
 בס"ד

 של המלך היי מתפוצץ בקול רעש גדולהבלוף  –האמת נחשפת 

, כשהוא מספר שהוא צאצא של המלך היי""הגיע לארץ אדם שהציג עצמו בתור  "וכזכור לכולנו, בחורף תשע

מדינה באפריקה השוכנת ליד חוף ), והוא מלך במדינת טוגו יק היהדותחעשרת השבטים, ורוצה לשוב ל

 ,השנהב(

הביא  "ובשלהי שבט התשעואל עשור, המומחה בנושא עשרת השבטים, המלך היי התקשר עם הרב דני

שזה )ל להרוג בני אדם? את המלך האם הינך יכו שאל "חגרה קנייבסקי, "חלבית הגר את המלך הייעשור 

, והלה השיב שהוא יכול להרוג, וכי יש לו צבא וחיילים, ואף התנאי בכדי לברך ברוך שחלק מכבודו לבשר ודם(

 הציג תעודה שהוא מלך.

 ."ברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם"ובירך בשם ומלכות  , לבש את החליפה והמגבעת,קם מכסאו "חגרה

אדר , ואף הובאו בהרחבה בגליון קול ברמה בכלי התקשורת בשעתוומוסרטים ופורסמו הדברים מתועדים 

 זילברשטיין. "יבשם הגר, "ותשע

 

כזה מלך באפריקה בשם היי שהוא יכול להרוג? לאחר המעשה, קמו כמה כלי תקשורת ובדקו האמנם יש 

 לא היה ולא נברא.הבל, והגיעו למסקנא שהכל 

 אמנם הרב עשור הצדיק את הדברים ותמך בגירסת המלך היי.

בראיון לקו  - בצעד מעורר התפעלות של מודה על האמת() - "ו יוצא הרב עשוראלא שכעת בשלהי קיץ תשע

שקרן, עשור מפרט ומתחזה נוכל קול הגאולה, ובו מספר בפרוטרוט כי הוא הוטעה על ידי המלך היי, וכי היי הוא 

גלו בגירסתו של היי, וכי כל החוקרים שחוקרים את אפריקה לא שמעו מעודם על מלך כזה, שקרים רבים שהת

בשנה זו הוא כינס את  הוא גר עימה בדירת מרתף, בעוד היי מספר כי 2005ואף אשתו של היי העידה כי בשנת 

עוד מציין עשור כי פרופסור גדול שחקר את תולדות טוגו במאות שנים האחרונות מביא  ,כל מלכי אפריקה...

עוד מציין עשור כי גורמי מלכי אפריקה לפי סדר השושלת שלהם, והיי אינו מוזכר שם כלל,  17בספרו את כל 

ובר בהבלים והאיש אינו מלך ואינו כלום, הביטחון במדינת ישראל שעוסקים בנושא אפריקה אמרו אף הם כי מד

 גדולה,  והכל הזיה אחת

רצונו להימשח למלך במעין השילוח בירושלים, עשור מציין כי הוא  עשור מספר כי היי בעצמו סיפר לו כי

 ,"שרואה בהיי שאיפות משיחיות כמו אותו האיש ימ

 דבריו, זביו של היי, וסתירות חוזרות בבמשך שעה ארוכה מגולל עשור את כל שקריו וכ

 בירך ברכה לבטלה, כי הוא רומה והוטעה על ידי המלך היי  המתחזה, "חכי לדאבון לב הגרעשור מציין, 

 

 0795623955: בקו מספרלשמוע את כל שיחתו של עשור ניתן 

 

 :כמה קטעי הקלטה קצרים מתוך ההקלטה הארוכהכאן כמו כן הבאנו 

 .הגעתי למסקנא שמדובר בשרלטן ונוכל 1הקלטה מס' 

 אותו האיש שרצה להיות משיח ומלך. הוא כמו 2הקלטה מס' 

 .ן כזה מלך באפריקהאנשי מערכת הביטחון אמרו שמדובר בהבלים וכי אי 3הקלטה מס' 

הגר''ח קניבסקי בירך ברכה לבטלה כי הוא רומה על ידי היי, אשתו של הייי סיפרה כי היא  4הקלטה מס' 

 .גרה עימו במרתף באותה שנה שהוא מספר שהיה מלך באפריקה
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