
  : טבעוןקריית של מועצת ' משחק הכיסאות'
  

מממנים ' הפדרציה הספרדית העולמית'- ו'קרן גרין'
 'מועדון רוטרי'במקום  -את מלגות הסטודנטים 

  נחשפו לאחרונה' הבונים החופשיים'שקשריו עם 
  

 31/12/2012  \  רדיו קול האמונה  \  רון דניאל 
  

  גוןלאר מה הקשר בין הפדרציה הספרדית העולמית
   'מורל ודוגמה'ולספר  ,סורוס' ורג'של ג 'יי סטריט'ג' 

  ?של הבונה החופשי אלברט פייק 
  

  מה הקשר בין    ו?ר "תיבות תבה ראשי מה משמעות
   ?לנוכל הידוע ברנארד מיידוף -ד גרין מקרן גרין "עו

  

   

   
  

 סמל והוכחה לקשר –אלילית בכניסה לקריית טבעון -האנדרטה המאסונית
  יקה ההדוק והמתמשך בין מועצת טבעון ובין הבונים החופשייםהשת

  רדיו קול האמונה :  כל השאר\קום .יזסאיזסביור'ג: צילום למטה משמאל



 של מועדון רוטרי  קשריו הבעייתיים,אחרונה נחשפו בתקשורת המקומיתל

י "הנשלט ע,  בגרמניה'בית הנובר' ועם ,עם מסדר הבונים החופשיים ,טבעון
 מלגות מועדון רוטרי נתן בעבר. 5-וסטוס ההבונה החופשי ארנסט אוגהנסיך ו

 שהוסוו מאחורי המונח ,למועצה' תרומות'וגם , לתלמידים וסטודנטים מקומיים
  . גילרלתי בקציב ת: שזה ראשי תיבות של, ר"תב  החמקני והמטושטשהטכני

  

   
   סמלים של הפדרציה הספרדית העולמיתה 

   הספרדית העולמיתאתר הפדרציה: צילומים
  

שפוטר למעשה את המועצה מלדווח לציבור ,  הזה הביורוקראטי הפשוטהפעלול
חלק ניכר  כי ,עזר למועצה להסתיר את העובדה, ולתקשורת על זהות המשלם

י "עבעיקר הממומנים ,  למעשה מן הבונים החופשייםו הגיע,מן הכספים האלה
ת מן המשפחות העשירות שהיא אח, משפחת המלוכה הגרמנית, בית הנובר

  .ביותר בעולם כיום

    
  

פדרציה השל ) Palm Beach County('' מחוז פאלם ביץ'סמל סניף 
וסמל המחוגה של הבונים החופשיים , ב מימין"בארה)  היהודית(הספרדית 

  קונספיל משמאל- מימין וTracingTheTribe.blogspot.co.il: צילומים         משמאל
  

כאשר הפעם זהות , כי המועצה ממשיכה לחלק מלגות, ג החנוכהוהנה ראינו בח
הפדרציה 'ו,  גריןד"שאותה יצג עו' קרן גרין': תנתה כביכולהתורמים הש

האם באמת .  קהילות של יהודים יוצאי ספרדבה חברות', הספרדית העולמית
או ? בונים החופשיים שאין להם קשר ל, ם עצמאייםמדובר הפעם בגופי

  ??... אן תרגיל הסוואה נוסף  שלמעשה יש כ



  סמלים של הפדרציה הספרדית העולמיתה
  

רואים מגן דוד בצבעים כחול , באחד הסמלים של הפדרציה הספרדית העולמית
 הפינות 3 מתוך 2מגלה לנו כי , בסמל הזה יותר ןמבט בוח. זהב-וצהוב
וון החיצים האלה מצביעים לכי.  מעוצבות בצורה של חיצים,זהובות-בותהצהו
בסמל של ? איפה ראינו משהו דומה .  מעלות כלפי מעלה45בזוית של , ימין

   ? האם יש קשר כל שהוא בין הארגונים האלה  ...)J Street (יי סטריט'ארגון ג
  

   
  

  יי סטריט למטה'סמל הפדרציה הספרדית העולמית למעלה וסמל ג
  יי סטריט'אתר הפדרציה הספרדית למעלה ואתר ג: צילומים

  

   
  

ממומן בעיקר על ידי טייקון ההשקעות ה, ן חברתי יהודייי סטריט הוא ארגו'ג
סורוס הוא תומך נלהב של חזון . שהוא אחד מעשירי תבל, סורוס' ורג'היהודי ג

 .תוכנית האב של האצולה העולמית והבונים החופשיים, 'הסדר העולמי החדש'
ם בשפיץ של שבי כי הוא אחד מאלה שיו,רבים וטובים חושדים בסורוס

 שמנהיגה ,סודיתקטנה ו קבוצהאותה , ל קשר השתיקה העולמיש הפירמידה
  .'האימפריה הבלתי נראית 'את
  

השקעות בעיקר בזכות רווחים מ, סורוס צבר את הונו הרב? ומאיפה כל הכסף 
עולה , השקעות שמניבות רווח כאשר השער של מטבע מסוים, במטבע זר

כי הוא , יש המאשימים את סורוס. עות אחריםבאופן יחסי לשערים של מטב
כדיי להשפיע באופן לא כשר על שערי המטבעות , משתמש בקשריו המיוחדים

  .רווחים עצומיםלכיסו וכך מצליח שוב ושוב לגרוף , היחסים ביניהםעל ו
  



גם כן , רואים צורה לא מוגדרת, בסמל השני של הפדרציה הספרדית העולמית
 דומים, הצורה הזאתהעיצוב וגם הצבע של גם . ובזה-בצבעים כחול וצהוב

', מורל ודוגמה'סמל שמעטר את עטיפת הספר צבע של העיצוב ולל, משום מה
 הנה ...? ומה כתוב בספר הזה . פרי עטו של הבונה החופשי אלברט פייק

  ) ...321עמוד (ציטוט קטן מתוך הספר 
 

   
  ית העולמית משמאלוסמל הפדרציה הספרד, עטיפת מורל ודוגמה מימין

   מימין ואתר הפדרציה הספרדית משמאלCircumspectnews.com: צילומים

   
  

לוציפר ! שם מוזר ומסתורי לתת לרוח החושך !    נושא האור –לוציפר "... 

ועם תפארתו מעוור בחוסר סבלנות , זה הוא הנושא את האור! בנו של הבוקר 

  ! ..." אין ספק בכך ? יים הרגישים או האנוכ, את הנשמות של החלשים
  

, ברור לגמרי מן הקטע הזה. הוא השטן של הנצרות, לוציפר למי שלא יודע עדיין
מכאן גם כי מאחורי . הוא האליל הראשי של הבנייה החופשית, כי האליל לוציפר

הבנייה החופשית היא למעשה דת , הכנסים והמסדרים, המלגות, כל הסמלים
ואולי גם כאלה נכון שלא כולם . ן פשוטו כמשמעומאמיניה סוגדים לשטחלק מש

  .ובכל זאת הספר של פייק לא משאיר הרבה מקום לספק לגבי השאר, לא רובם



  רד מיידוףוהשותף העסקי לשעבר ברנא ד גרין" עו
  
 יברסיטתר הועד המנהל של  אונ"יוגם שהוא ,  גריןד" עות קרן גרין ייצג בטקסא
ידוע כי הוגשה אבל , מון של קרן גריןיורות המ מהם מקלא ידוע לנו .ן גוריוןב

עמותת ישעיהו ' ,גריןד "עו  שאותה ניהל עמותה אחרתתביעה נגדבעבר 
חברת ההשקעות של ...   וביןבין עמותה זו ים עסקייםקשרבגלל , 'יץהורווו

מי שאחראי לאחת מן ההונאות , אמריקאי ברנארד מיידוף-המגה נוכל היהודי
העיתונאי הנה קטעים נבחרים מתוך כתבה של . היסטוריההגדולות בהכלכליות 
  ...שהתפרסמה לפני כחצי שנה בעיתון גלובס, חן מענית

  

  הונאההעמותה ישראלית משכה מכספי : הנאמן לנכסי מיידוף
  

  23/07/2012 \ חן מענית :מאת \ 'גלובס'אתר 
 

טוען , בהתנגדות להליך פירוק מרצון של עמותת ישעיהו הורוויץ"...
בשל תביעה נגד העמותה  כי ההליך אינו חוקי ,נאמן על נכסי מיידוףה

 מיליון 3אף שהעמותה הפקידה אצל מיידוף רק ,  לטענתו.יורק-בניו

  ... מיליון דולר138היא משכה , דולר
 

   
  

וסטודנטים שקיבלו , רב הנוכלים מיידוף בדרך לתחנת המשטרה מימין
 yaffo.co.il - מאקו מימין ו: צילומים    אל ד גרין משמ" של עו'קרן גרין'- ממלגות

  

בקשה שהוגשה באחרונה לבית המשפט . מגיע לישראל מיידוףברנרד  אפקט...
 עמותה  נגד, חושפת טענות קשות של הנאמן לנכסי מיידוף,המחוזי בירושלים

העמותה , לטענת הנאמן ... ישראלית שניהלה את כספיה אצל הנוכל הבינלאומי
, היועץ המשפטי של העמותה ומי שניהל את חשבונותיה, ד יאיר גרין"ועו
שלמרות שכמעט ולא בכך , מוטבים ייחודיים ויוצאי דופן של מיידוף"היו 

התאפשר להם למשוך עשרות רבות של מיליוני , הפקידו אצלו כספים

  ..." דולרים מכספי לקוחותיו האחרים

  



אף ,  מיליון דולר138- למעלה מהעמותה ביצעה משיכות של , לדבריו...
הנאמן לא מפרט בבקשתו מדוע זכתה .  מיליון דולר בלבד3שהפקידה אצלו 

במהלך שנות , לטענת הנאמן ... .העמותה ליחס מועדף מצדו של מיידוף
ונרשמו , אצל מיידוף) 'מגניפי'באמצעות ( התנהלו כספי העמותה ,פעילותה

 מיליון 126.5-  בסך כולל של כ, מיידוף לחשבונותיו של'מגניפי'העברות מחשבון 
  ...דולר

 

כל יתר ההעברות היו ,  מיליון דולר3למעט העברה ראשונה בסך ", ואולם ...

בלא שבצידן עברו  ,'שומיותיר' העברות -ים פיקטיביים לחלוטין של רווח
בחשבונות " המוציא והמביא"שלפיה ,  נטען בבקשה,"כספים הלכה למעשה

   ... יןגר ד"הללו היה עו
  

   
    מימין5-החופשי ארנסט אוגוסטוס ההנסיך והבונה 

  בנייה החופשית משמאל  וסמל מסדר רוטרי של ה
  משמאל' מצרים רומא וקשר השתיקה בישראל'והספר , לא ידוע מימין: צילומים

  

 מתחייבת ,העברת העמותה לפירוק תחת פיקוח בית המשפט, לדברי הנאמן ...
בכך שהסתירה את העובדה ששימשה , לא כדיןשהעמותה פעלה שכיוון 

 שהחזיקה לכאורה בנכסים של מאות מיליוני ,נאמן לנכס שהוא חברה זרה
 או את נכסיה ,העמותה מעולם לא ציינה את עניין הנאמנות, לדבריו .דולרים

  ולא,לא ניהלה חשבונות בענייני נאמנות, במסמכים שהגישה לרשם העמותות

  ... לאהמס בישרדיווחה על כך לרשויות 
  

לאורך השנים העבירה העמותה מיליוני שקלים למוסדות מחקר , לפי הבקשה ...
העמותה לא ", לדברי הנאמן, ואולם. חולים-בהם אוניברסיטאות ובתי, שונים

ולא נהגה , עתק אלה כתרומה בלבד לעידוד המחקר בישראל-העבירה סכומי

קיע בעל אינטרסים העמותה בחרה לפעול כמש. כגוף ללא מטרות רווח
  ...והתנתה את העברת הכספים בקבלת תמורה על דרך תמלוגים, כלכליים



בהעברות  ,מקורם של כל הכספים העצומים שתרמה העמותה"הנאמן טוען כי ...

או לפחות היו ,  שהיו ידועים-  כספים פיקטיביות ובמעשי מרמה והונאה
  ...צריכים להעלות חשד אצל חברי העמותה

  
שכן , הליך הפירוק מרצון שבו מצויה העמותה אינו כדין"מציין כי הנאמן ...

יורק כבר הייתה תלויה -ההחלטה על פירוק העמותה התקבלה בעת שהתביעה בניו
 ,ותצהירי כושר הפירעון שהגישה העמותה לרשם העמותות, ועומדת נגדה

  "...לא שיקפו נכונה כבר במועד הגשתם את היותה חדלת פירעון

  

  ... על משפט המפתח מתוך הכתבה הזאתנחזור שוב

  
 כתרומה בלבד לעידוד המחקר ,עתק אלה-העמותה לא העבירה סכומי..." 

העמותה בחרה לפעול כמשקיע . ולא נהגה כגוף ללא מטרות רווח, בישראל

והתנתה את העברת הכספים בקבלת , בעל אינטרסים כלכליים
  "...תמורה על דרך תמלוגים

  

   
  

מימין ) תמונה השמאליתב( ותורמי המלגות ,נית מימיןהעיתונאי חן מע
  ונציג הפדרציה הספרדית העולמית , ד גרין"עו, ראש מועצת טבעון: לשמאל

  

  גלובס מימין ואתר מועצת טבעון משמאל: צילומים

  
 או, )יהפילנטרופ( לעזור לזולת תה מתוך רצוןנעשהאם חלוקת המלגות בטבעון 

ם של הסטודנטים שקיבלו את המלגות  המחקרי להרוויח בעתיד מןמתוך כוונה
 ?האלה 

  
אבל שוב אפשר לראות ,  לתת מלגות לימוד לסטודנטיםיפהוטוב אז נכון שזה 

או היו קשורים , להכי הגופים והאנשים שמממנים את המלגות הא, בבירור
נציגי הגופים , זאת ועוד .ל" בחו'בעייתיים' לגורמים ואנשים ,קשורים בעבר

 הספרדית  גרין ונציג הפדרציהד"עו, ראש מועצת טבעון, סטקהתורמים ב
להביע גם  ו,"חברתי הקשההמצב ה"  לדבר על,מצאו לנכון משום מה, העולמית

  ." שאט נפש מקיצוניות דתית"

  



בטרם  ":וסבתא הייתה אומרת, "במומו פוסל -הפוסל " :ועל כך כבר נאמר
ונים החופשיים שחלק ן הבאנשים שמקבלים כסף מ".  במראה תתבונן–תתלונן 
מנצלים את גם ו, "קיצוניות דתית" על מדברים, יפרללוצכזכור סוגדים מהם 

 .'מצב החברתי הקשה'-אחריות לבהציבור החרדי  ההזדמנות כדיי להאשים את
ולא כנס , טקס הענקת מלגות לסטודנטיםלמרות שהאירוע האמור הוא זאת 

   .בחירות של הבונה החופשי יאיר לפיד
  
של מפעל אם הבונים החופשיים ממשיכים למשוך בחוטים מאחורי הקלעים ה

ורוטרי  עדיין מגיע מדוכסות בראונשווייגהגדול  האם הכסף ?חלוקת המלגות 
מי באמת מממן את ?  וט העבירו אותו דרך ארגון אחר רק שהפעם פש, שיקאגו

  ?... המלגות של הסטודנטים בטבעון 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.dvradio.co.il/new/ 

  

  

  

  

  

  



  

  ...בטבעוןות בנושא קשר השתיקה מקישורים לכתבות קוד
  

  

  

   עדות והוכחה אילמת –של טבעון ' אליליות-המאסוניות'האנדרטאות 
  צת טבעון ובין הבונים החופשייםלקשר השתיקה המקומי בין מוע

  מצרים רומא וקשר השתיקה בישראל:  מתוך הספר החדש5פרק 
  

pdf.764882/uploads/new/il.co.dvradio.www://http 

  

  

  

  

  

,  ולשון הרעדיבה, פגיעה בפרטיות ,חדירה לרשות הפרט, חיטוטים וציטוטים
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