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This publication may be freely shared and copied. 
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This book is dedicated to: 

All the faithful souls who made the ultimate sacrifice on this journey and to all 

those who still persevere to ensure that the word of the God of Abraham, Isaac and 

Jacob is fulfilled! 

 

 :ל מוקדש זה ספר
 

 אלה ולכל הזה במסע האולטימטיבי הקורבן את שהקריבו הנאמנות הנשמות כל

 !יתגשם ויעקב יצחק ,אברהם אלוהי של ושדבר להבטיח מתמידים שעדיין
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Introduction 
This is a short synopsis of our history in the modern day state of Israel. It is written partially as a 

response to the announced intent of the government of Israel to deport some of our people in the 

very near future. My position is that the Bible/Torah clearly states the make-up of the family of 

Jacob/Israel- whose seed is known as the Children of Israel-; that they were 12 sons in number; 

that the land of Israel is their collective inheritance; and that in no way could all be considered 

“Jewish”!  

I accept that the Jewish people have a right to a state of their own because there were two 

kingdoms in this land after Solomon, one Judean/Jewish, and the other Israelite/Israel. The 

northern kingdom was called Israel because the blessing of that name is the heritage of the seed 

of Joseph, and the house of Ephraim headed the northern kingdom. Both these kingdoms at 

separate times were expelled from this land, and both are prophesied to be brought back by the 

God of Abraham, Isaac, and Jacob.  

That Judah has returned I accept…it is now time for Judah to recognize that the House of Israel 

has also returned! 

THERE IS NO ISRAEL WITHOUT JOSEPH! 

 מבוא 
 

 בחלקו כתוב הוא  .ימינו של ישראל במדינת שלנו ההיסטוריה של קצר תקציר זהו

 בעתיד עמנו מבני חלק לגרש ישראל ממשלת של המוכרזות לכוונתה כתגובה

 משפחת של האיפור את בבירור קובע שהתנ"ך/תורה היא  עמדתי .מאוד הקרוב

 שארץ ;במספר בנים 12 היו שהם ;ישראל כבני ידועים שזרעיה ,יעקב/ישראל

 להיחשב יכול לא  אופן בשום וזה ;שלהם הקולקטיבית הירושה היא  ישראל

 !"יהודי"

 ממלכות שתי היו כי משלו למדינה זכות יש היהודי שלעם העובדה את מקבל אני

 ממלכת .ישראלי/ישראל והשני ,יהודה/יהודי האחד ,שלמה אחרי הזאת בארץ

 אפרים ובית ,יוסף זרע מורשת היא  השם שברכת משום ישראל  נקראה הצפון

 ושתיהן ,זו מארץ גורשו הללו המלכויות שתי .הצפונית הממלכה  בראש עמד

 .ויעקב יצחק ,אברהם אלוהי  ידי על להחזרתו מנובאות

 

 !חזר ישראל בית  שגם בכך יכיר שיהודה הזמן הגיע ...מקבל אני חזר ודהשיה
 

 !יוסף בלי ישראל אין
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PART I: English Version 

Chapter One: Arrival in Israel 
 

It is April 27, 2021, and just as it seemed life in Israel was returning to some form 

of normalcy, the Ministry of the Interior announces its intention to deport about 

600 of our people who have never received any official status from the land! We 

are speaking of people some of whom have been here 20-30 years and children 

who were born and grew up in this land and this is the only home they know!  

 

The news should not come as a shock to anyone who has been here long enough to 

watch the cat and mouse game between the Israeli government and the community 

play out over the years. This situation has been festering far too long and was 

inevitably going to come to a head and burst. 

 

How did we arrive at this point? 

 

When the first group of 39 arrived at Ben Gurion airport in August of 1969, they 

were somewhat expected and welcomed as new Jewish immigrants. This was 

because Brother Hezkhiyahu (Charles Blackwell) had been left here the year 

before by then Brother Ben Ammi to begin the process of absorption under the 

then law of return. He lived on Kibbutz Bar Am and received legal papers allowing 

him access to all the social services of the country and to pave the way for those 

who were to follow. 

 

He had told the immigration services that there were others like himself who 

wanted to come to Israel, and they were happy to begin the process of welcoming 

what they assumed to be the arrival of more new Jewish immigrants. They were 

surprised by the number of new arrivals but received them and sent them to various 

locations to begin their absorption. 

 

However, once all the members had left Liberia and been placed in Israel, we 

declared that we were actually Israelites of the house of Israel and not Jewish, and 

that the law of return applied to us as Israelites without the need to convert to 

Judaism! This is when the problems began; the authorities wanted us to convert, 

and we were adamant that there was no need for Israelites to covert to Judaism. 
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Because of this, the law of return was changed in 1970 to only apply to Jews and 

we found ourselves isolated on the fringes of Israeli society without official status 

except for Prince Hezkhiyahu. Everyone else was here illegally, as were all 

subsequent arrivals who came and overstayed their tourist visas. To prevent 

deportations, we renounced our American citizenship. This was the situation until 

1986, when the government began deporting our people, beginning with some of 

those working at a fruit packing facility. This was made possible by an agreement 

between the Israeli and American governments for the Americans to accept back 

those deported in spite of their lack of official American citizenship. 

 

Our response was “The Day of a Show of Strength”; a large majority of the 

community members were assembled in Dimona with the intent of marching to 

Jerusalem, men women and children, in protest of the deportations. The assembly 

alarmed the Israeli authorities to such an extent that tanks were brought in and 

snipers posted on the roof tops of buildings surrounding the Kifar where our people 

were assembled! 

 

When Rabbi Ben Ammi came out to lead the march, he beheld the forces that were 

amassed against us and instead stood on the roof of one of the bomb shelters and 

declared that he saw the evil intent in the eyes and on the faces of those arrayed 

around us, but we would not give them the opportunity to satisfy that blood lust, 

no, not this day! Not because we are afraid- for if the trumpet sounds and the word 

is given- we will march and put our lives in the hands of Yahwah! But the trumpet 

has yet to sound, therefore, we will wait! We will fast in the meantime to show our 

God our faith in Him, and we will wait! 

 

And we waited and we fasted, and on the third day the Israeli authorities came and 

asked how the impasse could be settled! 

 

We agreed to take back our American citizenship and received temporary 

residency, which would become permanent after 5 years and citizenship 5 years 

after that, which mostly happened. However, there were other agreements that 

were intended to limit our numbers and the ability of others to join us. But people 

still came, and visas were still overstayed…and today the price is being paid. 

 

So, now, we must first understand for ourselves the importance of our presence 

here as the House of Israel; this was the primary reason for our return to this land, 

i.e., to reclaim our national identity as Hebrew Israelites. We must know that 

prophetically there cannot be an “Israel” without the seed of Joseph present. We 

must know the promises given by the prophets of Israel of the return of the two 
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houses that YHWH has chosen and their inevitable reunification. And we must 

cause our Israeli brothers and sisters to recall the truth of those promises and feel 

comfortable in accepting them.  
 

Chapter Two: After 50+ Years 

 
Excerpts from - THE DECLARATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE STATE OF ISRAEL 

 
“ERETZ-ISRAEL [(Hebrew) - the Land of Israel, [Palestine] was the birthplace of the 
Jewish people. Here their spiritual, religious, and political identity was shaped. Here 
they first attained to statehood, created cultural values of national and universal 
significance, and gave to the world the eternal Book of Books.  

 
ACCORDINGLY, WE, MEMBERS OF THE PEOPLE'S COUNCIL,  
REPRESENTATIVES OF THE JEWISH COMMUNITY OF ERETZ-ISRAEL AND OF  
THE ZIONIST MOVEMENT, ARE HERE ASSEMBLED ON THE DAY OF THE  
TERMINATION OF THE BRITISH MANDATE OVER ERETZ-ISRAEL AND, BY  
VIRTUE OF OUR NATURAL AND HISTORIC RIGHT AND ON THE STRENGTH OF  
THE RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, HEREBY DECLARE THE 
ESTABLISHMENT OF A JEWISH STATE IN ERETZ-ISRAEL, TO BE KNOWN AS THE STATE OF 
ISRAEL.  

 
THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it 
will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel… for the 
realization of the age-old dream - the redemption of Israel.  

 
PLACING OUR TRUST IN THE "ROCK OF ISRAEL", WE AFFIX OUR SIGNATURES  
TO THIS PROCLAMATION AT THIS SESSION OF THE PROVISIONAL COUNCIL OF STATE, ON 
THE SOIL OF THE HOMELAND, IN THE CITY OF TEL-AVIV, ON THIS SABBATH EVE, THE 5TH 
DAY OF IYAR, 5708 (14TH MAY,1948).” 
 
"The 1955 Israeli government year-book said, "It is called the 'State of Israel' 
because it is part of the Land of Israel and not merely a Jewish State. The creation 
of the new State by no means derogates from the scope of historical Eretz Israel"." 
 
Wikipedia "The Land of Israel"  

 

The land of Israel was not viewed by a majority of the founding fathers as merely a 

Jewish State; the vision given to the Prophets of Israel by the God/Rock of Israel 

was one of a whole, united family living again in the land of their fathers, the 

majority understood this, which is why when the Hebrew Israelites began returning 
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to Israel in 1969 they did so under the Law of Return that was based on the 

Declaration of Independence and were received as returnees of the House of Israel. 

 

Problems arose because the officials had expected the returnees to convert to 

Judaism, but the Hebrew Israelites refused, stating that Judaism was for the Jewish 

people and was not required for the other families of Jacob that comprised the 

House of Israel. This moved the government to change the Law of Return to only 

apply to Jews, and all the privileges and services that had been given till that point 

to the returnees of the House of Israel were rescinded.  

 

The Declaration clearly states that it is based on "our natural and historic right and 

on the strength of the United Nation resolution", which stipulates the following: 
 

"A. DECLARATION  

A declaration shall be made to the United Nations by the Provisional Government of 

each proposed State before independence. It shall contain, inter alia, the following 

clauses:  

General Provision  

The stipulations contained in the Declaration are recognized as fundamental laws 

of the State and no law, regulation or official action shall conflict or interfere with 

these stipulations, nor shall any law, regulation or official action prevail over 

them." 

 

The stipulations contained in the Declaration of Independence are fundamental 

laws of the State and no law, regulation or official action shall conflict or interfere 

with these stipulations, nor shall any law, regulation or official action prevail over 

them. This means that both the revision to the original Law of Return and the more 

recent Jewish State Law are in fact in violation of the letter and spirit of the 

Declaration and there is need, therefore, to repeal them. 

 

The Prime Minister, Benjamin Netanyahu, has stated that he believes in the Book 

of Books, and that each generation must ensure the eternity of Israel as expressed 

therein. Yet, the Prophets of Israel speak of the return of two houses, houses that 

must mutually accept one another and then be reunited, and he is only concerned 

with preserving the Jewish aspect. David used his sword and took the united house 

of Israel to capture Jerusalem as a symbol of the power in that unity, yet the Prime 

Minister seems to seek only to divide.  

 

The Declaration speaks of the age-old dream; the redemption of Israel, and belief 

in the visions of the Prophets of Israel as contained within the eternal Book of 
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Books. This being so, then the words of those Prophets which testify of the house 

of Judah and the house of Israel must be accepted; that they are clearly two parts of 

a whole, the whole is known as Israel, the people as Israelites and the land is their 

common inheritance! 

 

The current controversy is more than a case of illegal residency, but rather is 

rooted in acceptance or lack thereof of Prophetic truth. The people who overstayed 

their visas did so because they view themselves as Israelites and want to worship 

their God in the land promised to our forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. To 

raise their children in an environment that gives praise to that God, and they 

were/are willing to pay any price to pursue those objectives, just as the Jewish 

people were before gaining independence in 1948.  

 

The love of this land and their God is rooted in their hearts and souls and this is 

what caused them to be willing to stay here all these years without status, 

struggling to find the means to support themselves, but loving just being here! Is 

the government of Israel, the leaders of a people who have known what it is like to 

live in lands where they felt and were treated like strangers, really prepared to deny 

these families the opportunity to freely worship the God of Abraham, Isaac and 

Jacob as Hebrew Israelites? 

 

"11 For thus saith YHWH GOD: Behold, here am I, and I will search for My 

sheep, and seek them out. 

13 And I will bring them out from the peoples, and gather them from the countries, 

and will bring them into their own land; and I will feed them upon the mountains 

of Israel, by the streams, and in all the habitable places of the country. 

30 And they shall know that I YHWH their God am with them, and that they, THE 

HOUSE OF ISRAEL, are My people, saith YHWH GOD." 

Ezekiel 34 
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 עברית  תגרס: חלק ב' 

 ל הגעה לישרא   ראשון:הפרק 
 

 לנורמליות חוזרים בישראל שהחיים שנראה כפי ובדיוק ,2021 באפריל 27-ה זה

 לא  שמעולם עמנו מבני 600-כ לגרש כוונתו על מודיע הפנים  משרד ,כלשהי

 נמצאים שחלקם אנשיםמדברים על  אנחנו !מהארץ כלשהו רשמי מעמד קיבלו

  !מכירים שהם היחיד הבית וזה הזאת בארץ  וגדלו שנולדו וילדים שנה 20-30 כאן

 

 לצפות כדי זמן  מספיק כאן שנמצא  מי כל את להפתיעצריכות  לא החדשות 

 הזה המצב .השנים לאורך לקהילה ישראל ממשלת בין והעכבר החתול במשחק

 הגענו איך .ופרץ לראש לבוא  הולך נמנע בלתי ובאופן מדי רב זמן מוגלתי היה

 ?הזאת לנקודה

 

 צפויים היו הם ,1969 באוגוסט לנתב"ג הגיעו 39 של הראשונה הקבוצה כאשר

 חזקיהו שהאח היא  לכך הסיבה .חדשים יהודים כעולים והתקבלו במקצת

 להתחיל כדי עמי בן האח ידי על לכן קודם שנה כאן הושאר (בלקוול צ'ארלס)

 וקיבל עם בר בקיבוץ התגורר הוא  .דאז השבות חוק תחת הקליטה בתהליך

 במדינה החברתיים השירותים לכל גישה לו המאפשרים משפטיים מסמכים

  .בעקבותיו שיבוא  למי הדרך את ולסלול

 

 שמחו והם ,לישראל להגיע שרוצים כמוהו עוד שיש ההגירה לשירותי אמר הוא 

 עולים של הגעתם שהוא  הניחו שהם למה הפנים קבלת בתהליך להתחיל

 אותם קיבלו אך החדשים המגיעים ממספר הופתעו הם .יותר חדשים יהודים

 .בקליטתם להתחיל כדי שונים למקומות אותם ושלחו

 

 שאנחנו הכרזנו ,בישראל והושמו ליבריה את עזבו החברים שכל לאחר ,זאת עם

 ישראל כבני עלינו חל השבות ושדין ,יהודים ולא  ישראל בית של ישראל בני בעצם
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 ,שנתגייר רצו הרשויות ;כאן התחילו הבעיות  !ליהדות בהמרה צורך ללא 

  .ליהדות סמויים יהיו ישראל בני ביתש צורך שאין והתעקשנו

 

 את ומצאנו יהודים על רק שיחול כך 1970 בשנת השבות חוק שונה כך בשל

 הנסיך למעט רשמי מעמד ללא  הישראלית החברה בשולי מבודדים עצמנו

 מעבר ושהו שבאו המגיעים כל גם כמו ,חוקי לא  באופן כאן היו השאר כל .חזקיהו

 .שלנו האמריקאית האזרחות על ויתרנו ,גירושים למנוע כדי .שלהם התייר לוויזות

 כמה עם החל ,אנשינו את לגרש החלה הממשלה כאשר ,1986 עד המצב היה זה

 ממשלות בין הסכם בזכות התאפשר הדבר .פירות אריזת במתקן  שעבדו מאלה

 היעדר למרות המגורשים את בחזרה יקבלו האמריקאים לפיו קהואמרי ישראל

 .רשמית אמריקאית אזרחות

 

 התכנסו הקהילה מחברי גדול רוב ;"כוח הפגנת של היום" הייתה שלנו התגובה

 .הגירושים על במחאה ,וילדים נשים גברים  ,לירושלים לצעוד במטרה בדימונה

 וצלפים טנקים שהובאו כך כדי עד הישראליות הרשויות את הבהילה העצרת

  !אנשינו התאספו שם ,הכיפה את המקיפים המבנים גגות על הוצבו

 

 נגדנו שהצטברו הכוחות את ראה הוא  ,הצעדה את להוביל עמי בן רבי כשיצא 

 הרעה הכוונה את רואה שהוא  והכריז המקלטים אחד גג על  עמד זאת ובמקום

 ההזדמנות את להם  ניתן לא  אך ,סביבנו המוצבים אלה של פניהם ועל בעיניים

 אם כי ,מפחדים שאנחנו בגלל לא  !היום לא  ,לא .הזו הדם תאוות את לספק

 אבל !יהוה בידי חיינו  את ונשים נצעד אנחנו - תינתן והמילה תישמע החצוצרה

 להראות כדי בינתיים נצום אנחנו !נחכה ,לכן ,נשמעה לא  עדיין החצוצרה

 !נחכה ואנחנו ,בו אמונתנו את לאלוהינו

 

 ליישב אפשר איך ושאלו  הישראליות הרשויות הגיעו השלישי וביום ,וצמנו וחיכינו

  !הסתום המבוי את

 

 ,זמנית תושבות וקיבלנו  שלנו האמריקאית האזרחות את בחזרה לקחת הסכמנו

 .בעיקר שקרה מה ,מכן לאחר שנים 5 ואזרחות שנים 5 אחרי לקבועה שתהפוך

 היכולת ואת שלנו המספרים את להגביל שנועדו אחרים הסכמים היו ,זאת עם

 ...מוגזמות היו עדיין  וויזות ,הגיעו  עדיין אנשים אבל .אלינו להצטרף אחרים של

 .משולם המחיר והיום
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 זו ;ישראל כבית כאן נוכחותנו חשיבות את תחילה בעצמנו להבין עלינו כעת ,לכן

 הלאומית זהותנו את להשיב ,קרי ,זו לארץ לחזרתנו העיקרית הסיבה הייתה

 ללא  "ישראל" להיות  יכולה לא  נבואי שבאופן לדעת עלינו .עבריים כישראלים

 ישראל נביאי ידי על שניתנו ההבטחות את לדעת עלינו .נוכח יוסף של זרעו

 לגרום ועלינו .נמנע הבלתי ואיחודם YHWH שבחר הבתים שני של לחזרתם

 בנוח ולהרגיש הללוההבטחות  של באמת להיזכר הישראלים ואחיותינו לאחינו

  .אותן לקבל
 

 

 

 + שנים 50שני: אחרי  הפרק 
 

 

 ישראל  מדינת הקמת על ההכרזה - מתוך עיםקט

 

 כאן .והפוליטית הדתית ,הרוחנית זהותם עוצבה כאן  .היהודי העם של הולדתו מקום הייתה ישראל ארץ
 את לעולם ונתנו ואוניברסלית לאומית משמעות בעלי תרבותיים ערכים יצרו ,למדינה לראשונה הגיעו הם

 .הנצחי הספרים ספר
 

 התכנסה ,הציונית התנועה ישראל בארץ היהודית הקהילה נציגי ,העם מועצת חברי ,אנו בהתאם לכך,
 ובעוצמתה וההיסטורית הטבעית זכותנו סגולת ידי  ועל ישראל ארץ על הבריטי המנדט סיום  ביום כאן

 תיקרא ,ישראל בארץ יהודית מדינה הקמת על בזאת המכריזה ,האו"ם של הכללית העצרת החלטת
 .ישראל מדינת

 
 כפי ושלום צדק ,חופש על תתבסס היא ;הגולים ולקליטת יהודית להגירה פתוחה תהיה ישראל מדינת
 ,"ישראל ב"סלע אמון נותנים אנחנו .ישראל גאולת - העתיק החלום להגשמת ...ישראל נביאי שחזו
 אדמת על ,הזמנית המדינה מועצת של זו בישיבה זו להכרזה שלנו החתימות את מדביקים אנחנו

 (. 1948  במאי 14 ) 5708 ,עיר של החמישי היום ,זה שבת בערב ,אביב תל בעיר ,המולדת
 
 מדינה רק ולא ישראל מארץ חלק הוא כי 'ישראל מדינת' נקרא 1955-מ ישראל ממשלת של השנה ספר"

 ."ההיסטורית ישראל ארץ מהיקף חורגת אינה אופן בשום החדשה המדינה הקמת .יהודית

 "ישראל ארץ" ויקיפדיה  

 

 החזון ;בלבד יהודית כמדינה המייסדים האבות רוב ידי על נתפסה לא  ישראל ארץ

 שלמה משפחה של היה ישראל אלוהים/סלע ידי על ישראל לנביאי שניתן

 ישראל בני כאשר ולכן ,זאת הבינו רובם ,אבותיהם בארץ שוב שחיה ומאוחדת

 השבות חוק פי  על זאת עשו הם 1969 בשנת לישראל לשוב החלו העבריים

 .ישראל בית יחוזרכ והתקבלו העצמאות מגילת על שהתבסס
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 סירבו ישראל בני אך ,יתגיירו  שהחוזרים ציפו שהפקידים משום התעוררו הבעיות

 שהיוו יעקב משפחות לשאר נדרשת ואינה היהודי לעם מיועדת היהדות כי וקבעו

 על רק שיחול כך השבות חוק את לשנות הממשלה את הניע זה .ישראל בית את

 .בוטלו ישראל מבית לחוזרים אז עד שניתנו והשירותים הפריבילגיות וכל ,יהודים

 ועל וההיסטורית הטבעית זכותנו" על מבוססת היא  כי בבירור קובעת ההצהרה

 :הבאים הדברים את הקובעת ,"האו"ם החלטת  של עוצמתה

 
 הצהרה  .א"

 הוא .העצמאות קבלת לפני מוצעת מדינה כל של הזמנית הממשלה  ידי  על לאו"ם תיעשה 

  :הבאים המשפטים את ,היתר בין ,יכיל

 כללית הקצאה

 לא רשמית פעולה או תקנה ,חוק ושום המדינה של יסוד כחוקי מוכרים בהצהרה הכלולים התנאים 
 ."רשמית פעולה או תקנה ,חוק כל עליהם יגברו ולא ,אלה להתניות יפריעו או יתנגשו

 

 ,חוק ושום המדינה של יסוד חוקי הם העצמאות במגילת הכלולים התנאים

 כל לא וגם ,אלה בתנאים יתערבו או יתנגשו לא רשמית  פעולה או תקנה

 הן כי היא  הדבר משמעות .עליהם יגברו לא רשמית  פעולה או תקנה ,חוק

 למעשה יותר ןהעדכ היהודית המדינה חוק גםו המקורי השבות  לחוק התיקון

 .םאות בטללצורך לכן  ויש ההצהרה של ורוחה חוקהלשון  את מפרים

 

 כל על וכי ,הספרים בספר מאמין הוא  כי הצהיר ,נתניהו בנימין ,הממשלה ראש

 ישראל נביאי ,זאת עם .בו ביטוי לידי בא  שהוא  כפי ישראל נצח  את להבטיח דור

 ואז הדדית זה את זה לקבל שחייבים בתים ,בתים שני של שיבתם על מדברים

 את ולקח בחרבו השתמש דוד .היהודי ההיבט בשימור רק עוסק והוא  ,להתאחד

 אך ,זו באחדות לכוח כסמל ירושלים את  לכבוש כדי ישראל של המאוחד הבית

 .להתפצל מבקש רק הממשלה שראש נראה

 

 נביאי בחזיונות ואמונה ,ישראל גאולת ;העתיק החלום על מדברת ההצהרה

 את לקבל יש ,כן אם ,כך .הנצחי הספרים בספר כלולים שהם כפי ישראל

 שני בבירור שהם ;ישראל ובית יהודה בית על המעידים נביאים אותם של דבריהם

 הירושה היא  והארץ כישראלים העם ,כישראל ידוע השלם ,שלם של חלקים

 !שלהם המשותפת

 

 מושרשת אלא  ,חוקית בלתי תושבות של ממקרה יותר היא  הנוכחית המחלוקת

 זאת עשו שלהם לוויזה מעבר ששהו האנשים .נבואית אמת בהיעדר או בקבלה

 בארץ לאלוהיהם לסגוד ורוצים כישראלים עצמם את רואים שהם משום
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 בסביבה ילדיהם את לגדל .ויעקב יצחק ,אברהם ,אבותינו לאבות שהובטחה

 להשיג כדי מחיר כל לשלם מוכנים היו והם ,אלוהים לאותו שבחים שנותנת

 .1948 בשנת עצמאות שקיבל לפני היה היהודי שהעם כפי בדיוק ,אלה מטרות

 

 להיות להם שגרם מה וזה ובנפשם בליבם מושרשת ואלוהיהם הזו הארץ אהבת

 האמצעים את למצוא  נאבקים ,מעמד ללא  האלה השנים כל כאן להישאר מוכנים

 מנהיגי ,ישראל ממשלת האם  !כאן להיות רק אוהבים אבל ,עצמם את לפרנס

 ,זרים כאל אליהם והתייחסו הרגישו שבהן בארצות לחיות זה איך שידעו עם

 לאלוהי בחופשיות עבודל ההזדמנות את אלה ממשפחות לשלול מוכנים באמת

 ?עבריים כישראלים ויעקב יצחק ,אברהם

 

 
ה:  יא ָני ְיהוִּ י כֹּה ָאַמר, ֲאדֹּ י  כִּ ְננִּ י ֶאת-הִּ י, ְוָדַרְשתִּ ים-ָאנִּ ַקְרתִּ י ּובִּ ֹּאנִּ  .צ
ים   יג ןְוהֹוֵצאתִּ ן-מִּ ים מִּ ַבְצתִּ ים, ְוקִּ ים, ֶאל-ָהַעמִּ יאֹותִּ ַאְדָמָתם;  -ָהֲאָרצֹות, ַוֲהבִּ

ים, ֶאל  יתִּ ים, ּוְבכֹּל מֹוְשֵבי ָהָאֶרץ-ּוְרעִּ יקִּ ְשָרֵאל, ָבֲאפִּ  .ָהֵרי יִּ
י ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם  ל י ֲאנִּ ְשָרֵאל -- ְוָיְדעּו, כִּ י ֵבית יִּ ָתם; ְוֵהָמה, ַעמִּ ָני  --אִּ ְנֻאם, ֲאדֹּ
היְ   .הוִּ

  34 ְיֶחְזֵקאל 
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Other Biblical References –  ם אחרים ייכ''אזכורים תנ  
 

13 And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew… 

יט, ַוַיֵגד, ְלַאְבָרם    יג ֹּא, ַהָפלִּ  ָהִעְבִריַוָיב

Genesis 14  בראשית 

 

10 And God said unto him: 'Thy name is Jacob: thy name shall not be called any 
more Jacob, but Israel shall be thy name'; and He called his name Israel. 

12 and the land which I gave unto Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to 
thy seed after thee will I give the land.' 

22 Now the sons of Jacob were twelve: 

ֹּאֶמר  י ְמָך ַיֲעקֹּב:-ַוי ים, שִּ ֹּא  לֹו ֱאֹלהִּ ם- ל י אִּ ְמָך עֹוד ַיֲעקֹּב, כִּ ָקֵרא שִּ ְהֶיה  - יִּ ְשָרֵאל יִּ יִּ
 .ְשמֹו, ִיְשָרֵאל-ַוִיְקָרא ֶאתְשֶמָך, 

ְצָחק-ְוֶאת   יב י ְלַאְבָרָהם ּוְליִּ - ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֶאֵתן ֶאתְלָך ֶאְתֶנָנה; --ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָנַתתִּ
 .ָאֶרץהָ 

 .ַיֲעֹקב, ְשֵנים ָעָשר-ַוִיְהיּו ְבֵני כב

Genesis 35  בראשית 

 

5 And now thy two sons, who were born unto thee in the land of Egypt before I 
came unto thee into Egypt, are mine; Ephraim and Manasseh, even as Reuben 
and Simeon, shall be mine. 

15 And he blessed Joseph, and said: 'The God before whom my fathers Abraham 
and Isaac did walk, the God who hath been my shepherd all my life long unto this 
day, 

16 the angel who hath redeemed me from all evil, bless the lads; and let my name 
be named in them, and the name of my fathers Abraham and Isaac; and let 
them grow into a multitude in the midst of the earth.' 

22 Moreover I have given to thee one portion above thy brethren, which I took 
out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow.'  

ם, ַעד-ְוַעָתה ְשֵני  ה ְצַריִּ ים ְלָך ְבֶאֶרץ מִּ ְצַרְיָמה-ָבֶניָך ַהנֹוָלדִּ י ֵאֶליָך מִּ י--בֹּאִּ - לִּ
 .ִלי-ִכְראּוֵבן ְוִשְמעֹון, ִיְהיּו--ֶאְפַרִים, ּוְמַנֶשה   ם: הֵ 
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ֹּאַמר:  יֹוֵסף,-ַוְיָבֶרְך ֶאת  טו ים  ַוי ְצָחק   ָהֱאֹלהִּ ְתַהְלכּו ֲאבַֹּתי ְלָפָניו, ַאְבָרָהם ְויִּ -- ֲאֶשר הִּ
י ַעדהָ  י, ֵמעֹודִּ ים ָהרֶֹּעה אֹּתִּ  .ַהיֹום ַהֶזה-ֱאֹלהִּ

ָכל  טז י מִּ ים, - ָרע, ְיָבֵרְך ֶאת-ַהַמְלָאְך ַהגֵֹּאל אֹּתִּ ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְשִמי, ְוֵשם ֲאֹבַתי  ַהְנָערִּ
ְדגּו   ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק;  .ָלרֹּב, ְבֶקֶרב ָהָאֶרץְויִּ

י    : ַאֶחיָך-ַעל--ַוֲאִני ָנַתִתי ְלָך, ְשֶכם ַאַחד  כב י, ְבַחְרבִּ ַיד ָהֱאמֹּרִּ י מִּ ֲאֶשר ָלַקְחתִּ
י  .ּוְבַקְשתִּ

Genesis 48 בראשית 

 

1 And afterward Moses and Aaron came, and said unto Pharaoh: 'Thus saith 
YHWH, the God of Israel: Let My people go, that they may hold a feast unto Me 
in the wilderness.' 

3 And they said: 'The God of the Hebrews hath met with us. Let us go, we pray 
thee, three days' journey into the wilderness, and sacrifice unto YHWH our God; 
lest He fall upon us with pestilence, or with the sword.' 

ֹּאְמרּו, ֶאל  א ַשַלח   ְיהָוה, ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל,ָאַמר  - כֹּה  ַפְרעֹּה: -ְוַאַחר, ָבאּו מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּן, ַוי
ְדָבר-ֶאת י ַבמִּ י, ְוָיחֹּגּו לִּ  .ַעמִּ

ֹּאְמרּו,   ג ְדָבר, וְ  ֱאֹלֵהי ָהִעְבִריםַוי ים ַבמִּ ְקָרא ָעֵלינּו; ֵנְלָכה ָנא ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָימִּ ְזְבָחה  נִּ נִּ
ְפָגֵענּו, ַבֶדֶבר אֹו ֶבָחֶרב-ֶפן --ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו  .יִּ

Exodus 5 שמות 

16 And thou shalt say unto him: YHWH, the God of the Hebrews, hath sent me 
unto thee, saying: Let My people go, that they may serve Me in the wilderness; and 
behold, hitherto thou hast not hearkened; 

י ֵאֶליָך ֵלאמֹּר, ַשַלח ֶאת  ְיהָוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִריםְוָאַמְרָת ֵאָליו,   טז י  -ְשָלַחנִּ י, ְוַיַעְבֻדנִּ ַעמִּ
ֹּא ֵנה ל ְדָבר; ְוהִּ  .כֹּה-ָשַמְעָת, ַעד- ַבמִּ

Exodus 7  שמות 

 

These references are given to briefly show that…  

1. the seed of Abraham, Isaac and Jacob are Hebrew Israelites. 

2. The land was given as an inheritance to the 12 sons of Jacob. 
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3. Ephraim and Menashe were taken by Jacob as his first and second born, in 

the stead of Reuben and Simeon. 

4. The name Israel is the blessing of the house of Joseph. 

5. The house of Joseph received a double portion of the inheritance from Jacob. 

6. The house of Joseph will never be known as Judeans/Jews. 

 

  ...ש בקצרה להראות כדיים ניתנ אלה אזכוריםה

  .העבריים ישראל בני הם ויעקב יצחק ,אברהם של זרעם .1

  .יעקב בני 12-ל כירושה ניתנה הקרקע .2

 של במקומם ,והשני הראשון בכורו כבן יעקב ידי על נלקחו ומנשה אפרים .3

  .ושמעון ראובן

  .יוסף של ביתו ברכת הוא  ישראל השם .4

  .מיעקב מהירושה כפול חלק קיבל יוסף של ביתו .5

 .כיהודים  יוכר לא  לעולם יוסף של ביתו .6

 

 

8 They shall come with weeping, and with supplications will I lead them; I will 
cause them to walk by rivers of waters, in a straight way wherein they shall not 
stumble; for I am become a father to Israel, and Ephraim is My first-born. 

9 Is Ephraim a darling son unto Me? Is he a child that is dandled? For as often as I 
speak of him, I do earnestly remember him still; therefore, My heart yearneth for 
him, I will surely have compassion upon him, saith YHWH. 

י   ח ְבכִּ יֵלם בִּ ים אֹובִּ יֵכם ֶאל--ָיבֹּאּו, ּוְבַתֲחנּונִּ ָכְשלּו  - אֹולִּ ֹּא יִּ ם, ְבֶדֶרְך ָיָשר ל ַנֲחֵלי ַמיִּ
י   ָבּה:  י הּוא-כִּ ם ְבכֹּרִּ ְשָרֵאל ְלָאב, ְוֶאְפַריִּ י ְליִּ יתִּ  .ָהיִּ

ים  יט ם ֶיֶלד ַשֲעֻשעִּ ם, אִּ י ֶאְפַריִּ יר לִּ י-- ֲהֵבן ַיקִּ י בֹו, ָזכֹּר-כִּ ֵדי ַדְברִּ - ֶאְזְכֶרנּו עֹוד; ַעל  מִּ
 .ְיהָוה- ַרֵחם ֲאַרֲחֶמנּו, ְנֻאם--ן, ָהמּו ֵמַעי לֹו כֵ 

Jeremiah 31  ירמיהו 
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More extensive information is available at: מידע נרחב יותר זמין ב 

 

https://www.aliyathashakar.com/history 

https://www.aliyathashakar.com/videos 
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