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 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 
, קריקטורות, (צחוק הימין, קישורים לתקשורת הימין)גושי טקסט  העתק: לשתף

 :ב, צחוק, בהומור, מהלב, כתוב ברגש, הדבק, פוסטרים
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 :להפצה קישורים גושי טקסט 3

 כמות התווים, גודל תוכן :קהל יעד: ל

 תווים 082 מתנדבים, צחוק מרכז, טוויטרל

 תווים 786 מחשבים, צחוק שמאל

 תווים 0222 מתנדביםדרושים  מרכז, ימין
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 )מספר התווים המרבי, מקסימלי, לציוץ בטוויטר(:
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 שמאלנים: ל קישורים ,תווים 827

: הומור, מערכונים, מצחיקים, פרקים מלאים, 62ערוץ לאטמה ב צחוק* 
https://20il.co.il0-לאטמה/תוכניות/ 
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  *.comh4uhhttp:// - צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין מתנדבים: דרושים. 
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 . http://kab.fmערוץ קבלה לעם 
 .  /.co.ilinnhttps://www. 6ערוץ 

  . https://www.patrioti.co.ilפטריוטי 
 : לפירסום תקשורת הימין, תוכנות, טקסטים, גרפיקה, סמלים, ציורים, צילומים* 
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com . h –  הולנדכמו u –  4 יונייטדכמו H –  הולנדכמו  

 #/https://web.whatsapp.com -ווצאפ 

 /Netanyahuhttps://facebook.com/ -יהו נתנ פייסבוק

 /netanyahuhttps://twitter.com -נתניהו  טוויטר

 //:b.netanyahuwww.instagram.com/https/ -נתניהו  אינסטגרם
 https://apple.co/38CcFCz -פודקאסט  יאיר נתניהו

 /מידה-למנויי-המומלצים-הפודקאסטים/https://mida.org.il/2020/05/17:   פודקאסטים ימניים
 /https://mida.org.il -אתר מידה לאקטואליה 

 https://bit.ly/37PxMlV - פודקסט_על המשמעות
 MlVhttps://bit.ly/37Px - וידיאו_על המשמעות

https://t.me/s/alhamashmaut 
 https://spoti.fi/3ppXCCR  פודקסט_גדי טאוב

 https://bit.ly/38zAZFaעירית לינור  
 /https://mashmaut.buzzsprout.com: הרצאות ימין

 Youtube  יורם שפטל- https://katzr.net/b8b61f 

 https://katzr.net/7e5472: להרשמות באינטרנט זמניים אימיילים

 /https://www.inn.co.il/Forum - 7ערוץ  פורומים

 :להגעה להפגנות, אפליקציות מפות, מפות, הפגנות
-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-israel-yemin-http://h4uh.com/demonstrations

elections-political-suggestions-effective-people-israel-eretz/ 
 

 :צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין, גרפיקה, אנימציות, סמלים, ציורים, צילומים * 

https://facebook.com/groups/533248620600339/photos/ 

   https://katzr.net/4cfbfd : לפירסום תקשורת הימין, מתנדבים, לפעילים פוסטר ענק * 

 :פירסום תקשורת הימין פייסבוק * 
/groups/533248620600339/.comfacebookhttps:// 

 :פירסום תקשורת הימין יוטיוב * 
.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQyoutubehttps:// 

https://web.whatsapp.com/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://apple.co/38CcFCz
https://mida.org.il/2020/05/17/הפודקאסטים-המומלצים-למנויי-מידה/
https://mida.org.il/
https://bit.ly/37PxMlV
https://bit.ly/37PxMlV
https://t.me/s/alhamashmaut
https://spoti.fi/3ppXCCR
https://bit.ly/38zAZFa
https://mashmaut.buzzsprout.com/
https://katzr.net/b8b61f
https://katzr.net/7e5472
https://www.inn.co.il/Forum/
http://h4uh.com/demonstrations-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
http://h4uh.com/demonstrations-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
https://facebook.com/groups/533248620600339/photos/
https://www.katzr.net/4cfbfd
https://www.katzr.net/4cfbfd
https://katzr.net/4cfbfd
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/
https://youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ


154  /  6  

 

, להדפיס, חינם, ניתן להוריד. קבלהחכמת הללימוד  קבלה קומיקספוסטרים  comH4uh.!!! חינם

 !!!העולםו אדםלתיקון ה, לזיכוי הרבים, חינםלהפיץ , כסףלמכור ב, להוסיף קפסולציה שקופה

 

 :שרוצים להצמיד לתיאור אלמנטים, תגים, כמות התוויםאתר ספירת 

http://he.wordcounter360.com/ 

 ימניים כתבי עת וכלי תקשורת, עיתונים, צחוק הימין, תקשורת הימין

  מערכונים מצחיקים של , צחוק, הומור, חדשות, אקטואליה, ערוץ טלוויזיה ציוני פופולרי - 02ערוץ
 .לאטמה

 לאומית-דתית בעלת אוריינטציה ,יהודה ושומרוןב רדיו אזורי תחנת - גלי ישראל 

 עיתון יומי המופץ בחינם והנפוץ ביותר במדינה - ישראל היום. 

 הכל ", "מהדורת השבט: "מערכונים מצחיקים, צחוק, הומור. ערוץ יוטיוב פופולרי – לאטמה
 ".שפיט

 רשתות החברתיותוב וטיוביימנית המופצים ב סאטירה מערכוני - צבר 

 יום שישי מחולק בחינם מידי ,6ערוץ  העיתון של - בשבע 

 בעבר תחנת רדיו ששידרה תחילה מהים ונסגרה . רשת תקשורת ימנית ציונית דתית - ערוץ שבע
 .בהוראת ממשלת רבין

  פרו"אתר חדשות המתמקד בידיעות ומבזקים בנושאי ביטחון ומגדיר את עצמו כ - 2121חדשות-
 ."ל"צה-ישראלי ופרו

 הגות ופוליטיקה מנקודת מבט ימנית .שבועון ישראלי לאומי - מקור ראשון. 

http://he.wordcounter360.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A8_-_%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A8_-_%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA_0404
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
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 ליברליזם כלכלי, פילוסופיה יהודית, חברה, פוליטיקה: אינטרנט מגזין - מידה. 

 הימין אתר חדשות המזוהה עם תנועת - הקול היהודי 

 .com/h4uhcomtwitterhttps:// 

  

 

 :באנר פירסום תקשורת הימיןהאתר שלכם את ה תחתיתו ראששימו ב! כסףקבלו , אתריםבעלי 

 

 :צחוק הימין, לדף פירסום תקשורת הימין קישורעם 
people/-israel-eretz-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-israel-http://h4uh.com/likud 
>>>  : דף מסגרת לפירסום תקשורת הימיןמצוייר על , ציור קריקטורה חינםוקבלו 

.comh4uh 

 

 

********** 

 character = 1 space. Line characters 2,200: Instagram.             .תווים 6,622: אינסטגרםב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://twitter.com/h4uhcom
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
https://katzr.net/8235e0
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 .אתר לספירת כמות התווים: כלי חינם לספור מילות ותווים בטקסט

http://he.wordcounter360.com/ 

   Remove Duplicate Words ABC wordsבעברית : מחיקת מילים כפולותמציאת ואתר ל

text-in-words-duplicate-/removehttps://www.tracemyip.org/tools/ 

 
 

^***************************************************^ 
The Yair Netanyahu Show - התכנית של יאיר נתניהו on Apple Podcasts 

 

 :דיגיטליים להורדה חינם מהאינטרנט קבלהספרי  34 !חינם

 20 ספרי מבוא לקבלה, 25 ספרי זוהר עם פירוש הסולם. קומיקס קבלה, סרטים:

https://bit.ly/32uljjI 

 https://bit.ly/3m9END9: זוהר
יש ת אִּ יו ַיְעֹזרּו ֵרֵעהּו אֶּ חִּ  .ֲחָזק יֹאַמר ּוְלאָּ

 :חכמת הקבלה, ספר הזוהר
 . ושמחה חכמה אור להביא יכול, אהבה ,יחד ,אחדות ,חיבור ,כלי רק
 .מיןיביא לחיבור העם למפלגות גוש הי חיבור העם לתקשורת הימיןרק * 

Kabbalah Comics : קבלה קומיקס 
20 ספרי מבוא לקבלה, 25 ספרי זוהר עם פירוש הסולם. קומיקס קבלה, סרטים, פוסטרים, ציורים, 68 

 סיפורי קבלה קומיקס ללימוד 68 עקרונות חכמת הקבלה, הסברים, מוסיקה:

-comics-kabbalah-wisdom-spiritual-torah-jerusalem-http://h4uh.com/israel
sessions-10-course-lecture-syllabus/ 

 : ₪360 , כרכים  23, עם פירוש הסולם, מנוקד, זוהר

/bit.ly/3m9END9https:/ 
 

 :ץ בישראל"עורך דין יורם שפטל מסביר את עליית שילטון דיקטטורת בג. פלייליסט, סרטים  4
https://bit.ly/3mvbF8B 

חוק הגנת , 1570-ה"התשכ, חוק איסור לשון הרע, ש"בימ 02267-28-02ש "תמ, תביעה משפטית
 :"בוטים"_ נתניהו . 1581-א"התשמ, טיותהפר

 https://katzr.net/465f90: ליאור חורב' נ //:comh4uhhttp.  -  פירסום תקשורת הימין
 ly/3mAtzaMhttps://bit.: בשירותים אפליהתביעת 

 

 
 :תווים לאינסטגרם 255,6

 : צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין, מתנדבות, מתנדבים
 https://www.20il.co.il - 02ערוץ 

 http://www.gly.co.il - רדיו גלי ישראל
 https://www.israelhayom.co.il - ישראל היום

 https://www.inn.co.il 6 - ערוץ
 https://www.patrioti.co.ilפטריוטי 

 . ורם שפטל י. הכל שפיט , לאטמה פלייליסטים . ץ "קריקטורה בג
 http://kab.fm - ערוץ קבלה לעם

 https://www.kabbalah.info - זוהר הסולם

http://he.wordcounter360.com/
http://he.wordcounter360.com/
http://he.wordcounter360.com/
https://www.tracemyip.org/tools/remove-duplicate-words-in-text/
https://www.tracemyip.org/tools/remove-duplicate-words-in-text/
https://podcasts.apple.com/il/podcast/the-yair-netanyahu-show-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95/id1538359016
https://bit.ly/32uljjI
https://bit.ly/3m9END9
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://bit.ly/3m9END9
https://bit.ly/3mvbF8B
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/465f90
https://bit.ly/3mAtzaM
https://www.20il.co.il/
http://www.gly.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.patrioti.co.il/
http://kab.fm/
https://www.kabbalah.info/
https://katzr.net/658469
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 .פוסטר קבלה, קומיקס קבלה, חיים קבלה.   //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, מתנדבים לתקשורת הימין
, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ווצאפ, youtube: ב, כתוב, קריקטורות, הדבק קישורים, העתק: לשתף

 !!!כל יום... פורומים, אימיילים
PDF צחוק הימין, ל העברת העם לתקשורת ימנית, רעיונות, יםקישור  :https://katzr.net/975c34 

 https://katzr.net/4cfbfd: לתקשורת הימין, מעבירים, עוברים, מתנדבים, פוסטר לפעילים* 
:  לפירסום תקשורת הימין, תוכנות, טקסטים, גרפיקה, סמלים, ציורים, צילומים* 

https://katzr.net/8235e0 
 :ץ"דיקטטורת בג

https://bit.ly/3mvbF8B 
ק,תורה,בריאות,ליכוד,הליכוד,ביבי,ונתניה,בנימין,לבחור,בחירות,פוליטיקה,ירושלים,ישראל,הימין,תקשורת

לפ,גנץ,שמאל,ימין,ספורט,טלביזיה,כסף,אור,אהבה,יהדות,עם,התיישבות,תרבות,חינוך,ביטחון,כלכלה,בלה
התנדבות,השבוע,פרשת,חדשות,מפלגה,מפלגות,כנסת,jewish,לב,טוב,חכמה,שמחה,יאיר,מרץ,ליברמן,יד
צח,אקטואליה,תקשורת,ץ"בג,משפט,שחיתות,מדינה,עלייה,ארץ,שקד,ימינה,בנט,וועדות,וועדה,קלפי,ליקוד,
יהו,ציוני,ציונות,תאריך,מצביעים,תושבים,אזרחים,יהודים,ערבים,גלי,חדש,היום,02,ערוץ,לאטמה,הומור,וק
ה,דמוקרטיה,חופש,די ּנּוס,ַיְחדָּ נֶּס,כִּ ת,כֶּ ב,ְכנֶּסֶּ ה,מֹושָּ יאָּ ְלכָּה,ְמלִּ ה,מִּ לָּ ְמשָּ ה,מֶּ גָּ ְפלָּ ה,מִּ ן,ֻמְרשֶּ ְשכָּ ןנֶּאֱ ,מִּ ה,מָּ ְגדָּ י,נֶּ נָּגִּ
ה,ד יְלתָּ  ,ְשאִּ

 :תווים 2222רק 

 http://h4uh.com: צחוק הימין, לתקשורת הימין, מתנדבות, מתנדבים
 https://www.20il.co.il 02ערוץ 

 http://www.gly.co.ilרדיו גלי ישראל 
 https://www.israelhayom.co.ilישראל היום 

 https://www.inn.co.il 6ערוץ 
 https://www.patrioti.co.ilפטריוטי 
 . יורם שפטל . הכל שפיט , לאטמה פלייליסטים . ץ "ה בגקריקטור

 http://kab.fm :ערוץ קבלה לעם
 https://www.kabbalah.info: זוהר הסולם
 :פוסטר קבלה, קומיקס קבלה, חיים קבלה

http://h4uh.com 
, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ווצאפ, youtube: ב, כתוב, קריקטורות, הדבק קישורים, העתק: לשתף

 !!!כל יום... פורומים, אימיילים
PDF צחוק הימין, ל העברת העם לתקשורת ימנית, רעיונות, קישורים  :net/975c34https://katzr. 

 https://katzr.net/4cfbfd: לתקשורת הימין, מעבירים, עוברים, מתנדבים, פוסטר לפעילים* 
 https://katzr.net/8235e0:  פירסום תקשורת הימין, סמלים, ציורים, צילומים*  

 :מערכונים מצחיקים, הומור, סטנדאפ, צחוק ימני
 : הומור, מערכונים, מצחיקים, פרקים מלאים, 02צחוק לאטמה בערוץ * 

https://www.20il.co.il/tochniot_meleot/0-לאטמה/ 
 

 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/975c34
https://katzr.net/4cfbfd
https://katzr.net/8235e0
https://bit.ly/3mvbF8B
http://h4uh.com/
https://www.20il.co.il/
http://www.gly.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.patrioti.co.il/
http://kab.fm/
https://www.kabbalah.info/
https://katzr.net/658469
https://katzr.net/975c34
https://katzr.net/4cfbfd
https://katzr.net/8235e0
https://www.20il.co.il/tochniot_meleot/לאטמה-2/
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 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _ קורונה_ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _קישורים לימין_

הדבק ברשתות . תווים 0222, צחוק הימין, גוש קישורים לתקשורת הימין
 <<<  חברתיות

 
      

   

  

 
PDF  מסמך
: דיםעמו 130

 ל, רעיונות, קישורים
העברת העם לתקשורת 

, צחוק הימין ,ימנית

 ווצאפ Whatsapp קבוצת
, מתנדבות, מתנדבים

: לפירסום תקשורת הימין
https://qrgo.page.link/A

ay6K 

להפעלת , מטר 4*  6שלט להדפסה 
:  נקודות הסברה בכל הארץ
https://bit.ly/39qZFjL 

 _ <<< דוכני הסברהמתנדבים ל_ 

https://katzr.net/975c34
https://katzr.net/975c34
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://bit.ly/39qZFjL
http://www.gly.co.il/לוח-שידורים/
https://katzr.net/975c34
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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רּוץ , גלי ישראל, 20 עָּ
 : ישראל היום

https://katzr.net/97
5c34 

 
PDF - צחוק הימין, תקשורת הימין פירסוםל גרפיקה, קישורים, גושי טקסט: 

 .ישראל היום, גלי ישראל, 02ערוץ 
 ברשתות חברתיות, מהלב, כתוב ברגש, הדבק, העתק

youtube, פורומים, אימיילים ,אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ...  
 

 com/#https://web.whatsapp. – ווצאפ
 Netanyahu/https://facebook.com/ –נתניהו  פייסבוק

 anyahu/nethttps://twitter.com –נתניהו  טוויטר
 b.netanyahu/https://www.instagram.com/ –נתניהו  אינסטגרם
Youtube  יורם שפטל– https://katzr.net/b8b61f 
 https://katzr.net/7e5472 –זמניים להרשמות באינטרנט  אימיילים

 /https://www.inn.co.il/Forum  – 6ערוץ  פורומים* 
 ."מרכז העצבים" -רדיו גלי ישראל : מאזינים מדבריםטלפון * 

 23.22-26.22 'ה –' א, כל יום 5454-366-276: לעליה לשידור
: בשידור חי מאזינים שיחות עם

https://www.facebook.com/watch/live/?v=312224240050276 
 k1M-https://youtu.be/lBGDWAA: 2626לוח שידורים גלי ישראל * 

https://www.facebook.com/GaleyIsrael/ 
 

  20ערוץ  אתר 

  פייסבוק ברשת החברתית ,20 ערוץ ,
 טוויטר

  טוויטר ברשת החברתית ,20 ערוץ 

  ברשת  ,20 ערוץ
 אינסטגרם החברתית

  היוטיוב ערוץסרטונים ב 20 ,ערוץ 
 שידור חי ו  :20ערוץ, VOD-באתר 

 ערוץה
 20ערוץ של היוטיוב ערוץ  

 

  גלי ישראל אתר 

  טוויטר, פייסבוק ברשת החברתית ,גלי ישראל 

  טוויטר ברשת החברתית ,גלי ישראל 

  ערוץ היוטיובסרטונים ב ,גלי ישראל 

  ב גלי ישראלSoundCloud- 

  127.0FM-ו  85.3FM-ו, באזור המרכז FM 51תדרים 
 .ירושלים באזור

 

  

   ישראל היום אתר 

  ברשת  ,ישראל היום
 טוויטר, פייסבוק החברתית

  טוויטר ברשת החברתית ,יוםישראל ה 

  ברשת  ,ישראל היום
 אינסטגרם החברתית

  ערוץ היוטיובסרטונים ב ,ישראל היום 

 

 
 ראשי - קבלה לעם
 

 קבלהערוץ ה
 השיעור היומי

 קבלה מהי
 מאמרים
 קורונה

 אנטישמיות
 מוזיקה

 המכללה
 מי אנחנו
  צרו קשר

 
 :שורת הימיןהעם עובר לתק פייסבוק

https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://katzr.net/975c34
https://katzr.net/975c34
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.youtube.com/user/Netanyahu
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://temp-mail.org/en/
https://www.inn.co.il/Forum/
https://web.whatsapp.com/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://katzr.net/b8b61f
https://katzr.net/7e5472
https://www.inn.co.il/Forum/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=312224240050276
https://youtu.be/lBGDWAA-k1M
https://www.facebook.com/GaleyIsrael/
http://www.20il.co.il/
http://www.20il.co.il/
https://www.facebook.com/20il.co.il
https://www.facebook.com/20il.co.il
https://www.facebook.com/20il.co.il
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://www.twitter.com/arutz20
https://www.twitter.com/arutz20
https://www.twitter.com/arutz20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://www.instagram.com/arutz20
https://www.instagram.com/arutz20
https://www.instagram.com/arutz20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://www.youtube.com/channel/UCKEImtWikw9usC1pl_9m1nQ
https://www.youtube.com/channel/UCKEImtWikw9usC1pl_9m1nQ
https://www.youtube.com/channel/UCKEImtWikw9usC1pl_9m1nQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91#%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
http://20il.co.il/
http://20il.co.il/
https://www.youtube.com/channel/UCKEImtWikw9usC1pl_9m1nQ
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http://www.gly.co.il/
https://www.facebook.com/GaleyIsrael
https://www.facebook.com/GaleyIsrael
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://www.twitter.com/IsraelGaley
https://www.twitter.com/IsraelGaley
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://www.youtube.com/channel/UCSGSc13MXz4zDjCvMb8Nevw
https://www.youtube.com/channel/UCSGSc13MXz4zDjCvMb8Nevw
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91#%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://soundcloud.com/galey-israel/
https://soundcloud.com/galey-israel/
https://he.wikipedia.org/wiki/SoundCloud
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.facebook.com/IsraelHayom
https://www.facebook.com/IsraelHayom
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7
https://www.twitter.com/IsraelHayomHeb
https://www.twitter.com/IsraelHayomHeb
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8
https://www.instagram.com/israelhayom
https://www.instagram.com/israelhayom
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%9D
https://www.youtube.com/channel/UCYNmQ9W-0CYoW8a4thzxB0g
https://www.youtube.com/channel/UCYNmQ9W-0CYoW8a4thzxB0g
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91#%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
http://www.kab.co.il/
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.kab.co.il/lp/corona/?utm_source=kab_co_il&utm_medium=site_menu&utm_campaign=corona&utm_term=&utm_content=organic
https://www.kab.co.il/lp/corona/?utm_source=kab_co_il&utm_medium=site_menu&utm_campaign=corona&utm_term=&utm_content=organic
http://www.kab.co.il/Antisemitism
http://www.kab.co.il/Antisemitism
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
http://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:F_icon.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Twitter_logo_initial.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Instagram_logo_2016.svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:YouTube_play_buttom_icon_(2013-2017).svg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
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/groups/533248620600339/https://facebook.com 
 :שציירתי ץ"ציור הקריקטורה בגאת , חינם, לפרסם, בבקשה

-jerusalem-israel-likud/likud-content/uploads/2020/ashkelon-http://h4uh.com/wp
72dpi.png-caricatures-love-jewish-light-love-israel-eretz-judaism-zionism-kabbalah 

הגנת  חוק, 1570-ה"התשכ, איסור לשון הרעחוק , ש"בימ 20-08-20076ש "תמ, תביעה משפטית
ליאור ' נ //:comh4uhhttp. - פירסום תקשורת הימין_ "בוטים" _ נתניהו .1581-א"התשמ, הפרטיות

 /905f46https://katzr.net: חורב

 : לפירסום תקשורת הימין, תוכנות, טקסטים, גרפיקה, סמלים, ציורים, צילומים* 
https://katzr.net/8235e0 

 :או
/groups/533248620600339/photos/https://facebook.com 

 * 

 :קבלה לעם *
http://kab.fm/#/stream 

 פייסבוק תקשורת ימין:
https://facebook.com/groups/355981278350388/ 

https://20il.co.il 
http://www.gly.co.il 

  https://israelhayom.co.il 
 : פירסום<  6ערוץ 

https://www.inn.co.il/TV/Cat.ashx/69/2055754 
https://www.inn.co.il/More/ActivePage.aspx/Info 

 :פטריוטי* 
https://www.patrioti.co.il 

: פירסום תקשורת הימיןל, מתנדבות, מתנדבים ווצאפ Whatsapp קבוצת* 
https://qrgo.page.link/Aay6K 

  com/#https://web.whatsapp.: ווצאפ במחשב, חינם

 :פירסום תקשורת הימין טוויטר, פייסבוק* 
/groups/533248620600339/https://facebook.com 

: בלוגר פייסבוק סעודי שר בעברית לנתניהו
https://www.facebook.com/100043357727673/videos/305073564281232/ 

 
 :פירסום תקשורת הימין יוטיוב* 

/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ/playlistshttps://www.youtube.com 
   :channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIwhttps://www.youtube.comyoutube/: ד שפטל"עו

 https://bit.ly/3iaRaMS:   צחוק הימין, פירסום תקשורת הימין: גוגל תמונות
 

: ומיקס קבלהק
/groups/kabbalah.comics.israel.jerusalem.jewish.art.drawin/https://facebook.com 

http://h4uh.com/פורומים/ 
 טלגרם , וואטסאפ :02 ערוץ של ,טלגרם ,וואטסאפ, טוויטר, יסבוקפי

t.whatsapp.com/KlxjLXhUAS02ZNjfNPEqq2https://cha 
 https://bit.ly/3aQCQG2 :02ערוץ  טלגרם

 tv-shmuelt@ch.20 - 02ערוץ 
https://www.0404.co.il/?p=365644 

https://www.facebook.com/groups/533248620600339/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
https://katzr.net/465f90
http://h4uh.com/
https://katzr.net/465f90
https://katzr.net/8235e0
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/photos/
http://kab.fm/#/stream
https://www.facebook.com/groups/355981278350388/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.inn.co.il/TV/Cat.ashx/69/2055754
https://www.inn.co.il/More/ActivePage.aspx/Info
https://www.patrioti.co.il/
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://web.whatsapp.com/
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/
https://www.facebook.com/100043357727673/videos/305073564281232/
https://www.youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
https://bit.ly/3iaRaMS
https://www.facebook.com/groups/kabbalah.comics.israel.jerusalem.jewish.art.drawin/
http://h4uh.com/פורומים/
https://chat.whatsapp.com/KlxjLXhUAS02ZNjfNPEqq2
https://chat.whatsapp.com/KlxjLXhUAS02ZNjfNPEqq2
https://bit.ly/3aQCQG2
https://bit.ly/3aQCQG2
https://chat.whatsapp.com/KlxjLXhUAS02ZNjfNPEqq2
https://bit.ly/3aQCQG2
https://bit.ly/3aQCQG2
https://www.20il.co.il/
https://bit.ly/3aQCQG2
mailto:shmuelt@ch-20.tv
https://www.0404.co.il/?p=365644
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 054-3070000: לטלפון 0404 דווחו לחדשות? נתקלתם באירוע חדשות *
:או באימייל החדשות  

2121web@gmail.com 
 :"הסכם המאה טוב לכולם": 02נתניהו בערוץ * 

https://20il.co.il11-0-תוכניות/האולפן-הפתוח/האולפן-הפתוח-ריאיון-עם-רהמ-נתניהו/ 
 ...אנדרדוס, לאטמה :סטנדאפ ימני, צחוק* 

/user/LatmaTV/playlistshttps://www.youtube.com  
Kabbalah Comics : קבלה קומיקס 

-comics-kabbalah-wisdom-spiritual-torah-jerusalem-h.com/israelhttp://h4u
sessions-10-course-lecture-syllabus/ 

 :דיגיטליים להורדה חינם מהאינטרנט קבלהספרי  34 !חינם

20 ספרי מבוא לקבלה, 25 ספרי זוהר עם פירוש הסולם. קומיקס קבלה, סרטים, פוסטרים, ציורים, 68 

 סיפורי קבלה קומיקס ללימוד 68 עקרונות חכמת הקבלה, הסברים, מוסיקה:

https://bit.ly/32uljjI 

 : ₪360 , כרכים  23, עם פירוש הסולם, מנוקד, זוהר

https://bit.ly/3m9END9 
 https://katzr.net/41e0de - כרכי ספר הזוהר עם פירוש הסולם 64! חינם

 :קבלה קומיקס יוטיוב
f6w&feature=emb_logo-/watch?v=bRVTtxVttps://www.youtube.comh 

 : 1קבלה  פוסטר קומיקס
-torah-israeli-hebrew-A3-A-terpos-content/uploads/2019/10/kk-http://h4uh.com/wp

2019.jpg-kabala-Jewish-kabbalah 
 : 0קבלה  פוסטר קומיקס

-torah-israeli-hebrew-A3-B-osterp-content/uploads/2019/10/kk-http://h4uh.com/wp
2019.jpg-kabala-Jewish-kabbalah 

 : חינם הרצאותפוסטר פירסום , חינם קבלה קומיקס
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm-דף-לפירסום-הרצאה-קבלה_
 pngקומיקס-1.

 
 : בעברית, כתוביות, סרטי קולנוע עם כיתוב, סרטים, מדע בדיוני, הומור, סרטי צחוק *

https://bit.ly/2Qim5dD 

https://katzr.net/0d3a22 

 

 :דקות 95. הומור, צחוק, מדע בדיוני, אהבה, סרט קבלה סרט באורך מלא -האחרון  הרועה
https://www.youtube.com/watch?v=4nUrC506Lak 

113 Latma playlists מערכונים מצחיקים: 
https://www.youtube.com/user/LatmaTV/playlists  

-https://www.youtube.com/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLz
laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN 

  playlists   https://katzr.net/f2777e:רדוס מערכונים מצחיקיםאנד *

 
 :ץ בישראל"עורך דין יורם שפטל מסביר את עליית שילטון דיקטטורת בג. פלייליסט, סרטים  4

https://bit.ly/3mvbF8B 
הגנת  חוק, 1570-ה"התשכ, איסור לשון הרעחוק , ש"בימ 20-08-20076ש "תמ, תביעה משפטית

ליאור ' נ //:comh4uhhttp. - פירסום תקשורת הימין_ "בוטים" _ נתניהו .1581-א"התשמ, הפרטיות
 /905f46https://katzr.net: חורב

 https://bit.ly/3mAtzaM: בשירותים אפליהתביעת 
 

mailto:0404web@gmail.com
https://www.20il.co.il/תוכניות/האולפן-הפתוח/האולפן-הפתוח-ריאיון-עם-רהמ-נתניהו-11-2/
https://www.youtube.com/user/LatmaTV/playlists
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://bit.ly/32uljjI
https://bit.ly/3m9END9
https://www.kabbalah.info/engkab/the-zohar/download-the-zohar#.Xw2jTShvbb2
https://katzr.net/41e0de
https://www.youtube.com/watch?v=bRVTtxV-f6w&feature=emb_logo
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/10/kk-poster-A-A3-hebrew-israeli-torah-kabbalah-Jewish-kabala-2019.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/10/kk-poster-A-A3-hebrew-israeli-torah-kabbalah-Jewish-kabala-2019.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/10/kk-poster-B-A3-hebrew-israeli-torah-kabbalah-Jewish-kabala-2019.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2019/10/kk-poster-B-A3-hebrew-israeli-torah-kabbalah-Jewish-kabala-2019.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_דף-לפירסום-הרצאה-קבלה-קומיקס-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_דף-לפירסום-הרצאה-קבלה-קומיקס-1.png
https://bit.ly/2Qim5dD
https://katzr.net/0d3a22
https://www.youtube.com/watch?v=4nUrC506Lak
https://www.youtube.com/user/LatmaTV/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLz-laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN
https://www.youtube.com/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLz-laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN
https://katzr.net/f2777e
https://bit.ly/3mvbF8B
https://katzr.net/465f90
http://h4uh.com/
https://katzr.net/465f90
https://bit.ly/3mAtzaM
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  /https://lawforum.org.il :משפט פורום

 watch?v=UP3vjKjwqVchttps://www.youtube.com/  :רוטמן שמחה ד"עו ,ץ"בג מפלגת
  :לשופטים השמאל וועדת

/watch?v=ktX1NAcsKbU&feature=youtu.behttps://www.youtube.com 
: https://facebook.com/LawLibertyFo... #יונתן_גרין# משפט_וחירות# שמחה_רוטמן 

 /https://imti.org.il: למען החברה והעם בישראל" אם תרצו"תנועת 
 https://t.me/s/ImTirtzu?before=820 
 

 messages/t/3094165727292884https://facebook.com/: הצעות חוק לכנסת ישראל
 

 :סרטים 01. לפי הקבלה פרשות השבוע 54* 
-OAA1Pgi1mZY&list=PLy/watch?v=https://www.youtube.com

nUJ4XsUdW4nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbO 
:             סרטים 16. חגי ישראל בראי הקבלהקורס 

Zbv9/playlist?list=PLNl2S3kO0v6CAKHph2xzPO_1rDXRChttps://www.youtube.com 
 https://bit.ly/3b66zey: משחקים ומתחברים, הפעלות קבוצתיות, סרטי וידיאו משחקי חיבור 62 *

 
 :'שאול יודקביץ, פרשות השבוע בתורה לפי חכמת הקבלה  -" חיים קבלה" *

https://podcasts.apple.com/il/podcast/חיים-קבלה-לימוד-זוהר-שבועי/id1102026873?l=iw 
 :נתניהוהאתר של * 

/netanyahu.org.il/?fbclid=IwAR1j1zOhnPsAjSiCwg399a1G3n0z8nLdzw5l9zV7096e9http:/
Y-PLzFdCx6-EyT 

 :וידיאו נתניהו טוויטר, פייסבוק* 
https://he-il.facebook.com/Netanyahu/ 

  :ו מוצגת בקרמליןהמנהיג היחיד מהמזרח התיכון שתמונת -נתניהו * 
https://20il.co.ilלא-אסד-ולא-חמינאי-זה-המנהיג-שתמונתו-תל/ 

 :פוטין –יחסי נתניהו _ נתניהו * 
korrishon.co.il/opinion/87197/https://www.ma 

 younglikud1/https://facebook.com/: טוויטר, פייסבוקצעירי הליכוד ב
it@likud.org.il 

  :רוסיתב, אתר תנועת הליכוד *
Сайт партии Ликуд на русском языке:  

https://www.likud.org.il/ru/Sayt partii Likud na russkom yazyke:  
  :רוסית -שפות  37: ב "קבלה לעם"אתר  *

http://kabbalah.info/rus/ 
 

 
 בי הליכודמטה מתנדשל  מערך הטלפונים

 !בבחירות הקרובות יש לכל אחת ואחד מכם כוח להשפיע
 מטה המתנדבים בליכוד פותח את מערך הטלפונים שיפעל

 עד יום הבחירות וכמובן ביום הבחירות עצמו
 אלף ליכודניקים 322-הלהוציא מהבית את כדי 

 !!לא יצאו להצביעשנשארו אדישים ו
 01:22-5:22: של המטה ות הפעילותקרית שדה התעופה שע, 1נגב : כתובת המטה

 .ראש הממשלה נתניהו זקוק לכם באופן אישי
 ,מטה בקישור הירשמו, בואו להיות חלק ממערך הטלפונים של מטה המתנדבים

 :תאריך להתנדבות ושעות המתאימות לכם להתנדב, טלפון ליצירת קשר, מלאו שם מלא

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=UP3vjKjwqVc&redir_token=sXTRZD9KHcCvI-P-c9Efo2Kc6hN8MTU4OTM4MTQ5MUAxNTg5Mjk1MDkx&q=https%3A%2F%2Flawforum.org.il%2F
https://www.youtube.com/watch?v=UP3vjKjwqVc
https://www.youtube.com/watch?v=ktX1NAcsKbU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=UP3vjKjwqVc&redir_token=sXTRZD9KHcCvI-P-c9Efo2Kc6hN8MTU4OTM4MTQ5MUAxNTg5Mjk1MDkx&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLawLibertyForum%2F
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://imti.org.il/
https://t.me/s/ImTirtzu?before=820
https://www.facebook.com/messages/t/3094165727292884
https://www.youtube.com/watch?v=OAA1Pgi1mZY&list=PLy-nUJ4XsUdW4nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbO
https://www.youtube.com/watch?v=OAA1Pgi1mZY&list=PLy-nUJ4XsUdW4nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNl2S3kO0v6CAKHph2xzPO_1rDXRCZbv9
https://bit.ly/3b66zey
https://podcasts.apple.com/il/podcast/חיים-קבלה-לימוד-זוהר-שבועי/id1102026873?l=iw
http://www.netanyahu.org.il/?fbclid=IwAR1j1zOhnPsAjSiCwg399a1G3n0z8nLdzw5l9zV7096e9EyT-PLzFdCx6-Y
http://www.netanyahu.org.il/?fbclid=IwAR1j1zOhnPsAjSiCwg399a1G3n0z8nLdzw5l9zV7096e9EyT-PLzFdCx6-Y
https://he-il.facebook.com/Netanyahu/
https://www.20il.co.il/לא-אסד-ולא-חמינאי-זה-המנהיג-שתמונתו-תל/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/87197/
https://www.facebook.com/younglikud1/
mailto:it@likud.org.il
https://www.likud.org.il/ru/
http://www.kabbalah.info/rus/
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https://forms.gle/SaNeCtyUqqiswxGs9:  
 תודה

 :לשים שם לפני בחירות, טוויטר, פייסבוק, פורום בחירות, אתרי פורומים פוליטיקה* 
=2015http://news1.co.il/GetTalkBack.aspx?docid=641&subjectid 

 !או ביבי או טיבי
 !ממשלת ימין, 22כל קול חשוב ויחד נגיע ל 

 !ממשלות ימין 4ליברמן הפיל 
 !!!היום, עיתון ישראל היום, רדיו גלי ישראל, 62להעביר טלביזיות בכל מקום לערוץ , חברים

.comh4uhhttp:// 
 01/370שיעורי תורה , מוסיקה

/breslav.co.il/radiohttps:/ 
https://geula.fm/Live 
https://hidabroot.org 

https://meirtv.co.il 
 

 
  :לפי הקבלה ו – ה – י  בן ימין נתן *

 ד"בס
h4uh.com - קבלה לעם https://kab.co.il  

 ו – ה – י  בן ימין נתן *
 !!!כל הכבוד לבן ימין נתן יהוה

 תנו לנתנ יהו לעשות *
 …וא יודע לעשותאת העבודה שה

 …נתניהו נולד כדי להיות ראש ממשלת ישראל *
 :נתניהו יודע

 ,ם"לייצג את עם ישראל באו, לנאום *
 .חוץ, ביטחון, לנהל מדינה *
 ליצור יחסי אנוש טובים *

 ,משקיעים, עם נשיאי עולם
 …וכל אדם 
 

ד אמיר "כ עו"חה, יביטחונ-הרשמי של שר המשפטים וחבר הקבינט המדיני טוויטר, פייסבוקעמוד ה
 :אוחנה

/mkamirohana/https://facebook.com 
@mkamirohana 

 !!!ימין ממשלות 0 הפיל השמאלני ליברמן
 : רדיו קבלה, טלביזיה, סרטים, מוסיקה, חינם, קבלה לעם *

https://kab.co.il/kabbalah/
 טלוויזיה

 *  למ"ס - מידע סטטיסטי, נתונים סטטיסטיים על תרומת הדתיים, שתגייסים, לומדים, עובדים:
  https://bit.ly/2ZzAqaD 

*  רדיו גלי ישראל, אלי ציפורי מדבר עם שמחה קבלה מפירסום תקשורת הימין, צחוק הימין, -0.08
11.00:  

https://bit.ly/2R7AY34 
 
, צחוק הימין, מדבר עם שמחה קבלה מפירסום תקשורת הימין מושיקו פסל, רדיו גלי ישראל  *

00.5555555555-55555.08:https://bit.ly/2R9RiAg    
 

https://forms.gle/SaNeCtyUqqiswxGs9
http://www.news1.co.il/GetTalkBack.aspx?docid=641&subjectid=2015
http://h4uh.com/
https://breslav.co.il/radio
https://geula.fm/Live
https://hidabroot.org/
https://meirtv.co.il/
http://h4uh.com/
file:///C:/ProgramData/Microsoft/Windows/Start%20Menu/Programs/StartUp/kab.co.il
https://www.facebook.com/mkamirohana/
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
https://www.youtube.com/watch?v=Ittmi5BZfiY&list=PLy-nUJ4XsUdW4nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbO
https://bit.ly/2R7AY34
https://bit.ly/2R9RiAg
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, רעיונות השיווק שבאתר פירסום תקשורת הימין טקסטוידיאו  :< צחוק הימין, פירסום תקשורת הימין  *
  https://bit.ly/35qHZEn: צחוק הימין

 
 –בן של קו ימין נתנ י , בנימין נתניהו < AUDIO <צחוק הימין , שורת הימיןשמחה קבלה מפירסום תק  *
 https://bit.ly/2ReD4hD:  חכמת הקבלה אותיותלפי , ו –ה 
 .ly/3iehrtFhttps://bit: צחוק הימין, פירסום תקשורת הימיןחפשו בגוגל   *
 

 
 ...קישורים, תחבורה ציבורית, חנייה, מפות, פרטים, כתובת: מידע מועיללהלן 
  :התמצאות בשטח  ,מפות, GPS תוכנות , להורדת אפליקציות קישורים, חינם

  …במפה יעד הגעה, טיולים, עבודה, אירוע מקוםלמציאת    *

 :אפליקציות מפות טלפוןוב ,מחשבמומלץ להתקין ב

,usinessB WhatsAppFREE , Google maps ,Waze… 

… easy, moovit, sStreet View mapGoogle  

 

 
https://israelhiking.osm.org.il/ 

!צייר מסלול וצא לטייל  

 
https://moovitapp.com 

, אוטובוסים, תחבורה ציבורית
...טרמפים, רכבות   

https://www.waze.com/ 
 GPS לנסיעות במכונית

 

 
Google Street View maps 

 
 מפות גוגל, תיכנון נסיעות

 

 

https://easy.co.il/ 
 חפש סביבך

 

https://bit.ly/35qHZEn
https://bit.ly/2ReD4hD
https://bit.ly/3iehrtF
https://www.whatsapp.com/business/
https://www.whatsapp.com/business/
https://www.whatsapp.com/business/
https://www.whatsapp.com/business/
https://www.whatsapp.com/business/
https://www.whatsapp.com/business/
https://israelhiking.osm.org.il/
https://moovitapp.com/
https://www.waze.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=iw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://easy.co.il/
https://israelhiking.osm.org.il/
https://moovitapp.com
https://www.waze.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=iw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://easy.co.il/search/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
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  online קניות בשופרסל

 
Google Earth 

 !!!בכל העולם ,טייל בלווין

 

 WhatsApp! חינם

Business 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Shufersal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Shufersal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b
https://bit.ly/32eM2S4
https://bit.ly/32eM2S4
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^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס פותש 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ Masters_Web .רעיונות.

 
 כסף_  תרומות _ מתנדבים

 

_םמתנדבי_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _בקותמד_  _הפגנות_  _תרומות_   

 <<<  ות חברתיותהדבק ברשת. תווים 0222, צחוק הימין, גוש קישורים לתקשורת הימין
 

 ישעיהו מ"א ו': "ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעֹזרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק."

ערוץ במקומות ציבוריים ל  טלוויזיותעבירו תו, שכנעו שמאלנים - ?ימנייםמתנדבים * 
62. 

פלייליסט לאטמה , "הכל שפיט"צחוק , 62בערוץ  לאטמהצחוק ראו ת  -? שמאלנים* 
 .מצחיקים מערכונים 580

 ?כסףלתרום , תורת ישראל, עם ישראל, להציל את ארץ ישראל, להתנדב, לעזוררוצים * 
 :רבאת ,תרומות ,תשלוםאפשרויות ה כל

_health_medicine_love_payhttp://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/#
attractions_events 

 
 

 

_מתנדבים_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _מתנדבים_ *

 

GIF ,RAR  ,JPG - באתר שלנו, הגרפיק,קריקטורות, ציורים, צילומים, טקסטים, טיפים, הסברים: 
https://katzr.net/8235e0 

 
 

 
 /chromegoogle.com/: כרוםפעילות באינטרנט מומלץ לעשות עם תוכנת הגלישה * 
 

 ,טקסטים, ציורים, צילומים, גרפיקהאפשר להשתמש בכל ה !חינם

http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/#pay_health_medicine_love_attractions_events
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/#pay_health_medicine_love_attractions_events
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/#pay_health_medicine_love_attractions_events
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/#pay_health_medicine_love_attractions_events
https://katzr.net/8235e0
https://www.google.com/chrome/
https://katzr.net/658469
https://katzr.net/8235e0
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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  //:comh4uhhttp.: של פירסום תקשורת הימין אתר האינטרנטהנמצאים ב
 :שמור דף בשם<  כלים נוספיםבחר , מהפינה העליונה של האתר

 
Save as type  דף אינטרנט שלם: שמור בפורמט: 

 
Save (שמור )> 

 
 :המופיעים בדף, טקסטים, תמונות, צילומים, תיקיית כל הקבציםיישמר ולידו  דףה

 
 .ת הימיןלפירסום תקשור, כתוב מהלב, הדבק, העתק, תיקיית הקבציםהיכנס ל* 
 .המופיעים בראש דף זה גושי הטקסטמומלץ להשתמש ב* 

 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 ,פורומים, אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 !!!כל יום

http://h4uh.com/
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 :62ערוץ של  מומלץ לשנות את תמונת הפרופיל האישית לסמל* 
-http://h4uh.com/wp
-israel-likud-content/uploads/2020/03/communication
-love-israel-eretz-judaism-onismzi-kabbalah-jerusalem

.png200x192-06 
 , מידע בגוגל על האפשרות להגדיר את תמונת הפרופיל האישית* 

Gravatar , ברשתות החברתיות ובכל אתרי האינטרנט שבהם
 :כך, תבקרו

google.com/search?q=gravatar&rlz=1C1SQJL_iwIL827I
L827&oq=GRAVA&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l5.17175j0

8-j4&sourceid=chrome&ie=UTF 
 
 
 
 

****** 

, גושי טקסט, כתוב מהלב, הדבק, תקהע.  היום ישראל ,ישראל גלי ,02 ערוץ, פירסום תקשורת הימין
 ,ציורים

 ...פורומים, אימיילים, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, youtube, ב ווצאפ
 

 

 
^***************************************************^ 

 
טקסטים , תגובות) טוקבקיםלהדביק / יש אפשרות לכתוב , לסרטיםמתחת : youtubeביוטיוב * 

 .תקשורת הימיןלחיבור עם ישראל אל ( וקישורים
, הכל שפיט, לאטמה, הומור, צחוק, נתניהו: כגון, מילת חיפושהקלד חפש , שורת החיפושב, ביוטיוב* 

 ...'וכיו, ירושלים, ישראל, סטנדאפ

 
 .יותר על המסך מהרכדי לנוע  %60 -ל תצוגת המסךאת  להקטיןמומלץ * 
בימין  פלוסאו  מינוסוגם מקש  CTRLלחץ על מקש , במקלדת: תצוגת המסך הגדלת/  הקטנתל

 :המקלדת

 
 : בחר תפריט האפשרויותמ< לסרטון  קישורעל כל  ימניתלחיצה , רשימת התוצאותב* 

 כרטיסייה חדשהפתח קישור ב

http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/03/communication-likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-06-200x192.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/03/communication-likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-06-200x192.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/03/communication-likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-06-200x192.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/03/communication-likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-06-200x192.png
https://www.google.com/search?q=gravatar&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=GRAVA&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l5.17175j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=gravatar&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=GRAVA&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l5.17175j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=gravatar&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=GRAVA&aqs=chrome.1.69i57j0j46j0l5.17175j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 לשוניתעל  לא, סרגל הלשוניותעל  לחיצה ימניתעשה , סרטונים תלשוניו 32, בערך, לאחר שיפתחו* 

 :כרטיסיותלכל ה סימניהצור : את האפשרות מהתפריט הקופץובחר , אתר
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 .של כרום מועדפיםבתוך תיקיות ה תיקייהב הסימניות 32שמור את כל 

 ,של כרום דפיםמועבתוך תיקיות ה הקישורים 32תיקיית על  לחיצה ימניתלחץ , בערך, פעם בשבוע* 
 חלון חדשב הכלפתח : תפריט האפשרויותובחר מ

 
 ל כדאי לעשות"פירסום תקשורת הימין הנ פעילותאת ה* 

 , לא שלכם, שונה, זהות משתמש חדשהעם 
 dsggdgddfg@gmail.com: כגון. רשת פעילותבמיוחד ל, שונה, אימייל חדשעם 

 :new accountil gmaיצירת חשבון אימייל חדש לפירסום באינטרנט   
google.com/search?q=gmail+new+account&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq

.4.6=gmail+N&aqs=chrome 
, זה עלול לגרום ליוטיוב. סרטונים 222מתחת ל , יוםבאותו , גוש טקסטלהדביק את אותו  לא, זהירות* 

 ...מיוטיוב, שלו סרטוניםוכל ה, משתמשאת אותו אימייל  למחוק, באופן אוטומטי
 

 :טקסטאת ה לשנותו, יומייםכדאי לחכות , (72-32) טוקבקים 32עוד אם רוצים לשים 
את כל הגוש הגדול ולשים עוד  להעתיקואז ... קצת את הטקסט לשנות. 2מעל שורה  3רה לשים את שו

 ... פורומים, יוטיובמתחת לסרטים ב, טוקבקים תגובות 32

 8 - 1בראש מסמך זה בדפים : 32-2גוש הטקסט עבור הודעות  כותרת: דוגמא

 .22-32עבור הודעות , קלים שינוייםאחרי , גוש טקסטאותו 

* 
 

^***************************************************^ 
 

 
 תוכנה לצילום מסך

Lightshot — screenshot tool 
app.prntscr.com/ 

mailto:dsggdgddfg@gmail.com
https://www.google.com/search?q=gmail+new+account&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=gmail+N&aqs=chrome.4.6
https://www.google.com/search?q=gmail+new+account&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=gmail+N&aqs=chrome.4.6
https://app.prntscr.com/
https://app.prntscr.com/
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Select & screenshot your screen. 

 

 
 

sourceforge.net/p/ditto-cp/wiki/Getting%20Started// 
 תוכנה להעתקת פריטים מרובים וניהול העתקים והדבקות. קיצור מקשים: 

Ditto - Multycopy Windows extension: ditto-cp.sourceforge.io/ 
sourceforge.net/p/ditto-cp/wiki/Getting Started 

* Copy > Ctrl + ~  > Double click / enter on the item to paste it to the previous window. 
* Hide / Show : Ctrl + Space 
* Options > Keyboard 

 ספירת מילים, ספירת אותיות, לפי הגדרת כמות מילים / אותיות באתרים.

 

https://sourceforge.net/p/ditto-cp/wiki/Getting%20Started/
https://ditto-cp.sourceforge.io/
https://ditto-cp.sourceforge.io/
https://sourceforge.net/p/ditto-cp/wiki/Getting
https://sourceforge.net/p/ditto-cp/wiki/Getting
https://sourceforge.net/p/ditto-cp/wiki/Getting%20Started/
https://app.prntscr.com/
http://he.wordcounter360.com/
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http://he.wordcounter360.com/ 
 
 
 

************ 

:   ורשתות חברתיות יצירת קשר –ב "לפי סדר הא 03-חברי הכנסת ה
m.knesset.gov.il/mk/pages/current.aspx?pg=mklist 

 
 

 

 
whatsapp קבוצת ווצאפ לפירסום תקשורת הימין: 

The short URL: 
https://qrgo.page.link/Aay6K 
 encoded in the QR Code redirects to 
 chat.whatsapp.com/JFlESVVY5kU5LGBROcIJSn 
 

 

 

 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, תובכ, הדבק, העתק: לשתף
 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין

 
^***************************************************^ 

 

 לתקשורת מסר לפעילים

 

 
alljobs.co.il 
 

 
 ד"בס
 
 :צחוק הימין, תקשורת הימין

 .comh4uhhttp:// 
 דרושים מתנדבים לפעילות אינטרנט

 
 : ההתנדבות 

 

 אתר הליכוד  *

 :מפלגה דמוקרטית ליברלית לאומית

https://www.likud.org.il/ 

 תל אביב, 38' ורג'המלך ג

 :מען למכתבים

 7107121אביב -תל, 07017.: ד.ת

 23-7012777: טלפון

 :ם בשכר מלאפעילי <הליכוד 

 .ח לשעה”ש 50 

http://he.wordcounter360.com/
https://m.knesset.gov.il/mk/pages/current.aspx?pg=mklist
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://chat.whatsapp.com/JFlESVVY5kU5LGBROcIJSn
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.alljobs.co.il/Employer/Job/#!/job/new/third
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.likud.org.il/
https://www.alljobs.co.il/Employer/Job/
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, קניונים, מועדונים, חנויות, בבתים טלוויזיותלהעביר את כל ה* 
 .ישראל היום, גלי ישראל,  20ערוץל

: פעמים3 , סלון, רחוב, שוק, בכנסת נאום להזכיר בכל  * 
 .ישראל היום, גלי ישראל,  20ערוץ

 …20 ערוץרק ב, לצפות, לפרסם, להתראיין  * 

, תגי דש, כובעים, חולצות, מדבקות, דגלים :כל השנה  * 
 …20 ערוץ לפירסום, הסברה

 ,רגש, בהומור, כותביםלפני מה ש, להוסיף  * 
 ,ברשתות החברתיות, טוקבקים, פוסטים, ותבהודע

youtube, אימיילים, אינסטגרם, טרטווי, פייסבוק, ווצאפ ,
 …!!!פורומים

* 
 

 
 פירסום את שלכם האתר ותחתית בראש שימו :אתרים בעלי* 

.comh4uh  27,222וקבלו ₪!!! 
 

 
****************** 

 
מערכונים  580הקישורים ל  3לאנשי שמאל עדיף להעביר את * 

וידיעות , של מסמך זה 1/60הנמצאים בדף , מצחיקים של לאטמה
עם קישור לתקשורת , מדע ומחשבים הנמצאות בתקשורת הימין

 :דוגמא, כגון, הימין
 :מים ייחשף"עב ח אמריקני מסווג על"דו
":   גילו כלי טיס שלא נוצרו בכדור הארץ"

article/784923https://israelhayom.co.il 
* 

 מתנדבות/ מתנדבים  Whatsappלקבוצת הווצאפ 
 :צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין

 https://qrgo.page.link/Aay6K 

 

 

שיפרסם מודעת , כסףלמי שיש 
 :בנוסח, דרושים

************* 

 :צחוק הימין, תקשורת הימיןל
 .comh4uhhttp:// 

 מתנדביםדרושים 
 לפעילות אינטרנט

 : שכר
 !עבודה מהבית

 ,ח"ש 122: שכר שנתי
 וגם, (לא לחודש)לשנה 

 ,ציור פורטרט אישי
 של, ששווה הרבה כסף

שמחה : הצייר
 h4uh.com_קבלה
 ושליחת, אחרי שנה: התשלום

 ,קישורים, צילומים, ח חודשי"דו
  Whatsappלקבוצת הווצאפ 

 :לפירסום תקשורת הימין
 

https://qrgo.page.link/Aay6
K 
 

***** 

 

 
^***************************************************^ 

 
 נפוצות תשובותו שאלות< לתקשורת הימין  מעביריםו עוברים

 : PDFבקובץ , תשובות לכל השאלות, ארוכיםהסברים 
 

 

PDF - 22 צחוק הימין ,לתקשורת ימנית העברת העם ל, רעיונות: 
https://katzr.net/975c34 

*************** 

https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
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 !לא ?כסףמקבלים  מתנדביםה

 !לא ?כסףכן מקבלים , אתה ואשתך, אתם, לכםמי משלם 

 שלטים, למימון מודעות ?אודותבפינה השמאלית בראש הדף וגם בדף  תרומותלמה יש כפתור לאיסוף 

 <<אודות פרטים בדף  ?שמחה והילה קבלה, מי אתם

 מתנדבים ?המתנדבים עושיםמה 
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 אשתי ואני נשמח
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 כדאי להסביר איך מגיעים 
 :לדף הזה באתר שלנו
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 מתנדבים: דרושים דף פירסום ל

 :לפירסום תקשורת הימין 
 ישראל היום, גלי ישראל, 02ערוץ  
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 :וק הימיןצח ,העברת העם לתקשורת ימנית ל, רעיונות 0
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 h4uh.com באתר 
 לא עומד מאחורי אשתי ואני* 

 . שום גוף פוליטי
 לא סומכים על אף פוליטיקאי, שנינו, אנחנו

 .ולא תומכים בשום מפלגה 
 העברת עם ישראל: המטרה* 
 :צחוק הימין, קשורת הימיןלת

 ...לאטמה, ישראל היום, גלי ישראל, 02ערוץ 
אורות , ם"רמב, חסידות, זוהר עם פירוש הסולם, קבלה, תורת ישראל, עם ישראל, להצלת ארץ ישראל

 ...ח שערי חכמה"קל, ל"רמח, ה"הראי
.comh4uhhttp:// 

 
 ד   "בס
 .עצמנוב, בנינו את אתר פירסום תקשורת הימין( אשתי ואני)אנחנו * 
 .אנו משלמים מכספנו, הוצאות כספיות, מודעות* 
 .או עזרה אחרת משום גורם כלשהו/לא קיבלנו שום עזרה כספית ו. אף אחד לא תומך בנו* 
 .לעשיית רושם רציני, בעיקר, באתר משמש" תרומות"הכפתור : תרומות* 

 .עדיין לא קיבלנו תרומות
     .עות ופירסום תקשורת הימיןאם נקבל תרומות הן ישמשו רק למימון מוד* 
 ', ברוך ה', תודה לה', בעזרת ה, יש לנו כסף. SEO ,MARCOM, אשתי ואני עבדנו במחשבים *

 ...לא מחפשים עבודה, לא צריכים תרומות, לא צריכים כסף
ת ציירים קריקטוריסטים שמציירים קריקטורות באירועים ומפעילים סדנאות יוגה צחוק לקבוצו   2אנחנו  *

 (.ג"רט)מתנדבים ברשות הטבע והגנים , באירועים
 :  ...רוב הפעילות לפירסום תקשורת הימין היא ללא הוצאות, בכל מקרה *

 :קישורים לתקשורת הימין, טוקבקים, בפוסטים, חינם, העתק הדבק וכתיבה מהלב
 , עיתון ישראל היום, רדיו גלי ישראל, 62ערוץ  

, אנדרדוס, "הכל שפיט"סרטים  10, פלייליסטים, רשימות השמעה –הומור  ,סטנדאפ, צחוק – לאטמה
 ...סטנדאפ ימני

 : דרושים  *
 .רעיונות איך לקדם את תקשורת הימין 07עם  PDFיצרתי מסמך  .א

אשמח אם . וועדות הכנסת, חברי הכנסת 102לאימיילים של כל   PDFה , שלחתי את מסמך הרעיונות
מכל מפלגות , ראשי ערים, ם"חכי, שרים, מיוחד לידיעת ראש הממשלהיפורסם ויובא לידיעת הציבור וב

 .PDFמסמך : הרעיונות הכתובים ב גוש הימין
יורם שפטל ללא  ,h4uhcom ,ישראל היום, גלי ישראל, 02ערוץ : מתנדבים לפירסום תקשורת הימין. ב

 ...קבלה לעם, 6ערוץ ,  youtube: כחל ושרק ב
 //:comh4uhhttp.: פירסום תקשורת הימין, לקידום נא לפרסם את דף האינטרנט. ג
 

, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : צחוק הימין, פירסום תקשורת הימין, לקידום מתנדבים: דרושים* 
h4uhcom ,יורם שפטל ללא כחל ושרק ב, לאטמהyoutube  , קבלה לעם, 6ערוץ...  :

.comh4uhhttp:// 
 ,ציורים, גושי טקסט, ב מהלבכתו, הדבק, העתק  ,SEO, MARCOM :פירסום תקשורת הימין
 ...פורומים, אימיילים, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, youtube, ב ווצאפ

 
 :טקסטים לפירסום תקשורת הימין, גרפיקה, סמלים, ציורים, צילומים* 

3248620600339/photos/https://facebook.com/groups/53 
, h4uhcom, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : צחוק הימין, טקסטים לפירסום תקשורת הימין* 

 : ...קבלה לעם, 6ערוץ ,  youtubeיורם שפטל ללא כחל ושרק ב, לאטמה
PDF 0 צחוק הימין ,העברת העם לתקשורת ימנית ל, רעיונות: https://katzr.net/975c34 
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 https://katzr.net/4cfbfd: לתקשורת הימין, מעבירים, עוברים, מתנדבים, לפעילים פוסטר* 

 ..."הכל שפיט"סרטים  10, פלייליסטים, רשימות השמעה –הומור , סטנדאפ, צחוק –  לאטמה  *

   :https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIwyoutubeד שפטל "עו* 

צחוק , וצאפ תקשורת הימיןו* 
 : פירסום תקשורת הימין טוויטר, ייסבוקפ הימין

https://qrgo.page.link/Aay6K 
 #/https://web.whatsapp.com: ווצאפ במחשב, חינם
 :ת הימיןפירסום תקשור טוויטר, פייסבוק* 

/groups/533248620600339/https://facebook.com 
 :פירסום תקשורת הימין יוטיוב* 

el/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ/playlistshttps://www.youtube.com/chann 
 
 

 שמחה והילה קבלה: קרדיט
h4uh.com 

.comh4uhhttp:// 
 

 :6262פורומים פוליטיקה 
 גושי את להעתיק מומלץ ,היום ישראל ,ישראל גלי ,02 ערוץ ,הימין צחוק ,הימין תקשורת את לפרסם כדי

 :באתר וגם 3 בדף הנמצאים הענקיים הקישורים
.comh4uhhttp:// 

   PDF: https://katzr.net/975c34 בדף או/ו
 

  ,מהלב ,ברגש כתוב ,הדבק ,העתק
 ... בהומור
 ,אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: לשתף ב

 !!!אימייל ,רשתות חברתיות
 
 :אימייל אינטרנטעם  פורומיםשל  אתרי אינטרנטב להרשם *

minuteinbox.com/ 
 :או

mail.org/he/-temp 
 …כלשהיא ימייל’אנק ג’וסיסמת ג

 : תגים, מילות מפתח, מילות חיפוש TAGS, KEYWORDS , עם
, בריאות,ליםירוש,ישראל,הליכוד,ביבי,נתניהו,בחירות,פוליטיקה,ירושלים,ישראל
תאריך ,אור,אהבה,יהדות,עם ישראל,התיישבות,תרבות,חינוך,ביטחון,כלכלה,קבלה,תורה

עם ,ספורט,טלביזיה,כסף,בריאות,בחירות
 JEWISH,טוב לב,חכמה,שמחה,אהבה,יאיר,לפיד,ימין,שמאל,מרץ,ליברמן,גנץ,ישראל

 
^***************************************************^ 
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mako פורומים 
 נדה'אג

iAndroid 
 -Ynet קהילות 

 פורום עזרא
 מחשבות ואנשים -הגיגים 

FXP 
Forumix.co.il 

 פורומים -תפוז 
 פרש

 קומונה -תפוז 
 פורומים - 22נענע 

 פורום בני עקיבא
 פורום -סרוגים 

 פורום אמיתי
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Elsf.Net 

 וואלה פורומים
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 פורומים - דתייםחדרי 
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https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbWE5ektfaU9aLWRna1d4aGs4TXUyNERKZFFVZ3xBQ3Jtc0trcnh3SWlVZ1VmckIzbi1mYnB3Nk13MTRBQ1ZkYTdQb2piTVphMlFNT29YekRJME10ZWVLZktBZWlwaDBMdHRaWmprLXpXYWZmSHc1OFM4eWFlNWZtemRPS1lGSG9IeDhOLVM4VHJoQTFHcmpvQXBnNA%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff29
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbWE5ektfaU9aLWRna1d4aGs4TXUyNERKZFFVZ3xBQ3Jtc0trcnh3SWlVZ1VmckIzbi1mYnB3Nk13MTRBQ1ZkYTdQb2piTVphMlFNT29YekRJME10ZWVLZktBZWlwaDBMdHRaWmprLXpXYWZmSHc1OFM4eWFlNWZtemRPS1lGSG9IeDhOLVM4VHJoQTFHcmpvQXBnNA%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff29
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbWE5ektfaU9aLWRna1d4aGs4TXUyNERKZFFVZ3xBQ3Jtc0trcnh3SWlVZ1VmckIzbi1mYnB3Nk13MTRBQ1ZkYTdQb2piTVphMlFNT29YekRJME10ZWVLZktBZWlwaDBMdHRaWmprLXpXYWZmSHc1OFM4eWFlNWZtemRPS1lGSG9IeDhOLVM4VHJoQTFHcmpvQXBnNA%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff29
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbGpCMkFIUWM1OXlLR01VZzZXVnFRX3l2WHJJd3xBQ3Jtc0tucTgyUXlzcGc4czJRcTlWbGZyUllDb2Z1T05SQmI2YXd2cFEyZGc3bUs3TEUzSFZYeThJWVdBWVl4YU9kMVg0MjhqXzBhOWJBTWxZN2hnbnFISVQxTThlRU45UWNobWE1d0pvTUNNWjV5amVpNHpfUQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff61
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbGpCMkFIUWM1OXlLR01VZzZXVnFRX3l2WHJJd3xBQ3Jtc0tucTgyUXlzcGc4czJRcTlWbGZyUllDb2Z1T05SQmI2YXd2cFEyZGc3bUs3TEUzSFZYeThJWVdBWVl4YU9kMVg0MjhqXzBhOWJBTWxZN2hnbnFISVQxTThlRU45UWNobWE1d0pvTUNNWjV5amVpNHpfUQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff61
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbGpCMkFIUWM1OXlLR01VZzZXVnFRX3l2WHJJd3xBQ3Jtc0tucTgyUXlzcGc4czJRcTlWbGZyUllDb2Z1T05SQmI2YXd2cFEyZGc3bUs3TEUzSFZYeThJWVdBWVl4YU9kMVg0MjhqXzBhOWJBTWxZN2hnbnFISVQxTThlRU45UWNobWE1d0pvTUNNWjV5amVpNHpfUQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff61
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbGpCMkFIUWM1OXlLR01VZzZXVnFRX3l2WHJJd3xBQ3Jtc0tucTgyUXlzcGc4czJRcTlWbGZyUllDb2Z1T05SQmI2YXd2cFEyZGc3bUs3TEUzSFZYeThJWVdBWVl4YU9kMVg0MjhqXzBhOWJBTWxZN2hnbnFISVQxTThlRU45UWNobWE1d0pvTUNNWjV5amVpNHpfUQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff61
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqazlqZkhDcWRnU05XeHFXQ3BMN3N2SjJKS2Vud3xBQ3Jtc0trX3pYLVJzbzlQc0ozRXFidVZCVFdXM3R0QnpPM2E4LTdWUk9icjBhSUFuZE1aRkZpRXdvZHdCUWN0SnByQTVyZU1PdnhpbWhTOFNQaVZiSVdsTFFBWWJVaU5fcmxRR1BmbXJLbkVfdmdQU2dPWDBQYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff74
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqazlqZkhDcWRnU05XeHFXQ3BMN3N2SjJKS2Vud3xBQ3Jtc0trX3pYLVJzbzlQc0ozRXFidVZCVFdXM3R0QnpPM2E4LTdWUk9icjBhSUFuZE1aRkZpRXdvZHdCUWN0SnByQTVyZU1PdnhpbWhTOFNQaVZiSVdsTFFBWWJVaU5fcmxRR1BmbXJLbkVfdmdQU2dPWDBQYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff74
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqazlqZkhDcWRnU05XeHFXQ3BMN3N2SjJKS2Vud3xBQ3Jtc0trX3pYLVJzbzlQc0ozRXFidVZCVFdXM3R0QnpPM2E4LTdWUk9icjBhSUFuZE1aRkZpRXdvZHdCUWN0SnByQTVyZU1PdnhpbWhTOFNQaVZiSVdsTFFBWWJVaU5fcmxRR1BmbXJLbkVfdmdQU2dPWDBQYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff74
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqazlqZkhDcWRnU05XeHFXQ3BMN3N2SjJKS2Vud3xBQ3Jtc0trX3pYLVJzbzlQc0ozRXFidVZCVFdXM3R0QnpPM2E4LTdWUk9icjBhSUFuZE1aRkZpRXdvZHdCUWN0SnByQTVyZU1PdnhpbWhTOFNQaVZiSVdsTFFBWWJVaU5fcmxRR1BmbXJLbkVfdmdQU2dPWDBQYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff74
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbnpUMEVyYWVUeEVJejRxSWV5NmRySE5jRUllQXxBQ3Jtc0tsVHEyRDZnbzBRWWV6SzdubTU3ZjNDNWwyOC1WaUk2UjVackpxWElzUnlTSGZPRXpnYXRqMlV1dE9lcTRpUlJvNkxhSEZSYVFzQ01hRm9teEtqUE5nWXdSMEZNMmVTVTdLaGE5a1FaVkt3UmhmSld0WQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff3
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugw4zfafMCzmm3C1rQx4AaABAg&redir_token=QUFFLUhqbnpUMEVyYWVUeEVJejRxSWV5NmRySE5jRUllQXxBQ3Jtc0tsVHEyRDZnbzBRWWV6SzdubTU3ZjNDNWwyOC1WaUk2UjVackpxWElzUnlTSGZPRXpnYXRqMlV1dE9lcTRpUlJvNkxhSEZSYVFzQ01hRm9teEtqUE5nWXdSMEZNMmVTVTdLaGE5a1FaVkt3UmhmSld0WQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.inn.co.il%2FForum%2FForum.aspx%2Ff3
https://www.facebook.com/GaleyIsrael
https://www.facebook.com/groups/335078350771404
https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
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https://www.facebook.com/GaleyIsrael
https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
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בתוך כל אחת משתי הקבוצות, וגם בקבוצות ימניות אחרות, לחץ על כפתור הזמן < 

 

 
 

 לחץ על כל שמות האנשים:
 

 
 

 הזמןלחץ על כפתור <  החבריםשמות  כללחץ על 

https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
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******* 

 

 

 

 
******** 

 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל, כסף, תרומות
xclick&hosted_button_id=2833237-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.https://www 

.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :NEhttps://bit.ly/31z6q 

 

 

 
   

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
https://www.facebook.com/groups/163891814017102/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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_מתנדבים_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _דגלים_ *

 https://bit.ly/32vB1Lh: דגל ישראללקניית  חנויות< גוגל 

 
 

 

 

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 

_תנדביםמ_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _כובעים_ *

 

 
 https://bit.ly/3b9mQ2n:  הדפסה על כובעים

https://bit.ly/32vB1Lh
https://bit.ly/3b9mQ2n
https://bit.ly/32vB1Lh
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 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל, ףכס, תרומות
xclick&hosted_button_id=2833237-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.https://www 

.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :https://bit.ly/31z6qNE 

 

 

 
   

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 

_מתנדבים_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _חולצות_ *

 

 https://bit.ly/2EA35oJ : הדפסה על חולצות

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://bit.ly/2EA35oJ
https://bit.ly/3b9mQ2n
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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00ca-tps://www.customink.com/ndx/?cid=sue0ht-: עיצוב הדפסה על חולצות

z0rd#/uploadForm 
 

 

 

 

 

 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל, כסף, תרומות
xclick&hosted_button_id=2833237-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.s://wwwhttp 

.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :https://bit.ly/31z6qNE 

 

 

 
   

 

 
 

▲ **************************************** ▲ 
 

_ביםמתנד_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _מדבקות_ *

 

 צחוק הימין, תקשורת הימין גרפיקה לפירסום
 

 :width=1572 , height=234: בפיקסלים, גודל. לפירסום תקשורת הימין, מלבן, באנר
-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-content/uploads/2020/05/israel-http://h4uh.com/wp

ppy.pngha-love-light-israel-eretz 
 

https://www.customink.com/ndx/?cid=sue0-00ca-z0rd#/uploadForm
https://www.customink.com/ndx/?cid=sue0-00ca-z0rd#/uploadForm
https://www.customink.com/ndx/?cid=sue0-00ca-z0rd#/uploadForm
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy.png
https://bit.ly/2EA35oJ
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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https://bit.ly/33jmAKQ 

 
^***************************************************^ 

-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-content/uploads/2020/05/israel-http://h4uh.com/wp
ad.png-happy-love-light-israel-eretz 

 

 
 

^***************************************************^ 
-zionism-kabbalah-jerusalem-israel-content/uploads/2020/07/yemin-m/wphttp://h4uh.co

head.jpg-election-political-suggestions-effective-people-israel-eretz-judaism 
 

https://bit.ly/33jmAKQ
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/07/yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-election-head.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/07/yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-election-head.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%92%D7%9F+%D7%93%D7%95%D7%93+%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-7reG-uLrAhXS0YUKHW9qBoEQ2-cCegQIABAA&oq=%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%92%
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
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 פירסום ( מלבן) באנר, פוסטרים, מדבקותאפשר להשתמש לצורך הדפסת  !חינם

 :הנמצאת באתרים גרפיקהבכל ה, אתר אינטרנטבראש ותחתית 

.comh4uhhttp:// 

 

 . קשורת הימיןחיבור העם לתל, הודעות, פוסטרים, מדבקות, והפיצו, והדפיסוכרצונכם עצבו במחשב : או/ו

 https://bit.ly/2Db3ddO: מדבקותלהדפסת  בתי דפוס
 

 

 

 

 

 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל ,כסף, תרומות
xclick&hosted_button_id=2833237-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.https://www 

.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :https://bit.ly/31z6qNE 

 

 

 
   

 

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 

_מתנדבים_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _הפגנות_ *

** 

, ץ"בגהפגנות , אוטובוסים, מפות, מידע למתנדבים, פעילויות, ןהפגנות ימי
 WAZE ,MOOVIT :https://katzr.net/9a9a82, אירגונים, הפגנות צחוק לאטמה, הפגנות ברק

 :או
-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-israel-yemin-demonstrations/.comh4uhhttp://

tions/elec-political-suggestions-effective-people-israel-eretz 

 

http://h4uh.com/
https://bit.ly/2Db3ddO
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://katzr.net/9a9a82
http://h4uh.com/demonstrations-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
http://h4uh.com/demonstrations-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
http://h4uh.com/demonstrations-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
http://h4uh.com/demonstrations-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/07/yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-election-head.jpg
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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_מתנדבים_ _דגלים_  _כובעים_  _חולצות_  _מדבקות_  _הפגנות_  _תרומות_   

 
 _תרומות_ *

 .דרושיםאתרי , לוחות מודעותאתרי , ads.google.comשולמו עבור מודעות בגוגל ₪  22,222

file:///E:/_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20שמחה%20ו%20הילה%20קבלה%2026062016%20-%202026/_%20%20הליכוד/_%20%20חיבור%20העם%20לתקשורת%20הימין_PDF/ads.google.com
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 ?כסףלתרום , להתנדב, לעזוררוצים 
 .ימיןצחוק ה, הימיןתקשורת ל עם ישראלאת  לחברהעזרה הכי חשובה זה 

 !!!צחוק לאטמה, קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת ימנית
 

 //:comh4uhhttp.: מומלץ להעתיק גוש טקסט הקישורים הגדול הנמצא באתר האינטרנט
 ^: הזה מסמך המתנדבים ראשוב 

 !!!אימיילים ,אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: שתף
 
 
 

^***************************************************^ 

 

 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237


154  /  03  

 
 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237


154  /  01  

 
 
 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237


154  /  00  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237


154  /  07  

 
 .comh4uh  >נשמח לקבל, כסף, תשלום, תרומות. 

 ,חברתיות הדבקת פוסטים ברשתות, SEO ,MARCOM, חיבור העם לתקשורת הימניתפעילות  מימוןל
 :הוראת קבע, העברה בנקאית,  כסף, נשמח לקבל תרומות

 :העברה בנקאית לביצוע
 שמחה קבלה: שם בעל החשבון

 חשבון סניף בנק

  156910 125 יהב 04 –

 
 :העברת כספים בטלפון אפליקציות

pay-Pepper ,Paybox ,Bit 
 

 
!ם עכשיותרו

 

 

 :כלשהו באתר האינטרנט המאובטח כרטיס אשראי: אפשרות לתשלום ב *
www.paypal.com: 

paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237 
 !ם עכשיותרו

 

  

 
 :באתר ,תרומות ,אפשרויות התשלום כל  *

http://h4uh.com/
https://payapp.co.il/
https://payboxapp.com/il/home
https://www.bitpay.co.il/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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http://h4uh.com/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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ctions_events_attraabout_us_who_we_arehttp://h4uh.com/ 

 
 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל, כסף, תרומות

_id=2833237xclick&hosted_button-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.https://www 
.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :https://bit.ly/31z6qNE 

 

 

 
   

 

 

 ...חכמת הקבלה, עם ישראל, לאהוב את ארץ ישראל, לטייל –בישראל  טיולים

 ...קישורים, טיפים, אפליקציות, נאקב, שביל ישראל. מפות הטיולים בישראל 2262מפת כל  *
2J5MyuChttps://bit.ly/ 

 קטעי שביל ישראל 00כל . מסלול על מפת ישראל, טיולים מפות 00 *
 :מ מהגולן בצפון עד אילת בדרום"ק 1122 

mapshttps://www.teva.org.il/israeltrails 
 #/https://www.nakeb.co.il : על מפת ישראל נאקבמפת מפות טיולים  *
 

 מוגש לציבור באדיבות !חינם
 comh4uh - http://www.kab.co.il.: צחוק הימין, תקשורת הימין

 
  העתיק ולהדביקלכל טיול יש קורדינטות שצריך ל

 :למפת הטיולי שטח
https://israelhiking.osm.org.il 

 :מ"ק 03, יער ארז, מפת טיול יער גברעם: דוגמא
.il/share/G0HN1SM3Tahttps://israelhiking.osm.org  

 
 ושטחתצוגת רחוב  - street view Google 360 °תצוגה שטח פנורמית  *

 . שביל ישראלקטעי  00של כל 
 street view Google °360:כינרת דוגמא

https://bit.ly/34jSngm 
 :בשביל ישראל במחשב ובטלפון street view Google °360הפעלת טיול וירטואלי  הסבר *

https://www.teva.org.il/?CategoryID=11939 
 
 :טיפים, מלאכי שביל, צילומים, מועיל מידע: שביל ישראל *

https://www.teva.org.il/shvilisrael 
.com/special/1/tiulihttps://www. 

 
 :קבלה בטבע - ציורים – מפות טיולים *
 http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/ 
 
 https://www.waze.com: מכונית, לניווט רכב wazeאפליקציית וויז  *

 :מסלולי טיול ביערות בן שמן
.osm.org.il/share/BAtNifzYI9israelhikinghttps://  

http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/#pay_health_medicine_love_attractions_events
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://bit.ly/2J5MyuC
https://www.teva.org.il/israeltrailsmaps
https://www.nakeb.co.il/
http://h4uh.com/
http://www.kab.co.il/
https://israelhiking.osm.org.il/
https://israelhiking.osm.org.il/share/G0HN1SM3Ta
https://bit.ly/34jSngm
https://www.teva.org.il/?CategoryID=11939
https://www.teva.org.il/shvilisrael
https://www.tiuli.com/special/1/
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
https://www.waze.com/
https://israelhiking.osm.org.il/share/BAtNifzYI9
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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154  /  08  

 :מכונית, לניווט רכב wazeאפליקציית וויז 
11834&navigate=yes&zoom=17.com/ul?ll=31.94906524%2C34.939wazehttps://www. 

 https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx: תצוגה על גבי מפה: בחר< מפת מפות טיולים  
 ttps://www.nakeb.co.il/hike/199h:  מ"ק 62-שביל טיול מהים התיכון לים כינרת

 /https://ibt.org.il/he: שביל האופניים של ישראל
 :הטיולים ואטרקציות התיירות של ישראלמפות מפת כל 

https://www.govmap.gov.il/?c=345999.51,619489.57&z=0&lay=ILPUBLICSITES_JUNE0
OUSE,RESTAURANTS,ZIMMER,TOURISM_APPLICATIONDAT5,CAMPINGS,GEUSTH

A_PT,ATAREI_RATAG,FIELDSCHOOL,RES_PARKS_TMM,SHVIL_ISRAEL&bs=ATAREI
_RATAG,SHVIL_ISRAEL%7C213597,633881 

 https://www.shvila.co.il/index.html#home/index:  שביל הסנהדרין
 heb.htm-ssegment-trail-https://www.haifatrail.com/haifa:  שביל חיפה

 
 :טיולים מומלצים

   ספר הזוהר עם פירוש הסולם, י ללימוד קבלה"ישיבת רשב, הר מירון –צפת... 

  טישים בחצרות חסידים – הכותל המערבי –שוק מחנה יהודה : ירושלים. 

  שמורת פורה 

  יער להב 

  חוף זיקים 

  אנדרטאות ותצפיות מול עזה 

  גן לאומי אשקלון 

  חורבת הוגה -ת הכלניות גבע 

  שמורת גברעם 

  שמורת נירעם 

  שמורת כרמיה 

  שמורת חורבת גממה 

  שמורת חורבת גממה 

   קבלה לעם אילת .בית ספר שדה אילת –אילת :https://kabbalahmedia.info 
 

 מוגש לציבור באדיבות !חינם
 comh4uh - http://www.kab.co.il.: צחוק הימין, יןתקשורת הימ

 

 .צחוק הימין, פירסום תקשורת הימיןל ,רעיונות ,קישורים

 .ישראל היום, גלי ישראל, 20 ערוץל, טלפונים, מחשבים, טלוויזיותלחבר * 

 .ישראל היום, גלי ישראל, 20 ערוץ: פעמים 3, בית, רחוב, שוק, בכנסת נאום להזכיר בכל  * 

  20…ערוץרק ב, צפותל, פרסםל, ןהתראייל  * 

 …20 ערוץ לפירסום, הסברה, תגי דש, מדבקות, ותחולצ, כובעים, דגלים :כל השנה  * 

 ,צחוק הימין, לתקשורת הימין קישורים, להוסיף  * 
 ,רגש, בהומור, כותביםלפני מה ש

 ,ברשתות החברתיות, טוקבקים, פוסטים, בהודעות
youtube, פורומים, אימיילים, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ווצאפ!!!… 

צחוק , לחיבור עם ישראל לאתרי תקשורת הימין קישוריםאת ה, לפני מה שאתה כותב, העתק הדבק

https://www.waze.com/ul?ll=31.94906524%2C34.93911834&navigate=yes&zoom=17
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.nakeb.co.il/hike/199
https://ibt.org.il/he/
https://www.govmap.gov.il/?c=345999.51,619489.57&z=0&lay=ILPUBLICSITES_JUNE05,CAMPINGS,GEUSTHOUSE,RESTAURANTS,ZIMMER,TOURISM_APPLICATIONDATA_PT,ATAREI_RATAG,FIELDSCHOOL,RES_PARKS_TMM,SHVIL_ISRAEL&bs=ATAREI_RATAG,SHVIL_ISRAEL%7C213597,633881
https://www.govmap.gov.il/?c=345999.51,619489.57&z=0&lay=ILPUBLICSITES_JUNE05,CAMPINGS,GEUSTHOUSE,RESTAURANTS,ZIMMER,TOURISM_APPLICATIONDATA_PT,ATAREI_RATAG,FIELDSCHOOL,RES_PARKS_TMM,SHVIL_ISRAEL&bs=ATAREI_RATAG,SHVIL_ISRAEL%7C213597,633881
https://www.govmap.gov.il/?c=345999.51,619489.57&z=0&lay=ILPUBLICSITES_JUNE05,CAMPINGS,GEUSTHOUSE,RESTAURANTS,ZIMMER,TOURISM_APPLICATIONDATA_PT,ATAREI_RATAG,FIELDSCHOOL,RES_PARKS_TMM,SHVIL_ISRAEL&bs=ATAREI_RATAG,SHVIL_ISRAEL%7C213597,633881
https://www.govmap.gov.il/?c=345999.51,619489.57&z=0&lay=ILPUBLICSITES_JUNE05,CAMPINGS,GEUSTHOUSE,RESTAURANTS,ZIMMER,TOURISM_APPLICATIONDATA_PT,ATAREI_RATAG,FIELDSCHOOL,RES_PARKS_TMM,SHVIL_ISRAEL&bs=ATAREI_RATAG,SHVIL_ISRAEL%7C213597,633881
https://www.shvila.co.il/index.html#home/index
https://www.haifatrail.com/haifa-trail-segments-heb.htm
https://kabbalahmedia.info/
http://h4uh.com/
http://www.kab.co.il/
https://en.wikipedia.org/wiki/Database
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.youtube.com/user/Netanyahu
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://temp-mail.org/en/
https://www.inn.co.il/Forum/
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 :הימין

 ,ץ"קריקטורה בג , patrioti.co.il  ,7ערוץ , ישראל היום, גלי ישראל, 20ערוץ 
 ,זוהר הסולם, קבלה לעם, יורם שפטל, הכל שפיט, ליסטיםפליי 985 צחוק לאטמה

.comh4uh, ת"יש ,פוסטר קבלה ,קומיקס קבלה ,חיים קבלה, .comh4uhhttp://  
  https://20il.co.il - 62ערוץ 

 http://www.gly.co.il - ישראל גלי
 https://israelhayom.co.il  - היום ישראל

 http://www.kab.co.il: כל ספרי הקבלה חינם, רדיו, טלויזיה: קבלה לעם

 צחוק הימין

 :הומור, מערכונים, מצחיקים, פרקים מלאים, 62צחוק לאטמה בערוץ  * 

https://20il.co.il0-תוכניות/לאטמה/ 

 ":הכל שפיט"פרקים מלאים , מצחיקים סרטים 26 צחוק לאטמה * 

https://katzr.net/ea1162 

 :מצחיקים מערכונים 985 ,רשימות השמעה ,צחוק לאטמה פלייליסטים * 

https://katzr.net/83d8e2 

 b.whatsapp.com/#https://we -ווצאפ 

 /Netanyahuhttps://facebook.com/ -נתניהו  פייסבוק

 /netanyahuhttps://twitter.com -נתניהו  טוויטר

 /b.netanyahuhttps://www.instagram.com/ -נתניהו  אינסטגרם

 Youtube  יורם שפטל- https://katzr.net/b8b61f 

 https://katzr.net/7e5472: זמניים להרשמות באינטרנט אימיילים

 /https://www.inn.co.il/Forum - 7 ערוץ פורומים

 :צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין, גרפיקה, אנימציות, סמלים, ציורים, צילומים * 

/photosom/groups/533248620600339/https://www.https://facebook.c 

   https://katzr.net/4cfbfd : לפירסום תקשורת הימין, מתנדבים, לפעילים פוסטר ענק * 

 :פירסום תקשורת הימין פייסבוק * 
/groups/533248620600339/.comfacebookhttps:// 

 :פירסום תקשורת הימין יוטיוב * 

https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.patrioti.co.il/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
http://kab.fm/#/stream
https://www.kabbalah.info/engkab/the-zohar/download-the-zohar#.Xw2jTShvbb2
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
http://www.gly.co.il/
http://www.gly.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
http://www.kab.co.il/
https://www.20il.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94-2/
https://www.20il.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94-2/
https://www.20il.co.il/תוכניות/לאטמה-2/
https://katzr.net/ea1162
https://katzr.net/83d8e2
https://katzr.net/83d8e2
https://katzr.net/83d8e2
https://web.whatsapp.com/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://katzr.net/b8b61f
https://katzr.net/7e5472
https://www.inn.co.il/Forum/
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/photos/
https://www.katzr.net/4cfbfd
https://www.katzr.net/4cfbfd
https://katzr.net/4cfbfd
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/
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.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQyoutubehttps:// 
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 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _צחוק _ 

 
 !!!בריאותזה צחוק *  

 
 

: צחוק הימין, שורת הימיןתק
.comh4uhhttp:// 

 * צחוק לאטמה בערוץ 62, פרקים מלאים, מצחיקים, מערכונים, הומור: 
https://20il.co.il0-תוכניות/לאטמה/ 

 https://katzr.net/ea1162: "הכל שפיט"פרקים מלאים , סרטים מצחיקים 10לאטמה  צחוק* 
 https://katzr.net/83d8e2: מערכונים מצחיקים 580, רשימות השמעה, פלייליסטיםלאטמה  צחוק* 

 l.co.ilhttps://20i – 62ערוץ 
 http://www.gly.co.il – גלי ישראל

 m.co.ilhttps://israelhayo – ישראל היום
ערוץ , ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין מתנדבים: דרושים* 
7 ,https://www.patrioti.co.il, ללא  יורם שפטל, שפיטהכל , לאטמה פלייליסטים, ץ"קריקטורה בג

פוסטר , קומיקס קבלה, חיים קבלה ,comh4uh., זוהר הסולם, קבלה לעם, youtubeכחל ושרק ב
  ת"יש, קבלה

.comh4uhhttp:// 
 

 
 ,אהבה, מיסטיקה יהודית, פנטזיה, מדע בדיוני, מתח, פעולה, סטנדאפ, צחוק": הרועה האחרון"רט ס *

 :לפי חכמת הקבלה
/watch?v=4nUrC506Lakhttps://www.youtube.com 
 

113 Latma TV / playlists מערכונים מצחיקים: 
/user/LatmaTV/playlistshttps://www.youtube.com  

-/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLzhttps://www.youtube.com
5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkNlaKe 

LatmaTV / playlists 182   0225-0210מהדורות צחוק מלאות: 
-/watch?v=PgSnTxe08Ps&list=PLzhttps://www.youtube.com

https://youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ
http://h4uh.com/
https://www.20il.co.il/תוכניות/לאטמה-2/
https://www.20il.co.il/תוכניות/לאטמה-2/
file:///C:/Users/שמחה%20קבלה/AppData/Roaming/Microsoft/Word/צחוק%20לאטמה%2012%20סרטים%20מצחיקים,%20פרקים%20מלאים%20%22הכל%20שפיט%22
https://katzr.net/ea1162
https://katzr.net/83d8e2
https://katzr.net/83d8e2
https://www.20il.co.il/
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http://www.gly.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
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https://www.inn.co.il/
https://www.patrioti.co.il/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/watch?v=3jB4-7F26w0&list=PLyR4ensNDS7lOOcKN_MOZxo1pcpzpEpXR
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
http://kab.fm/#/stream
https://www.kabbalah.info/engkab/the-zohar/download-the-zohar#.Xw2jTShvbb2
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
file:///E:/_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20שמחה%20ו%20הילה%20קבלה%2026062016%20-%202026/_%20%20הליכוד/_%20%20חיבור%20העם%20לתקשורת%20הימין_PDF/h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4nUrC506Lak
https://www.youtube.com/user/LatmaTV/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLz-laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN
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https://www.youtube.com/watch?v=PgSnTxe08Ps&list=PLz-laKe5E8hwcSwnrHaC50KYwSvbFMlh8
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laKe5E8hwcSwnrHaC50KYwSvbFMlh8 
 

  https://katzr.net/f2777e  :רשימות השמעה< אנדרדוס מערכונים מצחיקים  *
ולהסביר את המשמעות של ( אנדרדוס, לאטמה) צחוק הימיןלפרסם את : לצחוק ליצני השמאל תשובהה

 :ספר הזוהר עם פירוש הסולםלפי  סיפורי התורה

Kabbalah Comics : קבלה קומיקס 
-kabbalah-wisdom-spiritual-torah-jerusalem-http://h4uh.com/israel

sessions-10-course-lecture-syllabus-comics/ 
 :דיגיטליים להורדה חינם מהאינטרנט קבלהספרי  34 !חינם

20 ספרי מבוא לקבלה, 25 ספרי זוהר עם פירוש הסולם. קומיקס קבלה, סרטים, 
פוסטרים, ציורים, 68 סיפורי קבלה קומיקס ללימוד 68 עקרונות חכמת הקבלה, 

:מוסיקה, הסברים  
https://bit.ly/32uljjI 

 : ₪036 , כרכים  23, עם פירוש הסולם, מנוקד, זוהר
https://bit.ly/3m9END9 

 

 
שאיתן האדם שט במציאות , דעת, בינה, גובה תיבת נח הן הספירות חכמה, רוחב, אורך – תיבת נח

 .הסוערת
( יצחק)על קו הדין , שבתוכו( אברהם)צריך להעלות את קו החסד , כל רגע, כל אדם – עקדת יצחק

 .שבתוכו( יעקב)להגיע לקו האמצע כדי , שבתוכו
כל הרצונות ) בני ישראלאת מוציא ( הנקודה הרוחנית הפנימית שבתוך האדם) משה - יציאת מצרים
, קליפה, הפרעה) פרעהשל  (אנוכיות, רצון לקבל, יצר הרע, קליפות, מקום צר)ים צרממ( שבתוך האדם
 .(אנרגיות הטבע 12, ספירות 12) מכות 12בעזרת , (חסימות אנרגטיות פנימיות', עורף ה

, שמחה, רצון לתת, קו האמצע) אלה – אל – ישרהרצון להתחבר ) ישראל (כלי, רצון) ארץ – ארץ ישראל
 ...((הכל, עושר, אושר, רוחניות, שפע, אור, טוב לב, חכמה, אהבה

 .(כעס, חרדה, תאוות, דיכאון, עצלות, רצון לקבל, יצר הרע)קליפות ל כניעה – כנען
 :שת וישלחפר
ב " ֲעֹקֹ֤ ח ַיַֽ ְשַלַ֨ ים  ַויִּ כִּ ל ַמְלאָּ יו אֶּ נָָּ֔ ו-ְלפָּ ָׂ֖ יו  ֵעשָּ ִ֑ חִּ האָּ ְרצָּ ה  ַאַ֥ יר ְשֵדַ֥ ָׂ֖ ֹוםֵשעִּ  "ֱאדַֽ
ל" ר ַיֲעֹקב אֶּ ל, ֵביתֹו-ַויֹאמֶּ ל כָּ ּמֹו-ְואֶּ ר עִּ רּו:  ֲאשֶּ סִּ ת הָּ ר בְ  ,ֱאֹלֵהי ַהֵּנכָּר-אֶּ ַטֲהרּווְ  ,ֹתְככֶּםֲאשֶּ  "הִּ

 , (השנייה' ה)חיבור המציאות הגשמית , קו האמצע –' ו... וירא, וישלח, פרשות ויצא
 (.טוב לב, חכמה, אהבה, אור שמחה, המציאות הרוחנית)' לאות ו

 ארץ משה עקדה נח נתניהו ישעיהו ירמיהו דגל ישראל דגל ישראל ספירות 

 ישראל משה אברהם אורך י י י  רקע לבן חכמה י

 אדום ישראל יצחק רוחב ה ה ה  קו עליון בינה ה

 מדין עם ישראל נערים גובה ו ו ו  מגן דויד תפארת ו

 כנען פרעה חמור כלי נתנ ישע ירמ  קו תחתון מלכות ה

 .צחוק הימין, תקשורת הימין: חפשו בגוגל
 
 
 

https://katzr.net/f2777e
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://bit.ly/32uljjI
https://bit.ly/3m9END9
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 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,אפווצ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp. :צחוק הימין, תקשורת הימין
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 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ קחו. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _נתניהו _ 

  :נתניהוהאתר של *  
u.org.il/?fbclid=IwAR1j1zOhnPsAjSiCwg399a1G3n0z8nLdzw5l9zV7096e9http://netanyah

Y-PLzFdCx6-EyT 
 

 :וידיאו נתניהו טוויטר, פייסבוק* 
/Netanyahu/https://facebook.comil.-he 

 
 :בקרמלין המנהיג היחיד מהמזרח התיכון שתמונתו מוצגת -נתניהו * 

https://20il.co.ilתל-שתמונתו-המנהיג-זה-חמינאי-ולא-אסד-לא/ 
 

 :פוטין יחסי נתניהו  - נתניהו* 
nion/87197/makorrishon.co.il/opi 

 
 

 younglikud1/https://facebook.com/: טוויטר, פייסבוקצעירי הליכוד ב
it@likud.org.il 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://www.netanyahu.org.il/?fbclid=IwAR1j1zOhnPsAjSiCwg399a1G3n0z8nLdzw5l9zV7096e9EyT-PLzFdCx6-Y
http://www.netanyahu.org.il/?fbclid=IwAR1j1zOhnPsAjSiCwg399a1G3n0z8nLdzw5l9zV7096e9EyT-PLzFdCx6-Y
https://he-il.facebook.com/Netanyahu/
https://www.20il.co.il/לא-אסד-ולא-חמינאי-זה-המנהיג-שתמונתו-תל/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/87197/
https://www.facebook.com/younglikud1/
mailto:it@likud.org.il
http://h4uh.com/
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  :רוסיתב, אתר תנועת הליכוד *
Сайт партии Ликуд на русском языке:  

https://www.likud.org.il/ru/partii Likud na russkom yazyke: Sayt  
  :רוסית< שפות  37: ב "קבלה לעם"אתר  *

http://kabbalah.info/rus/ 
 

 
 מטה מתנדבי הליכודשל  מערך הטלפונים

 !הקרובות יש לכל אחת ואחד מכם כוח להשפיע בבחירות
 מטה המתנדבים בליכוד פותח את מערך הטלפונים שיפעל

 עד יום הבחירות וכמובן ביום הבחירות עצמו
 אלף ליכודניקים 322-הלהוציא מהבית את כדי 

 !!לא יצאו להצביעשנשארו אדישים ו
 01:22-5:22: השל המט קרית שדה התעופה שעות הפעילות, 1נגב : כתובת המטה

 .ראש הממשלה נתניהו זקוק לכם באופן אישי
 ,מטה בקישור הירשמו, בואו להיות חלק ממערך הטלפונים של מטה המתנדבים

 :תאריך להתנדבות ושעות המתאימות לכם להתנדב, טלפון ליצירת קשר, מלאו שם מלא
.gle/SaNeCtyUqqiswxGs9https://forms:  

 תודה
 :לשים שם לפני בחירות, טוויטר, פייסבוק, פורום בחירות, אתרי פורומים פוליטיקה* 

http://news1.co.il/GetTalkBack.aspx?docid=641&subjectid=2015 
 !טיבי או ביביאו 

 !ממשלת ימין, 22כל קול חשוב ויחד נגיע ל 
 !ממשלות ימין 4ליברמן הפיל 

 !!!היום, עיתון ישראל היום, רדיו גלי ישראל, 62להעביר טלביזיות בכל מקום לערוץ , חברים
.comh4uhhttp:// 

 .ביבי, בנימין נתניהועובדות על  42
 

 .נתניהו משבט לוי. 1
 .מזל מאזניים. 0
 .אייקיו 182בעל . 3
  .ל השתתף במשימה צבאית בחרמון שעד היום פרטיה חסויים"כחייל בסיירת מטכ .1
 .1כמעט איבד את חייו בטביעה במבצע בולמוס , עוד כחייל. 0
 .ר"אוהד בית. 7
 .היה בצופים. 6
 .אין לו טלפון. 8
 .יש לו בת בכורה בשם נועה מנישואים קודמים. 5
 (.30בגיל )ם "ל באותפקידו הציבורי הראשון היה כשגריר ישרא. 12
 .אוהב לקרוא ספרי היסטוריה וביוגרפיות. 11
מ הצעיר ביותר שנבחר "ובכך הפך לרה, בלבד 16כשנבחר לראשונה לראשות הממשלה היה בן . 10

 .בישראל
 .אוהב לשחק שחמט. 13
 .ר בהצטיינות"סיים קורס קציני חי. 11
 .למד מדעי המדינה באונברסיטת הרווארד. 10
 .ב"קן כדורגל בקבוצת התיכון שלו בארההיה שח. 17
 .מאוד אוהב פסטה. 16
 .ל"הוא זה שבישר להוריו על מות יוני ז.18
 .מסתדר לא רע בצרפתית. 15
 ".מכתבי יוני"בוטינסקי יחד עם אחיו עידו על הספר 'זכה בפרס ז. 02

https://www.likud.org.il/ru/
http://www.kabbalah.info/rus/
https://forms.gle/SaNeCtyUqqiswxGs9
http://www.news1.co.il/GetTalkBack.aspx?docid=641&subjectid=2015
http://h4uh.com/
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 .81הוא מטר . 01
 .כותב ביד שמאל. 00
 .דא משייכת אותו ליהדות ספר"בדיקת דנ. 03
 .MITלמד אדריכלות ומנהל עסקים באוניברסיטת . 01
 .בלבד 30כשהיה בן  TWAהבית הלבן התייעץ איתו בעת חטיפת המטוס . 00
 .לאחר מות אחיו" מכון יונתן לחקר הטרור"הקים את . 07
 .בוטינסקי'אביו היה מזכירו של זאב ז. 06
 .כתב ארבעה ספרים. 08
 .ב"י המפלגה הרפובליקנית בארה"ביותר ע נבחר כפוליטיקאי האהוב 0210-ב. 05
 .ב"היה חבר במועדון הדיבייט בתיכון שלו בארה. 32
 .גדל ברחוב הפורצים בירושלים. 31
 .למד מנהל עסקים בעקבות המלצת אימו. 30
 .אוהב לצייר. 33
 .בכלל לא חשב להיכנס לפוליטיקה 32עד גיל . 31
 .אורחים בחתונתו עם שרה 00היו רק . 30
 .השתחרר מהצבא בדרגת סרן. 37
 .1585כגבר האטרקטיבי ביותר בשנת " את"י גיליון "נבחר ע. 36
 .לא ידע מילה באנגלית, ב"כשטס לראשונה לארה 8היה בן . 38
 .נכדים 1-סבא ל. 35
 .הוא ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה זמן בתולדות ישראל. 12
 

 ?איזו עובדה הכי אהבתם
 רק ביבי

 תשלום, חולצות, דביםמתנ_ אתר הליכוד 
 

 netanyahu.org.il נתניהו
he-il.https://facebook.com/Netanyahu 

 .שלט מרפסת, חולצות טריקו 0, מתנדבים_  likud.org.ilהליכוד 
  

 netanyahu.org.il נתניהו
he-il.https://facebook.com/Netanyahu 

 .פסתשלט מר, חולצות טריקו 0, מתנדבים_  likud.org.ilהליכוד 
  

 .לשים חולצת טריקו הליכוד ענקית מעל הסוודר עד יום הבחירות
 

 :רוצים
 .ס״מ רוחב מעקה המרפסת 026שלט * 

 :חולצות טריקו הליכוד 3* 
 . הליכוד משני הצדדים בחולצה

 8XL 
 כדי לשים מעל 

 ...הסוודר
 
 

��������  
 

 :מפלגה דמוקרטית ליברלית לאומית -הליכוד 
likud.org.il/ 

 תל אביב, 38' ורג'המלך ג

https://www.likud.org.il/
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 :מען למכתבים
 7107121אביב -תל, 07017.: ד.ת

 23-7012777: טלפון
 :פעילים בשכר מלא _הליכוד 

 .ח לשעה”ש 50 
likud.org.il/ 

��❤�� 

* 
  בבקשה, חברים
 ,ל”תיק ולהדביק הנלהע

 אימייל, טוויטר, פייסבוק, בווצאפ
 לפני בחירות להדביק ולשים

 ,ברשתות החברתיות פורומים פוליטיקה
 …טוויטר, פייסבוק, פורום בחירות

 :6262פורומים פוליטיקה  
       

D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%
%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n

-&form=QBRE&sp=
1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D

-7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0
20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7 

 :לשים עם אימייל אינטרנט *
minuteinbox.com/ 

 :או
mail.org/he/-temp 

 
 :הקבלה חכמת לפי ו – ה – י  בן ימין נתן *

 ד"בס
.comh4uh אותיות חכמת הקבלה<  קבלה לעם: 

  ו –ה  –י   בן ימין נתן *
 !!!כל הכבוד לבן ימין נתן יהו

 תנו לנתנ יהו לעשות *
 …את העבודה שהוא יודע לעשות

 …נתניהו נולד כדי להיות ראש ממשלת ישראל *
 :נתניהו יודע

 ,ם"לייצג את עם ישראל באו, לנאום *
 .חוץ, ביטחון, מדינה לנהל *
 טובים יחסי אנושליצור  *

 ,משקיעים, עם נשיאי עולם
 …וכל אדם 
 

 :לשיחה בתוכניות תקשורת המאפשרות למאזינים לדבר נושאיםתמצית 
 

 ...ישראל היום, גלי ישראל, 02ערוץ , צחוק הימין, ימיןתקשורת הושידרוג רעיונות לפירסום 
 .דתיים, ס"ש, ימינה, הליכוד: מפלגות גוש הימיןהאינטרנט של אתרי ושידרוג 

 .חיבור העם לאתרי מפלגות הימין, לחיבור העם לתקשורת הימין
 . שר ומאזינים מדברים יחד: שעה, תכנית שבועית* 

https://www.likud.org.il/
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.bing.com/search?q=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+2020&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94+202&sc=0-20&sk=&cvid=852BB2558B7F4B079D4FD042539F55E7
https://www.minuteinbox.com/
https://temp-mail.org/he/
http://h4uh.com/
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 ...שר החינוך ,תשתיותשר ה, פניםהשר לביטחון , ראש הממשלה, בריאותשר ה
  ,לפני חודשלפרסם 

 : בכל ערוצי התקשורת הרשמיים של המשרד הממשלתי
 ...באינטרנט, של המשרד פוסטר בלובי הכניסה, יליםאימי, פייסבוק, אתר המשרד

חודש , לחבר את הציבור, יש ערוצי תקשורת רשמיים לכל משרד ממשלתי שאפשר בהם ליידע את הציבור
 .שר ומאזינים מדברים יחדלפני שעת השידור של 

 
 :ת"חל, אבטלה, קורונה, עוצרבתקופת ה
 פלגות הימיןאתרי האינטרנט של מ, י תקשורת הימיןלשים באתר

 :ומידע מועיל אטרקטיבי לציבור דף קישורים 
 .משלוחיםקישורים להזמנת אוכל וקניות ב* 

 :מהאינטרנט מקצועמוד ילקישורים ל
 ...אלמנטור, בניית אתרים בוורדפרס, אנימציה ,עריכת וידיאו, פוטושופ 

 ...אופן אופיס, ברהלי, בלנדר, גימפ: חוקיות לשימוש חינם, קוד פתוח, תוכנות חינםיש היום 
 .אנדרדוס, לאטמה :סטנדאפ, מערכונים, צחוקסרטי קישורים ל

 ...קבלה, יהדותספרי , נאומים של נתניהו, שיעורים, הרצאות, ספידייט, הכרויותלשים קישורים ל
 :h4uh.com, צחוק הימין, אתר תקשורת הימיןבחינם  ,יש

 :נות כגוןרעיו, אנדרדוס, כל הקטעים של לאטמה, תוכנות חינם
 .ישראל היום, גלי ישראל, 02לערוץ , טלפונים, מחשבים, טלוויזיותלהעביר 

 ...אייפדים, ישראל היום בכל הטלפונים, גלי ישראל, 02להתקין אפליקציות ערוץ 
 .לפרסם רק בתקשורת הימין, להתראיין, לקרוא, להאזין, לצפות

 . מיןלהביא רק אנשי י! לא להביא אנשי שמאל לתקשורת הימין
 ...פירוש הסולםעם  ספרים של הזוהר PDF ,64ספרי קבלה דיגיטליים בפורמט  34 

 : לחפש באינטרנט או לחפש בגוגל
 h4uh.com, צחוק הימין, תקשורת הימין

 
 ו –ה  –י     נתנ  ימין  בןאותיות 
 טלויזיה, רדיותקצירים לתוכניות 

 31, אנדרדוס, לאטמה, צחוק הימין, ימיןתקשורת האתר  62%. קבלה לעם % 02 :על השעון' דק 1
 h4uh.com<  צחוק הימין, תקשורת הימיןספרי קבלה להורדה חינם מאתר 

 

 

 

עתידים בני  ,בעבור ברית מילה שעשה ישמעל ביום השמיני: "כתוב בזוהר הקדוש עם פירוש הסולם
נחתמו " כמי אברהםהס"<<  02 – 10המאה ה <". שנה מלשוב לארצם 822ישמעל לעכב את ישראל 

 .01במאה ה 

 .בעד הפגנות קורונה .כחול לבן מתנגדים לקיצוץ במשכורות הבכירים בשירות הציבורי

 .איש את אחיו יעזורו ויחדיו יאמרו חזק. הסקר האמיתי. להשפיע, להצביע

 

 תניכרוכאשר , להתחזק, לינוק, להאחז, קדושהלהדמות לקליפה דרכה של . "כחול לבן –הליכוד 
 ".נופלתמהותה אז היא 

 

 

רשתות , עיתונים, רדיו, טלויזיה, בתקשורת, צחוק הימין, פירסום תקשורת הימין, מסריםלהעלות 
 :חברתיות

 :דברים 3אני רוצה להגיד , שלום
 : גוגל, יוטיוב, מהאינטרנט ללמודזה הזמן  *

 .פירוש הסולםעם  זוהר, קבלה, רוחניות, מקצוע, פוטושופ, בלנדר, גימפ, מחשבים, תורהשיעורי 
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 , ידייםלשטוף , מרחק, מסיכהזה הזמן ל *
 .משלוחיםלקנות רק ב        

  :לפי חכמת הקבלה  בן ימין נתן יהו* 
  .ו – ה – י נתנ ימיןשל קו  ןב

 , קוראים מלמעלה למטה ו – ה – י
 .הספירות 22, הקווים 3 זה

 .הזההעולם , חומריהעולם ה, למטההשנייה זה הכי  ה 
י " יו  ְיהָוהַוְיהִּ י ְבֵבית ֲאֹדנָּ יַח ַוְיהִּ יש ַמְצלִּ י אִּ ת יֹוֵסף ַוְיהִּ אֶּ

י ְצרִּ  .ַהּמִּ
י  יו כִּ ּתֹו ְוֹכל ֲאשֶּ  ְיהָוהַוַיְרא ֲאֹדנָּ ה אִּ ר הּוא ֹעשֶּ

יַח ְביָּדֹו ְיהָוה  .ַמְצלִּ
 .הספירות 22, הקווים 3זה , קוראים מלמעלה למטה ו – ה – י

 
 :נביא החורבן והגלות – יהו_ירמ –ירמיהו  *
 (.'ה)מהעולם הזה   ו –ה  –י   ניתוק 
 :נביא הגאולה – יהו_ישע –ישעיהו * 
 (.'ה)לעולם הזה   ו –ה  –י   חיבור 

 :חיבור ישראל לבורא – יהו_אל –אליהו  *
 (.'ה)והעולם הזה   ו –ה  –י   אות הברית שבין 
 הנהגת הטבע :ו –ה  –י     נתנ  ימין  בן* 
 (.אלהים=  82=  הטבע) הנהגת הטבע  .הדדי דו צדדייחס  –  נ* ת* נ

 יציאת מצרים, דגל ישראל

 דתי ארץ משה עקדה נח דגל דגל ישראל מזוזה יתב היהו 

 עתד ישראל משה אברהם אורך  רקע לבן ימין שמיים יהוישע י

 פארתת אדום ישראל יצחק רוחב  קו עליון שמאל תקרה יהוירמ ה

 סודי מדין עם ישראל נערים גובה  מגן דויד משקוף קיר יהואל ו

 מלכות כנען פרעה חמור זמן  קו תחתון מפתן ריצפה יהונתנ ה

 .פירוש הסולםעם  זוהרר הכרכים של ספ 01, ספרי קבלה 34יש * 
 /http://h4uh.com/downloads :מהאינטרנט חינםאפשר להוריד 

 
 :דברים 3
 .ועושה כל דבר בקו האמצע, (י"דת)דעת תפארת יסוד , מי שאחוז בספירות של קו האמצע – י"דת* 
 .שאסור לכעוס בשבת, אש הכעסהכוונה ל –בכל מושבותיכם ביום השבת  אשלא תבערו * 
 .בפיך ובלבבך לעשותו, קרוב אליך הדבר מאוד* 
 .ואהבת לרעך כמוך* 
 .הפיכת הרצון לקבל לרצון לתת. התקרבות לרוחניות. 'ן -קרב  – קרבן* 
 .ישראל היום, גלי ישראל, 02לערוץ , טלפונים, מחשבים, שיעביר טלוויזיות, באיזור שלו, כל אחד* 
 (.'ה)משמעותן עלייה רוחנית לספירת בינה ', ב המילים המסתיימות באות הרו* 
 
 :עבודת הכליםקבלת אור לפי * 

 לפי העבודה הרוחנית
 של הנבראים בתיקון

 פנימיות האדם ותיקון העולם
 ,טוב לב, אהבה, שמחה, חכמה: ב

 , (מעשים טובים) מצוות, (רצון לתת, שליטה עצמית, מודעות) תפילה, (דעת, בינה, חכמה) תורה
 (עבודה זרה זה כל דבר שלא בקו האמצע, טומאה. קדושה) ,האמצעקו 

 …לקבללרצון  לתתהפיכת הרצון 
 .חופש הבחירההפעלת 

  ו –ה  –י   כך כמות האור

http://h4uh.com/downloads/
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 (.'ה)המגיע לעולם הזה 
 :ימין –בן  –   ימין  בנ *

 שורש השפעת האורות לעולם
 ספירות, הוא מקו הימין

 .חנצ, חסד, חכמה
 

 https://bit.ly/3m3UOdJ: אלי ציפורי: לפי הקבלה ניתוח שםדוגמא ל
 'יואה ראש ר, ('ו)ה בקו האמצע פ', ידיק צ', י – אל
 .תקשורת, (הבורא)חיבור לאלופו של עולם , פתיחות – א
 .תלשורש עליון והבאת תוצאה למציאות הגשמי, חיבור למעלה – ל
 .ספירת חכמה, שורש רוחני עליון – י
, צדקה, כדי להביא תוצאה טובה, ומביא אותם לקו האמצע. דין, צדיק מחובר לשני הקווים חסד – צ

 .למציאות
 – י

 .פתיחות, פנימיות, פה – פ
 .איזון, ישר. קו האמצע – ו
 .הבאה מהצד אל קו האמצע: תיקון. ראייה, ראש – ר
–  י
 

 
 : רדיו קבלה, טלביזיה, סרטים, מוסיקה, םחינ, קבלה לעם *

https://kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה 
 

 h4uh.com: אותיות קבלה, קבלה קומיקס, הרצאות קבלה *
 
 

הוא . מנצלבלוף ניגשתי ליועץ הממשלתי לממשלה אבימת. אתמול עקץ אותי יתוש קטן בישבן, דרך אגב
 ".הכל ביבי"תיק : טוען שזה בגלל ביבי וכי בכוונתו לתפור תיק חדש

 

 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף
 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין

 
^***************************************************^ 
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 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _ מוסיקה_ 

 

Relaxing Music for Stress Relief. Calm Music for Meditation, Healing Therapy, Sleep, Yoga 
https://www.youtube.com/watch?v=6xDyPcJrl0c 

Classical Music for Studying and Concentration  Mozart Music Study, Relaxation, Reading 
https://www.youtube.com/watch?v=vwIUJbIU57s 

https://bit.ly/3m3UOdJ
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6xDyPcJrl0c
https://www.youtube.com/watch?v=vwIUJbIU57s
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 :פרקים בניגון מלא 150 כל ספר תהילים
https://www.youtube.com/watch?v=qpxNyFVBFuE&list=PLBmVHmtbI-gJx80Kov-

3Qfn4dvLC6Wer0&index=12 

2 HOURS Sufi Meditation Music, Great Harmony 
https://www.youtube.com/watch?v=nLMBeVQjO2I 

 :אקטואליה ,חדשות ,ערוץ טלביזיה פופולארי
https://20il.co.il 

 רדיו
 שומעים שזה ישראלי|  גלי ישראל

http://www.gly.co.il/ 

 
http://www.gly.co.il 

 

 :24/7 מוסיקה חסידית
geula.fm/Live/ 

 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף
 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין

 
^***************************************************^ 

 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _PDF _ 

 
 
 

 :הומור וצחוק ימני, תקשורת הימין, מידע, אתרים, קישורים* 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ 

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק ,העתק: לשתף

https://www.youtube.com/watch?v=qpxNyFVBFuE&list=PLBmVHmtbI-gJx80Kov-3Qfn4dvLC6Wer0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=qpxNyFVBFuE&list=PLBmVHmtbI-gJx80Kov-3Qfn4dvLC6Wer0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nLMBeVQjO2I
https://www.20il.co.il/
http://www.gly.co.il/
http://www.gly.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.geula.fm/Live/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://www.gly.co.il/
https://katzr.net/975c34
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 *PDF הומור וצחוק , למעבר לתקשורת הימין דרכים 62 ,עוברים לתקשורת ימין
 :ימני

https://katzr.net/975c34 
 

 //:comh4uhhttp.:  צחוק הימין, תקשורת הימין
 
 
 

 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_
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 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _ גרפיקה_ 

 
יש  <<ת  תרומו_מתנדבים: בסיווג !חינם  *

, כובעים, על דגלים הדפסה, ברשתות חברתיות פירסוםל, (JPG,PNG)צים גרפיים קב, גרפיקה
 ...מדבקות, חולצות

 
 : דף זה מכיל  *

 :מקלדתב קיצורי מקשיםעם , מוגדרים בתוך המסמך סיגנונות טקסט 4

Ctrl + Shift + Q Ctrl + Q Ctrl + W Ctrl + R Ctrl + T Ctrl + Q במקלדת 

 ראש מרקר קישורים משנה עבה, קו סיגנון רגיל
הסיגנו

 ן

 !!!מסמךה ךתובמוגדרים  !ךסממה תוךים בוגדרמ? ךמסמבתוך ה מוגדרים
 

 צחוק הימין, תקשורת הימין גרפיקה לפירסום
 

 :width=1572 , height=234: בפיקסלים, גודל. לפירסום תקשורת הימין, מלבן, באנר
-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-content/uploads/2020/05/israel-http://h4uh.com/wp

happy.png-love-light-israel-eretz 
 

 
 

^***************************************************^ 

https://katzr.net/975c34
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/Downloads/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
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-judaism-zionism-kabbalah-jerusalem-lcontent/uploads/2020/05/israe-http://h4uh.com/wp
ad.png-happy-love-light-israel-eretz 

 

 
 
 

^***************************************************^ 
-zionism-kabbalah-jerusalem-israel-content/uploads/2020/07/yemin-http://h4uh.com/wp

head.jpg-election-icalpolit-suggestions-effective-people-israel-eretz-judaism 
 

 
 

^***************************************************^ 
 

, גודל. לפירסום תקשורת הימין בינוני פוסטר פירסום
 . width=771 , height=1973: בפיקסלים

 
-http://h4uh.com/wp

-jerusalem-content/uploads/2020/05/israel
-love-light-israel-eretz-judaism-zionism-kabbalah

elections.png-bibi-likud-happy 

לפירסום  ע נ ק פוסטר פירסום
 .תקשורת הימין

 , width=565: בפיקסלים, גודל
height=3827: 

-http://h4uh.com/wp
-content/uploads/2020/ashkelon
-kabbalah-jerusalem-ellikud/isra

.png-judaism-zionism 

http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/07/yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-election-head.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/07/yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-election-head.jpg
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-likud-bibi-elections.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-likud-bibi-elections.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-likud-bibi-elections.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-likud-bibi-elections.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/07/yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-election-head.jpg
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**** 
 
 

 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
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 ללימוד חכמת הקבלה שפות 32

 
 <  שפות 32: ב "קבלה לעם"אתר 

 l/http://www.kab.co.i :קבלה בעברית
 /kabbalah.info: אנגלית

 /http://kabbalah.info/rus: רוסית
(: לאתיופים)אמהרית 

rickab/index_amharic.htmhttp://kabbalah.info/amha 
 /http://kabbalah.info/ar: ערבית

 
    
 

 קבלהללימוד חכמת ה שפות 32
 

 //:https://kab.co.ilhttp/: בדף
 :הנפתח תפריטמה שפהבחר , בצד ימין .1

 
      

 ...:חכמת הקבלהשבהן אפשר ללמוד את  שפות 32: יט הנפתחמהתפר שפהבחר  .0
 ...ספרדית, סינית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, ערבית, אמהרית, רוסית, אנגלית, עברית

 
 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://www.kab.co.il/
https://www.kabbalah.info/
http://www.kabbalah.info/rus/
http://www.kabbalah.info/amharickab/index_amharic.htm
http://www.kabbalah.info/ar/
http://www.kab.co.il/
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
https://katzr.net/658469
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
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 ке: Сайт партии Ликуд на русском язы :ברוסית, אתר תנועת הליכוד *
https://www.likud.org.il/ru/Sayt partii Likud na russkom yazyke:  

 רוסית: ב ,יהדות
Иудаизм, на русском языке 

/playlist?list=PL5po6zyAUML9odVpYOTuELtbGfw7a2Z6Goutube.comhttps://www.y 
 

 
^***************************************************^ 

 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, דבקה, העתק: לשתף
 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין

 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
-   קבלה קומיקס  -

 

https://www.likud.org.il/ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5po6zyAUML9odVpYOTuELtbGfw7a2Z6G
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/658469
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▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 אאא_22  <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 בבב_22  <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_
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 גגג_22  <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 דדד_22  <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 ההה_22  <<

 

 

 



154  /  66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 ווו_22  <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 זזז_22  <<
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▲****************************************    ▲ 
 

 זזז_22_ ווו_22_ ההה_22_ דדד_22_ גגג_22_ בבב_22_ אאא_22_

 

 
 

 
 <<<קבלה קומיקס  

h4uh.com  > הרצאות חינם, פוסטרים חינם< קומיקס קבלה: 
 :הפץ בעולם, הדפס, הורד. קבלה קומיקס פוסטרים! חינם

-Kabbalah-Painting-Judaism-Kabbalah-Comics-Jerusalem-https://h4uh.com/Israel
Wedding-Attractions-Events-Posters-Laughter-Yoga/ 

 
 :קבלה קומיקס הרצאות! חינם

http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-
syllabus-lecture-course-10-sessions/ 

 

 :חינם! 34 ספרי קבלה דיגיטליים להורדה חינם מהאינטרנט
, ציורים, פוסטרים, סרטים, קומיקס קבלה .עם פירוש הסולם זוהרספרי  25, לקבלה מבואספרי  20

 :מוסיקה, הסברים, חכמת הקבלה עקרונות 68ללימוד  סיפורי קבלה קומיקס 68
https://bit.ly/32uljjI 

 

 : ₪360 , כרכים  23, עם פירוש הסולם, מנוקד, זוהר* 
https://bit.ly/3m9END9 

 

  kab.co.ilinfo@,  1201-010-201:  ירדנה< מוקד <  kab.co.ilקבלה לעם * 

https://h4uh.com/
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://bit.ly/32uljjI
https://bit.ly/3m9END9
file:///C:/Users/שמחה%20קבלה/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kab.co.il
mailto:info@kab.co.il
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 25:22-02:22מענה בשעות  1-622-025-025: טלפון

 

 

 

 

 

 ,ללימוד קבלה, מאמרים, דפי עזר ,שירטוטים ,ציורים, פוסטרים הדפס - //:comh4uhhttps. !חינם
 ...רוחניות ,קבלה ,קומיקס ,ציור ללימוד ,קורסים ,חוגים ,הרצאותל

 .קפסולציה, מסגרת וסיף לפוסטריםמומלץ לה* 
.articles ,drawings ,graphics ,rsposte .comh4uh/https:/all  Print !!!Free 

For lectures, classes, courses, to study painting, comics, kabbalah, spirituality ... 
to the posters. Encapsulation ,Frame Recommended: add *  

 :חינם, הדפסה, להורדה. קבלהלפי ה פרשות השבוע 4פוסטר , דוגמא* 

 :סמלי ספר הזוהר 36, טבלאות קבלה 6, פרשות השבוע 4, שירטוטים 4

 -love-spirituality-jerusalem-content/uploads/2021/01/israel-https://h4uh.com/wp

-thinking-judaism-torah-jewish-mysticism-holy-week-bible-wisdom-kabbalah-god

traditional.png-lights-comics 

 All free posters: כל הפוסטרים חינם * 
   -Painting-Judaism-Kabbalah-Comics-Jerusalem-https://h4uh.com/Israel

Wedding-Attractions-Events-Posters-Laughter-Yoga-Kabbalah/ 
 !!!תיקון העולם, לזיכוי הרבים, להפיץ ברביםלהשתדל  מצווה, הדפס, הורד

 

https://h4uh.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03RbGuicmkskmCL33m_IvI4Sp1SLw%3A1609777100639&ei=zD_zX-q-JuPlxgOkvpvIDQ&q=%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8+%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&oq=%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8+%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1Dn9gdY_bsIYI3ACGgAcAB4AIABqAKIAZUPkgEFMC45LjKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjq1ICC14LuAhXjsnEKHSTfBtkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03RbGuicmkskmCL33m_IvI4Sp1SLw%3A1609777100639&ei=zD_zX-q-JuPlxgOkvpvIDQ&q=%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8+%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&oq=%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8+%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1Dn9gdY_bsIYI3ACGgAcAB4AIABqAKIAZUPkgEFMC45LjKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjq1ICC14LuAhXjsnEKHSTfBtkQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk00YyesdjORv-yuMQvATUN1xDz-hhw:1609777058443&q=%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%A8%D7%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-mPHt1oLuAhWko3EKHfQlCWMQBSgAegQIBBA0
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk00YyesdjORv-yuMQvATUN1xDz-hhw:1609777058443&q=%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%A8%D7%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-mPHt1oLuAhWko3EKHfQlCWMQBSgAegQIBBA0
https://h4uh.com/
https://www.google.com/search?q=%D7%91%D7%AA%D7%99+%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%91%D7%AA%D7%99+%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D&aqs=chrome..69i57j0i333l3.21049j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#spf=1609776895317
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk00YyesdjORv-yuMQvATUN1xDz-hhw:1609777058443&q=%D7%A7%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A4%D7%A8%D7%A9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj-mPHt1oLuAhWko3EKHfQlCWMQBSgAegQIBBA0
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03RbGuicmkskmCL33m_IvI4Sp1SLw%3A1609777100639&ei=zD_zX-q-JuPlxgOkvpvIDQ&q=%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8+%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&oq=%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8+%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8+%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1Dn9gdY_bsIYI3ACGgAcAB4AIABqAKIAZUPkgEFMC45LjKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjq1ICC14LuAhXjsnEKHSTfBtkQ4dUDCA0&uact=5
https://h4uh.com/wp-content/uploads/2021/01/israel-jerusalem-spirituality-love-god-kabbalah-wisdom-bible-week-holy-mysticism-jewish-torah-judaism-thinking-comics-lights-traditional.png
https://h4uh.com/wp-content/uploads/2021/01/israel-jerusalem-spirituality-love-god-kabbalah-wisdom-bible-week-holy-mysticism-jewish-torah-judaism-thinking-comics-lights-traditional.png
https://h4uh.com/wp-content/uploads/2021/01/israel-jerusalem-spirituality-love-god-kabbalah-wisdom-bible-week-holy-mysticism-jewish-torah-judaism-thinking-comics-lights-traditional.png
https://h4uh.com/wp-content/uploads/2021/01/israel-jerusalem-spirituality-love-god-kabbalah-wisdom-bible-week-holy-mysticism-jewish-torah-judaism-thinking-comics-lights-traditional.png
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
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 https://bit.ly/3nO8WHu: לפי הקבלה צבעים* 
 . ללמוד חינם ולהרוויח הרבה כסף. הייטק חינם !חינם* 
 /https://h4uh.com/downloads: ללמוד חינם, להוריד חינם, קוד פתוח, תוכנות חינם* 

  <  תוכנות<  חינם< 
 עבודה , לימוד, חוקית להורדה, קוד פתוח, תוכנת חינם. פוטושופ חינם – גימפ* 

  .להרוויח הרבה כסף, בהייטק
.org/downloadsgimphttps:// 

 .D2, D3, אנימציה, ציור קומיקס, תלת מימד, תוכנה לעריכת וידיאו – בלנדר* 
.orgblenderhttps:// 
 .הקלדה עיוורת, גרפיקה, טבלאות, טקסטים, תוכנה לניהול משרד – ליברה* 
.orglibreofficehttps:// 
 .PDF, מסמכים, ספרים, לעימוד ועריכת עיתונים DTPתוכנת  - סקריבוס* 
.netscribushttps:// 

 !!!טוב לב, חכמה, שמחה, באהבה
.comh4uhhttps:// 

https://bit.ly/3nO8WHu
https://h4uh.com/downloads/
https://gimp.org/downloads
https://blender.org/
https://libreoffice.org/
https://scribus.net/
https://h4uh.com/
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http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_דף-לפירסום-הרצאה-קבלה-קומיקס-1.png
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 .ועושה כל דבר בקו האמצע, (י"דת)סוד יפארת תעת ד, מי שאחוז בספירות של קו האמצע – י"דת* 
 .שאסור לכעוס בשבת, כעסהכוונה לאש ה –בותיכם ביום השבת בכל מוש אשלא תבערו * 
 .לרעך כמוך אהבתו* 
 .תמיד שמחהגדולה להיות ב מצווה* 
 .לעשותו לבבךוב פיךב, אליך הדבר מאוד קרוב* 
 .לתתלרצון  לקבלהפיכת הרצון . רוחניותהתקרבות ל. 'ן - קרב – קרבן* 

 
* .comh4uhhttps:// -  קבלה קומיקס- Kabbalah Comics  
 : בערבי שבתות, בחצרות חסידים" טישים"ב, דברי תורה, אוכל, ריקודים, שירים, מסיבות* 

https://www.bhol.co.il/news/1086095 
 /https://ayelethashachar.org :קירוב וחיבור בין דתיים לחילוניים – איילת השחר* 
:  להתחבר, להכיר, ללמוד יחד. שיחות טלפון שבועיות בין חילונים לדתיים - חברותא* 

chavrutahttps://www.facebook.com// 
 

https://h4uh.com/
https://www.bhol.co.il/news/1086095
https://ayelethashachar.org/
https://www.facebook.com/chavruta/
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******** 

 נתונים סטטיסטיים, טיסטימידע סט *
 מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 !ותרומתם לחברה דתיים אודות
 /http://mahatz.byethost33.com: גיוס דתיים< ל "צה

 https://bit.ly/2RjKeBj: ל"דתיים מתגייסים לצה
 https://bit.ly/2FxgnCM: ם עובדים בשבתדתיי

 https://bit.ly/2ZzAqaD: דתיים טובים לישראל
 

 

 
 

 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,וצאפו ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 
 
 
 :קבלה לעם –קבלה קומיקס 

, עקרונות חכמת הקבלה 68קומיקס ללימוד  סיפורי  68 – קבלה קומיקס
 :טבלאות, שירטוטים

e2e78akatzr.net/ 
. ספירות, עולמות, גילגולים, אותיות קבלה, קבלה והטבע, מבוא לקבלה: הרצאות קבלה קומיקס *

 :קומיקס קבלה, שירטוטים
-comics-kabbalah-wisdom-spiritual-torah-jerusalem-http://h4uh.com/israel

sessions-10-course-lecture-syllabus/ 
 https://katzr.net/41e0de - כרכי ספר הזוהר עם פירוש הסולם 64! חינם

http://mahatz.byethost33.com/
https://bit.ly/2RjKeBj
https://bit.ly/2FxgnCM
https://bit.ly/2ZzAqaD
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/e2e78a
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://www.kabbalah.info/engkab/the-zohar/download-the-zohar#.Xw2jTShvbb2
https://katzr.net/41e0de
https://giyus-haredim.co.il/landing/2021/?utm_source=google_display&utm_medium=cpc&utm_campaign=giyus_haredim_parents&utm_term=aff&gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBKGpdSAWphoZAnIWLpa_T4ewgmgf7B4ppigsI9F0HOQ75JsnH__gmxoCsF4QAvD_BwE
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 !!!חינם קבלה לימודי !!! חינם *

http://h4uh.com/kabbalah/ 
 :קבלה לעם *

http://kab.fm/#/stream 
 :סרטים 01. לפי הקבלה פרשות השבוע 54* 

-https://www.youtube.com/watch?v=OAA1Pgi1mZY&list=PLy
nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbOnUJ4XsUdW4 

:             סרטים 16. חגי ישראל בראי הקבלהקורס 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNl2S3kO0v6CAKHph2xzPO_1rDXRCZbv9 

 
 :'שאול יודקביץ, שבוע בתורה לפי חכמת הקבלהפרשות ה < " חיים קבלה" *

podcasts.apple.com/il/podcast/שבועי-זוהר-לימוד-קבלה-חיים/id1102026873?l=iw 
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists 

:  'בעל הסולם'לימודי קבלה וחסידות בדרך אשלג ו' סולם יהודה' -שיעורי קבלה 
MU47q_iHBsZ8cOn6Awhttps://www.youtube.com/channel/UC8y2X 

 !ללימוד קבלה, קומיקס, פוסטרים! חינם

 ...'וכיו, מ"ס 32*46, 02*72, 72*222: כל גודלהמאפשר הדפסה ב, PNGהפוסטרים בפורמט  *

-Yoga-Kabbalah-Painting-Judaism-Kabbalah-Comics-Jerusalem-https://h4uh.com/Israel
Wedding-Attractions-Events-Posters-Laughter/ 

 
 :קבלה קומיקס, קבלה בטבע/ טיולי אמנות , יוגה צחוק, קריקטורות, אטרקציות אירועים* 

.comh4uhhttp:// 
 

Kabbalah Comics : קבלה קומיקס 
-comics-kabbalah-wisdom-spiritual-torah-jerusalem-http://h4uh.com/israel

sessions-10-course-lecture-syllabus/ 
 :דיגיטליים להורדה חינם מהאינטרנט קבלהספרי  34 !חינם

20 ספרי מבוא לקבלה, 25 ספרי זוהר עם פירוש הסולם. קומיקס קבלה, סרטים, פוסטרים, ציורים, 68 

 סיפורי קבלה קומיקס ללימוד 68 עקרונות חכמת הקבלה, הסברים, מוסיקה:

https://bit.ly/32uljjI 

 : ₪360 , כרכים  23, עם פירוש הסולם, מנוקד, זוהר

9https://bit.ly/3m9END 
  

http://h4uh.com/kabbalah/
http://kab.fm/#/stream
https://www.youtube.com/watch?v=OAA1Pgi1mZY&list=PLy-nUJ4XsUdW4nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbO
https://www.youtube.com/watch?v=OAA1Pgi1mZY&list=PLy-nUJ4XsUdW4nf9IMbEh_8VQ0sVeqGbO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNl2S3kO0v6CAKHph2xzPO_1rDXRCZbv9
https://podcasts.apple.com/il/podcast/חיים-קבלה-לימוד-זוהר-שבועי/id1102026873?l=iw
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC8y2XMU47q_iHBsZ8cOn6Aw
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
https://h4uh.com/Israel-Jerusalem-Comics-Kabbalah-Judaism-Painting-Kabbalah-Yoga-Laughter-Posters-Events-Attractions-Wedding/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://bit.ly/32uljjI
https://bit.ly/3m9END9
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Kabbalah Comics : קבלה קומיקס 

-torah-jerusalem-http://h4uh.com/israel
-comics-kabbalah-wisdom-spiritual

sessions-01-course-lecture-syllabus/ 
דיגיטליים  קבלהספרי  34 !חינם

 :להורדה חינם מהאינטרנט
20 ספרי מבוא לקבלה, 25 ספרי זוהר עם 

פירוש הסולם. קומיקס קבלה, סרטים, פוסטרים, 
ציורים, 68 סיפורי קבלה קומיקס ללימוד 68 
 עקרונות חכמת הקבלה, הסברים, מוסיקה:

https://bit.ly/32uljjI 
₪ , כרכים  23, עם פירוש הסולם, מנוקד, זוהר
360 : 

https://bit.ly/3m9END9 
 

https://bit.ly/32uljjI 
 

 קבלה לעם טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה 

 

 רדיו קבלה
https://icecast.kab.tv/radiozohar2014.mp3 

 

  

:חגים בקבלה  
https://bit.ly/2Yp7zVY 

 

 מבוא לחכמת הקבלה
 

https://bit.ly/32h4ybw 
 

 קבלה למתחיל
https://bit.ly/2Eimquz 

 

 https://bit.ly/32h4ybw מבוא לחכמת הקבלה

 הרב יהודה אשלג
 הקדמה לספר הזוהר

 

https://bit.ly/2YpWILF 
 

 https://bit.ly/3hpC0Tr הרב יהודה אשלג

http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
https://bit.ly/32uljjI
https://bit.ly/3m9END9
https://bit.ly/32uljjI
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
https://icecast.kab.tv/radiozohar2014.mp3
https://bit.ly/2Yp7zVY
http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/105692
http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/105692
https://bit.ly/32h4ybw
https://bit.ly/2Eimquz
https://bit.ly/32h4ybw
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
https://bit.ly/2YpWILF
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
https://bit.ly/3hpC0Tr
https://bit.ly/32uljjI
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 מבוא לספר הזוהר

 

 

 הרב יהודה אשלג
 מהותה של חכמת הקבלה

 

https://bit.ly/32maFeN 
 

 הרב יהודה אשלג

 פרי חכם
 

https://bit.ly/3gnj5av 
 

 הרב ד"ר מיכאל לייטמן

 פותחים את הזוהר
 

https://bit.ly/3le1K7s 
 

  

 קבלה לעם

 עולמות עליונים
 מבנה המציאות על פי חכמת הקבלה

 

https://bit.ly/34tp2Aq 
 

  

  

  

 
 

  

ח פתחי חכמה"ספר קל  
 

https://bit.ly/2FGhUX1 
 

 ספר מסילת ישרים
 

https://bit.ly/2Ehhrdu 
 

 https://bit.ly/2EpJ1VU :זמיר כהן. תורה, קבלה, מדע –המהפך 
 

  

  
 הרצאות קבלה קומיקס:

http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-
lecture-course-10-sessions/ 

 פוסטר לפירסום הרצאה קבלה קומיקס:
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_-דף-לפירסום-הרצאה-קבלה

 png.קומיקס-1
 

  /http://h4uh.com :קבלה קומיקס* 
 :בוע בתורה לפי חכמת הקבלהפרשות הש < " חיים קבלה" *

podcasts.apple.com/il/podcast/שבועי-זוהר-לימוד-קבלה-חיים/id1102026873?l=iw 

javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
https://bit.ly/32maFeN
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/clean/33576/31542%22,730,590)
https://bit.ly/3gnj5av
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/33581/24245%22,730,590)
https://bit.ly/3le1K7s
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/46560/46550%22,730,590)
javascript:OpenWin(%22http://www.kab.co.il/heb/content/view/full/46560/46550%22,730,590)
https://bit.ly/34tp2Aq
https://bit.ly/2FGhUX1
https://bit.ly/2Ehhrdu
https://bit.ly/2EpJ1VU
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_דף-לפירסום-הרצאה-קבלה-קומיקס-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_דף-לפירסום-הרצאה-קבלה-קומיקס-1.png
http://h4uh.com/
https://podcasts.apple.com/il/podcast/חיים-קבלה-לימוד-זוהר-שבועי/id1102026873?l=iw
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 <שפות  37: ב" קבלה לעם"אתר  *

52HOT info@kab.co.il ר מיכאל"בלוג ד בני ברוך פת האתרמ תרומות   

תוכניות , סרטים, ליין-שיעורי קבלה און: אתר התוכן הגדול והמקיף ביותר בנושא קבלה - "קבלה לעם"
ספרי  ,זוהר, מאמרי קבלה בנושא אקטואליה ותרבות ,(HOT-ב 57ערוץ ) ערוץ הקבלהוקליפים מ
 .מכללת קבלה לעם ,לימודי קבלה למתחילים ולמתקדמים ,שירים להורדה ,מוזיקה , קבלה

 
Hebrew | Russian |  English | German | French  | Italian | Spanish  

|  Portuguese | Filipino | Dutch | Polish | Ukrainian 
Lithuanian | Latvian | Estonian | Farsi | Turkish | Bulgarian | Romanian | Georgian | 

Greek | Japanese | Arabic | Yidish 
Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | N

orwegian | Finnish | Croatian 
 

  :עברית
http://https://kab.co.il/ 
  :אנגלית

/infokabbalah. 
  :רוסית

//rushttp://kabbalah.info 
  :אמהרית 

kab/index_amharic.htmamharic://kabbalah.info/http 
  :ערבית

/arhttp://kabbalah.info/ 
 

 Каббала | Cabalá (esp) | Kabbalah | קבלה
Kabbalah Education Center | Kabbalah Channel | Kabbalah TV | Kabbalah Books 
Kabbalah International | Kabbalah Publication | Kabbalah Blog 
Zohar | ARI Films | Kabbalah Radio | About Bnei Baruch | Contact | Donations 
Terms of Use | Privacy Policy | Copyright Policy | Media Kit | Help Share Kabbalah 
kabbalah.info is maintained by the group of Kabbalists Bnei Baruch 

 
https://kab.co.il/kabbalah/

 טלוויזיה
  

 
 https://bit.ly/32wMpGK: חינוך אינטגרלי לפי הקבלה

 ube.com/user/ArvutOrgShows/playlistshttps://www.yout: פלייליסטים< קבלה לעם 
 
 
 

https://kab.co.il/kabbalah/
 טלוויזיה

http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
mailto:info@kab.co.il
https://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%9D
https://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%9D
https://www.laitman.co.il/
https://neworg.kbb1.com/he/node/1072
https://neworg.kbb1.com/he/node/1072
https://www.kab.co.il/kabbalah/%D7%9E%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8
http://www.kab.co.il/kabbalah/short/3040
http://www.kab.co.il/books
http://www.kab.co.il/books
http://www.kab.co.il/books
http://www.kab.co.il/books
http://www.kab.co.il/kabbalah/short/477
http://www.kab.co.il/kabbalah/short/477
http://www.kab.co.il/kabbalah/short/469
http://www.kab.co.il/kabbalah/short/469
http://www.kab.co.il/
http://www.kabbalah.info/rus/
http://www.kabbalah.info/
http://www.kabbalah.info/de/
http://www.kabbalah.info/fr/
http://www.kabbalah.info/it/
http://www.kabbalah.info/es/
http://www.kabbalah.info/brazilkab/index.htm
http://www.kabbalah.info/tagalog/index.htm
http://www.kabbalah.info/nl/
http://www.kabbalah.info/pl/
http://www.kabbalah.info/ukrkab/index_ukr.htm
http://www.kabbalah.info/lt/
http://www.kabbalah.info/latvikab/index_lat.htm
http://www.kabbalah.info/et/
http://www.kabbalah.info/ir/
http://www.kabala.info.tr/
http://www.kabbalah.info/bg/
http://www.kabbalah.info/ro/
http://www.kabbalah.info/ge/
http://www.kabbalah.info/greekab/index.htm
http://www.kabbalah.info/japanese/
http://www.kabbalah.info/ar/
http://www.kabbalah.info/yidishkab/index_yidish.htm
http://www.kabbalah.info/hindi
http://www.kabbalah.info/mk/
http://www.kabbalah.info/cn
http://www.kabbalah.info/korean
http://www.kabbalah.info/se/
http://www.kabbalah.info/cz/
http://www.kabbalah.info/hung/
http://www.kabbalah.info/amharickab/index_amharic.htm
http://www.kabbalah.info/no/
http://www.kabbalah.info/no/
http://www.kabbalah.info/fi
http://www.kabbalah.info/st
http://www.kab.co.il/
https://www.kabbalah.info/
http://www.kabbalah.info/rus/
http://www.kabbalah.info/amharickab/index_amharic.htm
http://www.kabbalah.info/ar/
https://www.kab.co.il/
https://www.kab.co.il/
https://www.kabbalah.info/rus/
https://www.kabbalah.info/spanishkab/
https://www.kabbalah.info/
https://edu.kabbalah.info/
https://tv.kabbalah.info/
https://www.kab.tv/
https://www.kabbalahbooks.info/
https://www.kab.info/
https://www.kabtoday.com/
https://www.kabbalahblog.info/
https://www.kabbalah.info/engkab/mystzohar.htm
https://www.arifilms.tv/
https://www.kab.fm/eng/
https://www.kabbalah.info/engkab/abouteng.htm
https://www.kabbalah.info/engkab/worldwide_classes.htm
https://www.kabbalah.info/engkab/what-is-kabbalah/nadonations
https://www.kabbalah.info/engkab/homepage/terms
https://www.kabbalah.info/engkab/homepage/privacy
https://www.kabbalah.info/engkab/homepage/copyright
https://files.kab.co.il/files/eng_o_norav_2007-10-01_bnei-baruch-media-kit.pdf
https://www.kabbalah.info/engkab/homepage/help-share-kabbalah
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
https://bit.ly/32wMpGK
https://www.youtube.com/user/ArvutOrgShows/playlists
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
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https://kab.co.il/kabbalah/
 טלוויזיה

אלא מתוך , פ שאינם מבינים מה שלומדים"ואע, וסקים בחכמת הקבלהלע, יש סגולה נפלאה לאין ערוך" 
בעל ." )מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, להבין מה שלומדים, החשק והרצון החזק

 (ה"אות קנ, ס"הקדמה לתע, הסולם
לכם מעניק    הלימוד במכללה. מהווה פריצת דרך בתחום לימוד הקבלה האותנטית" קבלה לעם"מכללת 

ועונה על שאלות    ,מספק כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרים בחיים, מידע רחב על חכמת הקבלה
 ... בתחומי החיים השונים

 :לפרטים נוספים התקשרו
1-700-509-209 

השני זכאי להנחה של , כאשר נרשמים ביחד שני בני זוג או קרובי משפחה מדרגה ראשונה, שימו לב*
 !משכר הלימוד 02%

 

******** 

 

http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
http://www.kab.co.il/kabbalah/טלוויזיה
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 פירוש הסולם בעברית - ספר הזוהרכרכי  63כל סט 
 .מכיל את כל התוספות וההשלמות, מודפס על נייר משובח ובכריכה מהודרת וערוך באופן ברור

 
 . של הרב אשלג "הסולם"כרכים עם פרוש  63סט ספרי הזוהר כולל 

 .כל התוספות וההשלמותמכיל את , מודפס על נייר משובח ובכריכה מהודרת וערוך באופן ברור
 :ארמית מנוקדת. עבריתפירוש הסולם ב. זוהרכרכי ספר ה 63כל לרכישת סט 

http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית 
 

 כאן לחצו ,אנגליתב מהדורה .זוהרה ספר כרכי 63 כל סט לרכישת
http://store.kabbalah.co.il/Product/סט-ספר-הזוהר---אנגלית 

 ארמית עם תרגום לאנגלית

 המרכז לקבלה  :יצרן 
 00 :ט"מק 
 ₪360.00   מחיר  
 סודות של אנציקלופדיה הוא הזוהר ספר .שנה 0,222-כ לפני וחאיי בר שמעון רבי י"ע נכתב הזוהר ספר, 

 .חיים אנו בו והעולם היקום ,התורה ,הקבלה חכמת סודות כל את בתוכה המכילה
  .הקבלה חכמת של העיקרי והאור ,התורה נשמת הוא הזוהר ספר
 ,שמות ,שיתברא :תורה חומשי חמשת) התורה של הפנימית הרוחנית המשמעות את מפרש הזוהר ספר
 .איכה ,רות ,השירים שיר ,(דברים ,במדבר ,ויקרא

  .הארמית בשפה ,הזוהר כתוב העליון בחצי .חצאים לשני נחלק דף כל
 .בעברית ,הסולם פירוש כתוב התחתון בחצי
 .בארמית ,למעלה פיסקה אותה את לקרוא כך ואחר ,למטה ,בעברית פיסקה כל לקרוא מומלץ

 .הטקסט להבנת ,החשובות למילים מתחת קו מוןלסי בעיפרון המשתמשים יש
 ,עולם ,טבע ,היקום מבנה חלוקת להבנת ,ה – ו - ה - י מדרגות 1 של טבלאות 1222 מכיל הזוהר
 ...אדם ,חברה ,כוחות ,אותיות ,גילגולים ,קליפות ,אורות ,רצונות ,ספירות
 :דוגמא

 ספירות 
דגל 
 ישראל

דגל 
 ישראל

 נח נתניהו ישעיהו ירמיהו
 דתי ארץ משה דהעק

 חכמה י
רקע 
 לבן

 אורך י י י 
 דעת ישראל משה אברהם

 תפארת אדום ישראל יצחק רוחב ה ה ה  קו עליון בינה ה

 גובה ו ו ו  מגן דויד תפארת ו
עם  יעקב

 ישראל
 יסוד מדין

http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית
http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית
http://store.kabbalah.co.il/Product/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8---%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://store.kabbalah.co.il/Product/סט-ספר-הזוהר---אנגלית
http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית
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 מלכות ה
קו 
 תחתון

 מבול נתנ ישע ירמ 
 מלכות כנען פרעה חמור

 
 והאנרגיה האור כל את מרכז הזוהר שספר מלמדת הקבלה .הקבלה כמתח סודות כל את מסביר הזוהר

 ספר של הפיזית נוכחותו שעצם ,מלמדים המקובלים .בעולם אדם לכל נגישים אותם והופך ,הבורא של
 .בו שקורא מי אין אם גם – המקום באותו הבורא אור את להפיץ כדי בה יש ,מסוים במקום הזוהר

 
 :ארמית מנוקדת. עבריתפירוש הסולם ב. זוהרכרכי ספר ה 63כל לרכישת סט 

http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית 
 

 

 
 כאן לחצו ,אנגליתב מהדורה .זוהרה ספר כרכי 63 כל סט לרכישת

http://store.kabbalah.co.il/Product/סט-ספר-הזוהר---אנגלית 
 

 
 
 

 

 פתגמים <<
 

 :עקרונות חכמת הקבלה 10
 .אלוהים נמצא בתוך הלב .1
 .אלוהים זה אור חכמה ושמחה .0
 .אלוהים זה קו האמצע  .3
 .היהי+ הוה + היה = יהוה  .1
 .אתגרים ובדיחות, החיים הם שיעורים .0

http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית
http://store.kabbalah.co.il/product/סט-ספרי-הזוהר---פירוש-הסולם-בעברית
http://store.kabbalah.co.il/Product/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8---%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://store.kabbalah.co.il/Product/סט-ספר-הזוהר---אנגלית
http://store.kabbalah.co.il/Product/סט-ספר-הזוהר---אנגלית
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 .סוף מעשה במחשבה תחילה .7
 .אור אוהב את כולם .6
 .אור מקיף יהיה אור פנימי  .8
ְשֵרי, אור .5 יק ּוְליִּ ֻרוַע ַלַצדִּ ה-זָּ ְמחָּ  .ֵלב שִּ
 .אור מתפשט במעגלים .12
 .דיבור ומעשה, האור נמצא במחשבה .11
 .רבים והכלים שבורים הצינורות, האור הוא אחד .10
 .אדם הראשון הוא אור נשמות כל הדורות .13
 .אין מציאות לאור בלי כלי היכול להכילו .11
 .הרצון הוא הכלי הרוצה אור .10
 .הכלי הוא אבן פרח אריה ואדם .17
 .ושמחת בחגך והיית אך שמח .16
 .מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד .18
 .ח מדניםטוב פת חרבה ושלוה בה מזב .15
 .לאמת יש, לשקר אין רגליים .02
 .ואהבת לרעך כמוך .01
 .אהבה היא עבודה רוחנית פנימית .00
 .ההופך את הרצון לקבל לרצון לתת –איזהו צדיק  .03
 .שלא נכנס בצרות –איזהו חכם  .01
 .יצרו זה הרע שבתוכו. הכובש את יצרו –איזהו גיבור  .00
 .השמח בחלקו –איזהו עשיר  .07
 .  המכבד את הבריות –איזהו מכובד  .06
 .בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו .08
 .הווה לומד מכל אדם .05
 .ולא הקפדן מלמד, לא הבישן למד .32
 .הטוב והרע נמצאים בפנים .31
 .אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו .30
 .ספר הזוהר מגלה את המשמעות הרוחנית שבסיפורי התורה .33
 .אותיות הן צורות המחשבה והעולם .31
 .יש קו אמצע' א', ו', לאותיות ש .30
 .עניין רוחני הוא כל דבר שמעל למקום ולזמן .37
 .לכל זמן ועת לכל חפץ אשר תחת השמיים .36
 .בינה ודעת, רוחב וגובה תיבת נח הם ספירות חכמה, אורך .38
 .מרובה או פחות בחכמה בהשוואה לאחר –מעלה ומטה  .35
 .השתוות הצורה הרוחנית של התחתון לעליון –עליה למעלה  .12
 .בפיך ובלבבך לעשתו,כי קרוב אליך הדבר מאד .11
 .התיקון הכללי יביא להשתוות צורה .10
 .איפה שקשה שם התיקון .13
 ".אני"שורש כל המידות הרעות מתחושת ה .11
 .כלי, צינור, האדם הוא אור .10

********** 
 !ה ללומדי התורההשלום והברכ

 ד"בס
 .ג בשמורת ניצנים מזעזעת"האלימות כלפי פקח רט

 :ג צריכים"פקחי שטח רט
 …ודו'ג, קרטה, ללמוד הגנה עצמית* 
 …להתאמן משקולות בחדר כושר* 
 .להסתובב תמיד שניים ביחד* 
 .לא לדבר. לצלם ולהעביר למשטרה* 
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 :ספר הזוהר, כתוב בחכמת הקבלה

 ,בראתי לו תורה תבלין ,בראתי יצר הרע* " 
 .מוטב, ואם אתם עוסקים בה

 ."מחריב העולם, ואם לא
 ,לפני שבאה פורענות לעולם, שלושים יום* " 

 אם זכאי העם. מזהירים מפניה
 ,מזהירים על ידי ראשי הציבור

 .שיכינו את העם לפורענות
 מזהירים, ואם לא זכאי העם

 ”.שוטה, קטן, על ידי ציפור
 ,חבל לחבלבזמן שיש רשות למ

 ”.לא ימציא אדם את עצמו בשוק
 ."ונשמרתם מאוד לנפשותיכם* " 
ְרַאת אלקים* "  י ַרק ֵאין יִּ ַמְרּתִּ י אָּ  כִּ

י  גּונִּ ה ַוֲהרָּ קֹום ַהזֶּ  ".ַבּמָּ
 נציב שירות בתי הסוהר אמר פעם* 

 שמסלול שיקום אסירים
 עם הכי הרבה אחוזי הצלחה

 …הוא המסלול הדתי
 ונות פשעוגם אמר שהרבה שכ... 

 הפסיקו להיות שכונות פשע כאשר
 ,התחילו להיות שיעורי תורה

 …בשכונות, תפילות, שיעורי דף גמרא יומי
 ,דתיים, באיזורים חרדיים* 

 ...אין תחנות משטרה
 הבעיה היא שהדתיים

 .לא לומדים קבלה
 

 :לפי הקבלה
 

 תיבת נח
שהן הכלים להבנת המציאות וקבלת  ,דעת, בינה, גובה תיבת נח הן הספירות חכמה, רוחב, אורך* 

 .מבול האור המגיע לכלים לפי מהותם
 

 עקדת יצחק
קו , כדי להגיע לאיזון, יצחק, על קו הדין, אברהם, את קו החסד, בתוכו, כל רגע, כל אדם צריך להגביר* 

 .שבתוכו, יעקב, האמצע
ל ַאַחר* " ֵּנה ַאיִּ יו ַוַיְרא ְוהִּ ת ֵעינָּ ם אֶּ הָּ א ַאְברָּ שָּ האדם )נֱֶּאַחז ( כל דבר שלא בקו האמצע, סיטרא אחרא) ַויִּ

 ".ַבְסַבְך.( האדם הוא האויב הכי גדול של עצמו. מסבך את עצמו
 יציאת מצרים –משה רבנו 

( עם ישראל) כלהשואפת להעלות את , הנקודה הרוחנית הפנימית בתוך האדם –( 'ה שם) משה* 
, מחסומים, קליפות פנימיות, מיצרים) מצרים, ('רף העו) פרעה, יצר הרע)מרצון לקבל  רצונות האדם

 (.האל -אל  -להתחבר ישר ( ארץ)הרצון )לרצון לתת (( עכבות
 .ליצר הרע שבתוכו נכנעאדם ה – כנען* 
 .נפילה רוחנית, בילבול, ספק – עמלק* 
 

 .היופי הרוחני הפנימיהיא הקרנת ( חכמה)אור החיות  –פניו  תאיראדם  חכמת*  
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שִּ *   ה אָּ אֹשנָּה וְ  (משפט צדק בין אדם לחברו) ֹׁשְפַטִיְךיבָּ רִּ ( בקו האמצע', ו –ל ' חיבור בין ה) ֹיֲעַצִיְךְכבָּ

יר  ְך עִּ ֵרא לָּ קָּ ה ַאֲחֵרי ֵכן יִּ לָּ ְריָּה  (א"ז) ֶצֶדקהַ ( מלכות)ְכַבְּתחִּ  .ֶנֱאָמָנהקִּ

ה *   יבָּ שִּ אֹשנָּה  (משפט צדק בין אדם לחברו) ֹׁשְפַטִיְךאָּ רִּ ( בקו האמצע', ו –ל ' חיבור בין ה) ֹיֲעַצִיְךוְ ְכבָּ

יר  ְך עִּ ֵרא לָּ קָּ ה ַאֲחֵרי ֵכן יִּ לָּ ְריָּה  (א"ז) ֶצֶדקהַ ( מלכות)ְכַבְּתחִּ  .ֶנֱאָמָנהקִּ

 
 אותיות

בצורת האות נרמזת כל החכמה , ך"האות הראשונה שבכל אחד מספרי התנ. ך"ספרים בתנ 01
 .שבאותו ספר

 .ספרשבאותו  חכמהנרמזת כל ה צורתהב, ך"ספרי התנ 64 –מ שבכל אחד  ראשונהה אותה*  

 .המילה מהותאת  צורתהמסמלת ב מילהבתחילת כל  ראשונההאות ה*  

 
 :אותיות חכמת הקבלה 67טבלת 

 <<<להבין את הטבע לפי עקרונות הקבלה והציור , לראות, להרגיש: טיול, הרצאה 

   .הרצאות בהתאמה לסוג הקהל והמקום  

 <<< חכמת הקבלה אותיותטבלת : הרצאה 

 
 

 חגים
 

 https://bit.ly/2Yp7zVY :חגים בקבלה

 
 :שבת

 לא תבערו אש בכל מושבותיכם* " 
 ,אש הכעסהכוונה ל –” .ביום השבת

 .בשבת עוסאסור לכש
 :י"דת

 מי שאחוז בספירות –י "דת* "
 של קו האמצע

 יסוד, תפארת, שהן דעת
 (י"דת: ראשי תיבות)

 ”.ועושה כל דבר בקו האמצע
 :על שלושה דברים העולם עומד* "

 ,על העבודה, על התורה
 .ועל גמילות חסדים

 עבודה
 עיקר עבודת האדם בעולם היא* 

 ,להתמלא וגם לתת לאחרים
 לתת ,במעגליםאור מתפשט 

 .טוב לב, חכמה, שמחה, אהבה
 .להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת

 .לעשות כל דבר בקו האמצע

http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/#lectures-kabbalah-wisdom-letters
https://bit.ly/2Yp7zVY
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/
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 רוחניחופש 
 ,מעשה, דיבור, מחשבהב, ועושה כל דבר .קו האמצעשאחוז במי  –י "דת* 

 .י"דת –תיבות ראשי . סודי, פארתת, עתדשהן  אמצעקו הבספירות של 
 .אין כפייה ברוחניות* 

 אין הכלי יכול
 .להכיל יותר מכפי גודלו

 אין מיעוט האור בא מצד האור* 
 אלא מצד הכלי

 ,רצון לקבל, הנמצא בשינוי צורה
 ,(רצון של עצמו= רשע )

 ,ההתרחקות, שהוא ההפך
 הרצון לתת, מצורת האור

 .טוב לב, חכמה, שמחה, אהבה

❤�����❤ 

 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף
 //:comuhh4http.: ימיןצחוק ה, תקשורת הימין

 
^***************************************************^ 

 

 _מוסיקה _  _ו נתניה_  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _לדוכני הסברה  מתנדבים_  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 _סרטים _ 
 

 !תכנית הסאטירה הכי מצחיקה במדינה – לאטמה
 .כל יום חמישי בערב אחרי החדשות 02תכנית הצחוק משודרת בערוץ 

 :ווצאפ, טוויטר, פייסבווק, אפליקצייה, כל הפרקים המלאים לצפייה באתר! חינם
 : 20il.co.il 02באפליקציית ערוץ , באתר

 https://facebook.com/20il.co.il :טוויטר, פייסבוק
 : arutz20https://twitter.com/טוויטר

 : …chat.whatsapp.com/Le7NVG7EK13ווצאפ
 

 :סרטים מדהימים 1207
information/#video-http://h4uh.com/help 

 :דקות 95. הומור, צחוק, מדע בדיוני, אהבה, סרט קבלה סרט באורך מלא -הרועה האחרון 
https://www.youtube.com/watch?v=4nUrC506Lak 

 ...פעולה, מתח, קבלה, פנטזיה, סרט מצחיק
 01 -קבלה לעם במאה ה * 

 ...משתלטים על העולם ץ"ובג הבונים החופשיים* 
 

 : sdarot.world/seriesכתוביות עברית, עם תרגום עברית ,סרטים, סדרות אתר! חינם
 (מלאכים)נפילים  :בסידרת מדע בדיוני פנטזיה 1, 2, 3 ,פרקים

אך דברים אינם כפי . בעל עבר לא ברור ועתיד מזהיר, מלאך לשעבר, אהרון קורבט הוא תלמיד תיכון
ובקרוב אהרון יהיה , שנפלו מתוכנית השמיים ילדיהם החצויי אדם של מלאכים, שנדמים למלאכים הנפילים

 .הוא עלול אף לחרוץ את עתיד האנושות כולה. אחראי על גורל כל מלאך בעולם

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/redirect?v=w9YP3gQfiTg&redir_token=TeJacRQc0VuDl4AF3zuSvm1Y9fd8MTU4Nzk3NDQxOUAxNTg3ODg4MDE5&event=video_description&q=https%3A%2F%2F20il.co.il
https://www.youtube.com/redirect?v=w9YP3gQfiTg&redir_token=TeJacRQc0VuDl4AF3zuSvm1Y9fd8MTU4Nzk3NDQxOUAxNTg3ODg4MDE5&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F20il.co.il
https://www.youtube.com/redirect?v=w9YP3gQfiTg&redir_token=TeJacRQc0VuDl4AF3zuSvm1Y9fd8MTU4Nzk3NDQxOUAxNTg3ODg4MDE5&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Farutz20
https://www.youtube.com/redirect?v=w9YP3gQfiTg&redir_token=TeJacRQc0VuDl4AF3zuSvm1Y9fd8MTU4Nzk3NDQxOUAxNTg3ODg4MDE5&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FLe7NVG7EK132HJ9ktekwOE
http://h4uh.com/help-information/#video
https://www.youtube.com/watch?v=4nUrC506Lak
https://sdarot.world/series
https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/1
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-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%D7%A0-sdarot.world/watch/40
fallen/season/1/episode/1 

-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-sdarot.world/watch/40
de/2fallen/season/1/episo 

-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-sdarot.world/watch/40
fallen/season/1/episode/3 

 מבוססים על  The fallen ,פרקי הסידרה ,הסרטים 3
  :שאפשר לקרוא חינם באינטרנט, עמודים 016, ספר באנגלית

fallen.html-the-01-fallen-the-iegoskisn-e-epdf.pub/thomas 
 
 
 

 
 

 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ ריאות ב_  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג*  

ְך " ה ֹשְפַטיִּ יבָּ שִּ ְך ( ב ית ג מדים צ ודקים –ץ "בג)ְואָּ אֹשנָּה ְוֹיֲעַציִּ רִּ ה( ש מנצלבלוף"יועמ)ְכבָּ לָּ  .ְכַבְּתחִּ
נָּה ְריָּה נֱֶּאמָּ ק קִּ דֶּ יר ַהצֶּ ְך עִּ ֵרא לָּ קָּ  כו_א_ישעיהו_ג00%מ/tps://he.wikisource.org/wikiht  ."ַאֲחֵרי ֵכן יִּ

 
 :ץ"ציור קריקטורה בג

-zionism-kabbalah-jerusalem-israel-ads/2020/05/likudcontent/uplo-http://h4uh.com/wp
caricatures.png-love-jewish-light-love-israel-eretz-judaism 

https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/1
https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/1
https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/2
https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/2
https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/3
https://sdarot.world/watch/40-%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-fallen/season/1/episode/3
https://epdf.pub/thomas-e-sniegoski-the-fallen-01-the-fallen.html
https://epdf.pub/thomas-e-sniegoski-the-fallen-01-the-fallen.html
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://he.wikisource.org/wiki/מ%22ג_ישעיהו_א_כו
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures.png
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שר , אמיר אוחנה
 ,המשפטים

איש , משפטן, עורך דין

 אביחי מנדלבליט
 ש"יועמ

לפי  תופר תיקים

נשיאת , אסתר חיות
 ץ"בג

 .צץ, רץ שמאלאצלה ה

 ןעליושופט  מני מזוז
פוסק פסיקות עולם 

 .תחתון

https://katzr.net/658469
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 .נעים
 אומר בפנים אמתאת ה

ולא מפחד מאיומים 
 .תיקיםו

 .פקודות
 ,הוכחותפחד מאוד ממ

, הר פזפרשת 
 ... קלטות

 כל היום תקיש בפטיש
ובלילה רצה אצה 

 .בכביש

 במגפיים זהביש לו 
 שחורופטיש ברזל 
 .בשיניים

הגנת  חוק, 1570-ה"התשכ, איסור לשון הרעחוק , ש"בימ 20-08-20076ש "תמ, משפטית תביעה. כ
  :"בוטים" _ נתניהו .1581-א"התשמ, הפרטיות

 /905f46https://katzr.net: ליאור חורב' נ //:comh4uhhttp. פירסום תקשורת הימין
 https://bit.ly/3mAtzaM: בשירותים אפליהתביעת 

 

 והעירעורים משפטה
 :אוחנה, פטיםשר המש

Amir Ohana – כ"ח, ד"עו, שר המשפטים, אמיר אוחנה 
@mkamirohana 

 66K  עוקבים 
ד אמיר "כ עו"חה, ביטחוני-טוויטר הרשמי של שר המשפטים וחבר הקבינט המדיני, עמוד הפייסבוק

 :אוחנה
irohana//mkamhttps://facebook.com 

 אדם הוא חף מפשע "
 כל זמן שלא הוכחה

 ,ונפסקה משפטית, אשמתו 
 לאחר כל הליכי, סופית

 המשפט והעירעורים
 " בכל הארכאות המשפטיות

 123FM – שפטל יורם
complete_episodes › programs › 103fm.maariv.co.il 

 גאה על כך שהוא מקדיש חלק גדול מזמנו בייצוג ללא תמורה שפטל ד"עו 
 …ייצג את מגורשי גוש קטיף. ביהודה ושומרון בכל הקשור להתיישבות

 ."נגדו תפירת התיקיםו יתפרקו כל השקריםיעמוד למשפט ושם  נתניהו* 
 ."תפירת תיקכלומר . הואשם בו לאאישום שאיש מעולם ". סיקור חיובי"הוא " השוחד"
בן גוריון מ כל ראש הממשלהמה שעשו , ל ידיעות אחרונות"עם מו פגישהעל " מרמה והפרת אמונים"

  .בניגוד לרצון העם, "תפירת תיקים: "עוסקת ב ץ"מפלגת מרץ בג: כלומר. ואילך
של  כתבב חוות דעת משפטיתכשביבי מחזיק ב, חבריםעל קבלת מתנות מ" מרמה והפרת אמונים"
 עבירהשאין בכך , ד וינרוט"עוי "וגם ע 6220-ומאושר שוב ב, 6225מ משנת "שית למשרד רוה"יועמה

  .תפירת תיקכלומר . כלשהי
 :שנה 13לפני  אמנון רובינשטיין' פרופכתב ה" מרמה והפרת אמונים"על 
, בארץ. להאשים כל אדםהמאפשרות , עבירות ָסל כלליותמשטרים טוטאליטריים מתאפיינים על ידי "

 מירמה והפרת'הוא  חריגיםאחד ה. לכך חריגיםאך יש גם , עבירהבדרך כלל היטב  מגדירהחוק הפלילי 
בניסוחה . רבה מפי שופטים ומלומדים ביקורתהיא זכתה ל, מוגדרת-תחולתה הלאבשל ...'אמונים

, השופט מישאל חשין אמר שעל אף חשיבותה. מהותיתמבחינה  נוגדת את שלטון החוקהנוכחי היא 
 . 'גבולותיה אינם ברורים כלל ועיקר'

 ."הושמעה גם על ידי חכמי משפט אחרים נגדהביקורת קשה 
 :ץ שהגיש שר המשפטים אמיר אוחנה"ייה לבגהפנ

052020-likud/459306728-content/uploads/2020/ashkelon-http://h4uh.com/wp-לבג-הפנייה-
 pdf.אוחנה-אמיר-המשפטים-שר-גיששה-ץ
 

 youtu.be/9RNx8WCxH0c: ניצב אבי וייס חושף מסמכים המטהרים את נתניהו
 

https://katzr.net/465f90
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/465f90
https://bit.ly/3mAtzaM
https://www.facebook.com/mkamirohana/
https://103fm.maariv.co.il/program/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%9C.aspx
https://103fm.maariv.co.il/program/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%9C.aspx
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/459306728-052020-הפנייה-לבג-ץ-שהגיש-שר-המשפטים-אמיר-אוחנה.pdf
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/459306728-052020-הפנייה-לבג-ץ-שהגיש-שר-המשפטים-אמיר-אוחנה.pdf
https://youtu.be/9RNx8WCxH0c
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**** 

  חנה סנשמשפחת  תביעת - 542243/ץ "בג, 542262/ץ "בג במשפט, פסק ץ"בג! מזעזע* 
 בתביעה לאסור על רשות השידור, (ערכים, אמת, תביא מידעהמוגדרת כרשות ש) רשות השידורנגד 

 נגד הצנחנית חנה סנש, דיבה, שקרים, לשון הרעהכולל , מחזה שקרים הקרנת
 (.י הנאצים"נתפסה ונרצחה ע, צנחה, שהתנדבה, גיבורה לאומית, צנחנית)

 לנאציםהסגירה את הצנחנים , נרמז כי חנה סנש בגדה, שכתב מוטי לרנר" קסטנר"במחזה  *
 .אין איש הטוען כי יש בה אמתו, אינה אמתעובדה זו . בעת חקירתה

 ,(לשקר, להמציא) לבדות דבריםמותר לו  חופש היצירההמחזאי מוטי לרנר טען כי בשם 
  .לא היומאורעות שולתאר 

 ,בדעת הרוב, ץ דחה את תביעת משפחת סנש וקבע בפסק הדין של בית המשפט העליון"בג
 ... !!!לשון הרעלדבר  , לשקרכולל גם את החופש  חופש הדיבור: מצאהשופט ו ברקשל השופט 

 זכות חופש הביטוי של המחזאי מוטי לרנרהיות ו, לשון הרעלדבר , לשקר מותר
 שום ביסוס היסטורילכתוב במחזה דברים שאין להם 

 .כבודגוברת על זכותה של חנה סנש ל
 !!!רשות השידור, ץ"בג!!! מזעזע* 

 :ו"כ ,ישעיהו א
ה " יבָּ שִּ ְךְואָּ ה ֹשְפַטיִּ לָּ ְך ְכַבְּתחִּ אֹשנָּה ְוֹיֲעַציִּ רִּ  ְכבָּ

ְריָּה נֶּ  ק קִּ דֶּ יר ַהצֶּ ְך עִּ ֵרא לָּ קָּ נָּהַאֲחֵרי ֵכן יִּ  ".ֱאמָּ
 

www.daat.ac.il/daat/dilema/senesh/senesh5.htm 
 
 
** 

 
.comh4uh > 642. רוטמןד "עו, ץ"מפלגת בג: מומלץ ספר 

 .₪ 62. 'עמ
 <<< חינםב הפרק הראשון ריאתק 

getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/ 
 סלע מאיר :ל"מו
    

 תקציר
האירוניה העצובה היא שבית המשפט העליון בישראל הפועל מכוח חוק יסוד שקובע את ערכיה של "

השופט  — "אף לא דמוקרטית, ראל שאינה יהודיתיוצר בהדרגה יש, ישראל כיהודית ודמוקרטית
 האמריקני רוברט בורק

בית המשפט העליון בראשות הנשיא אהרן ברק הודיע לאזרחי ישראל כי . נפל דבר בישראל 1550בשנת  
שהיה לאבן הפינה של המהפכה , המזרחי ההודעה הסתתרה בין עמודי פסק דין. יש להם חוקה

ץ "וככל שגדל תיאבונו של בג, עם הזמן. לא שם לב לחדשות המרעישות איש, תחילה. השיפוטית בישראל
, שהכנסת לא חוקקה" חוקה"לישראל יש : החלה המערכת הפוליטית להבין את חומרת המצב, לכוח

 .ואדונה של החוקה הזו הוא בית המשפט העליון
כה השיפוטית להאיר את קורותיה של המהפ: הספר שלפניכם נוטל על עצמו משימה מורכבת וקשה 

שהקורא , ולחשוף היבטים חשובים בה, להסביר את נזקיה העצומים, שחולל בית המשפט העליון
  .הישראלי אינו מודע להם

ממייסדיי , עורך הדין שמחה רוטמן 
חושף , התנועה למשילות ודמוקרטיה

דינה שקשה להאמין כי פורסמו על ידי בית משפט במ, פסקי דין והכרעות ץ"מפלגת בגומנתח ב
עבור בחיסול הממוקד שבוצע בחופש , החל מהפגיעה האנושה בהפרדת הרשויות בישראל —דמוקרטית 

  .וכלה בביטול מדיניות הקרקעות ההיסטורית של הציונות, החוזים ובכלכלת השוק
המאיימת , מבקש לפרוש בפני הקורא הישראלי את קורותיה של גניבת שלטון זוחלת ץ"מפלגת בג 

http://www.daat.ac.il/daat/dilema/senesh/senesh5.htm
http://h4uh.com/
https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
https://www.getbooks.co.il/sample/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%91%D7%92-%D7%A5/
https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/


154  /  125  

נבחרי הציבור אינם נחשבים והשלטון מסור בפועל בידי , אל למדינה שבה העם אינו קובעלהפוך את ישר
ערכים וסדר , חבורה הדוחה את חזון המדינה ואת ערכיה לטובת חזון, חבורת משפטנים שאיש לא בחר

 .יום משלה
 

 אדם גולדמאת  הקדמה
מובנה הוא בדיוק המובן שאני ‘, וז ניכראמר המפטי דמפטי בנימה של ב', כשאני משתמש במלה‘

 'לא פחות ולא יותר — בוחר בשבילה
 .'אם אתה יכול לכפות על מלים מובנים כל־כך רבים ושונים‘, אמרה אליס', השאלה היא‘
 'זה הכל —מי כאן האדון ‘, אמר המפטי דמפטי', השאלה היא‘

 )לואיס קרול(בארץ הפלאות  הרפתקאות אליס
 .שכן בוקר אחד הוא הותקף על לא עוול בכפו, ליל על שופט העליון יורם דנציגרמן הסתם מישהו הע

. עולם כמנהגו נהג. לא רמז על הדרמה הצפויה להתרחש בו, 0212הראשון ביוני , שום דבר באותו הבוקר
ועורכי דין ומשפטנים שהדרימו לכנס לשכת עורכי הדין בעיר זרמו , היה זה עוד יום חם ומנומנם באילת

. אחד מעשרות פאנלים עתירי דוברים ונעדרי אדרנלין, לפאנל משפטי נוסף' עצלתיים אל מלון הרויאל ביץב
לא הסגירה ולו ברמז את החיסול המילולי שצפוי " ,פרשנות חוזים", גם הכותרת היבשושית של הפאנל

 .לאחד ממשתתפיו
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://katzr.net/658469
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זים מאז פסק דינו הידוע של ברק בפרשת הפאנל בחן את ההתפתחויות המשפטיות בתחום פרשנות החו

וקבע כי בנסיבות הסכסוך , באותה פרשה עסק הנשיא לשעבר ברק בסכסוך אודות חוזה בנייה. 'אפרופים‘
פסק הדין והרטוריקה הגורפת שבה ." תוך שינוי לשונו לשם הגשמת תכליתו"יש לפרש סעיף באותו חוזה 

. מסחרית בארץ ובעולם-צד רבים בקהילה המשפטיתהשתמש ברק בחוות דעתו גררו ביקורת נוקבת מ
, באמצעות פרשנות משלו, משפטנים שונים תקפו את הרעיון המסוכן כאילו שופט רשאי להכתיב לצדדים

האפשרות שפרשנות שיפוטית כזו תחטא לכוונת החותמים ותסתור את . מה יהיה תוכן החוזה ביניהם
 .תית שהייתה בונטלה מהתחום את הוודאות המסור, לשון החוזה

דנציגר נכנס לתפקידו בבית המשפט . מתנגד בולט לגישת ברק בעניין אפרופים היה השופט יורם דנציגר
למנות לתפקידי שיפוט משפטנים , דניאל פרידמן, במסגרת יוזמת שר המשפטים דאז, 0226העליון בשנת 

מגישת ברק בתחום פרשנות  מיד עם מינויו הסתייג דנציגר במספר פסקי דין. מסחרי-מהמגזר הפרטי
קבע " ,ברק מרחיק לכת. "בכנס הבהיר דנציגר את גישתו וביקר בנימוס החלטי את גישת ברק. החוזים
דנציגר רמז בדבריו כי ." הם מובנים וברורים לכל אדם. יש חוזים שאינם זקוקים לפרשנות", דנציגר

אחרי שכבר החליט מהי , שופטפרשנות המתעלמת מלשון החוזה עלולה לשמש כלי להשלטת רצון ה
בסיכום דבריו התריע דנציגר מפני פגיעה פטרנליסטית של בית המשפט . לדעתו ההכרעה הראויה בסכסוך

הפרשן יתחיל בפרשנות בכל מקום "וקבע כי אינו מקבל את עמדת ברק לפיה , ברצון הצדדים המקורי
 ".בטקסט שהאינטואיציה תורה לו

; מכאן ואילך הפאנל כמו איבד שליטה. שב לקול מחיאות כפיים מהקהלדנציגר סיים את דבריו והתיי

https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
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ספק אם מי מהצופים ראה אי פעם שופט עליון מבוזה . אלימה ועוצרת נשימה, תגובת ברק הייתה חריפה
ברק תקף בחמת זעם את דנציגר שהעז לבקר בפומבי את מורשתו . בצורה כל כך פומבית וחסרת עכבות

הודיע ברק !" דבר הבל —סט ברור אינו זקוק לפרשנות היא פשוט דבר הבל האמירה שטק: "המשפטית
ברק . שכעת כבר הרכין את ראשו ומצא מפלט בשרבוט חסר פשר על נייר שהזדמן לידיו, לדנציגר ההמום
תוך שילוב עקיצות אישיות והערות , הוא השפיל שוב ושוב את שופט העליון שישב לצדו; לא עצר לנשום
לי זה לקח ", הסביר" ,יורם לא יודע לאן זה מוביל אותו. "ניסיונו הדל ומעמדו המשפטי הנמוךמגמדות לגבי 

עם כל הכבוד , אפרופים היה לאחר מחקר מעמיק והשוואתי ולא. שנה לעבור על הספרות בתחום 08
ולא  נשיא העליון לשעבר לא ריחם!" מה שהוא עשה בפסקי הדין זו ירייה מהמותן. ירייה מהמותן, ליורם
לעלוב ולסנוט בדנציגר חסר האונים מול עיניהם המשתאות של , עד סוף הכנס המשיך ברק להלום. הרפה

 .המשתתפים
• • • 

 ?מה גרם לאהרן ברק לצאת מכליו? מה קרה שם באילת
לא היה זה עוד משחק של אגו או מאבק . כדי להבין מדוע הותקף דנציגר צריך להתבונן בהקשר הרחב

פרוטוקול חירום חריף , תנפלות על דנציגר יש לראות כמעין ״נוהל חניבעל״ משפטיאת הה —כוחות 
מתוך תחושה שמאחז חיוני של המבצר  —מצביא משפטי לכל דבר ועניין  —וקיצוני שהפעיל ברק 

דנציגר אמנם אינו חשוד חלילה בהיותו איש ארץ . החוקתי שעליו עמל במשך שנים הולך ונשמט מידיו
בעומק דבריו , אולם למרות הכל, והוא אף שימש בעברו בהנהלת האגודה לזכויות האזרח, ישראל השלמה

 .יכול-הפיכת השופט לפרשן כל —העמיד דנציגר בסכנה את הגביע הקדוש של מהפכת ברק 
הפכה הפרשנות למכשיר עוצמתי , במהלך אדיר ממדים בהובלת מצביא המהפכה השיפוטית, במשך שנים

שיטת הפרשנות התכליתית אפשרה לשופט . אלא בשדה המשפט כולו, זיםורב השפעה לא רק בחו
, באמצעותה יכול היה בית המשפט ללהטט בחוק כרצונו. המעוניין בכך להגביר את כוחו באופן מעריכי

ובלבד שיגיע לתכלית הראויה  —ולפרש את תוכנו בצורה המנוגדת לכוונת המחוקק שניסח אותו 
 .והמוסרית בעיניו

הוא . עקב בדאגה אחרי דנציגר והרטוריקה הלעומתית שבה נקט, 0220ש מכס השיפוט בשנת שפר, ברק
ולכן הוא , הבין שקריאת התיגר של דנציגר בנוגע לפרשנות החוזה עלולה לפגוע באופן הרסני במפעל חייו

נוגע אם דברי ביקורת של שופט עליון ב: ההיגיון פשוט. למען יראו וייראו —החליט לשבור את הכלים 
אם דוקטור למשפטים עטור תהילה ? מה יגידו אזובי המשפט" ,שליפה מהמותן"לתחום מומחיותו הם 

רחמנא )או סתם אזרח פשוט , האם חבר כנסת, ונשוא שם אינו כשיר לנתח כראוי את הגותו של ברק
 !?ישים נפשו בכפו וינסה לעשות כן, (ליצלן

מפעל חיי אינו . לא יהיה פה ניסיון הפיכה, הנני כאן: ברק חבט בדנציגר האומלל כדי לשלוח מסר ברור
איש , איש לא יפגע במורשת. למועצת שומרי החוקה יש מנהיג עליון מובהק ודרך ברורה. נתון למשא ומתן

 .לא יקהה את חרב הפרשנות
• • • 

על  מסייע לנו להבין כיצד הופקעה זירת הרעיונות הישראלית הפרשנות השיפוטית החדשהסיפורה של 
המשפטן הציבורי . תחת ידיהם תועל הדיון הציבורי מכיכר העיר להיכל המשפט; ידי סיעת משפטנים

אלא הוא עוסק במופלא , איתור תקדימים ויצירת היקשים, הישראלי בן זמננו לא מסתפק עוד באבחנות
באופן מנומק  אשר מתפשט, משיח ציבורי רחב ומבוסס פולמוס. ומברר עבור כולנו מהו האינטרס הציבורי

עברה הציבוריות הישראלית לרטוריקה משפטית מורכבת , בזירת הרעיונות ומשפיע על הציבור ונבחריו
 .בעלת הגיון פנימי עצמאי וטרמינולוגיה מתעתעת, וסבוכה

, גיבורו של קישון שמצא דרך לנצח בכל משחק, כמו ארבינקא. המטרה היא לנצח בוויכוח על ידי מניעתו
, גם אצלם. חוקתי בעל חיים ותודעה משל עצמו-טיביזם השיפוטי המציאו משחק פוקר יהודיגם תומכי האק

, במוח צלול בלבד. משחקים פוקר בלי כללים נוקשים ובלי עקרונות ברורים, כמו במקרה של ארבינקא
 אין, כמו במונולוג מתיש של זאטוט המנסה לשכנע את הוריו ללכת לישון מאוחר, כעת. כיאה לעם הספר

משעה שירד . אלא דווקא ליצירתיות ולשכנוע הפנימי שבו הם משווקים, או לטיעונים' עוצמת היד'חשיבות ל
גבולות גזרה , השיח המשפטי כבר אינו מבוסס על עקביות, הפורמליזם ואת מקומו תפסו ערכים עמומים

הציבור , המחוקק, החוקזה לא באמת חשוב ומשנה מה אומר . מעתה אין עיגון ואין סמכות. או הגיון כולל
בפוקר חוקתי לעולם יהיה מנצח . כל הדרכים מובילות לכיוון ידוע מראש. או פסיקת בית המשפט העליון

 .המחנה הנאור —אחד 
• • • 
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יחד עם מהפכים מושגיים נוספים , מסע הכיבושים של הפרשנות התכליתיתלא נפריז אם נציין כי 
הובילו לשינוי מעשי במאפייניה של , נועה והפורמליסטיתהצ, שטשטשו את המסגרת המשפטית הנושנה

. אלא בית משפט שיש לו מדינה, ישראל כיום איננה מדינה שיש לה בית משפט. הדמוקרטיה הישראלית
, ביטחון, מערכת המשפט ולא ממשלת ישראל היא שמנהלת בפועל את המדיניות הלאומית בנושאי הגירה

 .נוספים לחימה בטרור ועניינים, דת ומדינה
. התאוריה החוקתית בת זמננו מקבעת את יסוד הסמכות לכונן סדר חברתי מחוץ להישג ידיו של הציבור

בהרבה מובנים הפך בית המשפט העליון  —היפוך התפקידים בין הרשויות בולט ומעורר מחשבה 
, מהצד השני. מבצע ומתווה מדיניות ללא מיצרים וכמעט ללא הגבלות, גוף שפועל. לממשלה אלטרנטיבית

ובעיקר , בטקסים, הממשלה והרשות המבצעת הפכו למעין גוף מייעץ והצהרתי אשר מתמקד בדיונים
בדוגמה כמעט דתית שהולכת וקונה . ץ בנושא זה או אחר"בניתוחים מלומדים בניסיון לצפות את עמדת בג

יימר להגשים את רצון המחוקק אולי נבחר באופן רשמי בבחירות דמוקרטיות ומת, אחיזה בחוגים רבים
היכן ? מהם אותם עקרונות יסוד. יותר' גבוהים‘אולם בפועל הוא כפוף לחוקים ועקרונות נורמטיביים , העם

השופטים הם : אולם דבר אחר ודאי. אין לדעת? הם הורדו אל בני האנוש' הר סיני‘על איזה ? הם נקבעו
הבלעדיות על פירוש העקרונות . הפירוש הזהואין שום גוף או גורם שיכול לשנות את , המפרשים שלהם

הפורשים את כנפיהם מעל ומחוץ להליך , על בעלי כוחות אדירים-הפכה את השופטים למחוקקי
 .הדמוקרטי

." ץ"חוק עוקף בג"קחו לדוגמה את המושג המשונה . אנומליה זו הביאה ליצורי כלאיים ביזאריים במיוחד
וחברי כנסת , של בית המשפט הוא לפרש את דבר המחוקקתפקידו , בעולם נורמלי: האבסורד ברור

לא רק שיכולים לחוקק חוק , אינם טובים דיים —או פרשנות השופטים לחוק  —שסבורים שהחוק הקיים 
רק במציאות שבה התהפכו היוצרות ושופטי בית המשפט . זה תפקידם. חדש אלא מוכרחים לעשות כן

נות אצבע מאשימה לנבחרי הציבור על נסיונם לחוקק חוק ניתן להפ, העליון משוכנעים שהם המחוקק
 .ץ"בג" עוקף"

אם בעבר השלטון היה רשאי לבצע כל פעולה כל ; ממשלה דה פקטוהפך אם כן ל בית המשפט העליון
הממשלה , גם כאשר יש לה סמכות חוקית: כיום ברירת המחדל הפוכה לחלוטין, עוד הוא הוסמך לה בחוק

אין פלא כי בחינת תהליך קבלת . עוד לא התקבל אישור מהגורמים המשפטייםאינה יכולה לפעול כל 
. ההצהרות וההחלטות של הממשלה בשנים האחרונות מגלה עליונות היררכית של מערכת המשפט

אנשי הזרוע המבצעת הפכו עצמם בשנים האחרונות ליועצים מדיניים של מערך הייעוץ , במידה רבה
, והכל. הציבור איבד כל השפעה מעשית על עיצוב חייו ועולמו. שפטיתשלא לומר הממשלה המ, המשפטי

 ".האינטרס הציבורי"בשם , כמה אירוני
• • • 

בלמים או , על שלטונה אין מטילים שום איזונים. ממשלה משפטית זו נישאת כמבצר יצוק ובנוי לתלפיות
. בכל נושא בלי שיקולי שפיטותבית המשפט בוחן כל עתירה בלי שיקולי זכות עמידה ומחליט  —הגבלות 

הרכב הוועדה לבחירת שופטים עדיין מעניק לבית המשפט כוח עצום , גם לאחר עשור של ממשלות ימין
בית המשפט העליון , ואם בכל אלה אין די. לפקח על זהות השופטים שנכנסים אל המערכת ולווסת אותה
היועץ המשפטי ומחלקת  —ע הארוכה שלו אף שולט בייצוג המדינה ובניהולה היומיומי באמצעות הזרו

והיועץ מטפח את , ץ מחזק את מוסד היועץ"בג. ץ בהרמוניה כמעט מושלמת"שפועלים עם בג, צים"הבג
 .סיסטם מושלם ויציב מאין כמוהו-אקו. ץ"רוממות בג

בית המשפט העליון נותר מעצמה אימתנית , חלשה ומבולבלת, בעידן של מערכת פוליטית מקוטבת
חולשת המערכת , כמו בגלגל שוטה. עה הלכה למעשה בשלל סוגיות המפתח בחברה הישראליתהמכרי

וזו מוסיפה ותוקפת את הראשונה , הפוליטית מזינה את המערכת המשפטית ומעצימה אותה אף יותר
משעה שהיכולת המעשית להכריע בשאלות הערכיות המרכזיות של . וחוזר חלילה בלולאה אינסופית

. הבחירות לכנסת הופכות להן למעין תרפיה או ריפוי בעיסוק, ית ניטלה מנבחרי העםהחברה הישראל
בעוד שהמבוגרים בבית המשפט , האזרח משתעשע לו במשחקים חסרי פשר בארגז החול הדמוקרטי

 .העליון מביטים בחיוך במשחקים ומנהלים בפועל את העניינים
הללו  —בייחוד בקרב מצביעי הימין , פן מטרידאין פלא כי האמון הציבורי במערכת המשפט נמוך באו

', ץ הוא סניף מרצ אשר בירושלים"בג‘. רואים בבית המשפט העליון שלוחה משפטית של יריביו הפוליטיים
החריגה של בית המשפט העליון מסמכות גררה אותו ללב הדיון הפוליטי היצרי . כמאמר הביטוי השגור

בית המשפט העליון חלק מרכזי בבניין הממלכתיות  אם עד המהפכה השיפוטית נטל; והמקוטב
הרי שכעת ארסנל הכלים  —תוך שימוש בכלים משפטיים ניטרלים לפרשנות החוק ויישומו , הישראלית
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בית המשפט העליון . שבית המשפט אימץ לעצמו הפך את שופטיו לשחקנים פוליטיים לכל דבר ועניין
השואף להשליט את ערכיו של המיעוט על הרוב הדומם , ותונתפש בציבוריות הישראלית כגוף פוליטי במה

 .וחסר האונים
• • • 

, רכיב מרכזי בשימור מצודת המשפט שבנה ברק היה ונשאר השליטה המתמשכת בעיצוב השפה, כאמור
חלק ניכר ממאמציו של המחנה , על מנת לשמר ולטפח את הביצורים המשפטיים. השיח וגבולות הביקורת

. הוא נוהל ותיק ואפקטיבי' נוהל דנציגר‘. שטוש הוויכוח אודות בית המשפט העליוןטהנאור מתמקד ב
ביקורת היא , המתנגדים הם שרלטנים —מטרת הדיון היא השתקתו , בכל מה שנוגע לבית המשפט

ויוזמות המבקשות לשחזר עקרונות מימיהם המפוארים של , הצעות לתיקון מזכירות תהליכים, מתקפה
בין . לנדוי מוכרזות כנסיון מסוכן להשחית את דמותה הדמוקרטית של מדינת ישראלאגרנט ו, זוסמן

, הציבור למציאות המשפטית מפרידה לא פעם חומה מושגית שנבנתה בעמל ויזע על ידי התקשורת
 .בידי בית המשפט עצמו —מעצבי דעת קהל וכמובן , האקדמיה המשפטית

לא מעט הודות לעלייתן של , בשנים האחרונות. ל שינוינדמה שאנו על סיפו ש, למרות הכל, ובתוך כך
רהוטה וידענית שקוראת לתיקון , נחשף הציבור ליותר ויותר ביקורת מנומקת, הרשתות החברתיות

קודם אנו מכנים דברים בשמות ורק אז אנו יכולים לדבר  —אין זו מלאכה פשוטה . מערכת המשפט
משחק המובנים שיצקו ברק וממשיכיו לתוך המערכת הפער המושגי וכללי ה, גבולות השפה. עליהם

קודים פנימיים והגיון עקבי משל , המשפטית מצריכים את מבקריה ליצור עולם שלם ומתחרה עם שפה
בדיון ( לפחות לא ברצינות ראויה)שפה זו מטמיעה בתוכה גם קולות אחרים שלא הושמעו עד היום . עצמו

קול המייצג את , קול המדבר בעד זכויות לאומיות: גלנו לשמועקולות יפים ושונים מאלו שהור, המשפטי
קול , קולה המשכנע של הכלכלה החופשית, קולו המהדהד של העם היהודי, עמדתו של הציבור הדומם

קול ציוני גאה המכיר בכך שזכותו של היהודי לחיות גוברת על זכות , מכבד השואף לחיבור לשורשים
מי שמבטא מחויבות עיקשת לשימור הפרויקט האדיר של שיבת העם היהודי קול לאו, אויביו לאיכות חיים

 .מעמיק ובטוח בעצמו, קול מנומק; לארצו ומולדתו
• • • 

במערכות הבחירות האחרונות מצאה עצמה הפקידות המשפטית בלב . קולות אלה הולכים ונושאים פירות
, הפכו למטבע לשון בוויכוחים פוליטיים יוזמות חוקתיות נישתיות כמו פסקת ההתגברות; הדיון הציבורי

וההבנה בדבר ההכרח בתיקון , אט אט הפך השיח ממונולוג לדיאלוג. בברזיות ובפרלמנטים השכונתיים
 .המערכת הלכה וחלחלה ליותר ויותר חלקים מהציבור הישראלי

נה מלמדים ראיונות קודרים והתבטאויות דרמטיות של משפטנים ופקידים בכירים בדימוס מהעת האחרו
גם אם במובנים רבים בית . אותנו כי רבים מהם מבינים שהפור נפל והם נמצאים בקרב מאסף נואש

לא רק בשל אופוזיציה פנימית  —השחיקה במעמדו הולכת וגוברת , המשפט העליון עדיין חזק מאי פעם
 .אלא בעיקר בשל מלחמת הרעיונות שמשתוללת מחוץ לכתליו, רעיונית ההולכת ונבנית

אם בעולם הישן חסידי האקטיביזם היו מביסים את יריביהם הרעיוניים . השינוי העיקרי הוא שהקסם נגוז
? זכית בבחירות)"בקלות בעזרת לחשים חוקתיים חסרי פשר ושליפות מהגלימה שהיו מבטלות את הדיון 

בשנים , !"(יתאינך מבחין בין שפיטות מוסדית לנורמטיב? זה לא שפיט" ",הרי לך דמוקרטיה מהותית
מצבם התדמיתי של חסידי האקטיביזם דומה יותר לסופו של הקוסם , והודות לשיח נגדי עיקש, האחרונות
 .אחרי שהמסך הורם וסודו העגום נחשף, מבוהל ונבוך —מארץ עוץ 

כעת גם . אבירי מערכת המשפט מגלים לתדהמתם שבעידן החדש קם לו דור אשר לא ידע את אהרן
פקולטות  —שומרי החומה הוותיקים . ם תחת אור השמש המחטא והחושף כל פגםהם פתאום נמצאי

כבר לא יכולים לסוכך על המערכת באופן  —כתבי חצר וקולגות נאמנים , שהתגייסו להכשרת חסידים
דומה כי גם ממשיכיו של ברק בבית המשפט העליון לא ניחנו בכישרון , ואם בכך אין די. הרמטי ומוחלט
ככל שחולף הזמן ההפיכה השיפוטית והשלכותיה . כדי להגן על מפעלו ה המספקתהראוי ובעורמ

נראה כי הכל הולכים ומפנימים ; ההרסניות על מדינת ישראל הולכות ונחשפות בפני הציבור ההמום
והדורות הבאים יבחנו , לטווח הארוך התיקון ההכרחי במערכת המשפט בוא יבוא. שהמשחק נגמר

את המהפכה השיפוטית ואת השתלטותם של המעטים על קבלת ההחלטות  בביקורתיות ובכעס רב
 .השלטונית

• • • 
את הספר יש לראות כחלק חשוב . לתוך קרב הטיטאנים הזה מוטל כעת גם ספרו של שמחה רוטמן

במסגרת כתיבתו במדיות השונות ופעילותו . מהמאבק ההרואי שמנהלים מבקריו של בית המשפט העליון
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הפעיל בתנועה למשילות  —טמן מנגיש רו, בהן
את  —בכתבי עת וברשתות חברתיות , ולדמוקרטיה

בכך . המתרחש במערכת המשפט לציבור הרחב
כתיבה ממשיך רוטמן מסורת של מחקר ביקורתי ו

שהולכת ומתעצמת במחוזות הימין  משפטית
חשיבות הכתיבה נעוצה בראש ובראשונה . השמרני

נות אינטואיטיביות ידעני ומדויק של טע, בניסוח בהיר
ובהרמת המסך שחושפת את המנגנון המשפטי 

גם אם הבחירה להנגיש את המידע לקהל . במערומיו
הרווח בדמות פנייה , הרחב נושאת מחיר מסוים

ישירה לאזרח הוא הישג ציבורי קריטי שיש לברך 
 .עליו

גם אם ממדי הענק של השדה המשפטי אינם 
, וללת ועקרוניתמאפשרים לקורא הרגיל לגבש תזה כ

עצם ההתעמקות בפסקי דין מסוימים וחשיפת 
הכשלים המובהקים הכרוכים בהם יכולה וצריכה 

לשמש צוהר לעולם המשפט ולהליכי קבלת 
בבחינת פרטים , ההחלטות בציבוריות הישראלית

כאשר היא , ביקורת כזו. שיצאו ללמד על הכלל
 כופה דיון ציבורי ואינה מאפשרת עוד, נכתבת היטב

לבית המשפט להחזיק בפריבילגיה שממנה הוא 
. סמכות שאין עמה אחריות —נהנה במשך שנים 

הכרת המציאות ודיון על אודותיה הם פתח ראשוני 
על הקורא הנבון להשתמש בביקורת . לתיקון

המנומקת ובידע הנרחב שמובא בספרו של רוטמן 
כי לדאבון הלב , ולו על דרך האינדוקציה, כדי להפנים

ו רקוב משה"
בממלכת 

ולפעול על מנת  — "המשפט
להשיב את הסמכות ואת האחריות לידיהם של 

 .הציבור ונבחריו
 .מי כאן האדון, בסופו של דבר, השאלה היא

 .זה הכל

getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/ 
 

. ד רוטמן"עו, ץ"מפלגת בג: ספר
 .₪ 62. 'עמ 642

 חינםב הפרק הראשון קריאת 
>>> 

 :בישראל ץ"בגורת דיקטט שילטון עורך דין יורם שפטל מסביר את עליית. פלייליסט, סרטים 4
https://bit.ly/3mvbF8B 

 :בשלמי קבלה והוקרה, יבואו על התודה
 www.haforum.org/he:  ום המשפטי למען ישראלהפור –יוסי פוקס  ד”עו .א
: בתנועה למשילות ודמוקרטיה מנהל תחום המחקר וחופש המידע, זאב לב ד”עו .ב

http://meshilut.org/ 
 https://lawforum.org.il: הישראלי למשפט הפורום –גרין ( וני'ג)ד יונתן "עו .ג
: עורך דין שמחה רוטמן .ד

https://www.youtube.com/channel/UCCv73b_OI0ouOvgKPmAsVVA 
: עורך דין יורם שפטל .ה

https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
https://www.getbooks.co.il/sample/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%91%D7%92-%D7%A5/
https://www.getbooks.co.il/sample/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%91%D7%92-%D7%A5/
https://www.getbooks.co.il/sample/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%91%D7%92-%D7%A5/
https://bit.ly/3mvbF8B
http://www.haforum.org/he
http://meshilut.org/
https://lawforum.org.il/
https://www.youtube.com/channel/UCCv73b_OI0ouOvgKPmAsVVA
https://www.getbooks.co.il/מפלגת-בג-ץ/
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https://www.youtube.com/channel/UcpbOdClaWxYF24Qv3znalIw 
 

-ירושלים-ישראל-משרד-לצדק-גבוה-בית-פסק-קובלנה-תביעה-בגץ-שפטל-יורם-דין-עורך-משפט-משפטים
 קואליציה-כנסת-שר-הליכוד-הימין-תקשורת

תק,ירושלים,ישראל,משרד,לצדק,גבוה,בית,פסק,קובלנה,תביעה,בגץ,שפטל,יורם,דין,עורך,משפט,משפטים
 קואליציה,כנסת,שר,הליכוד,הימין,שורת

 

 
^***************************************************^ 

 

 :ל המשטרה לשעבר אלשיך"יועץ התקשורת של מפכ, תביעה משפטית מתנהלת נגד ליאור חורב* 
 //:comh4uhhttp. - צחוק הימין, אתר פירסום תקשורת הימין 

 הגיש 
 . חוק איסור לשון הרע, ש"בימ 02267-28-02ש "תמ, כתב תביעה משפטית
 https://katzr.net/465f90: קישור לכתב התביעה

 , 22.22: שעה, 68.26.6262: נקבע דיון בית משפט לתאריך
 .בבית משפט השלום אשקלון

 

 

 
 , חוק איסור אפליה בשירותיםתביעה משפטית בגין * 

: גילמור' קבלה חכמה נ 62-25-40627 ק תביעת"ת, הקלטות, קבלות, ראיות

https://bit.ly/3mAtzaM

 
 
 

 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ ת בריאו_  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

https://www.youtube.com/channel/UcpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/465f90
https://bit.ly/3mAtzaM
https://bit.ly/3mAtzaM
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://bit.ly/3mAtzaM
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 _י הסברה מתנדבים לדוכנ_  *

 
.comh4uhhttp:// 

 .בכל הארץ נקודות הסברהעמידה ב, שלטיםלהדפסת , מתנדבות, דרושים מתנדבים

 , ווקטורי PNGבפורמט ) גרפיקהמצורפת ה
 : להדפסת( הדפסה בכל גודלהמאפשר 

נקודות  6 ,מרפסות, מכוניותל, מטר X 2 4 שלטים
 .הסברה

 . השלט יישורעל מסגרת מתקפלת ל דו צדדישלט 
 : למקם קבוע ב נקודות הסברה

 , אלנבי פינת שוק הכרמל
 ,(ש"בסופ)א "נמל ת

 , מדבקות
של  פנימיד הלהדבקה בצ)למכוניות  מדבקות הפוכות

 , (שמשת האוטו האחורית
 , מגנטים, חולצות, כובעים, דגלים

 (:מ"ס 0.0*5) כרטיסי ביקור
http://h4uh.com/wp-
content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-
kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-
light-love-happy-ad.png 

 
10.1.0201 : 

 ,"צבעים אמיתיים"דפוס מחירי 
 7881177-23 ,rcolors@netvision.net.il  , 

 :תל אביב, 108דרך שלמה 
https://www.realcolors.co.il/יצירת-

 :html.קשר
הדפסה דו , מ"ס X 5 0, כרטיסי ביקור 62,222
, ₪ 2340: שקופה למינציהעם ציפוי , צדדית

 .מ"כולל מע
עם ציפוי למינציה , מ"ס X 5 0, מגנטים 62,222

 .מ"כולל מע, ₪ 6024: שקופה
 נייר כרטיסי הביקור משקל

 .כמותהעיקר ה. לא חשוב
 https://bit.ly/2Ksuegl: בית הדפוס מחירון* 
 מ”ס X 05.6 42= סטנדרטי  3Aהדפסת דף * 

 
 ,שמח, משהו חיובי להדפיסאפשר  כרטיסי ביקורשל  הצד השניעל 

 :צחוק הימין, תקשורת הימיןאתרי , קישורים, כתובות, אינפורמטיבי
 ,צחוק הימין, תקשורת הימין

 //:comh4uhhttp.: מתנדבות, מתנדבים ווצאפ
 https://20il.co.il – 62ערוץ 

 http://www.gly.co.il – ישראלגלי 
 https://israelhayom.co.il – היוםישראל 

, 7ערוץ , ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : צחוק הימין, תקשורת הימין* 
https://www.patrioti.co.il, יורם שפטל, הכל שפיט, לאטמה פלייליסטים, ץ"קריקטורה בג 

 ,פוסטר קבלה, קומיקס קבלה, חיים קבלה ,comh4uh., זוהר הסולם, קבלה לעם, beyoutuב
  *.comh4uhhttp:// - צחוק הימין, לפירסום תקשורת הימין מתנדבים: דרושים. 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
mailto:rcolors@netvision.net.il
https://www.realcolors.co.il/יצירת-קשר.html
https://www.realcolors.co.il/יצירת-קשר.html
https://bit.ly/2Ksuegl
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
http://www.gly.co.il/
http://www.gly.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.patrioti.co.il/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/watch?v=3jB4-7F26w0&list=PLyR4ensNDS7lOOcKN_MOZxo1pcpzpEpXR
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
http://kab.fm/#/stream
https://www.kabbalah.info/engkab/the-zohar/download-the-zohar#.Xw2jTShvbb2
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
https://www.youtube.com/user/LiveKabbalah/playlists
file:///E:/_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20שמחה%20ו%20הילה%20קבלה%2026062016%20-%202026/_%20%20הליכוד/_%20%20חיבור%20העם%20לתקשורת%20הימין_PDF/h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
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, מוטיבציוני, סימפטי, ס משהו רוחניאו להדפי
 :כגון

 

 

 ,או
 של הדפסת  מימון כספיל

 /  כרטיסי הביקור
 /  מגנטים

סמל ערוץ מ עם "ס 12עגולה בקוטר  סיכת דש
62... 

 :מפרסמים/ בעלי חנויות / מאנשים  לבקשאפשר 
 פירסום על/ תמורת תרומה ₪  2222

 מגנטים של/ כרטיסי ביקור  2222
 ,צחוק הימין, ורת הימיןקידום תקש

 ...ישראל היום, גלי ישראל, 20 ערוץ
 

הדפסה דו , מ"ס X 5 0, כרטיסי ביקור 62,222
 :למינציה שקופה עם ציפוי, צדדית
 .מ"כולל מע, ₪ 2340

עם ציפוי למינציה , מ"ס X 5 0, מגנטים 62,222
 .מ"כולל מע, ₪ 6024: שקופה

 :עלות הדפסת מגנט יחיד* 
 .אגורות 13=  2.108 =₪  6024/  02,222
ולידם  מגנטיםלשים ערמת  הפגנות ימיןאפשר ב
 : מחירפתק 

 מגנט
תקשורת  קידום

צחוק , הימין
 ,הימין

 : ...ישראל היום, גלי ישראל, 20 ערוץ
2 ₪ 

 כרטיס ביקור
תקשורת קידום 

צחוק , הימין
 ,הימין

 ...ישראל היום, גלי ישראל, 20 ערוץ
2 ₪ 

 
 

 לפירסום תקשורת הימין נקודות הסברה 6
 .השלט שורייעל מסגרת מתקפלת ל, מטר X 1 0 דו צדדישלט : ציוד להפעלת נקודת הסברה

 .שמחה, מוטיבציה. פליירים. מגנטים, כרטיסי ביקור. מתנדבים 3. מקלות 3
 : למקם קבוע ב נקודות הסברה 6

 https://bit.ly/2Ks4ErT א"ת, שוק הכרמלפינת  51 אלנבי

 
  

https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://bit.ly/2Ks4ErT
https://www.google.com/maps/@32.0696498,34.7705674,3a,75y,271.16h,103.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVW-5nxPnwRrjg_Ij8mYyjA!2e0!6s/geo2.ggpht.com/cbk?panoid=VW-5nxPnwRrjg_Ij8mYyjA&output=thumbnail&cb_client=maps_sv.tactile.gps&thumb=2&w%3
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 ps://bit.ly/3hiB9F2htt (ש"בסופ)א "נמל ת

 

 

 
 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל, כסף, תרומות

lick&hosted_button_id=2833237xc-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.https://www 
.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :https://bit.ly/31z6qNE 

 

 

 
   

 

https://bit.ly/3hiB9F2
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://bit.ly/3hiB9F2
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-.png
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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 :נשמח לקבל, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים, לוחות מודעות, גוגלמודעות ב פירסוםל, כסף, תרומות
ick&hosted_button_id=2833237xcl-bin/webscr?cmd=_s-.com/cgipaypal.https://www 

.comh4uh  >מי אנחנו, אודות :https://bit.ly/31z6qNE 

 

 

 
   

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 _קורונה _ בריאות _ 

 

  

 !!!חייםל וזריםחתחסנים מ  :משרד הבריאות

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/ 

 …, חיסון, קורונה, בריאותRNA פרופסורים, מסבירים, מידע רפואי,  3
https://h4uh.com/help-information/ 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
http://h4uh.com/
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://bit.ly/31z6qNE
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://h4uh.com/help-information/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2833237
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 .אוטובוסים, חנויות, כדי לא להדבק במחלת הקורונה בסופרמרקט, להזמין אוכל דרך האינטרנטעדיף * 

 .אחרי שהשליח הולך דקות 6לפתוח דלת . על ידית הדלת טיפלהשאיר . עד דלת הדירה משלוח* 

 רמי לוי
073-2840000 

https://www.rami-
levy.co.il/he/shop/ ובריאות_אורגני  

*** 

   שם

   סיסמה

   כרטיס אשראי
 

 יינות ביתן
550-550-700-1 

-.co.il/userybitanhttps://www.
service-edit/customer 

*** 

   שם

   סיסמה

   כרטיס אשראי
 

 שופרסל
.i.coshufersal 

2-822-02-02-02 
 

*** 

   שם

   סיסמה

    כרטיס אשראי

 ניצת הדובדבן  

nizat.com/ 

   שם

   סיסמה

   כרטיס אשראי

 

 

*** 
 information/-http://h4uh.com/help: תרופה לקורונה* 

 ,בידוד  Pacman, בידוד, שקית ראש וגוף כחיסון, קישורים, אפליקציות, רופה לקורונה בגוגלת
 !!!שיתוף יחד, צחוק בריאות, תקשורת ,שופרסל ,יינות ביתן, רמי לוי, אוכל אונליין משלוחים

  //:comh4uhhttp.: העם עובר לתקשורת חדשות הימין* 
 :צחוק ימין, הומור, סטנדאפ* 

113 Latma TV / playlists  מערכונים: 
-/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLzhttps://www.youtube.com

laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN 
 :מערכונים 160, רשימות השמעה< אנדרדוס 

/results?search_query=%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%https://www.youtube.com
D7%93%D7%95%D7%A1&sp=EgIQAw%253D%253D 

 ,ווצאפ, youtube, ברתיותרשתות ח: ב, כתוב מהלב, הדבק, העתק, ל"שתפו הנ* 
 !!!כל יום ,אימיילים, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק

 
***************** 

 
 קורונה* 

Fd78Bi7n5nP?e=F5c8eO-1drv.ms/b/s!AsiFfB7E13CegTD3 
Corona,Coronavirus,COVID,19,cure,epidemic,Disease,2020,symptoms,complications,tra

nsmission,prevention,treatment,medicine,sickness,Israel,Jerusalem,love,light 
 :מתה מקורונה 17בת : בצרפת* 

article/746265?utm_source=General&utm_medium=share&utm_https://israelhayom.co.il
campaign=IHNewApp 

מצבו , ללא מחלות רקע, 02 –חולה קורונה בשנות ה , בבית החולים אסותא אשדוד מאושפז צעיר  *
 :מורדם ומונשם, קשה

https://20il.co.ilמ-ללא-לחייו-המוקדמות-העשרים-בשנות-צעיר/ 
 

 : משרד הבריאות אפליקציות 6 !חינם
 . למניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, משרד הבריאות, אפליקצית מערך הסייבר הלאומי -" המגן"* 

https://www.rami-levy.co.il/he/shop/אורגני_ובריאות
https://www.rami-levy.co.il/he/shop/אורגני_ובריאות
https://www.rami-levy.co.il/he/shop/אורגני_ובריאות
https://www.ybitan.co.il/user-edit/customer-service
https://www.ybitan.co.il/user-edit/customer-service
https://www.shufersal.co.il/online/he/A04
https://www.nizat.com/
http://h4uh.com/help-information/
http://h4uh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLz-laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN
https://www.youtube.com/watch?v=R2KJ7KScNC8&list=PLz-laKe5E8hwHE1TXsEIxgu4qBdu3DMkN
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1&sp=EgIQAw%253D%253D
https://1drv.ms/b/s!AsiFfB7E13CegTD3-Fd78Bi7n5nP?e=F5c8eO
https://www.israelhayom.co.il/article/746265?utm_source=General&utm_medium=share&utm_campaign=IHNewApp
https://www.israelhayom.co.il/article/746265?utm_source=General&utm_medium=share&utm_campaign=IHNewApp
https://www.20il.co.il/צעיר-בשנות-העשרים-המוקדמות-לחייו-ללא-מ/
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GPS  והדבקות בין חולי קורונה לבין אנשים שבאו עימם במגע זיהוי מגעים, לאיכון מיקום נשאים. 
he/-app/download-health/hamagen-of-govextra.gov.il/ministry 

 .אם היית בקרבת חולי קורונה, באופן מהיר ומדויק, לדעת  *
 .אמהרית, רוסית, אנגלית, ערבית, עברית: שפות 0 -: ב זמינההמגן * 
 .אודות חשיפה שלכם לחולה מאומת( מיקום ושעה)קבלת התרעה * 

האפליקציה שומרת את מידע המיקומים שלכם אך ורק על מכשירכם ומצליבה אותו לנתוני משרד * 
 .הבריאות המעודכנים

 .קישור לאתר משרד הבריאות, מידע* 
 .גור את האפליקציה בכל רגעניתן לס* 

***                
   mdais.org/app: א”אפליקציית מד

 .גם כשאין אינטרנט, ומידע רפואי, א”האפליקציה משדרת את מיקומכם למוקד מד, בלחיצת כפתור* 
 .א”למוקד מד, ונותבשפות ש, שליחת תמונות ומידע רפואי, שיחת וידיאו, ט'צ* 

 .מיקומי התרמות דם, עזרה ראשונה, על מצבי חירום רפואיים, סרטוני הדרכה, מידע* 
 .ט עם חרשים'מותאם לשיחת צ* 

  .זמן אשר עשוי להציל חיים, האפליקציה חוסכת זמן יקר* 
 

 תרופה* 
 :תרופה לקורונה: חפשו בגוגל* 

google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03NlEOpyg_K26L1fSvXKI
&q=OtWRBjUQ:1584253423176לקורונה+תרופה

&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi35pb065voAhWQAGMBHRgBAngQBSgAegQIQxAp 
 

  DIY ,מלאכת יד, נגד קורונה שקית הגנה ביתית
Do It Yourself :DIY ,סלוטייפ, מספריים, עם ניילון, עשה במו ידייך, שקית קורונה... 

 DIY ,עשה במו ידייך , חליפות הגנה מניילון
 .אוזניים, פה, ון לכיסוי העינייםשקיות נייל

 .עור הגוף, אוזניים, אף, פה, וירוס הקורונה נכנס דרך העיניים
 :כל הגוף צריך להיות מכוסה בשקית ניילון כאשר עוברים במרחב ציבורי, לכן

 ...קניות, מדרכה, מעלית, חדר מדרגות בבית משותף
  
 אוכל* 

  Microsoft Edge ת הגלישה באמצעות תוכנ, להזמין אוכל רק דרך האינטרנט
il/edge-microsoft.com/he 

  Chrome. ולא דרך
      

 :   אוכל אונליין: חפשו בגוגל
 !הכל, פירות וירקות, דגים, בשר, אוכל: רשת סופרמרקטים –רמי לוי באינטרנט * 

levy.co.il/he/account/checkout-rami  
 !הכל, פירות וירקות, דגים, בשר, אוכל: רשת סופרמרקים -יינות ביתן * 

ybitan.co.il/   
 !הכל ,פירות וירקות, דגים, בשר, אוכל: רשת סופרמרקים -שופרסל אונליין * 

shufersal.co.il/online/he/promo/A 
 

, מצלצלים בפעמון, השליחים משאירים את המשלוח מחוץ לדלת הדירה, לפי הוראות משרד הבריאות* 
 .והולכים, מודיעים שהמשלוח הגיע

 .דקות לפני שפותחים את הדלת 0לחכות 
 .ת המשלוח עם כפפות חד פעמיותלקח

 .שהגיע, מארז, ירק, פרי, וכל מוצר, את הידיים, עם סבון ומים, לשטוף

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-he/
https://www.mdais.org/app
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03NlEOpyg_K26L1fSvXKIOtWRBjUQ:1584253423176&q=תרופה+לקורונה&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi35pb065voAhWQAGMBHRgBAngQBSgAegQIQxAp
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03NlEOpyg_K26L1fSvXKIOtWRBjUQ:1584253423176&q=תרופה+לקורונה&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi35pb065voAhWQAGMBHRgBAngQBSgAegQIQxAp
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03NlEOpyg_K26L1fSvXKIOtWRBjUQ:1584253423176&q=תרופה+לקורונה&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi35pb065voAhWQAGMBHRgBAngQBSgAegQIQxAp
https://www.microsoft.com/he-il/edge
https://www.rami-levy.co.il/he/account/checkout
https://www.ybitan.co.il/
https://www.shufersal.co.il/online/he/promo/A
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 :אפשר לציין בהזמנה

 .וללכת, לצלצל בפעמון הדלת, להשאיר המשלוח מחוץ לדלת, בבקשה* 
 ...הטיפ בקופסה מתחת לפעמון הדלת... אנחנו מפחדים להדבק מהשליח* 

 .אין אצלנו מבודדים, אין אצלנו חולים* 
 

 משרד הבריאות* 
 :קורונה< משרד הבריאות 

gov.il/he/departments/ministry_of_health 
 

 :לברוח מאנשים ברחוב כדי להמנע מלהדבק בקורונה, משחק בידוד - Pacmanקורונה * 
html5.php-webretrogames.com/pacman 

 : pacman כמו במשחק פקמן, ולברוח מאנשים, בחוץ, לשים עלינו שקית ענקית בחדר מדרגות* 
 .לשנות את כיוון ההליכה כדי להתרחק מאנשים. עדיף להתרחק מאנשים ,כאשר מטיילים בחוץ* 

 .רונה עוברת דרך אנשיםמחלת הקו* 
 .צריך להתרחק מאנשים

 .לא לצאת. להיות בבית
 .חיסונים לקורונה, עד שיגיעו התרופות
 .בידוד מרצון, להסתגר בבית

 !לא להשתמש במעלית
 

 שקיות הגנה מקורונה
 לשים על הגוף, בחוץ, בחדר המדרגות, בבית משותף* 

 .חיידקי הקורונהלכיסוי הגוף מפני , תוצרת בית, שקית ענקית שקופה
 ,שקפים ,להכין בעזרת שקיות ניילון שקופות: הכנת שקית הגנה מקורונה

 .סלוטייפ עבה שקוף לאריזת ארגזים, סכין יפני, מספריים
 .שקיות הגנה מקורונהמצורפים צילומים של  information/-h4uh.com/helpבאתר 

 :בהגשת אבי מימרן' מהדורה המרכזית'ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב התראיין ל"מנכ* 
 :"רק דרך רוק, נגיף הקורונה לא עובר דרך ניילון או פלסטיק"

93fm.co.il/radio/589827/ 
 

 סטטיסטיקה * 
 :אתר מצב העולם והקורונה

systematics.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/342e1e57b766491ab3f80
5ed85e105ce?locale=he 

 
Corna,Coronavirus,COVID,19,cure,epidemic,Disease,2020,symptoms,complications,tran

smission,prevention,treatment,medicine,sickness,Israel,Jerusalem,love,light 
 

: מפת מצב קורונה בישראל * 
imoh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af4

64c36e&locale=he&/ 
 

 :חכמת הקבלהלפי  קורונה * 
/watch?v=NQEIIEDiokMhttps://www.youtube.com 
 
 
 

 

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health
https://www.webretrogames.com/pacman-html5.php
http://h4uh.com/help-information/
https://www.93fm.co.il/radio/589827/
https://systematics.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/342e1e57b766491ab3f805ed85e105ce?locale=he
https://systematics.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/342e1e57b766491ab3f805ed85e105ce?locale=he
https://imoh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af464c36e&locale=he&/
https://imoh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af464c36e&locale=he&/
https://www.youtube.com/watch?v=NQEIIEDiokM
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 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : הימיןתקשורת 
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 .רעיונות.  <<

 

 לידיעת הציבור, אייטמים לתקשורת, sFOLLOW UP ,ITEMS, נושאים 7מצורפים 

 ,היי
 :לידיעת הציבור, אייטמים לתקשורת, FOLLOW UPs ,ITEMS, נושאים 6מצורפים 

 
ל המשטרה לשעבר "יועץ התקשורת של מפכ, המתנהלת נגד ליאור חורב תביעה משפטית .1

 .אלשיך
: צילומים, הקלטות, ראיות, בשירותים אפליהחוק איסור בגין  תביעה משפטית .0

https://bit.ly/3mAtzaM 
 .צחוק הימין, תקשורת הימיןאתר  .3
 .ספר הזוהר עם פירוש הסולם, לפי הקבלה, הסכמי השלום, מ"אותיות שם רוה. קבלהו נתניהו .1
 .עקרונות חכמת הקבלה 08סטריפ קומיקס ללימוד  08תירגום חכמת הקבלה ל : קבלה קומיקס .0
 .להצעות חוק לכנסת ישרא 26 .7
 .ללמוד חינם ולהרוויח הרבה כסף. הייטק חינם .6
הטבע לפי , גן לאומי אשקלון לפי הקבלה, יוגה צחוק לקבוצות באירועים, מפת מפות טיולים .8

 נבואות הקבלה, יהוה DNAטבלאות , טבלת אותיות הקבלה, אמנות הציור בטבע, הקבלה
 

 :מסמכים 6מצורפים 
ל המשטרה לשעבר "יועץ התקשורת של מפכ, המתנהלת נגד ליאור חורב תביעה משפטית .1

 :אלשיך
 :מתנהל כעת משפט

 //:comh4uhhttp., צחוק הימין, אתר פירסום תקשורת הימין 
 הגיש 

 . ש"בימ 02267-28-02ש "תמ, כתב תביעה משפטית
 https://katzr.net/465f90 :קישור לכתב התביעה

 , 11.22: שעה, 08.10.0202: נקבע דיון בית משפט לתאריך
 .בבית משפט השלום אשקלון

  ,בכתב התביעה 10המוזכרים בסעיף , יןעורכי ד 0
 :בשלמי ברכה, יבואו על התודה

   www.haforum.org/he:הפורום המשפטי למען ישראל .א
 /http://meshilut.org: התנועה למשילות ודמוקרטיה .ב
 https://lawforum.org.il: למשפטהפורום הישראלי  .ג

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://bit.ly/3mAtzaM
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/465f90
https://katzr.net/465f90
http://www.haforum.org/he
http://meshilut.org/
https://lawforum.org.il/
https://katzr.net/658469
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 :עורך דין שמחה רוטמן .ד
https://www.youtube.com/channel/UCCv73b_OI0ouOvgKPmAsVVA 

: עורך דין יורם שפטל .ה
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw 

 
: צילומים, הקלטות, ראיות, בשירותים אפליהחוק איסור בגין  תביעה משפטית .0

https://bit.ly/3mAtzaM 
 :צחוק הימין, הימיןתקשורת אתר  .3

.comh4uhhttp:// 
 https://katzr.net/975c34 :PDF  62  צחוק הימין , תקשורת הימיןרעיונות לפירסום>>> 
 

 :ספר הזוהר עם פירוש הסולם, לפי הקבלה, הסכמי השלום, מ"אותיות שם רוה. קבלהונתניהו  .1
et/975c34https://katzr.n  

 
 

עקרונות חכמת  08סטריפ קומיקס צבעוניים ללימוד  08תירגום חכמת הקבלה ל : קבלה קומיקס .0
 :הקבלה

  kabbalah-comics-syllabus-lecture-course - הרצאות קומיקס קבלה �
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-
lecture-course-10-sessions/ 
 

 :הצעות חוק לכנסת ישראל 26 .7
 PDFמצורף 

 
ללמוד , להוריד חינם, קוד פתוח, תוכנות חינם. ללמוד חינם ולהרוויח הרבה כסף. הייטק חינם .6

 :חינם
Downloads 

http://h4uh.com/downloads/ 
 < תוכנות < חינם 
, לימוד, חוקית להורדה, קוד פתוח, תוכנת חינם. פוטושופ חינם,  gimp.org/downloads/ –גימפ 

 .סףלהרוויח הרבה כ, עבודה בהייטק
 . D0 ,D3, אנימציה, ציור קומיקס, תלת מימד, תוכנה לעריכת וידיאו,  blender.org –בלנדר 
 .ניהול משרד, ה עיוורתתוכנה להקלד,  libreoffice.org –ליברה 

 .PDF, מסמכים, ספרים, לעימוד ועריכת עיתונים DTPתוכנת ,  scribus.net -סקריבוס 
 

 :מפת מפות טיולים .8
-https://drive.google.com/open?id=1w2Z806fMS

Gk1tCVNJQ3oHZ5hKBbA&usp=sharingWPX 
 
 :יוגה צחוק לקבוצות באירועים 

yoga-laughter-attractions-http://h4uh.com/events/ 
 

 :אמנות הציור בטבע, הטבע לפי הקבלה, גן לאומי אשקלון לפי הקבלה
-park-national-content/uploads/2020/01/ashkelon-http://h4uh.com/wp
-benefit-suggestions-optimization-improving

community_012020.pdf#page=23&zoom=100,198,212 
  

 :...נבואות הקבלה, יהוה DNAטבלאות , טבלת אותיות הקבלה
-syllabus-comics-kabbalah-wisdom-spiritual-torah-jerusalem-http://h4uh.com/israel

https://www.youtube.com/channel/UCCv73b_OI0ouOvgKPmAsVVA
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
https://bit.ly/3mAtzaM
http://h4uh.com/
https://katzr.net/975c34
https://katzr.net/975c34
https://katzr.net/975c34
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/downloads/
http://h4uh.com/downloads/
https://drive.google.com/open?id=1w2Z806fMS-WPXGk1tCVNJQ3oHZ5hKBbA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1w2Z806fMS-WPXGk1tCVNJQ3oHZ5hKBbA&usp=sharing
http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashkelon-national-park-improving-optimization-suggestions-benefit-community_012020.pdf#page=23&zoom=100,198,212
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
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sessions-10-course-lecture/ 
 

 בכבוד רב
 צחוק הימין, תקשורת הימיןמנהל אתר , שמחה קבלה

.comh4uhhttp:// 

 
 
 

 :אתרשידרוג  .1
WordPress, Elementor, Capetine Form, SEO, Keywords, marketing texts, 

marcom,Social Networks Marketing, Google Maps, Round Corners, Animated gifs...  
wordpress.org/plugins/search/Social+Networks/ 

 :מפהב, מקום החנייה, מפגש, כנס, אירוע, מסלול תהלוכה, הפגנה מקוםתצוגת כל  .0
.com/israelmoovitapp.com, waze,Street view  
 :ההגעה, קשרוכל פרטי ה

, דף האירוע טוויטר, פייסבוק, ט הקבוצה'צ, וריתתחבורה ציב, חנייה חינם בשפע ללא הגבלת זמן, כתובת 
 ...טופס אישור הגעה, QRברקוד , כל הרשתות החברתיותנוכחות ב

 :א"ת, בוטינסקי'בית ז: דוגמא<<   תצוגת הרחוב במפה
google.com/maps/@32.072405,34.7741569,3a,75y,71.2h,102.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1s

Uw1w!2e0!7i13312!8i6656?hl=en-q5KORkHYFDfaT_ePS 
 : חיבור העם לתקשורת הימין .3

 :מפלגות הימין כלמ ראש עיר, שר, כ"חכל , ראש הממשלה
 ...ראש עיריית אשקלון תומר גלאם', סמוטריץ, פרץ, יריב לוין, מירי רגב, כץ, אוחנה, אלקין

 :62ערוץ ל שעהיתראיין 
 .משוחח עם מאזיניםהבריאות  שר* 
 .שאלות האזרחיםהמשפטים עונה ל שר* 
 ...בתחבורה חידושיםו המצאותהתחבורה מתראיין בנושא  שר* 

 : בנושא 02ערוץ ממפלגות הימין מתראיינים ל ראשי ערים* 
 ...City inventions, נגישות לאזרח, מיחשוב, טכנולוגיה, המצאות, חידושי מדע. עיר העתיד, אשקלון

 

 , 02את הראיון איתו בערוץ  יפרסם מפלגות הימין כלמ ראש עיר, שר, כ"חכל  02לפני ואחרי ראיון בערוץ 
 , דיגיטלי ופוסטר חוצות ענק מודפס קישורעם 
 :מ

, טוויטר, פייסבוקדף ה, האתר האישי הייצוגי/ העירייה / תי אתר האינטרנט של המשרד הממשל
 , רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, ווצאפ, אימיילים, עיתון, פוסטרים

 כפופות לסמכותו, עומדות לרשותוה
 :אל
 .62ערוץ הנמצא ב ראיון וידיאודף ה 
 

אתר ישראל היום כן משנים , לרדיו גלי ישרא, 02ערוץ , 764/תקשורת . לא משנים דעות שלטי חוצות* 
 .דעות

 .לא מסתכלים על שלטי חוצות, אטומים לפירסומתאנשים * 
 , אגרסיבי, עדיפה מפירסום גלוי, ראיון, ככתבה, פרסומת סמויה* 

 במיוחד כאשר
 .תקשורת השמאלבשטיפת מח של  שבויהקהל 

 :אמנות ,מוסיקה, נעימיםמשולבת בתכנים , הסברה איכותית 764/יש  62בערוץ * 
 ...סטנדאפ, אזרחים, אמנים, עורכי דין, תוכניות מגוונות, אנשי תקשורת, קצינים, פרופסורים, פרשנים

 

 

http://h4uh.com/
https://wordpress.org/plugins/search/Social+Networks/
https://www.google.com/maps/@32.072405,34.7741569,3a,75y,71.2h,102.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5KORkHYFDfaT_ePS-Uw1w!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.com/maps/@32.072405,34.7741569,3a,75y,71.2h,102.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq5KORkHYFDfaT_ePS-Uw1w!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.com/search?q=city+inventions&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk010C8Njb_664qmWjpzZpkGowDvieA:1588435508759&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiO3_2xx5XpAhUQKBoKHUgjB8IQ_AUoBHoECF0QBg&biw=1067&bih=496
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 מנהיגות ימין< תקשורת < עם 
1. .comh4uhhttp://    >גוש טקסט קישורים    > 

 ,ווצאפ ,youtube, רשתות חברתיות :ל הדבק<    העתק
 !!!כל יום 2.3.2019: ותעד הבחיר ,אימיילים, אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק

  !חינם! ימים 1: ב 2222. שעות 2: ב דפי פירסום ציורים לימין 602יצירת , ציור .0
 ... חברי כנסת, שרים, בנוכחות ראש הממשלה! הפרצוף של המדינה !חינם

 ...רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, בכל אתרי הימין !חינם פירסום הציורים
.comh4uhhttp:// 

       ^***************************************     ^ 
 

 
 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין

 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף
 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין

 <<<  הדבק ברשתות חברתיות. תווים 0222, צחוק הימין, גוש קישורים לתקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
>>  WebMasters_ 

 
**** 

 

 ד"בס

 

 .מיכל שם טוב< גלי ישראל : אל
 :צחוק הימין, פירסום תקשורת הימין - h4uh.com: מאת

.comh4uhhttp:// 
SEO Specialist Website promotion expert to reach the first page  - IMCHA KABBALAHS

of Google's organic search results. 
 Art director, Adobe Edge Animate AnimatorSEO Specialist , –שמחה קבלה 

 (.מ"ת מכ"מופ)באגף האינטרנט של משרד החינוך 
WebMaster, Web Designer,  Adobe Animator, Photoshop Art Director 

 .הטלביזיה החינוכית, של הערוץ הראשון" ביט מחשבים"השתתף בתכנית הטלביזיה * 
 ...היה בגוש קטיף. מרצה, מדריך סדנאות יוגה צחוק לקבוצות. קריקטוריסט, צייר קומיקס, עיתונאי* 
 

 .צחוק הימין, תקשורת הימין פירסום: הנידון
 

  Media Library Assistant: מומלץ להוסיף רנטאתר האינטל .1
 .KEYWORDS ,Description tagsשל  סימולטניתלהוספה 

 /http://h4uh.com/downloads: תוכנות עזר חינמיות .0

https://katzr.net/658469
https://katzr.net/658469
https://katzr.net/658469
https://katzr.net/658469
https://katzr.net/658469
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/downloads/
https://katzr.net/658469
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 :כל הרשתות החברתיותב( SEO, MARCOM, KEYWORDS) נוכחותיש להקים  .3
Societyhttps://www.alexa.com/topsites/category/Top/ 

youtube, פורומים, אימיילים ,אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ...!!! 
 :ל"יש לפרסם בכל הנ

 KEYWORDS, MARCOM, SEO .א
 https://katzr.net/975c34המפורטות ב , פעולות למתנדבים, רעיונות, לפירסום טיפים 07 .ב
 //:comh4uhhttp.: המקשר אל דף מתנדבים או מתנדבים: כפתור .ג
 :צחוק הימין, מתנדבים לפירסום תקשורת הימין: דף שמקשר אל באנר .ד

http://h4uh.com 

 ads.google.com/aw/keywords: ב מודעת פירסוםיש להגדיר 

 " צחוק הימין, הימין פירסום תקשורתמתנדבים ל: "אשמח להנחות תכנית שבועית .א
 .צחוק הימין, מאזינים מדברים וגם מתנדבים לפירסום תקשורת הימין

 :לכל העולם" סדנת יוגה צחוק: "תכנית שבועית, בתלבושת ססגונית, אשמח להנחות .ב

 :סדנת יוגה צחוק,גיבוש,קי חברהמשח,הפעלות,סדנאות,יוגה צחוק ,יוגה צחוק

http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/ 

 :יש להוסיף כתובית על המסך* 
 !!!ולצחוק, מוזמנים להצטרף לסדנת יוגה צחוק !לצחוק

 
 ל  קישוריםלהוסיף , מפלגות הימין, ןצחוק הימי, תקשורת הימיןאתרי בכל 
 : מפלגות הימין, צחוק הימין, אתרי תקשורת הימין      

 : כל אתרי הימיןלהוסיף ב
עים לכפתורי קר, מסגרותלכל ה On Mouse Over HotSpot אנימציית מעברו 12% פינות עגולות* 

 .משטחי רקע ,קישורים
 .הכל שפיט ,לאטמהשל  סרטים מצחיקים 2222 –ל  קישורים* 
 .אנדרדוסשל  סרטים מצחיקים 2222 –ל  קישורים* 
 :שימשכו את כולם להכנס לאתרי הימין, חינם, מועילות, אטרקציות אטרקטיביות שימושיות* 

 .0כמו יד . חינם לוח מודעות !חינם
 Wordpress Dating plugin 2020 :חינם לוח הכרויות !חינם
 לקחת מ –שראל מפות הטיולים בי 2262מפת כל  !חינם

 h4uh.com, צחוק הימין, אתר תקשורת הימין
 ...שימושיים תכני דחיפה, RSS ,PUSH, בורסהגרף ה, שער הדולאר, פודקאסטים* 
 .לכל גולש דף אישי, פורומים, פרסונליזציה !חינם* 
 , פעילויות, אפשרויות, טיפים, הוראותעם , לפירסום תקשורת הימין צחוק הימין מתנדביםדף * 

 :הנמצא ב, עמודים PDF 222מסמך 
 h4uh.com, צחוק הימין, אתר תקשורת הימין

 :שליחה עד דלת הבית, משלוחיםעם ,  Wordpress plugin 2020  WooComerceקנייהדף ל
לשמשה האחורית  מדבקות הפוכות, מדבקות ,להצמדה לחולצה תג דש סיכה ,חולצות, כובעים, דגלים

 ...םשלטי, פוסטרים, של המכונית
 

 .SEבאייפון  לא פועלת גלי ישראל אפליקציית
בפייסבוק גלי , הצללה,תלת ממדי PLAYעם משולש , "שידור חי: "למעלה, אדום, לשים כפתור ענק

 .ישראל
 :טבלת השידורים

 .שלא תהיה רק טבלה בלי צבעים. רקעים בצבעים בהיריםלהוסיף 

https://www.alexa.com/topsites/category/Top/Society
https://www.youtube.com/user/Netanyahu
https://qrgo.page.link/Aay6K
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://temp-mail.org/en/
https://www.inn.co.il/Forum/
https://katzr.net/975c34
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/
http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/
http://h4uh.com/events-attractions-laughter-yoga/
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 .ועלהגדיל מספרי השעות בצד ימין ולשנות לרקע בהיר רג
 .PDF ,DOCXבפורמט , להוסיף קישור להדפסת טבלת השידורים

הרץ אופקית בראש אתר , MARQUEE, פס ההודעותגם ב, באתרי הימין תכניםה לעדכן
 ...6622לא חדשות ואקטואליה משנת , אתמולו היוםשל  תכני חדשותלשים רק . גלי ישראל

 
 :62ערוץ 

 . מהלוגו החדש להוריד את האלכסוןלחזור ללוגו הקודם או * 
 . יותר חשוב מהגרפיקה, 62המספר , הקריאה, המסר

 .62הוא  מספרשה לא ברורבלוגו החדש 
 
 
 
 
 

*************** 
  

 :העקרונות שלי ושל אשתי
 .חיבור כל מפלגות גוש הימין למפלגה אחת* 
 ,צחוק הימין, רק חיבור עם ישראל לתקשורת הימין* 

 .ימיןהצלחת ה, יביא לאחדות עם ישראל
 .לא תומכים באף מפלגה( אשתי ואני)אנחנו * 
 .אנחנו לא מקבלים תמיכה מאף מפלגה* 
 

 פלאגינים מומלצים לשיפור אתר האינטרנט
 

wordpress.org – תוכנת חינם לבניית אתרי אינטרנט. 

 :המאפשרת לצרף אליה מיליוני תוספות חינם כגון

Elementor – חינם, בונה דפי אינטרנט, עורך. 

he.wordpress.org/plugins/elementor/ 

Elementor Page Builder 

The most advanced frontend drag & drop page builder. 

Create high-end, pixel perfect websites at record speeds. 

Any theme, any page, any design. 

– CAPTAINFORM חינם, מפה, שדות שונים, הזמנת מוצרים, טופס הזמנה. 

he.wordpress.org/plugins/search/CAPTAINFORM/ 

Forms by CaptainForm – Form Builder for WordPress 

Drag and drop form builder. Create payment forms, order forms, 

registration forms and requests, applications, subscriptions, receive uploads and more. 

 .ים בבניית אתר מקצועיוהכי חשוב ,חינםתוספים אלה הם   2

 :שאפשר להוסיף ,חינמיים ,תוספים מועילים

Admin Menu Tree Page View 

Get a tree view of all your pages directly in the admin menu. Search, edit, view and add 

https://wordpress.org/support/plugin/elementor/reviews/#new-post
https://wordpress.org/support/plugin/elementor/reviews/#new-post
https://he.wordpress.org/plugins/elementor/
https://wordpress.org/plugins/elementor/
https://he.wordpress.org/plugins/search/CAPTAINFORM/
https://he.wordpress.org/plugins/search/CAPTAINFORM/
https://he.wordpress.org/plugins/captainform/
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pages – all with just one click away! 

Autoptimize 

Makes your site faster by optimizing CSS, JS, Images, Google fonts and more. 

BackUpWordPress 

Tools Simple automated backups of your WordPress powered website. Find me under 

er the Network Settings menu.. On multisite, you'll find me und→ Backups 

Broken Link Checker 

Checks your blog for broken links and missing images and notifies you on the dashboard 

if any are found. 

CaptainForm 

CaptainForm is a fully-featured WordPress form plugin created for web designers, 

developers, and also for non-tech savvy users. 

Chaty 

Chat with your website visitors via their favorite channels. Show a chat icon on the 

bottom of your site and communicate with your customers. 

CoolClock 

Add an analog clock to your sidebar. 

Easy Updates Manager 

Manage and disable WordPress updates, including core, plugin, theme, and automatic 

updates – Works with Multisite and has built-in logging features. 

Elementor Blocks for Gutenberg 

Embed Elementor templates inside Gutenberg 

 Elementor.com: מאת

Google Apps Login 

Simple secure login for WordPress through users' Google Apps accounts (uses secure 

OAuth2, and MFA if enabled) 

Google Drive Embedder 

Easily browse for Google Drive documents and embed directly in your posts and pages. 

Extends the popular Google Apps Login plugin so no extra user authentication (or admin 

setup) is required. Compatible With Gutenberg Editor WordPress 

Image Cleanup 

Checks all attachment images against the current image sizes (default and cusom sizes) 

and removes files which no are no longer represented 

Media Cleaner 

Clean your Media Library, many options, trash system. 

Media Library Assistant 

Enhances the Media Library; powerful , taxonomy support, IPTC/EXIF/XMP/PDF 

http://h4uh.com/wp-admin/tools.php?page=backupwordpress
http://h4uh.com/wp-admin/tools.php?page=backupwordpress
https://elementor.com/?utm_source=block-builder&utm_campaign=author-uri&utm_medium=wp-dash
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processing, bulk/quick edit. 

NavMenu Addon For Elementor 

Adds new NavMenus to the Elementor Page Builder plugin. Now with Site Branding 

options, search box, basic MegaMenu and Fullscreen Menu Overlay 

ryResponsive Lightbox & Galle 

Responsive Lightbox & Gallery allows users to create galleries and view larger versions 

of images, galleries and videos in a lightbox (overlay) effect optimized for mobile devices. 

Smush 

Reduce image file sizes, improve performance and boost your SEO using the free free 

TinyMCE Advanced 

Enables advanced features and plugins in TinyMCE, the visual editor in WordPress. 

UpdraftPlus – Backup/Restore 

Backup and restore: take backups locally, or backup to Amazon S3, Dropbox, Google 

Drive, Rackspace, (S)FTP, WebDAV & email, on automatic schedules. 

Wordfence Security 

Wordfence Security – Anti-virus, Firewall and Malware Scan 

WP Super Cache 

Very fast caching plugin for WordPress. 

 אלמנטור

תקדם ישירות מ Drag & Drop יצירת עמודי אינטרנט מדהימים בקלות ובמהירות באמצעות עורך ויזואלי

 .כל עיצוב ,כל עמוד ,כל תבנית .על הפרונט של האתר

 ספאם–אקיזמט אנטי

להגן על הבלוג שלך מפני  אקיזמט הוא ככל הנראה הדרך הטובה ביותר בעולם ,בשימוש אצל מיליונים

הפעל את התוסף של אקיזמט ואז יצר  ,על מנת להתחיל .הוא מגן על האתר שלך גם כשאתה ישן !ספאם

 .שלך בדף ההגדרות של אקיזמט API –פתח האת מ

 גוטנברג

 .תוסף לעורך הטקסט החדש

 החלפת קבצי מדיה

 .החלפת קבצי מדיה באמצעות העלאת קבצים חדשים מתוך מסך העריכה של ספריית המדיה

 הצגת פרטים ShortPixel :מאת

 SEO יוסט 

 .מפות אתר ועוד ,הכולל ניתוח עמוד ,הכולל הראשון עבור וורדפרס SEO-פתרון ה

 טים לאלמנטור'וידג – פרס אלמנטס

המאפשרים להציג ולעצב את תכני האתר באמצעות רכיבי הפוסט  טים קלים להפעלה לאלמנטור'וידג

 .השונים

 פרס אלמנטס :מאת

https://shortpixel.com/
http://h4uh.com/wp-admin/plugin-install.php?tab=plugin-information&plugin=enable-media-replace&TB_iframe=true&width=600&height=550
http://h4uh.com/wp-admin/plugin-install.php?tab=plugin-information&plugin=enable-media-replace&TB_iframe=true&width=600&height=550
https://press-elements.com/
https://press-elements.com/
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 _גז  _ _גו _  _ גה_  _גד  _ _גג  _ _ גב _ _ גא _

 
 _גד _   *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 

 _גז  _ _גו _  _גה _  _גד  _ _גג  _ _ גב _ _ גא _

 
 _גה _   *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ **************************************** ▲ 

 

 _גז  _ _ו ג_  _גה _  _גד  _ _גג  _ _ גב _ _ גא _

 
 _גו _   *
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 _גז  _ _גו _  _גה _  _גד  _ _גג  _ _ גב _ _ גא _

 
 _גז _   *
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 :אתרי תקשורת הימין, י מפלגות הימיןאתרשידרוג  .1
 :ל"באתרים הנלהוסיף  .0

 :צחוק הימין, קישורים לחיבור עם ישראל לאתרי תקשורת הימין .א
קריקטורה  , https://www.patrioti.co.il  ,7ערוץ , ישראל היום, גלי ישראל, 20ערוץ 

 ,זוהר הסולם, קבלה לעם, יורם שפטל, הכל שפיט, פלייליסטים 985 צחוק לאטמה ,ץ"בג
  //:comh4uhhttp. ,ת"יש ,פוסטר קבלה ,קומיקס קבלה ,חיים קבלה

 ...מדבקות, כובעים, חולצות, דגליםלקניית  קישוריםוגם  לת קניותעג .ב

 <<<...  תרומות, מדבקות, חולצות, כובעים, דגלים< מתנדבים 
 :להשתמש ב, וכל מנועי החיפוש, BING, לקידום האתרים בתוצאות החיפוש האורגניות של גוגל .3

WordPress, Elementor, Capetine Form, SEO, Keywords, marketing texts, 
marcom,Social Networks Marketing, Google Maps, Round Corners, Animated gifs...  

wordpress.org/plugins/search/Social+Networks/ 
 //:comh4uhhttp.: ל"דוגמא לאתר דינאמי כנ
 

 

https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.inn.co.il/
https://www.patrioti.co.il/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/ashkelon-likud/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-love-light-jewish-love-caricatures-72dpi.png
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%94&sp=EgIQAw%253D%253D
https://www.youtube.com/channel/UCpbOdClaWxYF24Qv3znalIw
http://kab.fm/#/stream
https://www.kabbalah.info/engkab/the-zohar/download-the-zohar#.Xw2jTShvbb2
file:///E:/_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20שמחה%20ו%20הילה%20קבלה%2026062016%20-%202026/_%20%20הליכוד/_%20%20חיבור%20העם%20לתקשורת%20הימין_PDF/חיים%20קבלה
file:///E:/_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20שמחה%20ו%20הילה%20קבלה%2026062016%20-%202026/_%20%20הליכוד/_%20%20חיבור%20העם%20לתקשורת%20הימין_PDF/חיים%20קבלה
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/israel-jerusalem-torah-spiritual-wisdom-kabbalah-comics-syllabus-lecture-course-10-sessions/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/01/A3_30x42cm_%D7%93%D7%A3-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-1.png
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/
https://wordpress.org/plugins/search/Social+Networks/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
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 !!!קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

https://katzr.net/658469
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 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 62ערוץ _כ"ח_שר_מ"רוה_  <<

 

 :מפלגות הימין כלמ ראש עיר, שר, כ"חכל , ראש הממשלה
 ...ראש עיריית אשקלון תומר גלאם', סמוטריץ, פרץ, ריב לויןי, מירי רגב, כץ, אוחנה, אלקין

 :62ערוץ ל שעהיתראיין 
 .משוחח עם מאזיניםהבריאות  שר* 
 .שאלות האזרחיםהמשפטים עונה ל שר* 
 ...בתחבורה חידושיםו המצאותהתחבורה מתראיין בנושא  שר* 

 : בנושא 02ממפלגות הימין מתראיינים לערוץ  ראשי ערים* 
 ...City inventions, נגישות לאזרח, מיחשוב, טכנולוגיה, המצאות, חידושי מדע. עיר העתיד, אשקלון

 

 , 02את הראיון איתו בערוץ  יפרסם מפלגות הימין כלמ ראש עיר, שר, כ"חכל  02לפני ואחרי ראיון בערוץ 
 , דיגיטלי ופוסטר חוצות ענק מודפס קישורעם 
 :מ

, טוויטר, פייסבוקדף ה, ישי הייצוגיהאתר הא/ העירייה / אתר האינטרנט של המשרד הממשלתי 
 , רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, ווצאפ, אימיילים, עיתון, פוסטרים

 כפופות לסמכותו, עומדות לרשותוה
 :אל
 .62ערוץ הנמצא ב ראיון וידיאודף ה 
 

שנים אתר ישראל היום כן מ, רדיו גלי ישראל, 02ערוץ , 764/תקשורת . לא משנים דעות שלטי חוצות* 
 .דעות

 .לא מסתכלים על שלטי חוצות, אטומים לפירסומתאנשים * 
 , אגרסיבי, עדיפה מפירסום גלוי, ראיון, ככתבה, פרסומת סמויה* 

 במיוחד כאשר
 .תקשורת השמאלבשטיפת מח של  שבויהקהל 

 :אמנות, מוסיקה, נעימיםמשולבת בתכנים , הסברה איכותית 764/יש  62בערוץ * 
 ...סטנדאפ, אזרחים, אמנים, עורכי דין, תוכניות מגוונות, אנשי תקשורת, קצינים, ריםפרופסו, פרשנים

 

 
       ^     ***************************************^ 

 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _מתנדבים לדוכני הסברה _  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
 חוק צעותה 26    <<

                                             ד"בס

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.google.com/search?q=city+inventions&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk010C8Njb_664qmWjpzZpkGowDvieA:1588435508759&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiO3_2xx5XpAhUQKBoKHUgjB8IQ_AUoBHoECF0QBg&biw=1067&bih=496
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 .הצעות חוק 26 < ם בכנסת ישראל"חכי 262 :אל

 ."בישראל רשתות חברתיות" ,"צעת חוקה"חברי עמותות , אזרחים h4uh.com–  6,507,348 :מאת
  

 .בוועדות הכנסת, חיקוק, לדיון הצעות חוק 26 :הנדון

 
וועדות , ממשלה, ישיבות עירייה וידיאו. קומיקס, מוסיקהיצירות , סרוקים PDF ספרי: הנגשת מידע .1

 ...הכנסת
 ...חינם, מידע, התנדבותלאתרי  קישורים חיוביםלשים באתר הכנסת : כנסת מקושרת .6
 :יוכל לחנך כ"חשבה כל  שעהתוקצב , כל יום, במליאת הכנסת: חינוך העםשעה ל<  כנסת ישראל .3

 מעשים טובים, לעם חינוכיים מסרים, אידיאולוגיה ,דברי תורה על פרשת השבוע ,ניסיון חיים           
 .שעשו

 :לפי ם"י חכיסרטשבו אפשר לחפש  אתר אינטרנטויהיו ב שידור חיההרצאות יועברו ב*           
, פופולריות ,נושא ההרצאה, שם המפלגה, כ"שם הח, (KEYWORDS ,TAGS)מילות מפתח            
 ...תאריך

, מיידית, כספית פעמים ולקנוס אותו 3 כ שהוזהר"של ח מיקרופונים לנתקיוכל  ר הכנסת"יו :וקח .4
 .ח"ש 22,222

על ₪  222 קנס. להגיד בציבור ראסומגונות ש מילים 22 של רשימה להגדיר: איסור לשון הרע .0
 .מילת גנאי כל
, גזענות, אלימות, הסתה, אסור להראות ברשות הרבים פורנוגרפיה: רשות הרבים הצעת חוק .7

 ...שלדים, גולגלות
 : לקידום ערכים חידונים שנתיים .6

, שמחה, שלום חידון, שמירת הסביבה חידון, שמירת הלשון חידון, קבלה - גמרא - ך"תנחידון            
 .אהבה

 :ן ברבנותאגף הנישואיוב, תיכונייםה חומר הלימוד בבתי הספרלהוסיף ל .8
, משברים ניהול, הכלה ,רגשית תקשורת ,(כיבוד הזולת, לאחר הקשבה)ן דו שיח מכוו: כישורי חיים לימוד

תיקון  ,מקצוע ,הבדלה ,קידוש ,גידול ילדים  ,משפחה ,זוגיות, אהבת הבריות, ערבות הדדית  ,התחשבות
 ....האדם והעולם

, לפי פתגמי חכמה. טוב לב ,חכמה ,אהבה ,שמחה ,נתינהו קבלה, הפנמת אנרגיות חיוביות, ראיית טוב
, סרטים, h4uh.comקומיקס קבלה , לומדות אינטראקטיביות,  https://bit.ly/3b66zeyמשחקי חיבור 

 .קבלה
 .עבודה, חינם הכשרה מקצועית, חינם מגוריםמקומות  הקמת: הומלסים, אוכלוסיות מצוקהל .5
, סימולטני SPEEDATE ,שידוכים ,הכרויות אירגון: אגף ממשלתי לפנויים פנויות  -פ"אפו להקים .12

 .טיולים
 .תפקודי, פיזיולוגי, כימי, נפשיה במצב פגיעה ,מחלהמוגדרת כ בדידותה, רפואית*             

אדם נשוי נקרא  זוגרק . חצאיםגבר ואישה הם שני . (תורה". )אדםבראם ויקרא את שמם  נקבהו זכר"
 .שלם
 .ניהול ממשלתי של בתים משותפים להקים אגף .11
 .הצבעת שכנים דמוקרטיתלדיון ו פורום, מידע הנדסי, צילומים, מפה: דף אינטרנטיוקם  בית משותףלכל 
יפורטו וייגבו בתוך תשלום , שבוצעו חודשית בכל בית משותף כמות הפעולות לפי: תחזוקהדמי ה

 .ארנונהה
 .סובליםוהדיירים , ראוי וועד בית אין הרבה בתיםב*             

 .לשעה₪  12 .זול, במחיר מסובסד, מחדשי רשיון, לומדים נהיגהל לאימוני נהיגה מגרשים ליצור .10
 .לבטיחות, למכונית צמיגי גומי מסביב ש ויצופו"קמ 62 ל המכוניות יוגבלו

 .₪ 02 של המכונית וקנס עצירה מיידיתמכונית אימון תגרום ל התנגשות
 

http://h4uh.com/
https://bit.ly/3b66zey
http://h4uh.com/
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 בכבוד רב
 שמחה קבלה

h4uh.com–   6,507,348 בישראל רשתות חברתיות" ,"הצעת חוק"חברי עמותות , אזרחים". 

 

 

 AS3מעצב ואנימטור  - שמחה קבלה 
 (.ת"מופ) משרד החינוך באגף האינטרנט של

FLASH ANIMATOR DESIGNER, , WEBWEBMASTER 
 .הטלביזיה החינוכית, של הערוץ הראשון" מחשבים ביט"השתתף בתכנית הטלביזיה 

 

 

 
       ^     ***************************************^ 

 

 _מוסיקה _  _נתניהו _  _צחוק _  תרומות_מתנדבים _קישורים לימין_

_ PDF _  _ סרטים _  קבלה קומיקס שפות 36 _גרפיקה_ 

 _קורונה _ בריאות _  _י הסברה מתנדבים לדוכנ_  משפט, פרקליטות, ץ"כסף בג

 _חינם _  _h4uhcom_ _Video_Png_ חוק. ה _כ"ח_שר_מ"רוה_ _WebMasters .רעיונות.

 
>>  .comhh4u  

 
 אודות :אודות, מי אנחנו, כסף, תרומות, גיוס המונים, מתנדבים, פרטים* 

_events_attractionsabout_us_who_we_are/.comh4uhhttp:/// 
 :צחוק הימין, תקשורת הימין פירסוםל כותבי פוסטים, מגיבים, טוקבקיסטיםגיוס * 
 ברשתות חברתיות, מהלב, כתוב ברגש, הדבק, העתק. ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ 

 ...פורומים, אימיילים, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, youtube, ווצאפ
דפי שיציירו פורטרטים על , ותלמידים לאמנות, חינם, מתנדביםמקצועיים  ציירי פורטרטיםגיוס * 

 :...6ערוץ , ישראל היום, גלי ישראל, 02ערוץ : הימיןלפירסום תקשורת מסגרת מעוצבים 
 :גוש הימין, והמחנה הלאומי דפי ציור פורטרטים באירועי הימין* 

והסברה  אתרי תקשורתערוצי תוכן ו, 62ערוץ בדפי המסגרת שמסביב לציור יש סמלים וקישורים אל 
 .ימניים

 :התנדבותב חינםשמציירים , שמחה והילה קבלה, שני צייריםדוגמא ל, צילומים, וידיאו* 
.comh4uhhttp:// 

 בכבוד רב
 שמחה והילה קבלה

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/index.htm
http://h4uh.com/index.htm
http://h4uh.com/index.htm
http://h4uh.com/index.htm
http://h4uh.com/likud-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
https://www.20il.co.il/
https://www.rlive.co.il/station/galey-israel
https://www.israelhayom.co.il/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://katzr.net/b8b61f
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://twitter.com/netanyahu
https://www.instagram.com/b.netanyahu/
https://katzr.net/7e5472
https://www.inn.co.il/Forum/
http://h4uh.com/
https://katzr.net/658469
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 :פירסום תקשורת הימין, לקידום, youtube, טוויטר, פייסבוק, אתר אינטרנטמנהלי 
קבלה , 6ערוץ ,  youtubeיורם שפטל ללא כחל ושרק ב, comh4uh, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ 

 //:comh4uhhttp.:  ...לעם
/groups/533248620600339/https://facebook.com 

ttps://www.youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ/playlistsh 
 Art director, Adobe Edge Animate Animator –שמחה קבלה * 

WEBMASTER, WEB DESIGNER,  ADOBE ANIMATOR 
 (.ת"מופ)באגף האינטרנט של משרד החינוך 

 .הטלביזיה החינוכית, של הערוץ הראשון" ביט מחשבים"השתתף בתכנית הטלביזיה * 
 .צייר קומיקס, עיתונאי* 

 
h4uh.com – אטרקציות אירועים: 

 ,אטרקציות טיולים, טיולים, יוגה צחוק, קריקטורות
 ...סדנאות קומיקס, הרצאות, "ציורים בטבע"

 ציירים 0, שמחה והילה קבלה אודות* 
 ,פורטרטים באירועים, לציור קריקטורות 
 :מדריכי סדנאות יוגה צחוק באירועים 0 

http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/ 
 

 .באירועים צייר קריקטורות –שמחה קבלה * 
 .לקבוצות באירועים יוגה צחוקמדריך הפעלות * 

 .ימי הולדת, חתונות, אירועי חברות, מפעיל באירועים, מרצה, סטנדאפיסט* 
 .REIKI 3 –רפואה משלימה , קומיקס, סדנאות מחשבים* 

 ":ציורים בטבע"< אגף טיולי מומחים <  שרד התיירותמב מדריך טיולים* 
תל , עיריות ירושלים, משרד התחבורה, משרד החינוך, של משרד הביטחון, פעיל, רשום, ספק מורשה* 

 ...ת"רשת חינוך אמי, רשות הטבע והגנים, אשקלון, הרצליה, אביב
omhttps://web.whatsapp.c/ 

הרצאות בליווי מצגת אנימציה < קומיקס , ציור, מחשבים, קבלה, מיסטיקה, פילוסופיה הרצאות
 .מצגת אנימציה< .  הומוריסטית במגוון נושאים

 .שמחה קבלה: מרצה, אנימציה, צייר, כתב
 

 ,איחולים, דברי ברכה! חינם* 
 :שמחהשם חתן ה אותיותלפי 

lecturers-lecturer-lectures-lecture-attractions-http://h4uh.com/events/ 
 ,לתת חינם, דקות 12עד  0, ברךאשמח ל

 ...איחולים וברכות לפי אותיות שם חתן השמחה
 

 ציירים 0, שמחה והילה קבלה אודות* 
 ,פורטרטים באירועים, לציור קריקטורות 
 :מדריכי סדנאות יוגה צחוק באירועים 0 

http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/ 
 
 

https://katzr.net/658469
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/
https://www.youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ/playlists
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
https://www.facebook.com/groups/533248620600339/
https://www.youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ/playlists
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/
http://h4uh.com/events-attractions-lecture-lectures-lecturer-lecturers/
http://h4uh.com/who_we_are_about_us_events_attractions/
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 :הימיןפירסומיים לפעילות ציורים  דפי מסגרת
/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQutube.comhttps://www.yo 

 
 :קבלה לעם, ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת ימנית

 ,ווצאפ ,youtube, רשתות חברתיות :ב, כתוב מהלב, הדבק, העתק
 !!!כל יום ,אימיילים, אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק

 
 

       ^*******************     ********************^ 

https://www.youtube.com/channel/UCqK7V3yyfbtgfZ0TE3KlXKQ
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 .על דלת משרד במרכז תל אביבדף מסגרת תקשורת ימנית 
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 ...ויושבי ראש מנהלי השכונות מקבלים ציורים, תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון: מפגש ציורים

 

 
 אשקלון, ה'דף ציורים הימין על חלונות מסעדת רוז

 
 

https://katzr.net/658469
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.comh4uh –ציירים קריקטוריסטים,  2אשתי ואני, 

 .באירועים יוגה צחוק להפעלת סדנאות מדריכים מוסמכים 2
 ,אטרקציות טיולים ,אטרקציות אירועים ,סטנדאפ ,יוגה צחוק ,קריקטורות

 …קומיקס קבלה ,קבלה ,סדנאות קומיקס ,הרצאות ,ציורים בטבע
 ,ד הביטחוןשל משר ,פעיל, רשום, ספק מורשה  *

 ,תל אביב, עיריות ירושלים, משרד התחבורה, משרד החינוך
 …ת"רשת חינוך אמי, רשות הטבע והגנים, אשקלון, הרצליה

https://web.whatsapp.com/ 
 .קומיקס, ציור, מחשבים, קבלה, מיסטיקה, פילוסופיה: הרצאות

 .ליווי מצגת אנימציה הומוריסטית במגוון נושאיםהרצאות ב
 Art director, Adobe Edge Animate Animator – : שמחה קבלה  *

WEBMASTER, WEB DESIGNER, ADOBE ANIMATOR 
 .ם”ת מכ"מופ, באגף האינטרנט של משרד החינוך

 .יתהטלביזיה החינוכ, של הערוץ הראשון" ביט מחשבים"השתתף בתכנית הטלביזיה   *
 .צייר קומיקס, עיתונאי  *

אגף מחשבים (, מכון להכשרת מורים) ם "מכ, (מחקר ופיתוח)ת "מופ, משרד החינוך עובד, שמחה קבלה
 .אנימציה, וידיאו, מנהל צוות מולטימדיה, אנימטור אנימציה, מתכנת. ואינטרנט

 .ראש צוות פיתוח תוכניות למידה אינטראקטיביות להכשרת מורים, מרצה 
 ,הגדרות אפיון, למידה כישורי, תוכניות להכשרת מורים בתחום פיתוח, שונות לקבוצות מיקוד, המרצ

) Characterization( ולמידה אינטראקטיביות הדרכה הסברת ערכות, אנימציה ,
הדרכה , קהלים שונים, קהל משתמשים, מורים, בפני מנהלי בתי ספר פרונטליות הרצאותב

 .או אנגלית/בעברית ו יתאיש או פרטנית/ו פרונטלית
 .ספרי הדרכה רביםו חוברות כתיבת, מקצועות המחשב הוראתו הכשרת כח אדם באגף מרצה

, מעצב ואנימטור פלאש, ראש צוות גרפיקה, הבאה לדפוסעריכה ו, קורסים ונוהלי מערכי שיעור בניית
 , ANIMATOR ,FLASH ,WEB DESIGNER ,WEBMASTER .גרפיקאי

  :ינטראקטיביות ללימוד תיאוריות אקדמיותא אנימציות יצירת
 …ועוד… 'וכיו, גארדנר האינטליגנציות המרובות של תורת, בלום הטקסונומיה של

הדרכות , הרצאות, אנימציה , SOUND, תכנות, ציור, כתיבה: יצירת הרצאות ולומדות אינטראקיביות
 .לקהלי חוץ וקבוצות מיקוד שונות הרצאות, עובדים
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  ....צחוק, הומור, 02ערוץ , לאטמה, נתניהו: יש הרבה סרטי וידיאו //:comh4uhhttp.באתר 
 : גום בעבריתתר סרטים עם כתוביות

http://h4uh.com/
https://web.whatsapp.com/
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http://h4uh.com/movies-hebrew-subtitles-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-
judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/ 

 

 :62וידיאו נתניהו מתראיין בערוץ 
ist=PLyR4ensNDS7kKID60zDWwHY/watch?v=TAMPsCACbtI&lhttps://www.youtube.com

JC7u7qM&index=2--g 

 

 :חינם ,עם כיתוב עברית ,לפי תחומים ,סדרות טלביזיה
sdarot.world/ 

 מערכונים מצחיקים

 מערכונים מצחיקים 110 – אנדרדוס
https://www.youtube.com/watch?v=tFTItCjB3iY&list=PLSGLn1sz762amfUPHYYX_4V1Lb

bZGvdIv 
 מערכונים 196 – קצרים

https://www.youtube.com/playlist?list=PL75D2DC0E3BDFFBC1 
 מערכונים 73 – החמישיה הקאמרית

https://www.youtube.com/playlist?list=PL19DF43B495404652 
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http://h4uh.com/movies-hebrew-subtitles-yemin-israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-people-effective-suggestions-political-elections/
https://www.youtube.com/watch?v=TAMPsCACbtI&list=PLyR4ensNDS7kKID60zDWwHYg--JC7u7qM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TAMPsCACbtI&list=PLyR4ensNDS7kKID60zDWwHYg--JC7u7qM&index=2
https://sdarot.world/
https://www.youtube.com/watch?v=tFTItCjB3iY&list=PLSGLn1sz762amfUPHYYX_4V1LbbZGvdIv
https://www.youtube.com/watch?v=tFTItCjB3iY&list=PLSGLn1sz762amfUPHYYX_4V1LbbZGvdIv
https://www.youtube.com/playlist?list=PL75D2DC0E3BDFFBC1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL19DF43B495404652
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 !!!לעםקבלה , ישראל היום, גלי ישראל, 62ערוץ : תקשורת הימין
 !!!כל יום ,אימיילים אינסטגרם ,טוויטר, פייסבוק ,ווצאפ ,youtube: ב, כתוב, הדבק, העתק: לשתף

 //:comh4uhhttp.: צחוק הימין, תקשורת הימין
 

^***************************************************^ 
 <<<  הדבק ברשתות חברתיות. תווים 0222, צחוק הימין, גוש קישורים לתקשורת הימין
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 _חינם _   <<

 
 !!!חינם

/Downloadshttp://h4uh.com/ 

 > .comh4uh  הורדותDownloads , 
 Webmasters Tools ,, בניית אתרים, מפות טיולים  GPS ,,חוקיות חינם תוכנות

 ,ClipArts  ,אתרים, קריקטורות מחשב ,COMICS ,קומיקס קבלה, קבלה, קומיקס, 
 …לימודים חינם  ,PSD, PDF, ODT ,מוסיקה, וידיאו

 !!!חינם, תיקון המציאות, השפעה, לים לפרנסהכ, יש תוכנות, בימינו, 01 –במאה ה 
  
 

 

 com.h4uh  >הורדות ,Downloads 

 !!!חינם, לשימוש בלתי מוגבל, חוקיות, קוד פתוח, חינםתוכנות 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/Downloads/
http://h4uh.com/
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http://h4uh.com/
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 * _ תוכנות _
 

   Softwares Open SourceBest FREE earch in Google:      S 2025:     חפש ב גוגל
חינם! 22 תוכנות מחשב 

 מקצועיות חוקיות
 :קוד פתוח, מצויינות, פופולריות

 

 

  

gimp  תוכנה  ,חינם – גימפ

 ,הגרפיק לעבודות מקצועית

 ,קומיקס ,ציור ,עיבוד תמונות

 .ומקצועית מפוטושופ יותר טובה

Gimp is better than 

Photoshop  >>> 

* Free & Open Source 

Image Editor. 

* Free graphic software, 

image processing, 

drawing, comics. 

gimp.org/downloads/ 

blender  חינם – בלנדר, 

תוכנה מקצועית ליצירת 

 ,3D ,אנימציה תלת מימדית

עריכת  ,אנימציה דו מימדית

 ,תכנות ,בניית משחקים ,וידיאו

 …ציור קומיקס

Features: 3D Modeling, 

Sculpting, Animation & 

Rigging, Grease Pencil, 

Rendering, Simulation, 

Video Editing, Scripting, 

VFX, Interface, Pipeline… 

blender.org 

/featuresblender.org/ 

 libreoffice ליברה־אופיס – 

 הכוללת תוכנה מקצועית ,חינם

 ,ייםחבילת יישומים משרד

 ,כתיבת מסמכי טקסט

 ,חישובים ,מצגות ,ציור ,טבלאות

כל  ,ספרים ,עריכת עיתונים

התוכנות הדרושות לניהול 

 …משרד מודרני

Free Office  – libreoffice

Suite, open source, and 

compatible with: with .doc, 

.docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx 

files. 

.orglibreoffice  

 

לשימוש בלתי , חוקיות, קוד פתוח, חינםתוכנות 

 !!!חינם, מוגבל

 .ללא הגבלה, חוקיות, יש אלפי תוכנות חינם

unlimited, fully  – Open source* 

functional. 

DOWNLOAD -ללא גזל ,קוד פתוח ,ות חינם חוקיותתוכנ ,הורדות חינם 

downloads  >סדרות ,וידיאו ,מוסיקה ,תוכנות חינם 

 .…לימודים ,גרפיקה ,צילומים ,סדרות ,קולנוע ,מוסיקה ,אפליקציות ,תוכנות :חינם

Free software, music, video, movies, TV series 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&sxsrf=ALeKk03do9Uo0MtEfDH9q0kYnm8TmGagsQ%3A1593611342217&ei=TpT8XrndDIfWasTMudgH&q=The+Best+FREE+Open-Source+Softwares+2025&oq=The+Best+FREE+Open-Source+Softwares+2025&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1C_NVi_NWC2PW
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.google.com/search?q=gimp+is+better+than+photoshop&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=gimp+IS+BETTER&aqs=chrome.1.69i57j0l5.14586j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=gimp+is+better+than+photoshop&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=gimp+IS+BETTER&aqs=chrome.1.69i57j0l5.14586j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
https://www.blender.org/features/
https://www.libreoffice.org/
https://www.libreoffice.org/
https://www.libreoffice.org/
http://h4uh.com/downloads/
https://www.gimp.org/downloads/
https://www.blender.org/
https://www.libreoffice.org/
http://www.multcloud.com/share/b8546058-766c-46cf-86dd-0fadbc4a20e3
https://ninite.com/
https://ninite.com/
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http://h4uh.com/downloads/ 

 TOP+best+FREE+open+source+2020: חפשו בגוגל, או

&rlz=1C1TOP+best+FREE+open+source+2020https://www.google.com/search?q=

SQJL_iwIL827IL827&oq=TOP+best+FREE+open+source+2020&aqs=chrome.0.69i

8-59.14144j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF 

 
 :באתר שלנו ,קומיקס, סרטים, םקבצי, תוכנות! חינם

0fadbc4a20e3-86dd-46cf-766c-.com/share/b8546058multcloudhttp://www. 

 
 

▲ **************************************** ▲ 
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 כל טוב
 בכבוד רב
 , שמחה קבלה

 ":צחוק הימין, תקשורת הימין"מנהל אתר 
.comh4uhhttp:// 

 
 !!!תודה מקרב לב

 
^***************************************************^ 

 
 <<<  הדבק ברשתות חברתיות. תווים 0222, צחוק הימין, גוש קישורים לתקשורת הימין

 

 

http://h4uh.com/
http://h4uh.com/wp-content/uploads/2020/05/israel-jerusalem-kabbalah-zionism-judaism-eretz-israel-light-love-happy-ad.png
https://katzr.net/658469

