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 242تقرٌر رقم 

 )الملحق االول("تدمٌر سورٌا من أعمال داعش الجمٌلة"  ؛526226.5موقع "كٌكار هشبات"؛ بتارٌخ 

يقت تتتتتتي  " تتتتتتريي  5202.6.5"شتتتتتتر ي قتتتتتتا   ي تتتتتتتر يشتتتتتجتا    تتتتتت ي"  جتتتتتتتتري  قتتتتتت م جميتتتتتت"   ييتتتتت"  تتتتتت     يتحتتتتتا  "تتتتتت        تتتتتت  

  لحتختم "ير ج  آرتس 2

تتتتت ير حتتتتتت  ت يحتتتتت   تتتتت  ال    ا  ستتتتت ريت  تتتتتتا متتتتت    يقت تتتتتي    ،  تتتتت  يستتتتتتايا هحتتتتت  يستتتتتت  ترت2 ستتتتت ريت حتتتتتر ع   تتتتت يتر، ستتتتت ع ت 

   ه  ألرض2      يق م جمي"   يي"      2 

 هضتتتتتتتع     قتتتتتترخ   مرجيتتتتتتي   ختتتتتت" لستتتتتتر ني" يلينتتتتتتي جت تتتتتتطخيرإ   مستتتتتت ريي، يتتتتتت     تتتتتتم  ل تشتتتتتتتمرم أل"رتتتتتتم ي  ا"تتتتتت  لستتتتتتتر ني" 

  يتحر    جحريي 2 

 

 عدم تموٌل كل من ٌحتقر اسرائٌل؛ 626226.5. صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ

     ي  خال رت     زير   ترجيي    تمليم مم"  6202.6.5."شرا  حيفي  ي يم ا  حر " ا  يقت ي  تجرت    حتم  ج  ييي   ر ر جتتري  

  ي  سر ني"   م تي ي" ي  يحتقريت  ل   الير    حيح  " يت قتم جتخر ج يسرحيي    زي    ي  زي  ي    سلي   ثقتميي2        "ه ي    ل   

 2هح  تمجير

حريي   تمجير يريي، ج" ي  ه ل    قيم  ألستسيي م   " جل   ييقر ا 2 ي  جي   تمي   ي تالا   يتملقي جت  ييقر ايي  م يثير هي ي ت" قت"   

 تشي" حريي   تمجير      رهي هيضت     ييقر ايي2"قتشتا  قر ر ا قضتنيي  حريي   تمجير2  جحق2 "ح  "تح ث      ر  ا   طي تت"فس ي"ه 

، ٌفرض على الدولة تموٌل مسرحٌات أّلفها منحرفون، قتلة حريي   تحريض    تمجير    تط 2      يس ي"تك قت  إ قت" "يي، م  هي جل  يتحضر

 2"الشًء الصحٌح فعلأو مغتصبون2 لذلك وزٌر التعلٌم نفتالً بٌنٌت 

2 ي    غري ، ه  ه  نك   طي  يستخ ي     حريي   ف"يي إل حتق  ألطخ رسي ل   خلا حريي   تمجير يا تي ي"    لم  لسر ني"، يييهضتع   

تجت    ي يمتق    ه   ل       ي ه  تي  رم ألسجت    إ2  " يت ترمض      ي، يج ؤ   جت  ر خ ح "   لي   تم يسه؟حريي   تمجير 2 يت   طي ج يس  

، قاتل مخرب2 أٌرٌدون عرض مسرحٌة مستوحاة من يرغج   جتال  تا ه  لسر ني"    ي ي ريي؟ ملي     م يس ترم هح 2ي   ال"ترتك جت ضجا؟  

قررت اللجنة االستشارٌة  ضد الدولة؟ حقٌرةأو مغتصب؟ فلٌفعلوا ذلك2 ولكن لماذا ٌعتقدون أن مواطنً إسرائٌل علٌهم أن ٌمولوا كلماتهم ال

ها موشٌه تامام على ٌد ابن ق تلمسرحٌة ضمن السلة الثقافٌة2 هذه طعنة فً بطن عائلة تامام، التً الإسرائٌل شمل  لوزارة التربٌة والتعلٌم فً

 2"ولٌد دقة

 زير ، جم  ه  ه جحا اجيمي   يسرحيي   ضحي جت فم"،  تم  إلقر ر ي       ،   تيما   ل "ي    ز ريي ي    ي  جال  ي    "  يسقت"   

ا ر يي س   ا2 قر ر يظرر ج ض ح ه  ي"تك يش لي يا   ل "ي2 قر ر يشير ج ض ح ل     حقيقي ه ثر ي  ه  ي    قر ر  ير"يت، جشيلرت2 قر ر يرم

  ه رتت" تتيتم،  ج"ي شقيق ي شيه تتيتم،    مي  يتغي ،  ي  "تشا م  حز    رسي شخ ت  يقفت  م    يمر ي ض    تي ي"  ل"ه قر ر سيتس 2

   يسأ ي يج ه، ال تيا ج لي جت خالع جي    يستر    ييي 2       ح يث ي  ر2 ح "  ل    م   م ي  ي  ه ضتا حزجه2   مي" ي  ي"اقي حيفت

كما أنه من غٌر الواضح لماذا أولئك الذٌن  2جحريي   تمجيرح "  ال"ترت تا    شمتر ا   يض رإ   يمر مير "شط ك  م يي"ا     قي   يأ  مي ي  

ٌ ظهرون التعاطف تجاه القاتل، ٌعتقدون أن البلد الذي ٌحتقرونه ٌجب أن ٌمّولهم2 هم لٌسوا تقدمٌٌن وال متحٌحتقرون إسرائٌل، ال 2 ضرٌنذٌن 



ذلك لم ٌنتِه بعد2 هناك إحتمال أن ٌتوجه أحد هؤالء المزعجٌن الى  ً بصقوا فٌه2الشرب من البئر التهم منافقون وفاسدون2 هم ٌرٌدون 

السلٌم2 نأمل بأن  عقل، على األقل حتى اآلن، فاز الحالٌامحكمة العلٌا، من أجل إلغاء قرار وزٌر التربٌة والتعلٌم2 ال المدعً العام، وربما الى

 2"مرة أخرى هزمناالجانب القانونً لن ٌ

 

 ؛ "ٌجب عدم تموٌل اعدائنا"26226.5..صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ 

مييتتتتتتت  ط   202.6.5.. تتتتتتطي ارحتتتتتتته  تتتتتتحيفي  يتتتتتت يم ا  حر "تتتتتت ا  جتتتتتتتتري   تجتتتتتتا يفمتتتتتتتا  ر تتتتتتي  جتالي تتتتتتت   لتتتتتت    ستتتتتتؤ "  ه

 لتتتتت       تتتتتي تي يتتتتت" م"تتتتتت"ي  يرمضتتتتت     تيثيتتتتت" متتتتت    ي"تتتتتتاق   يحتلتتتتتي  تقتتتتت يم  تتتتتر ض تتملتتتتتق جتتتتت     يختتتتترجي    لتتتتت  حتتتتت  ق  رتتتتتت، 

     ا     ل     ي  سرني"   م تي ي"     نرت2

يتتتتت   يتتتتت  "  6.2.رح   ييتتتتت     تتتتتتم ستتتتتي   تتتتتطي ح تتتتت"  ليتتتتته يتنت    تتتتتع شتتتتتتق" يتتتتت    يجلتتتتت   الستتتتتا ريلي "تتتتتت   يتتتتت قت تتتتتا   

ع "فستتتتته ملستتتتتاي" ؟  تتتتتيس   ضتتتتتح2   تتتتتيس متتتتتر   ز رإ   ثقتمتتتتتي  جل يتتتتتي حيفتتتتتت2  يتتتتتتط  ي"جغتتتتت   لتتتتت     تتتتتي  ستتتتتر ني" تي يتتتتت" يستتتتترح ي  

ي تتتتت   لتتتتت     تتتتتي  ستتتتتر ني"   تتتتتم يستتتتترح  "تتتتتتب يستتتتترحيي جالرتتتتتت   يتتتتت   قتتتتتي2   تتتتتطي شتتتتتترك جخاتتتتتع  ت" يتتتتت"  ط يتتتتت      ضتتتتتح  يتتتتتت

2  متتتتت  يقتجلتتتتتي  لتلفزيتتتتت     فلستتتتتاي"  قتتتتتت" جشتتتتتتر يتتتتترق  يختتتتترج   يستتتتترحيي،  "تتتتته يتتتتترخ ج قتتتتتي جاتتتتتال تتيتتتتتتمي ي شتتتتتيه  قتتتتتت"    "تتتتت 

       رإ   قتت" تزي    ر   جيته 2

خنننننراس المسنننننرحٌة منننننن السنننننلة الثقافٌنننننة2 تجاهنننننل بٌننننننت اعضننننناء بنننننه نفتنننننالً بٌننننننت عنننننندما قنننننرر ا اممنننننن الجٌننننند منننننا قنننننهضتتتتتتما    

2 ادعنننننوا انهنننننم ٌتعننننناملون منننننع الموضنننننوت باعتبنننننارات فنٌنننننة ولنننننٌ  باعتبنننننارات قٌمٌنننننة نن، النننننذٌلجننننننة السنننننلة الثقافٌنننننة المتجملنننننو

2   قتتتتتع   تتتتت  م جت يستتتتترح2 حت يتتتتتت ت تتتتترح2  جستتتتتج    تفتتتتت ه جأقت يتتتتت"  ال   تتتتتتا   ر ييتتتتتري ري يتتتتتع  لقيتتتتتتم جتممتتتتتت"   تتتتتيس مقتتتتتا 

ي"تتتتتتا   تتتتتت  م  ليستتتتتترح2 ي  قتيتتتتتتا ري يتتتتتتع جتر يتتتتتت  " ريتتتتتتت   يستتتتتت  مييتتتتتتت  ط  رمتتتتتتض   متتتتتترض متتتتتت  غتتتتتت ر  الر   ستتتتتت ع ت   م"تتتتتتت

 "تتتتتت يتتتتتا حريتتتتتي تمجيتتتتتر  تيلتتتتتي2 ي تتتتت   تتتتت م   تتتتتت خ" جيضتتتتتتيي  يستتتتترحيي  يحظتتتتتر   فتتتتترض  لتتتتت    تتتتت  جت فمتتتتت"  تتتتتم تفمتتتتت" شتتتتتينت2 

   ف"تتتتتت"ي  متتتتت  تقتتتتت يم  تتتتتر ض متتتتت   يتتتتتت   ال يريتتتتت  "رت2   تتتتتت خ" ي تتتتت   مقتتتتتا ي تتتتت    "تتتتت يت يتتتتت  ر   حتتتتت يث  تتتتت  يستتتتترح يتتتتت   م

  رإ رسييي،   ت  تحترم  "    ير ر 2ييثلي  خت ي 2   م رسي  يلزم        يس  رسييت

 

 

 

 

 

 

 



   يالحق

   يلحق  ال " 

 דאעש עושה עבודה יפה מאוד
הקדוש ברוך הוא נתן לעולם את ארגון דאע"ש, כי כל העולם ממוקדים בו ולא יודעים מה 

 (לעשות. גוש קטיף יחזור לריבונות ישראל בקרוב מאוד. איראן מתה מפחד מישראל )יהדות

 ארצי הרב ניר בן

| 

  00.00.70  70:01  י"ח בסיון תשעה 

 

 
 קטיף גוש ,איראן ,דאעש ,ארצי בן ניר הרב :תגיות

 
 (הרב ניר בן ארצי )צילום: באדיבות תאיר נרי

 אאא

 כדי שיבקשו את מלך -כל מה שעושה בעולם כולו, בסופו של דבר  -הוא -ברוך-בורא עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש

כולה מסובכת: כלכלית,  -המשיח שיתקן את העולם! ארצות הברית רוצה לתת חלקים מארץ ישראל לפלסטינאים 

 .מדינית, תרבותית, חברתית, בעיית גזענות, שיטפונות ופעילות איתני הטבע

הוא. חבל -ברוך-זה ילך ויתגבר עד שתפסיק להפריע למדינת ישראל ותפסיק להתערב באדמת הקודש ששייכת לקדוש

גוש קטיף שלקחו, זה לא פתח לקחת עוד אדמה מארץ ישראל, ונהפוך הוא, גוש קטיף יחזור לישראל בקרוב מאוד! בורא 

 .אור קטן מאיר את כל העולם -עולם הכל יכול לעשות 

גם היא תקבל סיבוכים כלכליים, מדיניים, בעיית גזענות,  -ה גם היא להתערב ולתת חלקים מארץ ישראל צרפת רוצ

הפגנות קשות ואיתני הטבע יחגגו בצרפת בצורה קשה. כן הלאה וכן הלאה, כל מדינה וארץ שירצו להפריע למדינת 

 .ארץישראל ולקחת חלקים ממנה, בורא עולם יסבך ויעלים אותה מעל פני כדור ה

הוא. בורא עולם מחריב ארצות ובורא -ברוך-הוא ואף אחד לא ניצח את הקדוש-ברוך-אף אחד לא יכול לנצח את הקדוש

ארצות. אין לו בעיה להביא רעידת אדמה ולבלוע מדינה עם מיליארד אנשים, בשנייה אחת הוא עושה את זה. אז שיזהרו 

 .כי היא מקור החיים והברכה של כל העולם ארץ הקודש, –כל המדינות מלהתעסק עם מדינת ישראל 

 עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים •

http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%A8%D7%91+%D7%A0%D7%99%D7%A8+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%A8%D7%91+%D7%A0%D7%99%D7%A8+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%93%D7%90%D7%A2%D7%A9
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%93%D7%90%D7%A2%D7%A9
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%92%D7%95%D7%A9+%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A3
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%92%D7%95%D7%A9+%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A3
http://www.kikar.co.il/172508.html
http://www.kikar.co.il/172508.html
http://www.kikar.co.il/172508.html
http://www.kikar.co.il/172508.html
https://www.facebook.com/kikarashabat


יימשך, עד שבורא עולם יכניס במוחם של חברי  -העליות, הירידות והטלטלות שמאלה וימינה  -כל מה שקורה בממשלה 

עכשיו! לא הימין ולא השמאל  -סת, אנשי הרוח ואנשי הדת, שצריך לזעוק לבורא עולם שימליך את מלך המשיח הכנ

 .יכולים להקים ממשלה, אבל העם בחר בימין

אריק שרון היה ראש הממשלה האחרון שהיה לו כוח לקבוע מה יהיה במדינת ישראל. כל ראשי הממשלה אחריו, 

המפלגות קובעות. ממשלת ישראל לא לפחד מאף מדינה וארץ, לא לדבר איתם בסתר,  -מתנדנדים ולא קובעים כלום 

לדבר איתם בגלוי. ממשלת ישראל צריכה לשמור על הנערים והנערות מסמים, שתייה חריפה, הימורים והתבוללות. 

 .בלילה המוח של האדם לא מתפקד, היצר הרע משתלט ודוחף אותו לעשות דברים רעים 00:00אחרי 

ענן אש שעוטף את כל מדינת ישראל וַעם ישראל היהודים, להגנה ושמירה. חייבים לקיים את המשפט 'ונשמרתם יש 

מאוד לנפשותיכם'. בורא עולם אומר 'תשתדל לשמור על עצמך ואני מלמעלה אשמור עליך'. אדם לא ייקח סיכון, כי בסיכון 

 .יש סכנה

ין אבטלה, יש רק חוסר רצון לעבוד. הפרסום על האבטלה בא הכלכלה של ישראל טובה מאוד, מתפרנסים בכבוד וא

מאנשים שלא רוצים לעבוד. יש עבודה לכולם, סתם מתלוננים. ישראל היא היחידה בעולם ששומרת על הכלכלה הטובה 

 .ביותר. כל העולם מסובכים בכלכלה

לישראל, להיות ערני -הגנה-ל. צבאאסור לעשות! יש לדבר עם משרדי הממשלה וכך פותרים הכ -הפגנות במדינת ישראל 

ממטולה עד אילת, כי ברצועת עזה מתכננים תוכניות רעות להפתיע את מדינת ישראל. במזרח ירושלים יש דאע"ש 

 .וחמאס, יש קנוניה של אנשים שמשכנעים מסתננים מרמאללה וירדן, בלי תעודות זהות, להכין פיגועים

לישראל פוצץ, עשו פיצולים לכל -הגנה-מהמנהרות שצבא 20%-ולחפור. ב ברצועת עזה ממשיכים לחפור מנהרות, לחפור

מנהרה, שלושה לימין ושלושה לשמאל. אבו מאזן כאילו אוהב שלום ורודף שלום, הכל זיוף, הכל שקר וכזב. 

הפלסטינאים, החמאס והג'יהאד ראו שלא הולך להם בכוח ולא מצליחים, החליטו להשתמש עם 'כוח הנחש' בשקט, 

שקר וכזב. אם חס ושלום, יתנו להם חלקים מארץ ישראל, הם יעשו פי מיליון ממה שעשו בצוק  –לו הם אוהבים שלום כאי

 .איתן

סוריה אין לה תקנה, אף אחד לא יכול לעזור. סוריה זה אותיות 'הרס', תיהרס מיום ליום עד שתימחק. דאע"ש עושה 

ע"ש, כי כל העולם ממוקדים בו ולא יודעים מה לעשות. למה לא הוא נתן לעולם את דא-ברוך-עבודה יפה מאוד, הקדוש

יוצא טוב,  -יודעים מה לעשות? כי יש בדאע"ש את כל סוגי בני האדם והדתות מהעולם כולו. הפלא הגדול הוא שמהרע 

יוצא הטוב! דאע"ש מחזירים את העולם בתשובה בדרך שלהם. הם הולכים ממקום למקום  -שמהטומאה הקשה ביותר 

 .צוחקים על כולם, לא יודעים מי נגד מיו

נסראללה וחיזבאללה נהרסים מיום ליום, נהרגים להם אלפים והתחמושת מתרוקנת. נסראללה יוצא מידי פעם מהמקלט 

כדי להראות שהוא חי. תורכיה מוקפת בדאע"ש וארדואן מפחד שיהרגו אותו. דאע"ש הולכים ומתחזקים לשלוט 

קרוב, התקשורת תפעל להוציא החוצה את כל התסבוכות והבעיות הקשות ומצרים תעלה בתורכיה. במצרים עוד מעט ב

 !מהפכה –בלהבות 

ירדן מחכה כמו ילדה טובה ל'פרוסת עוגת יומולדת'. לא תזכה לרגע הזה. המלך רוצה חלקים מארץ ישראל כדי לשים את 

גינה על המלך. בכפרים הערביים בישראל יש הפליטים. הפליטים יאכלו אותו ואת ירדן בעודם חיים, למרות שישראל מ

 .הרבה תחמושת, קשה לעלות עליהם כי הם אזרחי ישראל ויש להם תנועה חופשית

איראן עושה צחוק מארצות הברית ועושה מה שרוצה. היא תפסה את החולשה של ארצות הברית, וכל פעם מאיימת 

ת מפחדת שאיראן תלך על רוסיה, כי אז יאבדו את ומפחידה את העולם שהיא מקבלת תחמושת מרוסיה. ארצות הברי

זאת האמת! יש הרבה  -השליטה במזרח התיכון, לא אכפת להם מישראל. באיראן מתים מפחד מישראל, זה לא הזוי 

 -יהודים שעובדים במפעלי האטום שם. כל ראשי הנפץ הגרעיניים בעולם, ויש אלפים, וכל המפעלים שמייצרים אטום 

 !ם, בכל העולםהכל בידי יהודי

שיטפונות, רעידות אדמה, אש, שלג, חום וקור, סערות ורוחות קשות, ימשיכו להתגבר ולהתגבר ולהתגבר. כל אנשי 

 .מטפל בהם בורא עולם בדרך שלו -הצווארון הלבן והשחור מתגלים. הקטנים והלא מפורסמים 

כל מובן? לא תאמינו בי? תאמינו בי בבקשה, בורא עולם אומר לעם ישראל: 'תראו מה אני עושה בעולם, ואתם מה? ה

 !?בזמן הקרוב תאמינו בי! אז למה לא מהבחירה החופשית -אם לא עכשיו 



בורא עולם מזכך את מדינת ישראל ואת העולם כולו, פותח פתח להמלכת מלך המשיח! בורא עולם עושה את כל מה 

הוא מכניס במוחם של ממשלת -ברוך-את העולם. הקדוששקורה בעולם, כדי שיאמינו בו ויבינו שיש כוח עליון שמנהל 

  .ישראל, גדולי התורה ואנשי הרוח, שצריך לזעוק לבורא עולם, שצריך משיח כדי לגאול את העולם

בני אדם לא יכולים לתפקד עוד, כי הם מחזיקים בחומר והכל מסובך. בעולם החומר לא רואים מה יש מאחורי הקיר. 

עלה ואז יודעים איך לנהל את העולם. לוויינים של חיל האוויר זו דוגמא של עולם הרוח שרואים רואים מלמ -בעולם הרוח 

מלמעלה. כוחו של משיח זה עולם הרוח! לנהל את העולם, לפרק את הרוע בעולם ויחד עם זה לבנות עולם חדש של 

 !אהבת חינם ושלום, ללא מוות וחיים לעולמי עולמים
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