
צאצאי  -פגנה בשבדיה נגד ישראל: "היהודים ה

 הקופים והחזירים"
פלסטיני. -חוקרת הפגנה אנטישמית של ארגון פרו משטרת העיר הלסינגבורג

אחד מהם נמחק  -הארגון הזה הפיץ באחרונה סרטונים ופוסטים אנטישמיים 
 בעקבות פניות לפייסבוק

 11:45,  08.08.17  פורסם:איתמר אייכנר

 

 פתאום הרגשתי חבטה בראש
שהותקף אתמול בברוטליות בידי ערבי  50יהושע אבוטבול, יהודי כבן 

 .על רגעי התקיפה הקשים 7בעיר העתיקה, מספר לערוץ 
 14:49 07/08/17 ט"ו באב תשע"ז , אלירן אהרון

 תוףשי

די  -נשארים בנתיב האבות "
 "להריסות

שכונת נתיב האבות עלו הבוקר )ראשון( לירושלים להפגין מול תושבי 
 .ישיבת הממשלה השבועית בדרישה למצוא פתרון שימנע את ההרס

 09:33 06/08/17 י"ד באב תשע"ז , חזקי ברוך

 שיתוף

הפרקליטות הצבאית לא תדרוש עונש 
 מוות

למרות התמיכה של נתניהו בהטלת עונש מוות על המחבל שביצע 
את הפיגוע, הפצ"ר לא יבקש להטיל עליו עונש מוות בטענה כי "זו 

 ."המדיניות
 10:39 04/08/17 י"ב באב תשע"ז , עדו בן פורת

https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx
https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx
https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx


 רבים התפרעו ביפוע
עשרות ערבים השליכו אבנים על שוטרים, ניפצו חלונות ראווה והציתו 

 .פחי אשפה. המשטרה עצרה שניים מהמתפרעים
 22:37 03/08/17 י"א באב תשע"ז , 7ערוץ 

 שיתוף

רשות המים: צפויה שנת בצורת שישית 
 , נערכים להקצאות2019-ברציפות ב

 אם השנה הבאה אכן תהיה שחונה, קיים חשש שיתעוררו בעיות בהזרמת מים לבתים

 

 "התגשמות הנבואה שועלים הלכו בו"
חוקר שעלה להר הבית, תיעד במצלמתו נערים משחקים כדורגל 

שועלים  -מקדש. הרב רבינוביץ: "זו התגשמות הנבואה במקום ה
 ."הלכו בו

 

 "עימותים מול נשות הכותל: "מסרבות להיכנס למכלאה
סירבו נשות הכותל להיכנס למתחם הנפרד  -למרות הנחייתו המפורשת של היועמ"ש 

שהוקצה עבורן לתפילה החודשית, ובמקום עימותים בין קבוצת הנשים למתפללים 
רשת ומתפללות המתנגדים להן. נשות הכותל: "זכותנו להתפלל כמו כולן". הקרן למו

 הכותל: נבחן הוצאת צווי הרחקה נגד פעילים משני הצדדים
 

לראשונה: עיריית ירושלים מכירה 
 בלהט"ב

ראש העיר משה ליאון חתם על הסכם קואליציוני עם סיעת מרצ, ובו 
 הכרה ראשונה של העירייה בקהילת הלהט"ב בעיר

https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx
https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx
https://www.inn.co.il/More/Staff.aspx


נפצעו, הרופאים  9 -פיגוע ירי בצומת עפרה 

 נאבקים על חיי פצועה
מצלמות האבטחה מראות את הירי שבוצע מרכב חולף לעבר 

היריון שנורתה החשודים נמלטו. בין הנפגעים: אישה ב -טרמפיאדה 

 תיעוד• בבטן התחתונה ובן זוגה. התינוק יולד בביה"ח 

 

 והם נהיים עניים יותר -מיליון עניים בישראל  1.8
מספר הילדים העניים ירד, שיעור הקשישים שמתחת לקו העוני דווקא גדל: דו"ח 
העוני של הביטוח הלאומי העלה כי אף שנמשכת מגמת הירידה במספר העניים, 

 OECD-דיין אחרונה בסולם העוני של מדינות הישראל ע
 

 90אסון בכביש 

שושי, יריב וששת הילדים נספו 
 בתאונה הקשה

בני משפחת עטר מהיישוב פסגות נספו בתאונת הדרכים הקשה ליד 
 ים המלח. יריב, שושי וילדיהם היו בדרך לטיול משפחתי

 


