדלה בין ישראל לעמים". 

 

 [9.1.16]כ"ב טבת תש"ע 

 

התוצאות: שתי מצלמות  -רוש ליד חוות גלעד :"ביום שישי האחרון הגיעו ערבים ושמאלנים לח

 ". ושני ערבים לבעלות בית החולים רפידיא בשכם...  עברו לבעלות יהודית 

 

 [12.1.16]ד' בניסן תש"ע 

 

מפסגת זאב  הצדיקיםהחבר'ה  ב"ה "ערבים שהסתובבו בשכונה במוצ"ש  3בפסגת זאב הוכו "

"צריך לעשות משהו עם בשם  -בפייסבוק :, והם פתחו קבוצה חמים על הערבים המטרידים

 ". מה שנכון נכון  -: הערבים שהולכים עם בנות יהודיות"

 

 [0.5.16]כ"ב באייר תש"ע 

 

"  .בערב החג הגיעו ערבים עם משאית לכניסה לחוות גלעד. החבר'ה ראו אותם גונבים סוס

והחזירו את  בים, פצעו את אחד הערוכיסחו את המשאית החבר'ה רצו עליהםבעקבות כך 

 הסוס". 

 

 [61.5.16]ח' בסיון תש"ע 

 

גיבור השכונה", "פסגת זאב  -"...ערביי פסגת זאב מאוד לחוצים משלטי המרפסת "משה בן זיקרי

יהודית, ושהערבים צריכים לחפש מקום אחר.  -יהודית" ועוד(, שמזכירים לתושבים שפסגת זאב

לעזוב את השכונה ולהפסיק להרגיש בה  שכבר גרמה למספר משפחות ערביות -התופעה הזו

הביאה שניים מהם לעשות מעשה: הם התחילו לטפס ולנסות להוריד שלטים כאלו  -כבתוך שלהם

שנתלו במרפסות בתים וברחבי השכונה. שני הערבים גוזלי השלטים זוהו על ידי פעילים חמים 

. המסקנה את הענייניםוסיימו את החוויה באשפוז, אחרי שהחברים הסדירו איתם מהשכונה, 

  ועם יהודים לא כדאי להתעסק...".היא שמאחורי השלטים עומדים יהודים, 

 

 [12.0.16]ה' בתמוז תש"ע 
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נפצע באורח קשה  23צעיר ערבי בן סביב סוגיית ההתבוללות בארץ: ההתעוררות "במסגרת 

ערבי ניסה לפתח הצעיר היהודי היכה את הערבי לאחר שה .18כשהוכה על ידי צעיר יהודי בן 

קשר עם נערה יהודיה בתחנת דלק בטבריה. הצעיר הפצוע הובהל לבית החולים רמב"ם בחיפה 

 ". כשהוא מחוסר הכרה ומונשם

 

 [61.2.16]י"ב באב תש"ע 

 

"בא להשתעשע ובסוף השתעשעו בו. צעיר ערבי הגיע השבוע להסתובב ולהשתעשע בנווה יעקב. 

מס' יהודים שמחים הגיעו עם אלות ו"סידרו" לו את . הערבי היה עם תסקורת וג'ל בשיער

 ...". התסרוקת ועוד כמה חלקים בגוף

 

 [62.2.16]י"ח באב תש"ע 

 

בעפולה התכנסו מאות צעירים יהודיים שמחים בליל שבת האחרון  עבירה הבאה במצוות."

קנים אפילו רי המרכז העיר כדי להפסיק את תופעת הערבים שמתחילים עם בנות יהודיות 

. באירוע אחר נרגם רכב ובו ארבעה צעירים רכב של ערבים נרגם והנהג נפצע בראשו שבך... 

 ". הצעירים יצאו מהאוטו ואחד מהם נדקרערבים. 

 

 [10.2.16]ח' בתשרי תשע"א 

 

אחרי סוכות. בשבת קדוש האחרונה )פרשת בראשית( שני צעירים ערבים ישבו בכיכר  אושפיזין"

בהשראת ה"אושפיזין", הגיעו השניים ושלים, וניסו להתחיל עם בנות ישראל. הרובע היהודי ביר

 ". בסופו של יום לאשפוז בבית החולים

 

 [2.16.16]כ"ט בתשרי תשע"א 

 

במהלך קטטה שהתפתחה בין  וחברו נפצע נדקר למוות ערביביום חמישי בלילה  -עת למות"

 יהודים לערבים במרכז העיר בירושלים...". 

 

 [10.6.11דר א' תשע"א ]י"ג בא

 

 אולי תג מחיר... -"דעה: אין היום הרתעה משמעותית

הדבר היחיד שיכול להרתיע רוצחים מלקטול משפחות יהודיות על אדמת ארץ ישראל, הוא "תג 

מחיר". בעבר הייתי מאוד נגד זה, כי למעשה זו בעצם נטילת החוק לידיים ואין במדינה מתוקנת 

זו יכולה להעמיד אותי במצב בעייתי מול שי ניצן וכדומה. אבל אני מצב שכזה. הכתיבה שלי ה

מביע דעה, ולא מסית לפעול על פי דעתי. אני לא מקהיל קהילות לצורך העניין, אני כותב דעה 

 קשה ביום קשה בפורום באינטרנט...
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ן "עי יש לבדוק ברצינות הרתעה מסוג "תג מחיר" ובמלחמה כמו במלחמה אין גבולותבמצב זה 

 ". תחת עין", "שן תחת שן"...

 

 [11.1.11]ז' באדר ב תשע"א 

 

בשכונת גאולה  ערבי שהטריד יהודיהביום ראשון בערב  -1 -""הכזונה יעשה את אחותנו"

 חטף מכות נמרצות בכל חלקי גופו ופונה לבית החולים...בירושלים 

יסה לחנות רמי לוי, הבחינו השבוע ברח' כנפי נשרים בירושלים בכנ -6-"הכזונה יעשה את אחותנו"

אחד . לקול היהודי נמסר כי בערבי שיושב בתחנת אוטובוס ומטריד בת ישראלמספר עוברי אורח 

 ". מעוברי האורח בעט לערבי במקום רגיש מה שגרם לערבי להימלט מהמקום

 

 [11.1.11]כ"ה באדר ב' תשע"א 

 

ככל  -. הסיבהיצו עליו גז מדמיעתושבים הכו ערבי והשפרבבוקר השבת בחברון  -מי מפחד !?"

 במקום שהיהודים יפחדו מהערבים שיפול פחד היהודים עליהם".  -הנראה

 

 [2.4.11]י' בניסן תשע"א 

 

 ואחת מכבשותיו נשחטה...".  רועה ערבי שהתקרב לגבעות שילה הוכה -"כי אין מרעה לצאן

 

 [5.5.11]א' באייר תשע"א 

 

נפצעה ערבייה מאבן שנזרקה לעבר רכבה במוצאי שבת  בציר גלעד שבשומרון -"אבן תחת אבן

 וזאת לאחר שביום שישי נזרקו ע"י ערבים אבנים על רכבים יהודים שנסעו בציר". ע"י יהודים 

 

 [19.5.11]ט"ו באייר תשע"א 

  

שני אלמונים ריססו גז מדמיע על ערביות ... שבוע שעבר ביום -"שכונת קריית משה בירושלים

 ...". ותן...ביום חמישי שוב ערביה קיבלה שפריץ של גז מדמיעבשכונה והיכו א

 

 [19.5.11]ט"ו באייר תשע"א 

 

רועה צאן ערבי התקרב ביום חמישי שעבר לישוב  -"מאחר אלות הביאו לרעות בשדה נחלתו""

הערבי פונה לבית החולים . והכו אותו באלות בכל חלקי גופויצהר. תושבי המקום ירדו לכיוונו 

 בשכם כשהו סובל מדימומים בראשו ובכל חלקי גופו.ריפידא 
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. בתחילה במהלך שבת שעברה הוכו מספר ערבים ברובע היהודי בירושלים -הרובע היהודי

מספר יהודים תקפו ערבייה באזור, ולאחר מכן שני נערים ערבים שניסו לתקוף את היהודים הוכו 

פת של ערבים שהגיעו לרובע היהודי בשרשראות ברזל וברחו מהמקום ולאחר כל זאת חבורה נוס

 ברחו עוד בטרם יוכו". 

 

 [6.0.11]כ"ט באייר תשע"א 

 

ערבי העובד כסגן מנהל סופר ברחוב מלכי ישראל  -בבית ישראל מעסיקים רק איש ישראל"

בשכונת גאולה בירושלים שנהג להטריד בנות יהודיות במהלך העבודה, מה שגם לעובדים הערבים 

וכה באלות ואגרופים לפני כשלושה שבועות ע"י קבוצת יהודים ת, ההאחרים לעשות זא

אותו ערבי לא חזר יותר לעבודה והטרדת הבנות בשכונה  מהשכונה שחיכו לו בדרכו לעבודה.

 ירדה פלאים...

שהחליטו שאינם  'יהודים שמחים' 46-לפני כחודשיים התארגנה קבוצה של כ -פסגת זאב יהודית

הקבוצה חיפשה באזור הקניון בפסגת זאב ערבים המטרידים  ת ישראל.מבליגים על הפקרות בנו

 שלושה ערבים 'נקלעו' למקום והוכו ונפצעו קל...את בנות ישראל. 

ביום שני בלילה עבר ערבי שיכור ברובע היהודי בירושלים וביקש מהעוברים  -יש תעודה מזהה?

ו להביא לו תעודת זהות אך ושבים תעודות זהות. כמה יהודים שמחים שהגיעו למקום סירב

 ...". "התנדבו" ופתחו לו את הראש עם חגורה

 

 [2.0.11]ז' בסיון תשע"א 

 

 לפני כשבועיים הגיע ליער בת עין רכב ובו זוג ערבים שהגיעו "לטייל" ביער.  -"התבודדות בבת עין

ת הזוג וסילקו א היכו את הנהגמספר תושבים מהישוב הגיעו למקום, ניפצו את שמשות הרכב, 

 המאוכזב מהאזור". 

 

 [10.0.11]י"ד בסיון תשע"א 

 

 "דעה : למה אני מבין את פעילי "ערבות הדדית"?

כלפי אלה שמפעילים את המדיניות של "ערבות הדדית" בתגובה על התנהגות ברוטאלית של 

. במה אשמים הערבים 6. אתם גורמים לאנרכיה! 1הממסד יש כאלה שמעלים שתי קושיות: 

 ם? הרי הממסד הוא זה שפוגע ביהודים, ולמה אתם פוגעים בתגובה בערבים?הנפגעי

נדמה לי שאני מבין מה עובר בראשם של פעילי "ערבות הדדית", ואני יכול בהחלט להבין כיצד 

 שתי הקושיות הללו בעצם מתרצות זו את זו...

ט מאזנים את הם פשו -כאשר יהודים קמים ומפעילים אלימות נגדית הם לא יוצרים אנרכיה

בה רק הצד הערבי מתקדם ומרוויח בעוד היהודים  -. האנרכיה הקיימתהאנרכיה הקיימת

גרועה מאשר מצב מאוזן. כאשר המצב מאוזן קורים שני דברים  -מורידים עוד ועוד את הראש

 טובים: 
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ו האינטרס היהודי נפגע פחות, כי חשבון הכדאיות )שהוא הדבר היחיד שלפי -א. בטווח המיידי

מתנהל  הממסד( מביא לזה שלא כדאי יהיה לפגוע ביהודים, וממילא יש יותר כוח להישרדות 

 היהודית כאן. 

שעד כה הייתה בפועל  -השלטון והאזרחים שמים לב שיש כאן בעיה. האנרכיה -ב. בטווח הרחוק

 הופכת להיות גלויה... -בלי שדיברו עליה

נשים לב שמעשי השלטון נגד יהודים  -צם אנרכיהולמה לפגוע בערבים? אחרי שהבנו שיש כאן בע

הם חלק מהאנרכיה...הפעילות כנגד המעשים הללו נועדה לאותת הן  -אינם "שלטון החוק"

. אם זה דו כיווני -אם ציבור החליט להיות אלים ולנצח בדרך האנרכיהלערבים והן לממסד: 

בים שתוכלו לשתוק ולתת חוש -הממסד -חושבים שאנרכיה תשתלם לכם, ואתם -הערבים -אתם

 הרי שאנחנו מבהירים בזאת שלא עוד... -ליהודים לשקוע עוד ועוד

, כדי למנוע ממנה לטפח את האנרכיה הממסד הוא זה שהיה צריך לפגוע באוכלוסיה הערבית

נאלצים יחידים לעשות מה שבכוחם  -כאשר הממסד לא עושה זאתההולכת וגדלה כאן. 

 ובאפשרותם...

היא רק מגלה את האנרכיה הקיימת, ויוצרת קריאת  -בערבים אינה יוצרת אנרכיה נסכם: הפגיעה

 כיוון לממסד כיצד יש להתמודד עם אוכלוסיה אנרכיסטית". 

 

 [61.0.16]כ"א בסיון תשע"א 

 

בשבת שעברה שיחקו ערבים במגרש ברובע היהודי בירושלים. יהודים הגיעו  -מגרש שמגרש"

לאחר שהערבים סירבו הושפרץ עליהם גז שמע כמו פינוי מאחז(. למקום ודרשו מהם להתפנות )נ

 מדמיע ושניים נפצעו בראשם...

. הושלך בקבוק זכוכית לעבר ערבים סמוך לשער שכם בירושליםביום שישי שעבר  -קשר פשוט

האם רק נזכיר שביום ראשון שעבר יהודי נפצע סמוך לשער שכם מאבנים שהשליכו עליו ערבים. 

 ... המקרים? )על זה נאמר "קשירת קשר לביצוע פשע"(יש קשר בין 

 נמצא פועל בניין ערבי בנתניה כשהוא פצוע מדקירת סכין.לפני כשבועיים  -לא יתחילו עם אחותי

לאחר מספר ימים נעצר תושב העיר. בחקירה הודה היהודי כי דקר את הערבי ואמר: "הערבי 

 התחיל עם אחותי ולכן דקרתי אותו"". 

 

 [16.0.11יון תשע"א ]כ"ח בס

 

ביום רביעי הגיע רכב ובו ארבעה ערבים אל הישוב החרב חומש. מספר יהודים  -חומש יהודית"

 ערבי נפצע ופונה לבית החולים בג'נין...רגמו את הרכב הפולש באבנים. 

רכב ובו ערבים מגיע מדי יום ביומו ומתחיל עם בנות יהודיות ביבנה. ביום  -לא יתחילו עם אחותי

נרגם באבנים על ידי ני בערב הסיפור נגמר אחרת. הרכב הגיע כהרגלו לרח' הערבה ביבנה ושם ש

 .יהודים מקומיים ושמשתו הקדמית נופצה. בנוסף הוכה נהג הרכב באגרופיו ובפניו..."

 

 [61.2.11]י"ט תמוז תשע"א 
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של הערבי  פניוערבי ניסה ביום ראשון למכור בסחורה במחלף לטרון.  -מי קונה מערבים?"

 וסחורתו פוזרה ע"י יהודים ששומרים על "לטרון יהודית"... רוססו בגז מדמיע 

היהודים בהוד השרון החליטו, ככל הנראה, שגם הם רוצים לנצח...השבוע  -6יהודים בואו ננצח! 

ביום חמישי התרחש מחזה קצת חריג לעיני התושבים. צעיר ערבי שנסע ברכבו החל לשרוק לכיוון 

יהודיה שהסתובבה ברחוב. היהודיה לא הגיבה והערבי עצר את רכבו ודחף לידה בכוח פתק צעירה 

יהודים תושבי העיר, שכאמור החליטו שרוצים הם לנצח, תפסו את עם מספר הטלפון שלו. 

 . הערבי נמלט מהמקום". גוף והכו אותו-הערבי, הפשיטו אותו חצי

 

 [62.2.11]כ"ו בתמוז תשע"א 

 

נרגמה מונית ערבית שנסעה בצומת כפר עציון ביום ראשון בצהריים  -את אבניה כי רצו עבדייך"

 באבנים...

ביום ראשון אחר הצהריים הטרידו פועלים ערבים  -גם ביד בנימין לא שווה להטריד יהודיות

העובדים ביד בנימין מספר בנות יהודיות שעברו בסמוך לאתר בנייה בישוב. התגובה לא איחרה 

, צמיג בקבוקי זכוכית נזרקו לעבר הפועליםהודים תושבי המקום הגיעו למקום, לבוא. מספר י

 הובער וכתובות נגד ערבים רוססו על גדר האתר, המנוהל על ידי קבלן ערבי...". 

 

 [11.9.11]י"א באב תשע"א 

 

ביום שבת קודש עלו מספר ערבים עם עדר כבשים  מה עושה ילד ערבי סמוך לישוב יהודי?"

 מוס אל עבר רמת מגרון, מאחז הסמוך לישוב מגרון שבבנימין. מהכפר מוכ

הערבים הגיעו לשרידי הבית שהוצת בידי ערבים מאותו כפר בשבוע שעבר והחלו להסתובב 

וילד במקום. תושבי המקום רצו לקראתם. הערבים ברחו אך השאירו מאחוריהם כבשה שחוטה 

ל שהגיע למקום לקח את הילד הערבי כבן עשר שהוכה בידי התושבים בצורה קשה. כוח צה"

  לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו...".

 

 [65.9.11]כ"ה באב תשע"א 

 

ביום ראשון עמד יהודי בטרמפיאדה בצומת שילת וחיכה לטרמפ. הטרמפ הגיע  ?-מי בעל הבית"

יהודי הטרמפיסט. והוא עלה. ערבי שעמד בסמוך החליט כי יהודים הם לא בעלי הבית ודחף את ה

יהודי נוסף שהיה במקום וראה את המתרחש וככל הנראה חשב כי יהודים הם בעלי הבית של 

 ".ארץ ישראל, ניגש אל הערבי והשפריץ על פניו גז מדמיע

 

 [15.2.11]ט"ז באלול תשע"א 

 

 לא רק לבנות.  -"תשובה יהודית הולמת
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האמיתית לפיגוע היא לבנות ולבנות  שוב ושוב מנסים לומר לציבור הכואב והזועם שהתגובה

ולבנות. ולמי שעדיין לא השתכנע, מפריחים סיסמאות על "תשובה הולמת". סליחה טעות. טעות 

 מסוכנת!...

. יש לנו כאן עסק עם אוכלוסיה במציאות של כיום לא מספיק למצוא את הרוצחים ולחסל אותם

. וכמו שמובן מחפה על הרוצחיםשלמה הנלחמת בנו, אוכלוסיה השולחת, מגדלת, מעודדת ו

כך צריך להיות מובן מאליו לבצע למשל את ההצעה הפשוטה  -מאליו שצריך להרוג את הרוצחים

צריך להילחם. לא רק לבנות.  -מול מלחמה למחוק את הכפר ממנו יצאו מרצחים שוב ושוב.

 ...". להילחם לא רק במי שעכשיו פגע בך, אלא לראות נכוחה את האויב הערבי שנגדנו

 

 [15.2.11]ט"ז באלול תשע"א 

 

 שני ערביםלשכונת בית ישראל בירושלים הגיעו במוצאי שבת  -בבית ישראל לא יעשו עוולה

כשהם רכובים על אופנוע. תושבי השכונה חשדו כי האופנוע גנוב וביקשו מהערבים להציג תעודות 

שיר הטלפון של אחד מהם הערבים סירבו, הותקפו במכות, ריפוד האופנוע נקרע, ומכזהות. 

 נלקח...

כלי רכב של ערבים נרגמו במוצאי שבת בציר גלעד שבשומרון על ידי  -ציר גלעד: לא לערבים!

 יהודים. מספר רכבים נפגעו. 

 במוצאי שבת קודש נרגם רכב ערבי באבנים בתומת כפר עציון.  -הכפר הזה לא של ערבים

שעבדו ביישובם.  רגמו באבנים פועלים ערבייםאל תושבי הישוב בית  -גם בבית אל לא פראיירים

 מספר פועלים נפגעו. 

בשומרון ישנה  טרמפיאדה אשר בה רגילים יהודים  1בצומת בה"ד  -שותים בירה ושואפים גז

את רכבם באמצע  עצרו ערביםלעמוד ולתפוס טרמפים. ביום ראשון האחרון, בשעות הבוקר, 

הערבים ם אשר עמדו בטרמפיאדה לא נשארו אדישים. הטרמפיאדה, עצרו, ושתו בירה. היהודי

זה טרמפיאדה  3נמלטו מהטרמפיאדה לא לפני שגז פלפל מילא את חלל הרכב. מסתבר, בה"ד 

 ליהודים!...

בתחילת השבוע השליכו יהודים בקבוקי תבערה לעבר בית ערבי בכפר  -בג'ילאזון בוערת אש

 ל נגרם לבית". ג'ילאזון הסמוך לישוב בית אל בבנימין. נזק ק

 

 [9.16.11]י"ב בכסלו תשע"ב 

 

מקום בו במוצאי שבת הגיע רכב ערבי לשכונת בית הדסה בחברון,  -לבית שלי לא יכנסו ערבים

 .אין כניסה לרכבים ערביים. התושבים השליכו לעברו אבנים. שמשותיו נופצו

. יהודים עוברים מקום בו רקערבי עבר בטרמפיאדה בצומת פסגות,  -טרמפיאדה של יהודים!

היהודים ששהו במקום לא נשארו אדישים והחלו להכות את הערבים. הערבים נמלטו 

 מהמקום..."

 

 [15.16.11]כ' בכסלו תשע"ב 
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 התבטאויות שעניינן הסתה לגזענות -נספח ב'

 

 "מטרת ידיעון זה היא: 

 . תיעוד יומן אירועים

  י יכולתו.ולחזק את מי שהשתדל ופעל כפ להבין מה בדיוק קרה,

 עידוד ההצטרפות לקשת הקשר של הקול היהודי. 

 הפקת לקחים לעתיד". 

 

 [69.9.62]ח' באלול תשס"ט 

 

, נמשיך לתמוך ביהודים ועל כך שאין מקום לערבים בארץ ישראל"נמשיך לדבר על עבודה עברית 

נמשיך  שהשלטון מתנכל להם, נמשיך לדאוג לערבות הדדית של כל תושבי הגבעות והיישובים,

 "לערים ולשכונות שהערבים משתלטים עליהםלעזור 

 

 [12.16.62]סרטון שהועלה אל הקבוצה ביום 

 

 "   ב'רמי לוי' ובחרת האוטובוסים  הפגנה נגד העסקת ערביםבבית"ר עילית התקיימה השבוע

מוכר עכשיו את הקופאים הערבים בשקל וחצי בעקבות ההפגנה רמי לוי  סחתיין  'עילית' 

  ...".זיל הזול  ילו לק

 

 [66.11.62]ג' בכסלו תש"ע 

 

"היום, יום חמישי, מתגייס לצה"ל צבי הס, תושב קדומים ובוגר ישיבת 'עוד יוסף חי'...מטרת 

מלחמה בערבים שנואי נפשנו שעושים כרצונם בארץ ישראל...טוב לגייס את גיוסו היא אחת: 

 ". מאחלת לצבי בהצלחה... אלה שבאים להילחם באויב...מערכת הקול היהודי

 

 [60.11.62]ט' בכסלו תש"ע 

 

גם לערבים אין שקט; אם  -...אם ליהודים אין שקטאנחנו זוכרים את האויב האמיתי: הערבים"

 גם יהודים ינצחו באלימות כלפי ערבים".  -הערבים מנצחים בגלל אלימות כלפי יהודים

 

 [4.16.62]י"ז בכסלו תש"ע 

 

החלה להתפשט מגמה משמעותית של  אש כללית של ערביי ירושלים,הרמת ר"במקביל, עם 

הכמות הגדולה , היא ההתדרדרות בשכונהנישואי תערובת בשכונה...נקודה נוספת המציינת את 

 , באמצעות השתלטות איטית על בניינים שלמים בשכונה. של הדירות שנקנו על ידי ערבים
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 -ספר תושבים מהשכונה והחליטו לעשות מעשהלפני כשנתיים, בערב יום הזכרון לשואה קמו מ

. בתוך הקניון לא יסתובבו בקניון השכונתי ערבים עם הבנות היהודיותלפחות בערב יום הזכרון 

התאגדו עשרות צעירים והתפתחה תגרה. התוצאות היו שני ערבים דקורים ולמעלה מעשרה 

קרא לתמוך ביהודים הטובים יהודים עצורים...לאחר אותו אירוע יצא גילוי דעת של רבנים ש

 שהשכילו ופעלו ליצור הבדלה בין ישראל לעמים...

 ...עדיין מסתובבים זוגות מעורבים רביםובקניון  המצב המשיך להחמיר

שנמאס להם בעקבות המציאות הקשה, התארגן וועד פעולה מקומי של תושבים צדיקים וחמים 

ופוליטיקאים שיושיעו אותם. התקיים כינוס . הוועד פנה למס' גופים, עסקנים, מהמצב המקולקל

   חומרת האיסור למכור בתים לערבים...".רבנים גדול, בו נידון 

 

 [9.1.16]כ"ב בטבת תש"ע 

 

, ביהודה ושומרון ועל הגבולות, ובין יהודים אזרחים-לערבים שאינם"יש מלחמה בין יהודים 

מלחמה בין בין שיש כאן , בשאר שטחי הארץ. בשתי הגזרות עלינו להאזרחים-לערבים

אנו על כמה שיותר שטח ולהצר את צעדי ישראל... פועלים הערבים להשתלט...בשתיהן עמים

צריכים לגבות ולחזק את מי שמשיב מלחמה שערה כנגד ההשתלטות הערבית בשכונות ירושלים 

 ". של כולנו -אחת, התפקיד -ובשטחי הארץ. המלחמה

 

 [12.1.16]ד' בניסן תש"ע 

 

אנו צריכים לגבות שאנו מצפים שיהיו מי שישיבו מלחמה שערה כנגד פינויים והריסות, "כפי 

ולחזק את מי שמשיב מלחמה שערה כנגד ההשתלטות הערבית בשונות ירושלים ובשטחי הארץ. 

 ". של כולנו -המלחמה אחת, התפקיד

 

 [12.1.16]ד' בניסן תש"ע 

 

מחפשים איזו סיבה לחדש  פרא אדם" כזכור(הערבים הרוצחים והאלימים )"והוא יהיה בתחילה 

 את האלימות...

והמערכת? היא תתגלגל אחר היהודים הטובים לכיוון ההפוך: המציאות תחייב אותה להתיישר 

 השימעאלים".  מפראי האדםלפי דרישות היהודים החמים, שהם יותר חכמים ויותר מוצלחים 

 

 [12.1.16]ד' בניסן תש"ע 

 

על הארץ, בכל אזוריה. ביו"ש, בגליל, בנגב, בערים המעורבות  רביםיש לנו מלחמה עם הע"

יש להילחם, ולא לאמץ אותו כאזרח שווה זכויות. אל תגיד מה יאמרו. תהיה  באויבובירושלים. 

 אתה זה שאומר". 

 

 [65.1.16]י' בניסן תש"ע 
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חנו רואים אנ"הבעיה עם הערבים לא מסתכמת רק בהתיישבות הערבית ובבעיה הדמוגראפית...

; בעולם הפלילי, בהתבוללות של בנותינו, בבטחון, בהשתלטות על מהם צרות בכל התחומים

 השטחים בכל הארץ ועוד ידם נטויה. 

וכי מה יש לערבים להפסיד? במשך היום הם בונים ליהודים ובערב או לפעמים אפילו תוך כדי 

 פוגעים ביהודים... עבודה )בפיגוע הטרקטורים למשל( הם זורקים אבנים, יורים,

 יהודים רבים כבר הבינו שהערבים זה אויב ואויב לא מפרנסים...

בעזרת ה' תוך זמן קצר יתגבש ויהיה ציבור נאמן לדרך ה' ולמצוותיו בארץ ישראל ולא נזדקק 

 ". לאותם פורעים משוקציםחלילה 

 

 [65.1.16]י' בניסן תש"ע 

 

ון מורה אסרו להכניס פועלי ערבים ובדואים ביישוב אל "בתקשורת פורסם על נוהל גזעני 

 "אשריכם  ליישוב 

 

 [65.1.16]י' בניסן תש"ע 

 

"אחרי פרסום שלטי מרפסת שנתלו על ידי תושבים רבים, ובהם עידוד לאלה הנלחמים בהרמת 

הראש הערבית בשכונה, התקיימה התוועדות של הרב יצחק שפירא מיצהר בפסגת זאב. 

היא הרוח  שהדבר החשוב ביותר כיום במלחמה בהשתלטות הערביתבהתוועדות דובר על כך 

ילד יהודי שפוגע פגיעה קלה בערבי "תמים" שעושה בפסגת זאב כבתוך והאווירה הכללית. 

 מועיל הרבה יותר מקצין ביחידה מובחרת...  -שלו

ים ...אנשי השב"כ מדווחים )מערכת הקול היהודי מודה להם, כמובן, על הסיוע באיסוף הפרט

רכבים ערבים, ונוקבו צמיגים רבים של מכוניות. מתברר  2לכתבה...( שלאחרונה נשרפו בשכונה 

 ". האויב הוא זה שחי בפחד -שכאשר האווירה טובה

 

 [9.4.16]כ"ד בניסן תש"ע 

 

. ומי שיעיז במלחמת יהודים בערבים, ורעים"בתוך הקו הירוק, המדינה מסרבת להכיר בטובים 

 בגזענות".  לומר אחרת, מואשם

 

 [9.4.16]כ"ד בניסן תש"ע 

 

ערביי ישראל,  -מזה שנים אני מדבר על כך שהאויב המשמעותי הוא בתוך הבית -ערביי ישראל"

 ". כנגדו מדינת ישראל לא עושה דבר...

 

 [9.4.16]כ"ד בניסן תש"ע 
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קוצרים לאחרונה את פירות מאבקם כנגד ההתפשטות "תושביה היהודיים של פסגת זאב, 

עזבו שתי משפחות ערביות את השכונה, לאחר . לפני כחודש והכיבוש של השכונה בידי ערבים

 ". שמספר רכבים ורכוש נוסף השייך להם עלו באש בידי אלמונים

 

 [61.4.16]ט' באייר 

 

התהליך הזה הוא , אז על מה  בדיוק אנחנו שומרים בגבולות? משתלטים ערבים"אם בלב הארץ 

לגבות את משה . תפקידנו כציבור עזבו שתי משפחות ערביות את פסגת זאבהפיך. רק לאחרונה 

: מניעת ההשתלטות הערבית שהיא היום החזית העיקרית בבטחון ישראל והחברים בחזית הזו

 ". בלב הארץ

 

 [61.4.16]ט' באייר 

 

? יהושע הס מספר על משה בן זיקרי השתלטות ערבית"חשבתם פעם שבפסגת זאב תהיה 

בלב הארץ משתלטים "שכונה יהודית או כפר בהתהוות... אם .. שות משהו בעניין.שהחליט לע

אז על מה בדיוק אנחנו שומרים בגבולות? תפקידנו לגבות את משה וחבריו בחזית הזאת  ערבים

 שהיא החזית העיקרית בביטחונה של ישראל".

 

 [16.4.16]סרטון שהועלה אל הקבוצה ביום 

 

מפסגת זאב  הצדיקיםהחבר'ה  ב"ה. במוצ"ש  שהסתובבו בשכונה ערבים 3הוכו "בפסגת זאב 

"צריך לעשות משהו עם בשם  -, והם פתחו קבוצה בפייסבוק :חמים על הערבים המטרידים

 ". מה שנכון נכון  -: הערבים שהולכים עם בנות יהודיות"

 

 [0.5.16]כ"ב באייר תש"ע 

 

חנות ירקות שבתוכה עובדים ערבים  עצרו כל החבר'ה ליד"במרכז המסחרי של נווה יעקב 

 ". והנעימו את זמנם במשך כחצי שעה 

 

 [14.5.16]א' בסיוון תש"ע 

 

"אנחנו לא מאיימים,... אנחנו הפוך, רוצים  -ערבות הדדית בין יהודים" –"הרב יצחק שפירא 

ל ערבות הדדית, רוצים אכפתיות של יהודים אחד מהשני, כשגבעה אחת נהרסת, כל הגבעות , כ

היישובים אמורים לחשוב איך אכפת להם מהמצב הזה. מה הם עושים. לא רק זה, בארץ יש 

יש שכונות יהודיות בתוך ירושלים שהערבים עושים בהן דברים לא נעימים בכלל הרבה בעיות... 

 . כולם צריכים להיות ערבים זה לזה... זוהי ערבות הדדית"ליהודים

 

 [19.5.16]סרטון שהועלה אל הקבוצה ביום 
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"  כבר לא רואים ערבים עם יהודיות ברחוב מחברינו בפסגת זאב נמסר, כי  ישתבח שמו  ." 

 

 [61.5.16]ח' בסיון תש"ע 

 

, ומי ערביי ישראל עושים ככל העולה על רוחםלמה לא לדבר על זה?".  הבעיה היא הערבים,""

 שפועל למען הצביון היהודי מושתק ומורחק מהמקום. 

 

 [69.5.16ון תש"ע ]ט"ו בסי

 

אויבינו "כשנודע ההרכב האנושי של ספינות הטרור נשמעו משמאל ומימין קריאות כנגד 

 . זהו צעד אחד קדימה בכיוון הנכון, אבל רק צעד אחד". ערביי ישראל -הערמומיים

 

 [4.0.16]כ"ב בסיון תש"ע 

 

 בים תושבי הארץ,עם הער במקום להודות בפשטות שיש כאן את העם היהודי, שיש לו בעיה"

מנסים כל הזמן להחביא זאת ולומר שיש לאזרחים בעיה עם פושעים, עם טרוריסטים, ומכאן 

כי אין צד  -הדרך לא ארוכה ללוחמי חירות וחופש. בגלל זה מוכנים לוותר על חיי חיילים יהודים

, בג'נין שני, יש רק כמה בעייתיים והשאר חפים מפשע. בגלל זה שולחים חיילים להתאבד בשכם

איך  -כי אם אני לא מוכן להודות מי האויבוגם במשט האחרון. בגלל זה אי אפשר להיות יעילים, 

 אלחם בו?"

 

 [4.0.16]כ"ב בסיון תש"ע 

 

 "מנשר חדש מחולק בימים אלו לחיילים יהודים:

ה, יש כאן מלחמלא נלחמים עם פיינטבול. מה, השתגענו?  נגד האויב הערבייהודים יודעים לנצח! 

 ...מלחמה! עם מי? בין הערבים ליהודים, בין היהודים לערבים

 אני מסרב!...".  -, לפקודה נגד אחיםהערבים הם האויב -חייל יהודי יודע

 

 [4.0.16]כ"ב בניסן תש"ע 

 

העיקר  -"מסתבר שהערך החשוב ביותר במשטרה )וכנראה גם במערכות אחרות( הוא השקט

, ממילא כידוע הערבים יודעים להיות אלימיםוכיוון ש שיהיה שקט! )ואם תרצו: הכסת"ח(,

 העיקר הוא לרצות אותם כמה שיותר". 

 

 [4.0.16]כ"ב בניסן תש"ע 

 

 -לא להכניס פועלים ערבים. אויבים -"ביישוב מעלה לבונה התקבלה השבוע החלטה ברוב מוחץ

 נוספים".  נבונים . ספרו לנו על ישוביםבחוץ! חזק וברוך
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 [4.0.16ש"ע ]כ"ב בניסן ת

 

עצם זה שהם "חובה להיות עירניים לתופעות כאלו, לא להתעצל ואם יש בעיות עם נהגים ערבים )

 ( להתלונן לאגד...". ערבים זו כמובן בעיה, לא?

 

 [11.0.16]כ"ט בסיוון תש"ע 

 

הנפוצה מאוד בירושלים, כמו גם  התופעה הכאובה"זו איננה הפעם הראשונה בה אנו מדווחים על 

 ...שערבים מעיזים להתרועע עם בנות יהודיותקומות נוספים רבים, במ

בתחילת השבוע )שני(, הלכו שני יהודים שמחים בשכונת גבעת שאול. בשכונה פועל סניף גדול של 

רשת המזון "יש", שמעסיקה פועלים ערבים רבים. עד לתקופה האחרונה, ערבי ששימש כמחסנאי 

יה בקשר זוגי עם אחת הקופאיות היהודיות העובדת במקום. הראשי בסניף "יש" בגבעת שאול, ה

בכניסה ל"יש" הבחינו שני היהודים בצעיר ערבי ונערה יהודיה, המשוחחים ביניהם כזוג 

. היה נראה באופן שלא משתמע לשתי פנים, כי קיים קשר עמוק ביניהם. מיד הוציא אחד חברים

רות, הערבי נעלם בתוך החנות והצעירה החברים את הסלולארי וצילם אותם. תוך שניות ספו

היהודייה מיד אמרה בטרוניה "מה אתם, בן זיקרי?!". מתברר, שמשה בן זיקרי מכיר אותה וכבר 

 .לקשרים מפוקפקים אלוהוציא אותה מקשרים עם ערבים בעבר, אבל הפתיה שוב נפלה 

המתריעות על כך  בליל יום חמישי הודבקו מאות מודעות ענק ברחבי גבעת שאול וקריית משה

שערבים מתרועעים עם בנות ישראל ברחבי ירושלים. כמובן, שמודעות אלו נתלו גם בסמוך לסניף 

"יש" בגבעת שאול...שעות ספורות לאחר הדבקת המודעות, הבחורה היהודייה שתמונה התנוססה 

ה כי לא היא הבטיחבראש חוצות, התקשרה למשה בן זיקרי, והתחננה לפניו שיסירו את המודעה. 

 ". תהיה יותר בקשר עם ערבים, ולדבריה, הבינה את חומרת מעשיה

 ]צילום המודעה:[

ערבי מחזר אחר בת ישראל  רוצה שלנכד שלך יקראו 'אחמד בן שרה'?!"רוצה חתן לבת שלך? 

 ".בסניף "יש" בגבעת שאול

 

 [12.0.16]ה' בתמוז תש"ע 

 

מוכרח להיות שנהג מונית נה/עיר ערבית, "אם יהודי אינו יכול לנסוע בפשיטות בסמטאות שכו

. ללא האיזון הזה היהודים חלשים, היהודים ערבית יחשוש מאוד לנסוע בשכונה יהודית

. להבין את זה כבר לא ערבים בתוכנו זוהי סכנה, סכנה, סכנהמפסידים. נוסחה פשוטה ביותר. 

טוב להסברת הסכנה. מה האין סופית של אזרחי המדינה הנוכרים מסייעת הכי  חוצפתםמסובך, 

יצטרכו לעשות כדי להוכיח שרק פעולות מעשיות שלנו, ישיבו את היהודים למקומם הטבעי והלא 

 מתנצל. גניבות, ניאוף, פיגועים, ובעיקר נגיסה מתמדת בעם היהודי...". 

 

 [12.0.16]ה' בתמוז תש"ע 
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ן ללשכת הגיוס של צה"ל. י. "י., בעל רקורד עשיר בפעילות נגד ערבים בארץ ישראל, קיבל זימו

, צריך לעבור עכשיו לאימונים באויב הערביאינו מבין מדוע אחד כמוהו, שעוסק יום יום במלחמה 

בפיינטבול מול מחבלים. "את זה", הוא אומר, אני משאיר לג'ובניקים מהשייטת, אני עסוק 

 במלחמה אמיתית". 

 

 [12.0.16]ה' בתמוז תש"ע 

 

גיבור השכונה", "פסגת זאב  -וד לחוצים משלטי המרפסת "משה בן זיקרי"...ערביי פסגת זאב מא

. ושהערבים צריכים לחפש מקום אחריהודית,  -יהודית" ועוד(, שמזכירים לתושבים שפסגת זאב

שכבר גרמה למספר משפחות ערביות לעזוב את השכונה ולהפסיק להרגיש בה  -התופעה הזו

עשה: הם התחילו לטפס ולנסות להוריד שלטים כאלו הביאה שניים מהם לעשות מ -כבתוך שלהם

שנתלו במרפסות בתים וברחבי השכונה. שני הערבים גוזלי השלטים זוהו על ידי פעילים חמים 

. המסקנה וסיימו את החוויה באשפוז, אחרי שהחברים הסדירו איתם את הענייניםמהשכונה, 

 אי להתעסק...". היא שמאחורי השלטים עומדים יהודים, ועם יהודים לא כד

 

 [12.0.16]ה' בתמוז תש"ע 

 

, שהוחרם בידי וועד השכונה היהודית בעל חנות ירקות, ערבימפסגת זאב:  משמחים"דיווחים 

. כעת חנות הירקות בבעלות נאלץ למכור את העסק ערב החרם המתמשךבסיוע רבני השכונה, 

 יהודית". 

 

 [12.0.16]ה' בתמוז תש"ע 

 

הציבור  תושב פסגת זאב! האם השכונה שלנו בדרך להפוך לעכו או נצרת עילית? זה בידינו!"

מוזמן לכינוס עם הרב יצחק שליט"א מחבר הספר "תורת המלך" וראש ישיבת "עוד יוסף חי" 

 . 2, בבית הכנסת חב"ד רח' סיירת גולני 19:16ביום שני, כ"ג תמוז, שעה 

 על השכונה )ע"י רכישת דירות(...".  ת ההשתלטות הערביתדברי חיזוק לבלימבכינוס יושמעו 

 

 [1.2.16]י"ט בתמוז תש"ע 

 

תושבי יו"ש כתושבי הנגב  -ערביי הארץ"לפני כעשר שנים פרצה "אינתיפאדת על אקצה"...

 ". פרצו במלחמת טרור רצחנית ופגעו ביהודים ככל יכולתם -והגליל

 

 [1.2.16]י"ט בתמוז תש"ע 
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המתכון כולל רכישת דירות מואצת שליטה בירושלים.  -את הפרק הבא מבשלים הערבים"

מאות  -בשכונות יהודיות ובמרכז העיר; צעירים ערבים רבים במרכזי שכונות, מטרידים בנות

בכל העיר אין להם שום כלים. ההיפך, הם מטפלים במי  ולטפל ברכישת הדירות.בנות כבר נפלו..

זו ממש  -מר לערבי לא לרכוש דירה או להיפגש עם יהודיהאחרי הכל, לושמנסה לעצור אותם.  

 ". גזענות!

 

 [15.2.16]ד' באב תש"ע 

 

. ביום ראשון הקרוב יתקיים כנס הסברה לנשים ולבנות, על ידי כנס נשים להצלת בנות ישראל"

שהיו בקשר עם ארגון להב"ה ועמותת חמלה, הפועלים למניעת התבוללות ולהצלת בנות ישראל 

באולציח  66:66 -14:66.הכנס יתקיים ביום ראשון הקרוב, ז' מנחם אב, בין השעות ..ערבים

 "היכל דוד" ברחוב אהליאב בשכונת רוממה, ירושלים. פרטים נוספים בפרסום המצורף לידיעון". 

 

 [15.2.16]ד' באב תש"ע 

 

 סיפורים מהשטח -"עבודה עברית

 ברכה מגדול הדור

חה במשפט", כך פנה שמואל )שם בדוי, אברך חרדי מבני ברק "כבוד הרב, אני מבקש ברכה להצל

 אל הגר"ת קנייבסקי בעת קבלת הקהל בביתו, בחודש חשון השנה. 

 "על מה יש לך משפט?" התעניין הרב קנייבסקי. 

 "על העסקת ערבים" ענה שמואל. 

 "אז מה אתה רוצה ממני?" ענה לו הגר"ח. 

 "ברכה. להצלחה במשפט" אמר שוב שמואל. 

 -"לא. זה לא מגיע לך. מה, אתה לא יודע שאסור להעסיק ערבים? הם רוצחים! העסקת אותם

 מגיע לך עונש". 

שמואל ניסה שוב את כוחו, "הרב, אני אולי טעיתי, אך עכשיו יש לי משפט ואני מבקש ברכה 

 שאצא זכאי". 

 בבושת פנים".  השיב שוב הגר"ח, ושמואל עזב את ביתו "אני לא מברך מי שמעסיק רוצחים",

 

 [15.2.16]ד' באב תש"ע 

 

נפצע באורח קשה  61סביב סוגיית ההתבוללות בארץ: צעיר ערבי בן  ההתעוררות"במסגרת 

הצעיר היהודי היכה את הערבי לאחר שהערבי ניסה לפתח . 12כשהוכה על ידי צעיר יהודי בן 

החולים רמב"ם בחיפה  קשר עם נערה יהודיה בתחנת דלק בטבריה. הצעיר הפצוע הובהל לבית

 . כשהוא מחוסר הכרה ומונשם"

 

כשמדובר ...  זו ממש גזענות -לומר לערבי לא לרכוש דירה... " -"הערבים מבשלים את ירושלים"

וכשהממסד קורס זה הזמן לציבור לומר את דברו... מה שמאחד  בערבים הממסד פשוט קורס
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לא ערבות הדדית ליהודים בכל מקום בו ביננו איננה השותפות בממסד, שמשותף גם לערבים, א

 הם נפגשים עם גויים.

 

 [61.2.16]סרטון שהועלה אל הקבוצה ביום 

 

 [61.2.16]י"ב באב תש"ע 

 

 סיפורים מהשטח -"עבודה עברית

...לאחר ההעמסה והופתעתי לראות עובד ערבי טריבאחד הימים הגעתי לעסק לקבל סחורה, 

. הוא התפלא ושאל למה, ומעתה דרכינו נפרדותלעבוד איתו, פניתי למנהל ואמרתי לו שהיה נחמד 

והסברתי לו שהגעתי אליו מכיוון שהוא היה 'עבודה עברית' אך כעת אני מבין שהמצב השתנה. 

בעל הבית הצטדק באומרו "כבר חודשים רבים אני מחפש בנרות עובד יהודי, תאמין לי, אין, אני 

ייתה ברירה". "טוב" השבתי לו, "זו החלטתך, אבל לא מוצא, חיפשתי בכל מקום אפשרי. לא ה

בינתיים אני לא הולך לקנות אצלך, ואגב, אני צריך לדווח למוקד והם ימחקו אותך מהרשימות 

 וגם חבריי לא יגיעו לכאן יותר". 

 לאחר ששמע את זה פניו הרצינו והוא ביקש: "תן לי יומיים לפני שאתה מספר לחברים". 

 שאלתי, "הרי כבר חודשיים שאתה מחפש...".  "אבל מה זה יעזור?"

 ". היסטוריה! אין יותר -הערבי -"תשמעאחרי יום וחצי קיבלתי ממנו צלצול לנייד, 

 "מעולה, כבר מחר אני צריך להגיע לקנייה אצלך". 

אנחנו מכירים טוב את המשפט הזה: 'אין יהודים, תאמין לי'. אז זהו, אנחנו לא מאמינים. כשזה 

 כיס פתאום יש יהודים לעבודה. הרבה יהודים. נסו את זה". נגע לו ב

 

 [61.2.16]י"ב באב תש"ע 

 

טוב לערבים. במסגרת המאבק על שמירת חיי היהודים ויהודיות בגוש עציון, הודבקה  -"רמי לוי

מודעה זו בצורה נרחבת ברחבי גוש עציון והר חברון. תושבים מגוש עציון דיווחו לקול היהודי כי 

שבועות הראשונים לפתיחתו מהווה מקום עלייה לרגל לערביי בית לחם, חברון, חלחול, ועוד כבר ב

ועוד, ובעיית התבוללות מתחילה להכות במקום. יומיים לאחר הדבקת השלטים, נצפו עובדיו 

]הערבים כמובן[ של רמי לוי מורידים וקורעים את השלטים, ומה שלא הצליחו ריססו בספריי. 

ובר שראוי להזהיר את רמי לוי, שאם ימשיך להעסיק ערבים אז יצטרך לשלם הקול היהודי ס

להם שעות נוספות גם על קריעת שלטים, משום שנראה שמגמת ההתנגדות לא הולכת להפסיק 

 ..". בזמן הקרוב בע"ה

 

 [62.2.16]י"ח באב תש"ע 

 

 בנווה יעקב. צעיר ערבי הגיע השבוע להסתובב ולהשתעשע"בא להשתעשע ובסוף השתעשעו בו. 

מס' יהודים שמחים הגיעו עם אלות ו"סידרו" לו את  הערבי היה עם תסרוקת וג'ל בשיער.

 "התסרוקת ועוד כמה חלקים בגוף...
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 [62.2.16]י"ח באב תש"ע 

 

למרכז התהלוכה נקלע רכב עם . השבוע התקיימה הכנסת ספר תורה בפסגת זאב. שיתמו כגלגל"

 גלגלים מפונצ'רים...ערבים שנתקעו במקום עם ארבעה 

. התושבים היהודים עלה עשן רב מתוך דירה שלאחרונה נכבשה ע"י ערביםועוד מפסגת זאב. 

 ...". לצערם ש"רק" נזרק רימון עשן לתוך הדירה. לא נוראשקיוו שהדירה נשרפת גילו 

 

 [62.2.16]י"ח באב תש"ע 

 

 "עבודה עברית

ומפאת  עם ערביםנוגע להיטמעות בנות תושבים שלחו למוקד מכתב שהתפרסם בשבות רחל ב

 :חשיבותו ראינו לנכון לפרסמו

 תושבי שבות היקרים

עלה על הפרק וברצוני לפרוש לפניכם עוד הסתכלות שעליה  עניין העסקת הערביםראיתי ששוב 

 אנו לא נותנים את הדעת, או, אולי, מתעלמים בחוסר אונים. 

רבים,  מפילהזאת לחימה שמדי חודש וחודש היום בעולם הערבי הוכרזה אינתיפאדה שקטה. 

 מותירה משפחות מיוסרות, רוצחת נפשות מישראל. 

. זה לא קורה בגלל התאהבות רגעית, "פוקס" או הקשר בין ערבים לבנות יהודיותאני מדברת על 

"פגישה גורלית". יש לכך מטרה ברורה. צעדים מחושבים וגברים ערבים מודרכים לכך. כפי 

 זאת מגפה,המוכתרים בשיחות גילוי לבבות: "לא הצלחנו בנשק, נצליח בנשים". שהתבטא אחד 

 מגפה ממוקדת ומתוכננת ביותר. 

נעלמות בנות מעמינו ונהפכות לנשים עם רעלה, שעוברות  -שלשם ניתנת כניסת ערביםבכל מקום 

 התעללויות איומות, השפלות אכזריות, רצח...". 

 

 [16.9.16]ב' באלול תש"ע 

 

. בעפולה התכנסו מאות צעירים יהודיים שמחים בליל שבת האחרון רה הבאה במצוותעבי"

רכב של   ...כדי להפסיק את תופעת הערבים שמתחילים עם בנות יהודיות המרכז העיר 

באירוע אחר נרגם רכב ובו ארבעה צעירים ערבים. הצעירים  ערבים נרגם והנהג נפצע בראשו.

 . "יצאו מהאוטו ואחד מהם נדקר

 

 [10.2.16]ח' בתשרי תשע"א 

 

"אנשי הגבעות מוסרים כי עונת המסיק החלה בשעה טובה. כרגיל בכל שנה בתקופה זו מצטרפים 

כל מיני יועצים ומסיתים שונים אשר לא שמן הזית עומד נגד עיניהם וכל  האויבים הערביםאל 

 רצונם לכתוב את העם היהודי עד דק...". 

 

 [66.2.16]י"ד בתשרי תשע"א 
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ישבו בכיכר  שני צעירים ערבים"אושפיזין אחרי סוכות. בשבת קודש האחרונה )פרשת בראשית( 

בהשראת ה"אושפיזין", הגיעו השניים . וניסו להתחיל עם בנות ישראלהרובע היהודי בירושלים, 

 ". בסופו של יום לאשפוז בבית החולים

 

 [2.16.16]כ"ט בתשרי תשע"א 

 

בין השעות  19.2.16הכנס יתקיים בעז"ה ביום ראשון, ז' באב  ישראל! להציל את בנות"המשימה: 

 ירושלים... 14באולם "היכל דוד" רחוב אהליאב  14:66-66:66

זה מספר שנים שאנו בארגון להב"ה ובעמותת "חמלה" עוסקים בהצלת בנות יהודיות שהיו בקשר 

בי התעוררות לציבור הרחב. . על מנת לתת מענה לתופעת ההתבוללות אנו עורכים ערעם ערבים

, הבאות ממשפחות טובות מהמגזר הדתי לאומי והחרדי, ומכל אזורי לתדהמתנו, גם בנות טובות

קושרות הארץ: מטבריה, צפת, אלעד, ביתר, באר שבע, קריית גת ואשקלון, מבנימין והשומרון, 

 ". קשרים עם ערבים...

 

 [2.16.16]כ"ט בתשרי תשע"א 

 

וסלו בתשס"א", נזכר שמוליק אשכנזי, יושב ראש מזכירות שבות רחל, ""עם פרוץ מלחמת א

היה ברור לנו שלא ניתן פרנסה לאויבים שלנו . הוחלט כי מעתה והלאה לא יעבדו ערבים ביישוב"

 ". בשעה שהללו נלחמים בנו

 

 [15.16.16]ז' בחשון תשע"א 

 

'( הכרוכים במתן פרנסה . מעבר לאיסורים ההלכתיים )'לא תחנםעבודה ערבית עולה ביוקר"

)ומאידך, המצווה במתן פרנסה ליהודים(, הדבר מהווה גם רכיב משמעותי בסכנת  לאויב הערבי

 ...". ונישואיהן עם ערביםהתבוללות של בנות ישראל 

 

 [15.16.16]ז' בחשון תשע"א 

 

מכל  משתקעים בצפת ומשנים את פניה. העיר השלווה מתעוררת: לראשונה, רבנים אלפי ערבים"

 לעצירת הסחף...המגזרים והעדות מתייצבים 

מהגרות לתוככי השכונות,  ערביותמאות משפחות  -כמו בתסריט קבוע המוכר מערים אחרות

, והתושבים היהודים חוששים, ונוטשים את ערביותדירה ועוד דירה נרכשות בידי משפחות 

 הבניין...
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הזרמים התייעצות דחופה, ובסופה הוחלט , קיימו רבני העיר מכלל בשל חומרת התופעה ומימדיה

לחדש את החרם. בקול הקורא שיצא מחדש נכתב "המשכיר או המוכר בית..גורם רעות ומחטיא 

עוד נאמר, כי המשכיר או את הרבים בנישואי תערובת, בין אדם לחברו ובין אדם למקום". 

ו ומכיריו להתרות בו, ואף המוכר נכס לערבי ראוי להיות בנידוי על פי דין תורה, ולכן על שכני

 לנתק קשרים חברתיים ומסחריים עמו..."

 

 [61.16.16]י"ג בחשון תשע"א 

 

"'נוהל פסגת זאב בבת ים. נגע ההתבוללות מכה גם בעיר בת ים. ממש כמו בפסגת זאב, בצפת 

 , ומחללים את קדושת ישראל...". ערבים עושים כבתוך שלהם -ובנצרת

 

 [61.16.16]י"ג בחשון תשע"א 

 

"תושבים בבת ים התוודעו לסכנת הטמיעה בעירם והחליטו להיאבק על זהותה היהודית של 

 העיר...

היא לא משהו חדש", מספר אשר וודקה מקהילת  שערבים מסתובבים עם יהודיות"המציאות 

"אורות ישראל" בעיר. "מה שחדש הוא שהתופעה הזו זוחלת לתוככי השכונות עצמן, קרי, 

המודעות של לצערנו, מיפו וממקומות אחרים עוברות לשכונות היהודיות.  משפחות ערביות

נמוכה מאוד. מעבר לסכנה  -לסכנה הרוחנית הכרוכה בדברהציבור היהודי, כולל דתיים וחרדים, 

 ". החדירה הערבית לבת יםהרוחנית, יש נתונים של עלייה בפשיעה ובסחר בסמים בעקבות 

 

 [69.16.16]כ' בחשון תשע"א 

 

והפעם, במקום מאמר, מובא בפניכם מכתבו של יהושע הס לרב שמואל אליהו שליט"א, רבה של "

 ...". שמכריז בפה מלא כי אסור להשכיר ולמכור בתים לערבים בארץ הקודשהעיר צפת, 

 

 [19.11.16]י"א בכסלו תשע"א 

 

"חם בטבריה. מנהל מחלקת הכשרות במועצה הדתית טבריה קורא להחרים את העסקים 

הערביים. במכתב שפרסם השבוע קרא הרב שלאר לא לקנות מרוכלים הערבים כיוון שהם 

 ". יישר כוח להתעוררות הצפוניתשוברים את השוק וגוזלים את פרנסתם של הסוחרים היהודים. 

 

 [60.11.16]י"ט בכסלו תשע"א 

 

 "...בהצלת פסגת זאב מההשתלטות הערבית""השגנו פריצת דרך 
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מסכימים להתמודד עם העובדה שיש פה מלחמה על הזהות היהודית, משום "רשויות החוק לא 

שזה מהווה גזענות כביכול. אפילו עם הבעיות הפליליות המשטרה לא מוכנה להתמודד ולכן 

אך לא נותנים את הדין",  -גונבים, מטרידים, הורסים -הערבים עושים ככל העולה על רוחם

 אומרים הפעילים...". 

 

 ללא תאריך מדויק[ -6616 ]תשע"א, דצמבר

 

"...כאשר ערבים בכל רחבי הארץ מציתים שריפות, זה לא גל שמימי. זה גם לא אירוע פלילי...זה 

טרור. אולי סוג חדש של טרור, אבל טרור לכל דבר...ההודאה שמדובר בפיגוע לאומני כמוה 

ייה עוינת, שהאוכלוסיה הערבית בגליל, וממילא בשאר חלקי הארץ, היא אוכלוסכהודאה 

 ". אוכלוסיית אויב...

 

 ללא תאריך מדויק[ -6616]תשע"א, דצמבר 

 

 

מספר יהודים שמחים הגיעו ביום שישי שעבר למעיין יוסף  ? -בשומרון משכירים דירות לערבים"

שנכנסו לגור ב"לבנים", מבנים ישנים  וגילו שלוש משפחות של ערביםשמתחת הר ברכה 

גרמו החברים לערבים להבין ודברים עם חיילים שהגיעו למקום הסמוכים למעיין. לאחר דין 

 ". שהם לא רצויים והם נמלטו מהמקום

 

 [16.16.16]ה' בטבת תשע"א  

 

מרכז מידע בו ניתן לדווח על השכרת או מכירת בתים "ארגון להב"ה פתח בשבועות האחרונים 

חד נילחם למניעת התבוללות בי  כדי למנוע את האסון."אנחנו נאמת את המידע ונפעל  לערבים.

 בארץ ישראל". כך מסביר הפתיח של התא הקולי...

ב"ה מאז שמרכז המידע נפתח הגיעו מקרים רבים, שנכנסו לתהליך בדיקה. בינתיים הצלחנו 

 לסכל בסייעתא דשמייא שתי מכירות בתים בלוד ובאשדוד". 

 

 [61.16.16]י"ד בטבת תשע"א 

 

גות החלו להעסיק לפני מספר שבועות ערבים. בעקבות לחץ בתחנת הדלק בפס -"עבודה עברית

 ". של תושבים רבים מהאזור חזרה התחנה לעבודה עברית

 

 [61.16.16]י"ד בטבת תשע"א 

 

 "עשרות רבניות נגד התבוללות: פונות לראשונה לבנות ישראל.
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כיר או מספר שבועות לאחר מכתב הרבנים )שנחשף לראשונה בקול היהודי( שפסקו כי אין להש

והפעם מעבר למחיצה.  -למכור דירות לנכרים בארץ ישראל, יוצא היום )שלישי( מכתב נוסף

לא לעבוד , קוראות לבנות ישראל שלא 'לצאת' עם גוייםכשלושים רבניות חתמו על מכתב בו הן 

 ". במקום בו עובדים ערבים, ולא לעשות שירות לאומי יחד עם ערבים

 

 [62.16.16]כ' בטבת תשע"א 

 

"השבוע הורשעה אלישבע פדרמן בעבירות של הסתה לגזענות, לטרור ורצח ועוד. כל זאת בשל 

 ראיונות שנתנה לטלוויזיה בהם אמרה בין השאר כדלקמן: 

"בהיות הרחוב הערבי כולו תומך במעשי התאבדות, הרי שכולם שותפים לעניין הזה, ואם לא 

כשהם חיים, יש להוריד עליהם מטוסים יימלאו אחר האולטימטומים לצאת מפה, על רכושם, 

ולהפציץ אותם ולשמור על הארץ שלנו...הרב כהנא צדק. הערבים הם עם אויב ולכן יש להוציא לא 

רק את אלה שעושים מעשה אלא גם את התומכים בהם...מי שסבור שניתן לדבר איתם הרי זה 

 נורא ומעוות וחולני, שכן איך אפשר לדבר עם החיות הללו"...

ר ההרשעה והקנס שהושת עליה, פתחו מקורבי משפחת פדרמן ב"מבצע שקל לפדרמן", בו לאח

 עם אלישבע.  כאות הזדהותהציבור מוזמן להעביר למשפחה שקל אחד )או יותר( 

"אנחנו בטוחים שישנם הרבה מאוד יהודים שמזדהים עם דבריה של אלישבע. השקל הקטן שכל 

 מעשי".  אחד נותן מבטא את ההזדהות הזו באופן

. או 89199הכתובת למלשוח הכסף: אלישבע פדרמן, שכונת אברהם אבינו. קריית ארבע חברון 

. 787סניף מס'  -סניף: גבעת אורנים ירושלים 19בנק מס'  -להפקדה בחשבון בנק: בנק לאומי

 ". 011155179מס' חשבון: 

 

 [62.16.16]כ' בטבת תשע"א 

 

ו עשרות רבנים כי אין להשכיר או למכור דירות לנכרים, "בעקבות מכתב הרבנים האחרון, בו פסק

 עלה שוב לדיון ציבורי...".  היחס לאויב הערבינושא 

 

 [1.1.11]כ"ז בטבת תשע"א 

 

הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת כסא רחמים, נחקר בשבוע שעבר בחשד  -אויבים לא מפרנסים"

ערבים לאחר פיגוע הטרקטור. להסתה. זאת בעקבות חתימתו על עצומה הקוראת שלא להעסיק 

 הרב אמר לחוקריו שהוא איננו חוזר בו ואכן אסור לפרנס את אויבינו". 

 

 [1.1.11]כ"ז בטבת תשע"א 
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בתלמוד תורה שבישוב מכמש נערכה בשבוע שעבר מסיבת סיום  -תינוקות של בית רבן בזכות"

נות להם בתור פרס לרגל ספר שופטים לתלמידי כיתה ג'. הרב הודיע לתלמידים שהוא מתכנן לק

פיצה בחנות "רמי לוי" שבשער בנימין. כששמעו זאת הילדים החלו להשמיע בכתה  -סיום הספר

למשמע הדברים, "הרב! לא רוצים פיצה מרמי לוי! עובדים שם ערבים!".  קול זעקה ומחאה

ום אך החליט הרב לקנות פיצה בפיצרייה שבמכמש, שם הפיצה אמנם יקרה יותר אך עובדים במק

 ורק יהודים". 

 

 [11.1.11]ח' בשבט תשע"א 

 

 "...המלחמה האמיתית בבית"הרב יצחק שפירא פונה לחיילים: "

 נפלו ברשתם " נכתב בכרוז. "כתוצאה מכך למעלה ממאה בנותהערבים הרגישו מלכי השכונה"

 ואף עברו להתגורר בכפרים ערבים. נערות קטינות פותו ואף נאנסו". 

 

 [10.1.11"א ]י"א בשבט תשע

 

אין לגיטימציה ציבורית למי שמכניס את "...האם נצליח להעמיד קריאה ברורה, חד משמעית: 

 ". האויב אלינו הביתה? זה התפקיד שלנו, של הציבור, בסוגיה הזו

 

 [10.1.11]י"א בשבט תשע"א 

 

נה, לשכו ההגירה הערבית המואצתתושבי יעקב מתופעת  סובלים"בדומה למתרחש בפסגת זאב, 

 מהטרדת ופיתוי בנות צעירות על ידי ערבים...". 

 

 [10.1.11]י"א בשבט תשע"א 

 

לפתע הבחין בחור יהודי הלך בשבת האחרונה בדרכו לכותל המערבי.  -סוף עונת התפוזים"

 במספר ערבים המטרידים בנות יהודיות. הבחור זרק לעברם תפוזים שמצא על הרצפה

 ת לפחות עם תפוז פתוח...(...)מתפללים סיפרו על פגיעת ראש אח

. במודעות בשכונות החרדיות הופצו השבוע מודעות הקוראות שלא להעסיק ערבים -הצילו!!!

 "הצילו!!! די להטרדת בנותינו וילדינו"... -נכתב בין היתר

אלחי קדוש תושב פסגת זאב פוטר מעבודתו כמאבטח בסניף רמי לוי לאחר שדיווח על  -רמי לוי

התערבות הקול היהודי הביאה להחזרתו המחזרים אחרי עובדות יהודיות בסניף.  פועלים ערבים

כמו גם להבהרה של רמי לוי על כך שתפקיד המאבטח למנוע הטרדות בנות יהודיות בידי  לעבודה

 ערבים". 

 

 [11.1.11]כ"ו בשבט תשע"א 
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תפתחה בין במהלך קטטה שה נדקר למוות ערבי וחברו נפצעביום חמישי בלילה  -עת למות"

 יהודים לערבים במרכז העיר בירושלים...

הושלכו אבנים לעבר מכוניות של ערבים בציר גלעד בלילה שבין ראשון לשני  -עת לנפץ

 ".  שבשומרון

 

 [10.6.11]י"ג באדר א' תשע"א 

 

 ליהודים בלבד".  -"רמי לוי לקול היהודי: "הדירות בנוף ציון

מצהיר היום )שני( רמי לוי "בשכונת נוף ציון תימכרנה  בניגוד להתנהלותו ברשת המזון המהיר

זאת לאחר שיהושע הס, מתנועת 'דרך חיים', מתח בטורו השבועי הדירות ליהודים בלבד". 

 ". ביקורת נוקבת על התנהלותו של רמי לוי בהעסקת ערבים ברשת המרכולים

 

 [65.1.11]כ' בשבט תשע"א 

 

 'תעודת כשרות' לעבודה עברית -"ארגון להב"ה יוצא בקמפיין לבתי עסק

ארגון להב"ה, הפועל להצלת בנות יהודיות מכפרים ערבים, יוצא הבוקר בקמפיין לעידוד עבודה 

עברית בבתי עסק ובחנויות, באמצעות חלוקת 'תעודת כשרות' לבעלי עסק בהם עובדים יהודים 

 בלבד...

מת גם ככה בין רשתות המזון בדרך זו מקווים בלהב"ה להוסיף פן נוסף לתחרות העסקית הקיי

 וממילא גם את תופעת ההתבוללות".  על מנת לצמצם את העסקת הערביםהגדולות, 

 

 [65.1.11]כ' בשבט תשע"א 

 

במוצאי שבת האחרונה הסתובב במרכז הבילוי בשכונת תלפיות בירושלים  -ערבי ויהודיה? בעיה"

מקום ואיים עליו עם סכין. תושב . לטענתו צעיר יהודי הגיע לעם בחורה יהודיה צעיר ערבי

 ירושלים נעצר בחשד לאיום אך שוחרר לאחר שלא נמצאו ראיות נגדו...

נוקבו השבוע מספר צמיגי מכוניות של ערבים בפסגת זאב ונווה יעקב  -יהודים בואו ננצח

 . התושבים מבטיחים כי הפעילות למען פסגת זאב יהודית תימשך". שמסתובבים בשכונה

 

 [61.1.11א' תשע"א  ]י"ח באדר

 

...במאבק בגבעות חדירה ערבית הפועלת בכל הדרכים להשתלטות ולטמיעה"יש תהליך מואץ של 

החלק היותר קשה וחשוב הוא מול הערבי יהודה ושומרון הוא רק חלק מהמלחמה הזו, אבל 

 שאינו נראה כאויב, מתחנחן ומתייפה אבל מטרתו זהה לאויב הגלוי...

שהוא יושב מדינת ישראל של היום מסרבת להכיר בכך  -?מי הוא האויב שלנו

  למיעוט הערבי בחי בתוכנו כאויב.ומתכחשת  בעוז במה שנוגע בתוכנו...
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: פיתוי בנות, רכישת והם משתמשים בכלים של שלום כדי להילחם גם הערבים קלטו את המסר,

ה כמובן, גיבוי של פעולות דירות, השתלטות על חנויות ומרכזי בילוי, הכל חוקי ושליו. וסביב ז

 עברייניות רבות...". 

 

 [69.1.11]כ"ד באדר א' תשע"א 

 

"המספרים הגבוהים שהושמעו בשיחת הטלפון שקיימנו עם נדב זעפרני, של בנות יהודיות 

בעיר אשקלון, היו נשמעים מעט מופרכים. הסיור בשטח גילה  קשרי זוגיות עם ערביםהמנהלות 

 ...". עוד יותר עגומה מציאות

 

 [2.1.11]א' באדר ב' תשע"א 

 

יש לנו כאן עסק עם "והעיקר, במציאות שלנו כיום לא מספיק למצוא את הרוצחים ולחסל אותם. 

. וכמו אוכלוסיה שלמה הנלחמת בנו, אוכלוסיה השולחת, מגדלת, מעודדת ומחפה על הרוצחים

יו לבצע למשל את ההצעה כך צריך להיות מובן מאל -שמובן מאליו שצריך להרוג את הרוצחים

 יצאו מרצחים שוב ושוב.  למחוק את הכפר ממנוהפשוטה 

אלא לראות צריך להילחם. לא רק לבנות. להילחם לא רק במי שעכשיו פגע בך,   -מול מלחמה

 ". נכוחה את האויב הערבי שנגדנו

 

 [11.1.11]ז' באדר ב' תשע"א 

  

על פי הדיווח  שני ערבים שהסתובבו בשכונה."בשכונת גבעת שאול בירושלים הוכו בידי יהודים 

 ". שהגיע לקול היהודי, הפעולה נועדה להורדת הבטחון העצמי של הערבים בירושלים

 

 [61.1.11]י"ח באדר ב' תשע"א 

 

אתמול הציגו בכלי התקשורת סרטון בו רואים ערבי נכנס לשטח פרטי בשעה לא מקובלת, ומקבל 

זעזוע עמוק, מהאלימות וההשפלה הלא ראויות. זאת אפילו דלי צבע על הראש. הסרטון הוצג ב

בו שרויים תושבי שכונות התפר בירושלים, משם הגיע הסרטון לפי  המצב הקשהבלי להסתיר את 

כאשר ערבים המסתובבים בשכונות פוגעים בבנות יהודיות ומייצרים אווירה עוינת , 16ערוץ 

 הק". בשכונות שהיו בעלות צביון יהודי מובליהודים 

 

 [61.1.11]י"ח באדר ב' תשע"א 

 

רבי שהטריד יהודיה בשכונת גאולה ביום ראשון בערב ע -1 -"הכזונה יעשה את אחותנו""

 בירושלים חטף מכות נמרצות בכל חלקי גופו ופונה לבית החולים...
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השבוע ברח' כנפי נשרים בירושלים בכניסה לחנות רמי לוי,  -2-"הכזונה יעשה את אחותנו"

. לקול היהודי נמסר בערבי שיושב בתחנת אוטובוס ומטריד בת ישראלינו מספר עוברי אורח הבח

 ". אחד מעוברי האורח בעט לערבי במקום רגיש מה שגרם לערבי להימלט מהמקוםכי 

 

 [11.1.11]כ"ה באדר ב' תשע"א 

 

 

ף בסני עובדים ערביםלאחרונה פיטרה רשת 'כמעט חינם' עשרים  -לא מעסיקים אויבים"

 מודיעין...". 

 

 [11.1.11]כ"ה באדר ב' תשע"א 

 

ככל  -תושבים הכו ערבי והשפריצו עליו גז מדמיע. הסיבהבבוקר השבת בחברון  -מי מפחד !?"

 ". במקום שהיהודים יפחדו מהערבים שיפול פחד היהודים עליהם -הנראה

 

 [2.4.11]י' בניסן תשע"א 

 

תופעה של ערבים המסתובבים בשכונה נה "בשכונת מקור ברוך בירושלים מתגברת לאחרו

 ". ומטרידים בנות יהודיות

 

 [69.4.11]כ"ד בניסן תשע"א 

 

 שהתקרב לגבעות שילה הוכה ואחת מכבשותיו נשחטה...".  ערבי רועה -כי אין מרעה לצאן"

 

 [5.5.11]א' באייר תשע"א 

 

ב פועלי ניקיון ערבים. ביום ראשון האחרון נוקבו צמיגיו של רכ -"שכונת קריית משה בירושלים

שבוע שעבר ביום שני אלמונים ריססו גז מדמיע על ערביות בשכונה והיכו אותן ובאותו יום רכב 

ערבי שחנה בשכונה התפנצ'ר וכשהערבים חיכו לגרר קיבלו דליי מים על ראשם. ביום חמישי 

 ...". שוב ערביה קיבלה שפריץ של גז מדמיע

 

 [19.5.11]ט"ו באייר תשע"א 

 

טענה כי  15-שבוע שעבר נעצר יהודי תושב חולון לאחר שבתו בת ה -"חוסך שבטו שונא בנו""

האב אמר כי מוטב איים להכותה. הלה איים על בתו כי התחילה להסתובב עם ערבים מיפו. 

 ". להכות את הבת מאשר למוסרה לערבי

 

 [6.0.11]כ"ט באייר תשע"א 
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רועה צאן ערבי התקרב ביום חמישי שעבר לישוב  -""מאחר אלות הביאו לרעות בשדה נחלתו"

. הערבי פונה לבית החולים יצהר. תושבי המקום ירדו לכיוונו והכו אותו באלות בכל חלקי גופו

 ריפידא בשכם כשהוא סובל מדימומים בראשו ובכל חלקי גופו.

מספר  . בתחילההוכו מספר ערבים ברובע היהודי בירושליםבמהלך שבת שעברה  -הרובע היהודי

שני נערים ערבים שניסו לתקוף את היהודים הוכו באזור, ולאחר מכן  יהודים תקפו ערבייה

חבורה נוספת של ערבים שהגיעו לרובע היהודי ולאחר כל זאת  בשרשראות ברזל וברחו מהמקום

 .ברחו עוד בטרם יוכו

יגים של רכבים נוקבו עשרות צמבשכונת שמעון הצדיק בירושלים  -שמעון הצדיק לא רוצה ערבים

הרכב נרגם באבנים, ע. ביום שלישי נכנס רכב ערבי למתחם קבר שמואל הנביא. ערבים השבו

 .". שמשות הרכב נופצו בידי מספר יהודים אלמונים

 

 [6.0.11]כ"ט באייר תשע"א  

 

ערבי העובד כסגן מנהל סופר ברחוב מלכי ישראל  -"בבית ישראל מעסיקים רק איש ישראל

, מה שגם לעובדים בירושלים שנהג להטריד בנות יהודיות במהלך העבודה בשכונת גאולה

הוכה באלות ואגרופים לפני כשלושה שבועות ע"י קבוצת יהודים הערבים האחרים לעשות זאת, 

אותו ערבי לא חזר יותר לעבודה והטרדת הבנות בשכונה . מהשכונה שחיכו לו בדרכו לעבודה

 שיו רק יהודים אולי מעכשיו יתחילו להעסיק?...ירדה פלאים...אם לא העסיקו עד עכ

שאינם 'יהודים שמחים' שהחליטו  46-לפני כחודשיים התארגנה קבוצה של כ -פסגת זאב יהודית

הקבוצה חיפשה באזור הקניון בפסגת זאב ערבים המטרידים . מבליגים על הפקרות בנות ישראל

 פצעו קל...את בנות ישראל. שלושה ערבים 'נקלעו' למקום והוכו ונ

ביום שני בלילה עבר ערבי שיכור ברובע היהודי בירושלים וביקש מהעוברים  -יש תעודה מזהה?

כמה יהודים שמחים שהגיעו למקום סירבו להביא לו תעודת זהות אך ושבים תעודות זהות. 

 ". "התנדבו" ופתחו לו את הראש עם חגורה...

 

 [2.0.11]ז' בסיון תשע"א 

 

. ובו זוג ערבים שהגיעו "לטייל" ביערלפני כשבועיים הגיע ליער בת עין רכב  -"התבודדות בבת עין

מספר תושבים מהישוב הגיעו למקום, ניפצו את שמשות הרכב, היכו את הנהג וסילקו את הזוג 

 המאוכזב מהאזור...

צעירים ביום שלישי עבר רכב ערבי ע"י הטרמפיאדה בצומת גוש עציון.  -בנות ישראל אינם הפקר

רבים שנסעו ברכב שרקו לעבר בנות יהודיות שעברו בטרמפיאדה. יהודי שעמד בטרמפיאדה ע

 )חשב ששרקו לו, אולי?( זרק אבן לעבר הרכב הערבי. שמשתו של הרכב נפגעה והרכב ברח...

ביום שלישי התפנצ'ר רכב של פועלים ערבים שחנה בכניסה לאלון שבות  –איפה האויר? 

 ". ם צאו מארצנו" הודבק על הרכבוסטיקר עם הכתובית "ערבי

 

 [10.0.11]י"ד בסיון תשע"א 
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בשבת שעברה שיחקו ערבים במגרש ברובע היהודי בירושלים. יהודים הגיעו  -"מגרש שמגרש

לאחר שהערבים סירבו הושפרץ עליהם גז למקום ודרשו מהם להתפנות )נשמע כמו פינוי מאחז(. 

 מדמיע ושניים נפצעו בראשם...

 ביום שישי שעבר הושלך בקבוק זכוכית לעבר ערבים סמוך לשער שכם בירושלים. -קשר פשוט

האם רק נזכיר שביום ראשון שעבר יהודי נפצע סמוך לשער שכם מאבנים שהשליכו עליו ערבים. 

 יש קשר בין המקרים? )על זה נאמר "קשירת קשר לביצוע פשע"...

ים ערבי בנתניה כשהוא פצוע מדקירת לפני כשבועיים נמצא פועל בני -לא יתחילו עם אחותי

לאחר מספר ימים נעצר תושב העיר. בחקירה הודה היהודי כי דקר את הערבי ואמר:  סכין.

 "הערבי התחיל עם אחותי ולכן דקרתי אותו"". 

  

 [16.0.11]כ"ח בסיון תשע"א 

 

ת משה פועלים  ערבים העובדים באתר בניה במרכז קרי -בקרית משה, יהודים הם בעלי הבית"

בירושלים רגילים להטריד במחוות גסות לעבר תושבות השכונה, ואף תקפו יהודי שהעיר להם על 

ביום ראשון נוקבו ארבעת צמיגיו של רכב השייך לפועלים ערבים בסמוך לאתר הבניה, כך. 

 ". שמשת הרכב נופצה אף היא

 

 [14.2.11]י"ב בתמוז תשע"א 

 

מגיע מדי יום ביומו ומתחיל עם בנות יהודיות ביבנה.  רכב ובו ערבים -לא יתחילו עם אחותי"

 ביום שני בערב הסיפור נגמר אחרת. 

נרגם באבנים על ידי יהודים מקומיים ושמשתו הרכב הגיע כהרגלו לרח' הערבה ביבנה ושם 

 ". הקדמית נופצה. בנוסף הוכה נהג הרכב באגרופיו ובפניו...

 

 [61.2.11]י"ט תמוז תשע"א 

 

מספר יהודים בשבת יצאו שני ערבים לסיבוב הטרדות במרכז העיר צפת.  -1 ו ננצח!יהודים בוא"

 באו לנצח ולגרש את האויב המטריד...

פניו של הערבי רוססו ערבי ניסה ביום ראשון למכור בסחורה במחלף לטרון.  -מי קונה מערבים?

 בגז מדמיע וסחורתו פוזרה ע"י יהודים ששומרים על "לטרון יהודית"". 

...השבוע שגם הם רוצים לנצחהיהודים בהוד השרון החליטו, ככל הנראה,  -6 הודים בואו ננצח!י

ביום חמישי התרחש מחזה קצת חריג לעיני התושבים. צעיר ערבי שנסע ברכבו החל לשרוק לכיוון 

צעירה יהודיה שהסתובבה ברחוב. היהודיה לא הגיבה והערבי עצר את רכבו ודחף לידה בכוח פתק 

יהודים תושבי העיר, שכאמור החליטו שרוצים הם לנצח, תפסו את ספר הטלפון שלו. עם מ

 ". גוף והכו אותו. הערבי נמלט מהמקום-הערבי, הפשיטו אותו חצי

 

 [62.2.11]כ"ו בתמוז תשע"א 
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שכונת בית ישראל בירושלים, במקום הזה מוטרדות יום ביומו  -הכזונה יעשה את אחותנו!?"

ביום שישי שעבר עבר ערבי בשכונה והדביק לים ערבים העובדים בשכונה. יהודיות בידי פוע

 מודעות. צמיגי הקטנוע בו נסע נוקבו ודלי הדבק שלו נשפך...

בצומת גוש עציון נמצאת  -'רמי לוי שיווק השיקמה' רוצה שלנכד שלך יקראו אחמד בן שרה?

נוקבו צמיגי רכבו של פועל ערבי ביום שלישי המכולת של רמי לוי. אבל לא, כאן זה לא פרסומת. 

 ". במכולת לאחר שיצר קשר עם קופאית יהודיה

 

 [4.9.11]ד' באב תשע"א 

 

מאיימים במעשי אלימות. הדרך הפשוטה ביותר היא להילחם בהם בתוקף,  הערבים הרשעים"...

להבין שהאלימות לא משתלמת. במקום זה בוחרים אנשי השב"כ  לאוכלוסיה העוינת הזוולגרום 

 והמערכת הצבאית להכביד את ידם על היהודים שמתגוננים מפני הערבים...". 

 

 [4.9.11]ד' באב תשע"א 

 

נרגמה מונית ערבית שנסעה בצומת כפר עציון ביום ראשון בצהריים  -כי רצו עבדייך את אבניה"

 באבנים...

עלים ערבים ביום ראשון אחר הצהריים הטרידו פו -גם ביד בנימין לא שווה להטריד יהודיות

העובדים ביד בנימין מספר בנות יהודיות שעברו בסמוך לאתר בנייה בישוב. התגובה לא איחרה 

מספר יהודים תושבי המקום הגיעו למקום, בקבוקי זכוכית נזרקו לעבר הפועלים, צמיג לבוא. 

 ". הובער וכתובות נגד ערבים רוססו על גדר האתר, המנוהל על ידי קבלן ערבי...

 [11.9.11ב תשע"א ]י"א בא

 

"תושבי השכונות היהודיות בצפון ירושלים לא זוכים ליחסי שכנות טובה עם תושבי השכונות 

גניבות, הטרדות וידויי אבנים מצד הערבים הם דבר מוכר וידוע, ויש הערביות הסמוכות. 

 ". שיאמרו שגרתי...

 

 [19.9.11]י"ח באב תשע"א 

 

ביום שבת קודש עלו מספר ערבים עם עדר כבשים  י?מה עושה ילד ערבי סמוך לישוב יהוד"

מהכפר מוכמוס אל עבר רמת מגרון, מאחז הסמוך לישוב מגרון שבבנימין. הערבים הגיעו לשרידי 

הבית שהוצת בידי ערבים מאותו כפר בשבוע שעבר והחלו להסתובב במקום. תושבי המקום רצו 

וילד כבן עשר שהוכה בידי טה לקראתם. הערבים ברחו אך השאירו מאחוריהם כבשה שחו

. כוח צה"ל שהגיע למקום לקח את הילד הערבי לבית החולים כשהוא התושבים בצורה קשה

 סובל מחבלות בכל חלקי גופו...". 

 

 [65.9.11]כ"ה באב תשע"א 
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שניסו להצית בית ביום רביעי שעבר נעצרו שני יהודים תושבי אופקים בחשד  -אופקים יהודית"

 ...". ורר בעיר אשר בני ביתו מטרידים בנות יהודיותשל ערבי המתג

 

 [1.2.11]ב' באלול תשע"א 

 

ביום ראשון עמד יהודי בטרמפיאדה בצומת שילת וחיכה לטרמפ. הטרמפ הגיע  ?-מי בעל הבית"

והוא עלה. ערבי שעמד בסמוך החליט כי יהודים הם לא בעלי הבית ודחף את היהודי הטרמפיסט. 

מקום וראה את המתרחש וככל הנראה חשב כי יהודים הם בעלי הבית של יהודי נוסף שהיה ב

 ".ארץ ישראל, ניגש אל הערבי והשפריץ על פניו גז מדמיע

 

 [15.2.11]ט"ז באלול תשע"א 

 

 לא רק לבנות.  -"תשובה יהודית הולמת

שוב ושוב מנסים לומר לציבור הכואב והזועם שהתגובה האמיתית לפיגוע היא לבנות ולבנות 

ולבנות. ולמי שעדיין לא השתכנע, מפריחים סיסמאות על "תשובה הולמת". סליחה טעות. טעות 

 מסוכנת!...

יש לנו כאן עסק עם אוכלוסיה במציאות של כיום לא מספיק למצוא את הרוצחים ולחסל אותם. 

. וכמו שמובן שלמה הנלחמת בנו, אוכלוסיה השולחת, מגדלת, מעודדת ומחפה על הרוצחים

כך צריך להיות מובן מאליו לבצע למשל את ההצעה הפשוטה  -שצריך להרוג את הרוצחים מאליו

צריך להילחם. לא רק לבנות.  -למחוק את הכפר ממנו יצאו מרצחים שוב ושוב. מול מלחמה

 להילחם לא רק במי שעכשיו פגע בך, אלא לראות נכוחה את האויב הערבי שנגדנו...

 הודית כראוי בלי להילחם באויב הערבי...אי אפשר לבנות את ההתיישבות הי

 תשובה לרצח היא נקמה, פעולות תגמול והרתעה. תשובה לרצח היא גירוש האויב...". 

 

 [15.2.11]ט"ז באלול תשע"א 

 

 הצעה לתוכנית מעשית... לאויב?"כיצד יש להתייחס 

היא חפה מפשע בניגוד למקובל היום, שכביכול האוכלוסייה הערבית הכללית  -א. הגדרת האויב

 והעימות שלנו הוא מול קבוצות מוגדרות ופרטים בודדים, חובה להגדיר אחרת את האויב. 

. אם העם או האויב הוא העם שמתוכו ומכוחו יוצאים יחידים לבצע פעולות לוחמניות נגדנו

הנהגתם מעוניינים להצטייר כלא קשורים ללחימה, עליהם להוכיח זאת במעשים ולפעול 

הסגיר את המפגעים לידינו. כל התנהלות אחרת היא בעצם תמיכה בלחימה בנו, ועל כן אקטיבית ל

  את כלל האוכלוסיה אל תחת ההגדרה "אויב". מול אויב, כידוע, נלחמים...".היא מכניסה 

 

 [1.11.11]ו' בחשון תשע"ב 
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רירה, "אתמול נתקע לי הרכב במרכז ירושלים ונאלצתי להזמין גרירה...התקשרתי לחברת הג

שמעתי בקולו וביקשתי להזמין גרר שייקח את הרכב לשומרון...לאחר כשעה כשהתקשר הנהג, 

, והחל לדבר איתי על גרירה לשכם, התקשרתי לחברה ודרשתי נהג יהודי. כצפוי, אמרו שהוא ערבי

אני מצידי התעקשתי ואמרתי שעם לי שאין נהגים יהודיים ורק הערבי נמצא כרגע על הכביש. 

 ...". אני לא אסע הערבי

 

 [1.11.11]ו' בחשון תשע"ב 

 

 שני ערביםלשכונת בית ישראל בירושלים הגיעו במוצאי שבת  -בבית ישראל לא יעשו עוולה

כשהם רכובים על אופנוע. תושבי השכונה חשדו כי האופנוע גנוב וביקשו מהערבים להציג תעודות 

נקרע, ומכשיר הטלפון של אחד מהם  הערבים סירבו, הותקפו במכות, ריפוד האופנועזהות. 

 נלקח...

כלי רכב של ערבים נרגמו במוצאי שבת בציר גלעד שבשומרון על ידי  -ציר גלעד: לא לערבים!

 יהודים. מספר רכבים נפגעו. 

 במוצאי שבת קודש נרגם רכב ערבי באבנים בתומת כפר עציון.  -הכפר הזה לא של ערבים

במוצאי שבת הגיעו מספר יהודים  -טרידו בנות יהודיותביד בנימין הפועלים הערבים לא י

אלמונים אל אתר בניה המנוהל בידי קבלן ערבי והזיקו לחומרי בניין במקום. נזכיר כי מספר 

 פעמים דווח בקול היהודי על אירועים בהם הטרידו הפועלים הערבים את בנות היישוב. 

שעבדו ביישובם.  באבנים פועלים ערביים רגמותושבי הישוב בית אל  -גם בבית אל לא פראיירים

 מספר פועלים נפגעו. 

בשומרון ישנה  טרמפיאדה אשר בה רגילים יהודים  1בצומת בה"ד  -שותים בירה ושואפים גז

את רכבם באמצע  עצרו ערביםלעמוד ולתפוס טרמפים. ביום ראשון האחרון, בשעות הבוקר, 

הערבים מדו בטרמפיאדה לא נשארו אדישים. הטרמפיאדה, עצרו, ושתו בירה. היהודים אשר ע

זה טרמפיאדה  3נמלטו מהטרמפיאדה לא לפני שגז פלפל מילא את חלל הרכב. מסתבר, בה"ד 

 ליהודים!...

בתחילת השבוע השליכו יהודים בקבוקי תבערה לעבר בית ערבי בכפר  -בג'ילאזון בוערת אש

 לבית". ג'ילאזון הסמוך לישוב בית אל בבנימין. נזק קל נגרם 

 

 [9.16.11]י"ב בכסלו תשע"ב 

 

בצומת כפר עציון. מצבו של  נמצא רכב ערביביום חמישי בשבוע שעבר  -"הרכב לא נראה טוב

הרכב לא היה נראה כל כך טוב. שמשותיו ופנסיו מנופצים, צמיגיו מפונצ'רים וכתובת 'תג מחיר' 

 עיטרה את הרכב...

מקום בו גיע רכב ערבי לשכונת בית הדסה בחברון, במוצאי שבת ה -לבית שלי לא יכנסו ערבים

 .אין כניסה לרכבים ערביים. התושבים השליכו לעברו אבנים. שמשותיו נופצו

בסמוך  לסניף 'יש' בגבעת שאול בירושלים, חנתה משאית של פועלים ערביים  -ערבים צאו מארצנו

 במוצאי שבת. צמיגיה של המשאית נוקבו.
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. מקום בו רק יהודים עובריםרבי עבר בטרמפיאדה בצומת פסגות, ע -טרמפיאדה של יהודים!

היהודים ששהו במקום לא נשארו אדישים והחלו להכות את הערבים. הערבים נמלטו 

 מהמקום..."

 

 [15.16.11]כ' בכסלו תשע"ב 

 

...אז איך זה קורה? עם ערביםבשנים האחרונות לקשרים של ממש  נפלו"עשרות בנות שירות 

 ם. הרי אלו בנות כל כך טובות...". שואלים כול

 

 [1.1.16]ט' בשבט תשע"ב 

 

 עם ערביםלקשרים  שנופלות"הבוקר פורסם בקול היהודי על תופעת מתרחבת של בנות שירות, 

 במוסדות בהן הן מתנדבות...

 ...".חיכוך גדול עם ערביםהיא בעיקר בבתי חולים, במד"א ובמקומות בהם קיים  הבעיה

 

 [1.1.16ב ]ט' בשבט תשע"

 

הבנות הן בימים עברו, פגם הברית היה בכך שגברים לא התאפקו ולקחו נשים נוכריות, בימינו "

 ", עקב העמידה החלשה של היהודים וחוסר הקשר ביניהם...אלו שנופלות ברשתם של הערבים

 

 [1.1.16]ט' בשבט תשע"ב 
 


