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תקשורת עצמאית 
יהודית וערכית

תקשורת עצמאית 
יהודית וערכית

חדשות, תוכן ואקטואליה שאין בשום מקום אחר, 
מזווית יהודית ייחודית, ללא מטרות רווח

סיכום שנת פעילות 2017 – הקול היהודי, עמותת יהודים שמחים ע"ר.
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"גם לנו יש זכות להביע את דעתנו, בכלי התקשורת האחרים סתמו לנו את הפה". על הקו השני 
עמד יעקב מנתניה שדיווח לנו כי ילדי מסתננים אפריקאים-נוצריים הוכנסו בידי העירייה, לגני 

הילדים בעיר. התושבים ראו בזה פגיעה אנושה בחינוך ילדיהם.

"פנינו לקול היהודי כי אנחנו רוצים תקשורת אמינה שלא מסתירה את הדברים. אתה יודע איזה 
בושה? ערוץ 2 ו-ynet מול העיניים שלנו משנים את השיחות עם התושבים". אגב, בעקבות הפרסום 

בקול היהודי, הבטיחו בעירייה לטפל בסוגיה ולהגיע להידברות עם התושבים.

זוהי שיחת טלפון שהתקבלה במשרדי הקול היהודי ממש לאחרונה:

לא רק יעקב מנתניה מרגיש כך. לא סוד שרוב כלי התקשורת בישראל אינם אובייקטיבים, ופועלים מתוך אג'נדת שמאל ברורה. בנוסף, 
התקשורת שכחה מזמן מה הוא ייעודה האמיתי, והיא שקועה במרדף אחרי הרייטינג.

מגזרים שונים חשים ניכור מצד התקשורת והעיתונות וחוסר יכולת להציג עצמם נכון מול הציבור. העובדה הזו גרמה לנו, מתוך השטח, 
לקום ולהרים את המיזם הזה:

הקול היהודי – כלי תקשורת יהודי, ערכי ועצמאי, ללא מטרות רווח!



מי אנחנו?

הקול היהודי הינו פורטל אינטרנטי המהווה פלטפורמה לחדשות, תוכן ואקטואליה מזווית יהודית-ייחודית תוך שימוש בכל כלי המדיה 
השונים. וכשמו כן הוא, במה להבעת הקול היהודי, ללא משוא פנים וללא פחד. בקול היהודי זוכרים כי תקשורת היא מלשון קשר וחיבור 

וזו היא מטרתה.

מאז נוסד הקול היהודי, בשנת ה'תשע"א-2010 לפני כ-7 שנים, אנו עוסקים בנושאים רבים שהוזנחו מהשיח הציבורי ומביאים לקדמת 
הבמה את הקול היהודי שהושתק עד כה.
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בראיון וידאו שעשיתי עם רועי משכונת בית אורות בירושלים לאחר שעבר לינץ' בידי ערבים 
סמוך לביתו, הוא אמר לי את המשפט הבא: "אני פונה רק לקול היהודי, כי לכל השאר זה לא 
אפקטיבי. זה המקום היחיד שבאמת מפרסמים את הדברים האלה, זה המקום היחיד שבו זה 

מקבל במה".
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קובעים את סדר היום

הקול היהודי עוסק במגוון רחב של נושאים שכאמור, מושתקים בידי כלי התקשורת וגם בידי הרשויות:

בקול היהודי אפשר להנות מחדשות ואקטואליה, מכתבות וידאו, ממגזין, מתחקירים מעמיקים ומדיווחים שוטפים.
לרשות הגולשים באתר עומדים מדורים מגוונים, ביניהם חינוך ותשובה, מדע וסביבה, טכנולוגיה ודיגיטל ושלל מאמרים תורניים במדור 

ייעודי לכך.
מדור דעות ובלוגים מהווה במה שימושית ופורה להוגי דעות שונים שלא מקבלים במה במקום אחר.

ביניהם, בלוגרים העוסקים ב:

      בטחון            רפואה    אקטואליה       אמנות לחימה         כלכלה       טיפול נפשי     חזרה בתשובה                 
       בעז אלברט                    עמית גרון                     מאיר אטינגר                 משה קוניקוב                   יהושע הס                        ירון בשן                      עודד מזרחי     

האינתיפאדה היום-
יומית ברחבי הארץ

עבודה עברית

מאבק על 
ההתיישבות ביו"ש

מוסר לחימה

פרוטקשן 
והפקרות בנגב

התבוללות

תרבות יהודית 
ערכית

פשיעה חקלאית

זרים ומסתננים 
בשכונות

ערכי חיי המשפחה
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משמיעים את הקול היהודי

בקול היהודי אפשר להנות מחדשות ואקטואליה, מכתבות וידאו, ממגזין, מתחקירים מעמיקים ומדיווחים שוטפים.
בשנה האחרונה גלשו בקול היהודי למעלה מ-200,000 גולשים שונים ונרשמו למעלה מ-מיליון וחצי חשיפות באתר. 

נתונים אלו ואחרים מלמדים כי הגולשים מתחברים לתוכן המוצג באתר, שוהים בו זמן רב וקוראים עוד ועוד כתבות.

מידי חודש נחשפים כחצי מיליון אנשים שונים לתכנים של הקול היהודי ברשתות החברתיות השונות כמו 
 - פייסבוק,  -טוויטר וכדומה וכ-30,000 גולשים שונים עוקבים בתדירות אחרי הפרסומים שלנו שם.

ערוץ   - היוטיוב שלנו צבר כבר מעל ל-2 מיליון צפיות וגם אחריו עוקבים אלפי גולשים.

ההשפעה של הקול היהודי לא מסתכמת כאן...

פרויקטים חדשים שבוצעו בהצלחה

השנה הלועזית האחרונה, 2017, הייתה בשבילנו עמוסה בהרבה פעילות, שהביאה עמה תוצאות מרשימות.

הרחבנו משמעותית את מעגל התומכים בהוראות קבע חודשיות  •
השקנו אתר חדש ומתקדם טכנולוגית  •

שידרגנו את אופי הסיקור ומגוון התכנים באתר  •
פיתחנו שורה של פרויקטים חדשים וייחודים  •
הגדלנו את החשיפה לתכנים בצורה דרסטית  •

פיתחנו שיתופי פעולה עם אישי ציבור-  •
חברי כנסת, ארגונים ואנשי שטח  

ביצענו תחקירי עומק וחשפנו פרשות משמעותיות  •
השפענו על רשויות במדינה, על כלי התקשורת  •
על דעת הקהל בציבור הרחב ובמציאות בשטח.  •
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משפיעים על כלי התקשורת

לפני כמה חודשים פגשתי את ענבל תמיר, עיתונאי של תאגיד השידור הציבורי 'כאן' וכתב ברשת ב' ברדיו. תמיר שמע אותי שואל עו"ד האם 
ניתן להעביר את את הסיפור אותו ייצג לכתב הקול היהודי. 

ענבל לא ידע שאני מהקול היהודי ואמר מיד לאותו עו"ד – "חכה, תן לי לפרסם קודם. לאחרונה הם גונבים לנו את כל האייטמים".

לא  הוא  שתמיר  מזמן  כבר  אותי.  הפתיע  לא  הזה  האירוע 
היהודי.  בקול  בגלישה  הבוקר  את  שפותח  היחיד  העיתונאי 
עוד ועוד כלי תקשורת, מעצבי דעת קהל וחוקרים אקדמאיים 
משתמשים בקול היהודי כמקור מידע מהימן ומשמעותי במהלך 

העבודות שלהם.

בנוגע  אייטם  לעשות  ביקשו  'כאן'  כשברדיו  דוגמא,  לשם 
להתיישבות הם ראיינו את כתב הקול היהודי וכשבעיתון בשבע 
עורך  גרונר  אלחנן  את  ראיינו  הטרור  על  מקיפה  כתבה  עשו 
האתר שלנו. בעלי מחקר רבים פנו אלינו במטרה לקבל נתונים 
הגבעות,  נוער  להתיישבות,  בנוגע  עושים  שהם  המחקר  על 

בטחון, חיי משפחה ועוד.

רשימה ארוכה של כלי תקשורת קראו סיפורים וחשיפות 
שפרסמנו בקול היהודי ופרסמו זאת גם אצלם בשם הקול היהודי:

                    

                   ועוד..
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משנים מציאות

בזכותכם אוכל להמשיך להגן על משפחתי": משרד הפנים שלל לאחרונה את רישיון הנשק 
ירושלים העובד בגוש עציון בטענה שהוא חשוד בהסתה מאירוע שהתרחש  של תושב 
המשרד  לדוברות  פנה  היהודי  הקול  מעשור!(.  למעלה  )לפני  'ההתנתקות'  תכנית  סביב 

הממשלתי, מה שגרם להם להתנצל במהירות ולהשיב את האקדח לבעליו.

סערת 'שוברים שתיקה' נחשפה בקול היהודי: עדותו של דובר הארגון, הפועל להכפיש את צה"ל, נחשפה בקול 
היהודי, עוררה סערה בכל כלי התקשורת בישראל, והוא נעצר.

במספר מקרים נעצרו עבריינים ערבים וגם מחבלים, בעקבות פרסומים בקול היהודי. באחד 
המקרים, חשף הקול היהודי איומים על חייו של הרב שמואל אליהו.

 

"מאז התחקיר שהתפרסם בקול היהודי, פונים אלינו עוד ועוד בנות המבקשות כי נסייע להן לעזוב את בן זוגן 
הערבי ולשוב הביתה", כך סיפרו לנו פעילים בשני ארגונים שונים הפועלים להצלת בנות מהתבוללות.

שיחת הטלפון הזו התרחשה לאחר שחשפנו בית בושת אותו הפעילו עובדים ערבים במסעדת שווארמה 
הקול  שאסף  נתונים  יהודיות.  קטינות  כלפי  ה'חמולה'  מאותה  ערבים  עבריינים  של  והתעללות  בירושלים 

היהודי גרמו למעצרו של העבריין המרכזי בידי המשטרה.
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המנהל האזרחי יזם כנס מזכירי ישובים ביו"ש, ובשקט-בשקט מידר ממנו יישובים שאינם מוכרים. מדובר על 
יישובים רבים וגדולים. הקול היהודי חשף את הפרשה ועורר סערה, מה שגרם למנהל האזרחי לדחות את הכנס 

ובהמשך לקיימו מחדש בנוכחותם של כל מזכירי הישובים ביו"ש.

חוקית  בלתי  בצורה  ערבים  שהקימו  מרכזית'  'תחנה  כנגד  המשפטי  במישור  הפעילות  אף  על 
בשומרון, אשר היוותה סכנה ביטחונית ובטיחותית, רק לאחר פניית הקול היהודי למנהל האזרחי, 

נשלחו למקום פקחי אכיפת החוק.

בכיר ארגון הטרור אש"ף סאיב עריקאת הועבר להשתלת ריאה בארצות הברית, זאת לאחר 
חשיפת הקול היהודי כי עריקאת ממתין להשתלה בישראל ואף קודם ברשימה. הפרסום עורר 
סערה במרכז הלאומי להשתלות ובכלי התקשורת והוא נאלץ לעבור את התהליך הרפואי בחו"ל.

האמת שיש עוד המון-המון מה לספר, וזה גם לא ייגמר. פשוט כי אנחנו לא מפסיקים לעבוד! 
תמיד תוכל להיכנס לקול היהודי ולקרוא את הסיפורים החשובים כשהם טריים ממש.

נראה לי שכבר אפשר להבין כמה כוח יש לכלי תקשורת יהודי עצמאי וערכי בלתי תלוי!

אני מזמין אותך להירשם עכשיו לקבלת עדכונים מהקול היהודי על בסיס קבוע:
 - תפוצת ווצאפ יומית |  - ניוזלטר שבועי לדוא"ל האישי

   - עקוב אחרינו בפייסבוק או בטוויטר |     - הירשם לערוץ היוטיוב  

צילום: אריק רוזן
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צילום: אריק רוזן

אתה, שותף לפעילות הזו!
תקשורת עצמאית – לא רק אצל השמאל: מגוון אתרי תקשורת עצמאיים, המזוהים באופן בוטא עם 

השמאל הקיצוני, מתקיימים עם תקציב של כקרוב למיליון ש"ח בשנה, כשסכום לא מבוטל מתוכו מגיע מתורמים פרטיים.

גם גופי תקשורת גדולים בעולם – ממומנים מתרומות: כך למשך  The Guardian הבריטי הרחיב לאחרונה את מודל התרומות 
.)TheMarker 11.10.17 בארה"ב הקים זרוע פילנתרופית לגיוס כספים מתרומות וקרנות. )ע"פ The New York Times שלו וכעת

"כלי תקשורת בישראל אינם רווחים והם נשענים על בעלי הון" 
)ע"פ דו"ח הכנסת על השלכות כלכליות של ריכוזיות ובעלויות צולבות בכלי התקשורת מ-2011(.

מי שרוצה להוביל שינוי אמיתי בכיוון הנכון - לוקח חלק בפעילות!

הקול היהודי מופעל בידי עמותה ללא מטרות רווח ומטרתנו היחידה היא: להוות כלי תקשורת יהודי-עצמאי וערכי.

ניתן לתרום באמצעים הבאים:
•  שיחת טלפון אלי: 054-3075147)/972+( – יהודה. אשמח לשמוע את קולכם!

•  שיק במשלוח דואר: הרב קוסובסקי 3, ירושלים, ישראל. מיקוד: 9630408. לפקודת עמותת 'יהודים שמחים'.
•  העברה בנקאית: מספר חשבון – 206152 סניף 577 שביט. בנק מזרחי 20. ע"ש יהודים שמחים ע"ר.

•  הוראת קבע בבנק: קוד מוסד – 50644.

ביחד נבנה כלי תקשורת עצמי וערכי שישמיע ללא מורא את דברו.

שלכם, זמין לכל שאלה,
יהודה פרל

054-3075147
yeudaprl@gmail.com
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מטרתה של התקשורת היא להסביר בבהירות מה הן 
הבעיות בפניהן עומד הדור, אך תוך כך לשרטט, בשמחה 

ובאופטימיות, את הדרך להיחלץ מהמצב הביש 
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