
 -דורון הרמן: סיכום בריסל עד כאן- עשרות נפגעים בפיגוע התאבדות בנמל התעופה. מקום הפיגוע - 9:44 ,22/03/16
עמדת אמריקן איירליינס. שיבושים קשין בטיסות. משרד חוץ בודק מעורבות ישראל
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 9:44 ,22/03/16
.דורון הרמן: דובר רש"ת :  לעדכונכם ... יצא נוטטאם ששדה התעופה בבריסל נסגר להמראות ונחיתות - 9:54 ,22/03/16
 טיסה אחת מישראל שהייתה אמורה לנחות בבריסל מופנת לשדה חליפי. הטיסה הראשונה שהייתה אמורה לנחות
.בישראל מתוכננת לשעה 15:00 אם יהיו עדכונים  נעדכן
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 10:32 ,22/03/16
דורון הרמן: המטרו בבריסל - 10:32 ,22/03/16
 Belgian broadcaster RTBF cites hospital source saying up to 10 dead, 30 wounded :דורון הרמן - 10:32 ,22/03/16
after Brussels explosions
דורון הרמן: תיעוד מהמטרו - 10:38 ,22/03/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 10:38 ,22/03/16
 דורון הרמן: אלון בן דוד: המחבל שנעצר בשבוע שעבר, סיפק מידע על כוונת מחבלים לבצע פיגוע - 10:39 ,22/03/16
גדול. מחדל
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 10:53 ,22/03/16
http://twitter.com/zhuyida/status/712197455694143488/video/1 :דורון הרמן - 10:55 ,22/03/16
דורון הרמן: וידאו מהרכבת - 10:55 ,22/03/16
דורון הרמן: וידאו טוב - 10:55 ,22/03/16
דורון הרמן: חופר זה - 23:26 ,22/03/16
אפי: הרג אותי - 23:26 ,22/03/16
דורון הרמן: אחי יש לו מופע של  שעתיים - 23:27 ,22/03/16
דורון הרמן: חושב אנחנו בית אבות - 23:27 ,22/03/16
אפי: חחח.פירק אותי - 23:27 ,22/03/16
דורון הרמן: נסיון - 13:40 ,23/03/16
דורון הרמן: הצהרה מדינית של רהמ ב1830 - 16:21 ,23/03/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 11:02 ,24/03/16
אפי: חזק - 11:30 ,24/03/16
דורון הרמן: פעילים חדשים בשוברים שתיקה - 14:49 ,24/03/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 14:49 ,24/03/16
: דורון הרמן: שימו לב - 16:31 ,24/03/16
חיילים סורים בחלק מן העתיקות בתדמור לאחר כניסה לעיר ותחילת מבוסת דאעש. חייליו של אסד במסר לדאעש : זהו
תחילת הסוף שלכם אנו באים לשחוט אתכם בבירתכם א-רקה
דורון הרמן: הודעה - 20:18 ,24/03/16

:רה״מ בנימין נתניהו

 המועצה לזכויות אדם של האו״ם הפכה לקרקס אנטי ישראלי, תוקפת את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון
 .ומתעלמת מההפרות הבוטות באיראן, סוריה וצפון קוריאה
 האבסורד הוא שבמקום לעסוק בפיגועי הטרור של הפלסטינים והפיגועים של דאעש באירופה, היא מחליטה לגנות את
 .ישראל
.ישראל קוראת לממשלות האחראיות שלא לכבד את החלטות המועצה שמפלות את ישראל
 דורון הרמן: בצעד תמוה בלגיה הורידה את רמת הכוננות שלה - כך לפי ציטוטים בתקשורת הבלגית - 20:27 ,24/03/16
מפי שר הפנים

  BELGIUM LOWERS SECURITY ALERT LEVEL -MEDIA QUOTES INTERIOR MINISTER
,דורון הרמן: הקומיקאי גארי שנדלינג שכיכב בסדרת הקאלט ״המופע של לארי סנדרס״, הלך לעולמו - 22:40 ,24/03/16
בן 66
.דורון הרמן: דיווח ראשוני: טורקיה דארבקיר פיצוץ מכונית תופת כוחות הצלה גדולים בדרכם לזירה - 22:58 ,24/03/16
דורון הרמן: דובר רש"ת: דיווח ראשוני מטוס פרטי ישראלי שאבד איתו הקשר - 13:45 ,25/03/16
מגדל חיפה יידע שהמטוס המריא מחיפה  לפני כרבע שעה
אבד קשר באזור צלמון. המשך דוברות משרד התחבורה חוקר ראשי
 :דורון הרמן: התייחסות השר בנט לתקרית בחברון (עלה כפוסט בפייסבוק) - 14:18 ,25/03/16



?״מישהו שמע את החייל
**
 .כל הנהגת המדינה מיהרה להתנפל על החייל שירה במחבל
 .חבר כנסת אחד הגדיל לומר שהמחבל היה ״כפות״
?הייתם שם? הבנתם את החשיבה שלו? את השיקולים
 ?אולי היה חשש שהוא ממולכד? שהוא יתפוצץ על החיילים והאזרחים
?שאלתם את החייל לפני שחרצתם את דינו
?לו המחבל אכן היה ממולכד, החייל היה נחשב גיבור לאומי; מישהו מכם במקומו יכול היה לדעת מה המצב באמת
**
?איזה סיכוי יש למשפט הוגן לאחר שראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ״ל וכלי התקשורת כבר הוקיעו אותו
**
 המתקפות על חייל שמגן על כל אחד מאיתנו, ועוד בטרם תחקיר, פוגעות בצבא, פוגעות במעמדה של ישראל ומזיקות
 .לסיכול הפיגועים הבאים
**
 תקשורת ופוליטיקאים לא יכולים להיות בית המשפט והתליין של חייל, ואני מצפה מהצבא שיעשה את התחקיר באופן
.מקצועי, ללא השפעה זרה
**
 .לצה״ל יש ערכי לחימה ומוסר לחימה ברורים
 .כולנו גדלנו והתחנכנו עליהם, ועלינו לקיימם בפועל
  .אם (ורק אם) יתברר שהחייל לא עמד בהם, הוא יתן את הדין, אך על פי החלטת הרשויות המוסמכות לכך בלבד
**
 .זהו זמן לאחריות ולא להתלהמות, למחשבה ולא לשליפה
.לצערי מסתבר שאת קור הרוח והשליטה העצמית שאנחנו דורשים מחיילים בזירת פיגוע, איננו מקיימים בעצמנו״
דורון הרמן: תגיד לבסרגליק שיביא לי ראיון בלעדי עם החייל אחי - 15:07 ,25/03/16
?אפי: זה בסרגליק?לא אילן כץ - 15:10 ,25/03/16
דורון הרמן: גם וגם - 15:29 ,25/03/16
דורון הרמן: נראה לי - 15:29 ,25/03/16
אפי: אבדוק - 15:41 ,25/03/16
דורון הרמן: אחי אני אצל ארזיקו - 15:42 ,25/03/16
דורון הרמן: אם בא לך מיץ תפוחים - 15:42 ,25/03/16
אפי: אני הולך לישון שעה.הבנות בחופש.פרקו אותי מהבוקר - 15:42 ,25/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 15:43 ,25/03/16
אפי: שלושתן עלי - 15:43 ,25/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 15:43 ,25/03/16
...אפי: עו"ד שנמצא בתוכנית האח הגדול מדבר עלי - 15:43 ,25/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 15:43 ,25/03/16
<אפי: <המדיה לא נכללה - 15:43 ,25/03/16
דורון הרמן: אחי עשית מהפכה - 15:44 ,25/03/16
אפי: חחח.לא יודע מי זה בכלל.לא רואה את התוכנית הזאת - 15:45 ,25/03/16
דורון הרמן: אחי הפכת את המדינה אחי - 15:47 ,25/03/16
.אפי: יאללה.חפיף - 15:48 ,25/03/16
אפי: איגוד מקצועי - 15:48 ,25/03/16
 דורון הרמן: פיצוץ נשמע בבריסל במהלך פעילות של המשטרה בשכונה שממנה יצאו האחים - 16:04 ,25/03/16
אל-בקראווי. בבדיקה במה מדובר
אפי: בסרגליק תיכף ידבר איתך - 16:22 ,25/03/16
אפי: אומר שיש איסור פירסום - 16:22 ,25/03/16
דורון הרמן: תודב גבר - 16:29 ,25/03/16
?דורון הרמן: אתה בא בשני - 16:29 ,25/03/16
?דורון הרמן: סניור - 16:29 ,25/03/16
אפי: כן - 16:29 ,25/03/16
 דורון הרמן: אן בי סי : האמרירניםנ הצליחו לחסל את מי שנחשב מספר 2 בדאעש, חאג׳י אימאם - 17:26 ,25/03/16



.(כינוי) שהיה סגנו של בגדאדי ו״אמיר״ מוסול
דורון הרמן: לפי הדיווחים הנל חוסל בתקיפה מו האוויר בסוריה - 17:26 ,25/03/16
דורון הרמן: דובר צבא סוריה : הושלם כיבוש תדמור מידי דאעש - 10:06 ,27/03/16
: דורון הרמן: הטלויזיה הסורית חוגגת את כיבוש תדמור - 10:06 ,27/03/16
 דורון הרמן: פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע - 10:57 ,27/03/16
 כתב אישום נגד 6 נאשמים בפרשת נמל אשדוד - אלון חסן, לשעבר יו"ר ועד העובדים בנמל; שוקי סגיס, מנכ"ל הנמל
 לשעבר; דוד חסן, אורי בלטר, יניב בלטר וכן חברת "דנה לוגיסטיקה". כתב האישום הינו ציון דרך חשוב בכל הקשור
 לפעולתם המתואמת של גופי האכיפה לביעור נגע השחיתות שפשה בחברת נמל אשדוד, ובמסר הטמון בכך לסטנדרט
.ההתנהגות המצופה מעובדי חברות ממשלתיות ועובדי ציבור באשר הם
,דורון הרמן: שלום רב - 11:30 ,27/03/16
 להלן תגובת פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) להרשעת הנאשמים תופיק דלו, פואד אבו מאנה וטלאל אבו מאנה
:במעורבותם ברצח גבריאל קדיס ז"ל
 עוה"ד ענת בן זאב ומיטב דגן מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מסרו בתום הדיון: "ביהמ"ש הרשיע את הנאשמים
 במעורבותם ברצח גבריאל קדיס ז"ל. המנוח נרצח בסיומה של תהלוכת חג המולד בשנת 2012 ביפו. הנאשמים ניצלו
 באופן ציני את האירוע החגיגי של הקהילה הנוצרית, כשהדוקר מחופש לסנטה קלאוס, על מנת לרצוח את מנהיג
 הקהילה, שכל חטאו היה פעילות למען הקהילה עצמה. ההרשעה היום מלמדת כי גם כאשר נאשמים פועלים בתחכום
רב ובמסווה, רשויות החקירה והתביעה פועלות בנחישות ומביאות להעמדתם לדין
 דורון הרמן: דובר רש"ת: אנא הודעתכם הדחופה לציבור הטסים . הטיסות הבינלאומיות שאמורות - 12:18 ,27/03/16
 לצאת מטרמינל 1 הועברו לטרמינל 3. אנו קוראים לציבור הטסים מטרמינל 1 להקדים את הגעתם לטרמינל 3. השינוי
.צפוי עד חצות. אנא התעדכנו בחברות התעופה. אין שינוי בטיסות הפנים ארציות
דורון הרמן: דרמה בבגץ עתירה התקבלה - למדינה שנה להגיב - 17:42 ,27/03/16
דורון הרמן: מתווה הגז - 17:43 ,27/03/16
דורון הרמן: נפסל - 17:43 ,27/03/16
דורון הרמן: דרמה - 17:43 ,27/03/16
 דורון הרמן: רובינשטיין: מכלול ההיבטים הטעונים הסדרה, בהצטברותם, מחייבים חקיקה ראשית - 17:44 ,27/03/16
ולא החלטת ממשלה
:דורון הרמן: שר האנרגיה, ד״ר יובל שטייניץ - 18:11 ,27/03/16

 מדובר בהחלטה אומללה. החלטה שהשלכותיה השליליות על פיתוח משק הגז, על הביטחון האנרגטי, על כלכלת
 .ישראל, ועל אובדן ההכנסות למדינת ישראל ואזרחיה, עלולות להיות קשות ביותר- ואולי אף בלתי הפיכות

 לאחר שנים של עיכובים, גיבשתי עם כניסתי לתפקיד את מתווה הגז למען אזרחי ישראל. העובדה ששישה חודשים
 לאחר אישור המתווה בממשלה בכנסת, ומספר שבועות לאחר התנעת התהליך לפיתוח לוויתן- בית המשפט העליון
 .מחליט להחזיר אותנו לאחור, היא בעיני בלתי סבירה

 עם כל הכבוד לבית המשפט העליון, לעניות דעתי התערבות מסוג זה בהחלטות הממשלה והכנסת לא הייתה
 .מתרחשת בדמוקרטיות מערביות אחרות במצב דומה
 :חשוב להדגיש, שההחלטה מחייבת את מדינת ישראל להעניק לנובל אנרג׳י ״מתנה״ אותה סירבנו לתת לה בעבר
 .שהכנסת תתחייב לנושא היציבות
 .למרות זאת, כולי תקווה שתמצא עדיין הדרך להציל את אוצרות הגז הטבעי שהתגלו למען מדינת ישראל ואזרחיה
.בימים הקרובים נצטרך לשקול את המשך דרכנו ופעולתנו בנושא
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 18:49 ,27/03/16

דורון הרמן: נשלח בטעות - 18:50 ,27/03/16��
:דורון הרמן: דוברות המשטרה (אח"מ) - 15:10 ,28/03/16
 יחידה ארצית של משטרת ישראל עכבה הבוקר  לחקירה 5 חשודים, בתום חקירה סמויה שניהלה בחודשים האחרונים
 בחברה הממשלתית – פארק אריאל שרון, בחשד לעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על
 .חוק שמירת הניקיון בהיקף של מיליוני שקלים

 ,עפ"י החשד, עובד ציבור בכיר בפארק אריאל שרון ועובד ציבור נוסף האחראי על פיקוח מטעם משרד הגנת הסביבה
 ביחד עם שלושה קבלנים, שלשלו לכיסם סכומי כסף באמצעות מכרז שנועד לשיקום הפארק, כשבפועל הטמינו בו
 .פסולת בניין בניגוד לחוק, במקום השיקום הדרוש



 מדובר במכרז בהיקף של מיליוני שקלים, במסגרתו נדרשו המעורבים לשקם ולתחזק את הפארק, ע"י בניית סוללה
 תומכת סביב ההר באמצעות חומרי בניין גרוסים , אולם הטמינו בו פסולת בניין, ללא תהליך מיון , גריסה והטמנה
 .כנדרש בחוק, ובניגוד לדרישות המכרז

החקירה עברה היום לשלב הגלוי , בתום איסוף חומרים וראיות נדרשות וצפויים מעצרים וזימון נחקרים נוספים
דורון הרמן: חוק ההשעיה עבר בקריאה ראשונה - 22:53 ,28/03/16
 Cyprus state TV says hijacker 'just wants to deliver a message to his ex-wife who's :דורון הרמן - 10:55 ,29/03/16
Cypriot'.
דורון הרמן: חטף מטוס כדי להרשים את האקסיט - 10:56 ,29/03/16
דורון הרמן: זה עוד לא היה לנו - 10:56 ,29/03/16
:דורון הרמן: דוברות המשטרה (מחוז תל אביב ואגף התנועה) - 12:18 ,29/03/16

 במסגרת פעילות סמויה של משטרת ישראל כלפי חשוד אשר היה מעביר קטנועים ואופנועים "טסט" שנתי במכון רישוי
.בתל אביב, בשיתוף בוחני המכון, ללא בדיקת הכלי אלא באמצעות הצגת הרשיון בלבד וזאת תמורת כסף

 הבוקר פשטו חוקרים ובלשים על מכון הרישוי וזאת לאחר ביצוע מספר ביומים של העברת "טסטים" לדו גלגלי בלתי
.תקינים, ללא הבאתם למכון כאשר בכל המקרים התקבל אישור שעברו את המבחן בהצלחה
 .ארבעה חשודים נעצרו ושניים עוכבו לחקירה

 משטרת ישראל רואה בחומרה מכון האמור לאשר את תקינותם של הכלים ולמנוע עלייתם לכביש ולסכן את שלום
.ציבור משתמשי הדרך, בשל בצע כסף

.נוכח התנהלות זו, נבחנת האפשרות לסגור את המכון בצו מנהלי ל - 30 יום
דורון הרמן: החייל עצור עד חמישי - 19:04 ,29/03/16
דורון הרמן: כך קבע השופט - 19:04 ,29/03/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 22:18 ,29/03/16
דורון הרמן: בן ערובה עשה סלפי עם המחבל עם הלב שבור - 22:19 ,29/03/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 22:49 ,29/03/16
דורון הרמן: פוסט ישן - 22:52 ,29/03/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 8:57 ,30/03/16
דורון הרמן: מגדת עתידוד - 9:01 ,30/03/16
 דורון הרמן: בשורה לשוטרים ולסוהרים החל מחודש מרץ: עלייה משמעותית בגובה ממוצע של - 15:13 ,30/03/16
 .כ-1500 ש״ח בשכר שוטרי השטח במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר

 
 השר ארדן: ״מאז כניסתי לתפקיד פעלתי, ביחד עם המפכ"ל ונציבת שב"ס, לשיפור תנאי השכר של שוטרי וסוהרי
 משטרת ישראל, ואני שמח שהחל מהחודש הם יקבלו את התוספת שהם כה ראויים לה. אני קורא לצעירות ולצעירים
 להצטרף לשורות המשטרה שזקוקה כעת לשוטרים נוספים ליישום הרפורמות החשובות שאני מוביל למען ביטחון
 אזרחי ישראל.׳׳

 מודל השכר החדש במשטרה ובשב"ס, יביא לעלייה של כ-1500 ₪ (30-50 אחוז ) בממוצע בשכרם החודשי של שוטרים
 וסוהרים בתפקידי הליבה בארגונים כגון: סיירים, בלשים, חוקרים וסוהרי ביטחון. התוספת לשכר תיכנס לתוקף החל
.ממשכורת חודש מרץ שתשולם ב-1.4.2016

 
 שוטרי השטח בארגון חולקו לשמונה קבוצות לפי התעדוף הארגוני של המשטרה ושב׳׳ס, וכל קבוצה קיבלה העלאה
.בהתאם לקרבתה לליבת עיסוק הארגון, תפקידי שטח והמקצועיות הנדרשת
:דורון הרמן: דוברות המשטרה - 18:17 ,30/03/16

 במענה לפניות אנו מאשרים שבאישור היועץ המשפטי לממשלה נפתחה בדיקה בעניינים הקשורים להתנהלותו של
 יו״ר האופוזיציה בפריימריז האחרונים במפלגת העבודה. בשלב זה לא הורה היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה
.נגד יו״ר האופוזיציה



ורד ויניקוב
 דורון הרמן: ציון קינן הודיע היום כי יסיים בעוד חצי שנה את תפקידו כמנכ"ל בנק הפועלים אחרי 38 - 14:01 ,31/03/16
שנים בבנק, מתוכן 7שנים כמנכ"ל
?אפי: מה הסיבה לפרישה הפתאומית - 14:29 ,31/03/16
דורון הרמן: הודעה לעיתונות - 19:27 ,31/03/16

 .ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם אביו של החייל מהאירוע בחברון, זאת לבקשת משפחת החייל
                  
ראש הממשלה אמר לאביו של החייל: "שמעתי את הדברים שאמרת וכאבא לחייל אני מבין את המצוקה שאתם מצויים
 בה. החיילים שלנו עומדים בחודשים האחרונים, באומץ לב ובנחישות מול התקפות טרור ומול מרצחים שבאים להרוג
 אותם. הם נדרשים לקבל החלטות בזמן אמת, בתנאי שטח, בלחץ ובאי וודאות. זו מציאות לא פשוטה ואני בטוח
."שהבדיקה מתחשבת במכלול הנסיבות הללו. אני משוכנע שהיא תהיה מקצועית והוגנת כלפי הבן שלך

 .אני סומך על צה"ל, על הרמטכ"ל ועל הבדיקה ב-100% ואני חושב שגם אתה צריך לסמוך על המפקדים ועל הבדיקה"
 עם ישראל חייב להישאר מלוכד ומאוחד סביב הצבא משום שיש לנו רק צבא אחד ויש לנו עוד הרבה מבחנים גדולים
 ,לפנינו. רציתי לומר לך את זה מלב אל לב. את כל מה שיש לכם להציג – תעשו במסגרת הבדיקה - היא אמיתית
 מקצועית והוגנת. אני מבקש ממך להבין את זה, שלא תחשוב לרגע שלא יתנו את הבדיקה האובייקטיבית וההגונה
."ביותר לבן שלך. אני מבקש שתעביר את זה לכל המשפחה

תקשורת ראש הממשלה
דורון הרמן: החלטה לשחרר למעצר בבסיס - 20:10 ,31/03/16
 דורון הרמן:  השופט סאל שור: לא ניתן ללמוד מהעדויות כי אכן נשלל החשד למטען על גופו של - 21:43 ,31/03/16
המחבל
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 11:21 ,03/04/16
דורון הרמן: ארדן מגיב על עיתון הארץ - 11:21 ,03/04/16
דורון הרמן: דיווח ראשוני על בחורה שדקרה אשה ברחוב המלאכה בראש  העין. מניע נבדק - 13:18 ,03/04/16
 http://www.bbc.com/news/world-35918844 :דורון הרמן - 21:32 ,03/04/16
 הודלפו מיליוני מסמכים של חברה פנמנית, שמראים כיצד הלקוחות שלהם, עשירי העולם, הלבינו כספים, בהם ראשי
.מדינות ודיקטטורים - הכל לפי פרסום של עיתון בגרמניה. בודקים אם יש שמות מוכרים
דורון הרמן: נסיון - 21:39 ,03/04/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 9:18 ,04/04/16
דורון הרמן: חילוץ המטוס - 9:18 ,04/04/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 10:01 ,04/04/16
 דורון הרמן: אבקש להבהיר: ראש לשכת עורכי הדין הזמין את הבכירים שמשתתפים בכנס לארוחת - 10:52 ,04/04/16
  ,בוקר בעודם ממתינים לתחילת הטקס. ישבו בשולחן גם נשיאת ביהמ״ש העליון, מנהל בתי המשפט, מבקר המדינה
מנכ״לית משרד המשפטים, ואחרים. לא היתה פגישה אישית של היועץ עם יו״ר האופוזיציה, מעבר למילות נימוסין
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 11:19 ,04/04/16
דורון הרמן: הכנס הכי טוב שלך אי פעם - 11:47 ,04/04/16
אפי: תודה אחי.אש - 12:29 ,04/04/16
 דורון הרמן: ח"כ שלי יחימוביץ' קוראת לראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את שרת המשפטים - 12:31 ,04/04/16
 שקד מתפקידה. "השתלחותה של שקד בעליון היא אלימה ומסוכנת. שקד מנסה לחסל את עצמאותה של מערכת
 המשפט, להפחיד את השופטים ולאיים עליהם. זוהי התנהלות אומללה של מי שאמורה לחזק את בית המשפט העליון
 בישראל, שהוא מהטובים בעולם. במקום לברך על היותו של העליון עצמאי ונטול פניות, היא מנסה בכל כחה להחליש
את מעמדו. למרבה השמחה, הציבור בישראל נותן אמון בבית המשפט העליון ומעניק לו, בכל פעם שהדבר נבדק, ציונים
 גבוהים מאוד, למרות ההשתלחויות נגדו. לא כך הדבר באשר למערכת הפוליטית שמעמדה הולך ומדרדר, במידה רבה
 בשל התנהגות חסרת אחריות של שרים בממשלה. עצמאות מערכת המשפט היא כלל יסוד בדמוקרטיה, ואם הפגיעה
 במערכת תמשך, נתניהו כבר לא יוכל להתפאר בכך שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון". לפרטים - אור
זמיר
אפי: חחח - 12:31 ,04/04/16
http://news.nana10.co.il//Article/?ArticleID=1182925 :דורון הרמן - 22:57 ,04/04/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 9:24 ,05/04/16



:דורון הרמן: המשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים תת אלוף השופט דורון פייליס - 19:59 ,05/04/16
 מעשה כזה הוא אסור ומנוגד לערכי המדינה. צהל הוא צבאה של מדינת חוק דמוקרטית. העייפות הדחק ותחושות
 .הכעס והאיבה הם כר פורה לשחרור רסן. ההבנה לאתגרי החיילים אינה יכולה להסכים למעשה זה
 מפקד המחלקה וחיילים נוספים חששו ממטען נפץ. בקרב אנשי מדא היה חשש ממחבל פצוע נושא מטען נפץ. הסבר
.החייל למטען הוא הסבר חלופי אפשרי
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 20:46 ,05/04/16
. כעת השיחות וההודעות הנשלחות בצ'אט זה מאובטחות עם הצפנה מקצה לקצה. הקש למידע נוסף - 6:37 ,06/04/16
 דורון הרמן: עבירה של נהיגה בשכרות היא עבירה חמורה ועוברים אותה אזרחים נורמטיבים וצריך - 10:54 ,06/04/16
 לזכור את זה. לדוגמה חייל גבעתי שמגן עלינו נמצא ברצועת עזה אזרח נורמטיבי בלילה הוא יוצא לבלות ושותים
 אלכוהול. שתי בעיות יכולות להיווצר אחת אלימות, והמשטרה עשתה כברת דרך ארוכה במועדונים שצמצמה למימדים
קטנים מאוד, לא אעסוק בזה למרות שזה חשוב
דורון הרמן: המפכל. בנאום חשוב - 10:55 ,06/04/16
דורון הרמן: אנחנו צריכים להכיר את החברה מקרוב. אנחנו צריכים להתנהג ברגישות - 11:06 ,06/04/16
 דורון הרמן: האתגר לשוטר, למשטרה, אבל בוא נכפיל את האתגר, גם יוצאי קהילת אתיופיה וגם - 11:06 ,06/04/16
חרדים ונוצרים ודתיים וחרדים וחילונים וכל אחד שיוצא לשטח פוגש את האחרים
דורון הרמן: דוברות המשטרה: המאבק בארגוני הפשיעה - חשיפת חשד להשלטת מורא במלון דירות - 12:06 ,06/04/16

 יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שבעה חשודים המזוהים עם פעילות פשיעה חמורה
 ומאורגנת, בגין חשד לכך שביצעו שורת עבירות חמורות של סחיטה באיומים, תקיפה בנסיבות מחמירות וקבלת דבר
 .במרמה במלון דירות בתל אביב בו מתגוררים חלק מהחשודים, תוך הטלת מורא מתמשך על עובדי המקום

 על פי החשד, פעלו החשודים לאורך זמן באופן אלים ובריוני, תוך שהם תוקפים גורמים שונים במלון הדירות ומאיימים
.עליהם על מנת לקבל שירותים שונים במלון בהיקפים נרחבים ובתשלום מופחת, אם בכלל

 ,ממצאי חקירה סמויה שניהלה היחידה ביססו חשד לכך שהחשודים,  נהגו במקום מנהג בעלות תוך זריעת הרס ומורא
 כלפי עובדי המלון ובאיו, באמצעות מנגנון שיטתי של הפעלת איומים והתנהלות בריונית. במספר מקרים הותקפו פיזית
 .חלק מן העובדים. בין היתר,  נחקר חשד לאירוע של תקיפת שוטר, במסגרת מילוי תפקידו על ידי חלק מן החשודים

 הבוקר ערכו שוטרי היחידה הארצית של המשטרה חיפושים בבתי החשודים ובמלון הדירות ועצרו כאמור שבעה
 .חשודים לחקירה. בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך

.החקירה מלווה מראשיתה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)
דורון הרמן: דחו את בקשת קצב - 12:10 ,06/04/16
 דורון הרמן: ועדת השחרורים במקום מושבה בבית הסוהר  מעשיהו דחתה היום את בקשתו של - 12:26 ,06/04/16
 הנשיא לשעבר משה קצב לשחרור על תנאי. זאת לאחר שבחנה אלמנטים של "ראוי לשחרור על תנאי"  ו"מסוכנות אם
."ישוחרר

 

 הועדה התרשמה כי "האסיר תופס עצמו כקורבן, עסוק בהאשמת גורמים חיצוניים במצבו, מתנהל עדיין בצורה כוחנית
 ועסוק בעצמו, בצרכיו, בהפסדיו ובמחיר שהוא ומשפחתו שילמו בלבד. גם לאור שאלות הועדה, לא הביע האסיר חרטה
".ו/או אמפתיה כלפי נפגעות העבירה, אלא חזר וציין את המחיר הכבד שהוא שילם ומשלם

 

:חברי הועדה סיכמו כדלקמן

 בפנינו אסיר המכחיש את העבירות שביצע, שממשיך וטוען לחפותו למרות פסקי הדין בעניינו, וממשיך להיות עסוק ..."
 ,בהוכחת חפותו כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו בפנינו, כאילו ולא היה כלל הליך משפטי, והוא ממשיך אותו גם היום
 מדובר במי שלא עבר כל טיפול סביב העבירות שביצע, למעט אותן מסגרות חינוכיות, בתי המשפט קבעו מפורשות
שמדובר בעבירות חמורות וציינו את חומרת הפגיעה בקורבנות והפגיעה בנפשן, נפגעות העבירה הביעו עמדתן לשלילה
 בפני הועדה, גורמי הטיפול הביעו את עמדתן בחוות הדעת השונות, לדעת חברי הועדה לא יהיה בכוחה של התוכנית



 הפרטית למנוע המשך התנהלות לקויה, עיסוק אובססיבי בחפותו, ואולי גם המשך פגיעה בנפגעות העבירה, ולא יהא
".בה למנוע את אותו סיכון שנקבע בחוות הדעת כלפי נשים

 

 ועדת השחרורים אסרה פרסום נוסח מלא של החלטתה, אלא  של נוסח המצ"ב לאחר הסרת אותם נושאים שיש בהם
משום פגיעה בצנעת הפרט

 

 
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 13:47 ,06/04/16
דורון הרמן: קרא וידידי אמת של ישראל - 13:47 ,06/04/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 15:09 ,06/04/16
"דורון הרמן: אלירן גפסו: "מציג מועמדותי לראשות העיר בנצרת עילית - 20:28 ,06/04/16

 

 

 הערב (ד) הודיע אלירן גפסו, על הצגת מועמדותו לראשות העיר בנצרת עילית, בבחירות המוקדמות שאמורות להיערך
 בתחילת חודש יוני הקרוב. בימים האחרונים קיים אלירן עשרות שיחות אישיות עם אנשי מפתח וקבוצות בעיר, בסופן
 ,"הוא החליט להציג את מועמדותו לראשות העיר. "שמעתי אנשים ובעיקר שמעתי חששות, ודאגה ממה שהולך להיות
מספר אלירן, "בסופו של דבר, הבנתי שכדי לשמור על העיר הזאת שגדלתי בה ושהיא בשבילי תמיד תהיה הבית, אני לא
 יכול להרשות לעצמי לשבת ולהסתכל מהצד, וחובתי המוסרית והציבורית היא לקפוץ למגרש ולהיות חלק מדור
המנהיגות הבא שיוביל את העיר בשנים הבאות. זהו צעד לא פשוט ברמה האישית, שגובה מחירים כבדים, אבל הרגשת
 החובה המוסרית וגם התמיכה הגדולה שאני מקבל - מחייבים אותי לעשות מעשה אמיץ, ולהציב את עצמי כמועמד
."לראשות העיר

 אלירן, בן 32, רס"ן בחיל ההנדסה הקרבית, ובוגר לימודי מדעי המדינה במרכז הבינתחומי, משמש כיום כראש המחלקה
 לפעילות ציונית במגזר הלא יהודי בהסתדרות הציונית הלאומית. כבנו של ראש העיר היוצא, שמעון גפסו, הוא ליווה את
 העשייה העירונית בעיר, ואף הפך לגורם רב השפעה במרכז הליכוד הארצי, גם בעקבות השתתפותו בארגון
 ה"ליכודיאדה". אל גפסו הגיעו הודעות תמיכה ממספר שרים בליכוד, שאף הבטיחו לבוא ולתמוך באופן פומבי
.במועמדותו
דורון הרמן: כוס אמא של גלובס - 23:13 ,06/04/16
?דורון הרמן: הכתב שלהם לא היה שם - 23:13 ,06/04/16
אפי: היה - 0:06 ,07/04/16
אפי: יש מלחמה איתם.תביעות.שטויות.אין כלום - 0:06 ,07/04/16
 דורון הרמן: הותר לפרסום: נעצרו שלושה אנשי עסקים מוכרים בתחום ההשקעות בחשד להעלמת - 12:13 ,07/04/16
הכנסות ועבירות מס נוספות
,דורון הרמן: שניים מהחשודים – רפאל ליפא מרעננה העוסק בייעוץ הנפקות אג"חים לחברות בחו"ל - 12:23 ,07/04/16
 ומיכאל ססלר מסביון, העוסק בתחום השקעות הנדל"ן ולשעבר בכיר בחברה ציבורית הם בעליה הרשומים של חברה
הולנדית
 Prime Minister and Foreign Minister Benjamin Netanyahu has decided to appoint :דורון הרמן - 13:44 ,08/04/16
Sam Grundwerg as Consul General of Israel in Los Angeles.  Since 2010, Grundwerg has served as Director 
General of the World Jewish Congress in Israel. Grundwerg is an attorney and previously practiced at an 
international law firm.
 דורון הרמן: פילו במסעדות הטובות ביותר אי אפשר להיות בטוח שהקינוח יהיה מוצלח. אז לקחנו - 21:49 ,09/04/16
 יוזמה ויצאנו לבחור את הקינוחים הכי טעימים בישראל
http://www.mako.co.il/food-weekend/Article-452983c56cce351006.htm?Partner=makoAppArticle
דורון הרמן: גשם שוטף מלווה בברד בבש - 15:52 ,10/04/16



 דורון הרמן: לגבי המנהרה בעזה : דיווחים כי צבא מצרים פוצץ את המנהרה והציף אותה במים מצדו - 21:54 ,10/04/16
המצרי של הגבול (באזור רפיח). יש דיווחים על פצועים
http://news.nana10.co.il//Article/?ArticleID=1183883 :דורון הרמן - 11:19 ,11/04/16
https://twitter.com/news10/status/719488909944758276 :דורון הרמן - 14:37 ,11/04/16
דורון הרמן: שר הביטחון יעלון אמר היום כי ישראל אישרה את העברת האיים טיראן וסנפיר ממצרים - 17:00 ,12/04/16
 לסעודיה. לצורך האישור נפתח הנספח הצבאי להסכם השלום עם מצרים. סעודיה התחייבה למנוע תנועת נשק
ומחבלים לסיני דרך האיים
 דורון הרמן: התבטאות שר הבריאות לגבי מקדונלדס הינה התבטאות אומללה שנובעת מחוסר רצון - 21:02 ,12/04/16
 של השר ליצמן להפנים ולקבל את מהפכת הבריאות האדירה שביצעה מקדונלדס ישראל בעשור האחרון.  בשבוע
 שעבר התקיימה פגישה בין השר וראשי משרדו לדר עמרי פדן הבעלים של מקדונלדס. בפגישה יידע דר פדן את השר
 בעיקרי המהפכה שנעשתה מזה עשור: הורדת כמות השומן בבשר בחצי! הוצאת שומן הטראנס מהציפס , הפחתה של
.שני שליש בשומן הרווי במוצרים המטוגנים, הפחתת סוכר ונתרן בכל המוצרים ופרסום של מים בלבד בארוחת הילדים
 וכמובן  תומכת  בחובת פרסום של כמות הסוכר במוצרים. ההתבטאות של השר בכנס היום היא התבטאות חסרת
. אחריות המצביעה על שיקולים זרים , דעות קדומות ובורות
דורון הרמן: ראשוני דקירות בית כנסת טבעון - מדא בדרך - 9:43 ,13/04/16
דורון הרמן: פלילי קל - 9:49 ,13/04/16
 .דורון הרמן: אזעקה בנחל עוז, עלומים - 17:56 ,14/04/16
(עוטף עזה 224)
דורון הרמן: הודעה לתקשורת - פניית תא"ל אופק בוכריס לפצ"ר, באמצעות באי כוחו - 19:58 ,14/04/16

 

כידוע, תא"ל אופק בוכריס מתמודד בחודש וחצי האחרונים עם חקירה פלילית בה הוא נתון. הקצין מכחיש את החשדות
 ,החמורים שהוטחו בו, ונאבק להוכחת חפותו. כל זאת הוא עושה, וכך צריך, בחדרי החקירה, במסירת עדויות ובעימותים
.ולא באמצעות ראיונות בכלי התקשורת

 לאורך כל התקופה, היינו עדים למסע מתגבר של הכפשות והשחרת פניו של תא"ל בוכריס, ממש בשעה שהחקירה
.בעניינו מתנהלת. הדברים פוגעים קשות בחקירה עצמה ובזכותו של הקצין להליך הוגן

 ,מצאנו, כי אין באפשרותנו להבליג עוד על התנהלות זו, ומשכך פנינו בתלונה דחופה וחריפה לפצ"ר, תא"ל שרון אפק
.בעניין זה

 בפנייתנו לפצ"ר התרענו, כי הפרסומים הרבים המציגים מידע מסולף משרתים מטרה אחת ברורה – השחרת פניו של
 הקצין בציבור, על ידי בעלי עניין, על מנת ליצור לחץ ציבורי פסול על הפצ"ר. והרי, קבלת החלטה משפטית מושכלת
 חייבת להתקבל על בסיס ראיות בלבד ובמנותק מלחצים חיצוניים. בכך נפגעת פגיעה אנושה זכותו של הקצין להליך
 הוגן. כן פוגעים הפרסומים בחקירה עצמה, וכתוצאה מכך – ביכולת להגיע לחקר האמת. משכך, ביקשנו מהפצ"ר
.לנקוט מהלכים דחופים
 תא"ל בוכריס, הנלחם על חפותו ועל שמו הטוב, גזר על עצמו שלא להשיב באותו מטבע, מתוך רצון שלא לפגוע
.בחקירה המתנהלת. כך קשה מאוד לנהוג, כששמך הטוב נרמס מידי יום. כך קשה לנהוג, אך כך ראוי
 לאחר סיומה הקרוב של החקירה נוכל להיווכח כולנו מה רב המרחק בין מידע מסולף שהופץ לתקשורת לבין הראיות
.שנאספו בחקירה
https://t.co/aLynAotr1H?ssr=true :דורון הרמן - 9:42 ,15/04/16
 דורון הרמן: הגרלת חצי גמר האלופות מנצסטר סיטי נגד ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד נגד באיירן - 12:45 ,15/04/16
מינכן
:דורון הרמן: מהליכוד נמסר בתגובה לדברי ליברמן - 16:26 ,16/04/16

 .ליברמן מנסה לעשות הסבה מקצועית מפרשן פוליטי כושל לפרשן צבאי שלא עומד בתנאי הסף

 אדם שהכדור היחיד ששרק לו ליד האוזן הוא כדור טניס, אדם שלא הוביל מימיו אפילו לא חייל אחד לשדה הקרב ולא
.קיבל החלטה מבצעית מימיו, אדם שלא שרד ישיבת קבינט אחת מתחילתה ועד סופה, לא יכול להיות פרשן צבאי

 ואם לא פרשן אז נשאר רק פוליטיקאי קטן וקשקשן שמתעקש להשיא עצות למי שמנהיגים את המדינה בתקיפות



 .ובאחריות

 .ליברמן חבר לשמאל אחרי הבחירות ובימים אלה עובד על ריצה משותפת עם לפיד במטרה להמליך ממשלת שמאל
.הוא הוכיח דבר אחד : ברגע האמת, ליברמן בוחר בשמאל
דורון הרמן: הרצוג נחקר באזהה - 14:34 ,17/04/16
דורון הרמן: אזהרה - 14:34 ,17/04/16
 דורון הרמן: אבו עוביידה דובר הזרוע הצבאית של חמאס במסע״ת כעת בעזה : לגדודי אלקסאם יש - 15:02 ,17/04/16
.כלים לעוד עסקת שחרור אסירים. אנו אומרים לאויב : נשחרר את האסירים שלנו מבתי הכלא החירות שלהם קרובה
 :דורון הרמן: מלשכת הרצוג נמסר - 15:29 ,17/04/16

 .ראש האופוזיציה ויור המחנה הציוני ח"כ יצחק הרצוג  הגיע הבוקר למסור גירסתו לבקשת גורמי האכיפה
.מרגע שהודלף דבר קיום הבדיקה הדגיש וביקש הרצוג לאפשר לו לתת גרסתו כדי להניח את הענין מאחוריו, וכך עשה

.להרצוג יש אמון מלא בגורמי האכיפה והוא מודה על ההתנהלות המכובדת וההגונה
דורון הרמן: התייצבתי הבוקר ללא דיחוי . מקווה שבקרוב זה יהיה מאחורי - 18:55 ,17/04/16
דורון הרמן: טוב שהדברים נבדקו כמו ראשי אופוזיציה בעבר - 18:55 ,17/04/16
דורון הרמן: דוד דאור ביטל ההשתפות בעצרת - 9:42 ,18/04/16
:דורון הרמן: פרסום ראשון של דורון הרמן - 9:49 ,18/04/16

:פרשת סחיטת הענק בלאומי כארד
 מסתמן 11 שנה לחשוד המרכזי שסחט ואיים להפיץ נתונים אישיים של מאות אלפי לקוחות. העונש כולל גם את
 .העבירות הבטחוניות עליהן צו איסור פרסום
.שמו של החשוד - אלירן רוזנס
הבוקר יתקיים דיון בהצגת ההסדר

.פרקליטו בעז קניג סרב להגיב
 ****דורון הרמן: ***** אמברגו עד לשעת הסרת האמברגו על האירוע בדרום - 10:28 ,18/04/16
_______________________________
______________________________ אין לעשות שימוש בתגובה לפני כן

:התייחסות השר בנט
.״אשר יגורנו בא
 .בשנתיים מאז צוק איתן, חמאס לא הורתע מלהתעצם מחדש, כפי שהתרענו בעקביות

 .חמאס הגדיר פרויקט לאומי לחפירה מחדש של מנהרות טרור החודרות לעומק שטח ישראל
 .זהו יעד לאומי עליון עבורו, והגיע הזמן שנפנים זאת

 .מטרת חמאס היא להפתיע אותנו בארוע רב זירתי של חדירה, הרג וחטיפה, מעין תרחיש ״יום כיפור״ של טרור

 חובתה של מדינת ישראל היא לתת ביטחון לתושבי הדרום, ולמנוע זאת בכל מחיר, ולא להסתמך על כך שחמאס
.כביכול מורתע

 .ואנו נגן על תושבי עוטף עזה

.חפירה לתוך שטחנו מהווה גם הפרת ריבונות המצדיקה כל פעולה נדרשת

***********אמברגו עד לשעת חשיפת האירוע בדרום*******
 דורון הרמן: יו״ר ״ישראל ביתנו״, ח״כ אביגדור ליברמן, אומר כי ״המנהרה שהתגלתה היא פגיעה - 10:30 ,18/04/16
 קשה בריבונות הישראלית והוכחה נוספת לכך שמדיניות ההכלה שמובילים נתניהו ויעלון מאפשרת לחמאס להמשיך
 להתעצם, לפעול בשטח ומסכנת את חייהם של תושבי הדרום ואת ביטחונה שבסל מדינת ישראל. כנראה שזו גם לא
 המנהרה היחידה שחצתה כבר את גבול ישראל. אם לא תשתנה המדיניות החמאס ימשיך לחפור, להתחמש, להתעצם
.ולערער את יסודות הביטחון הישראלי״



דורון הרמן: אייל גולן ביטל את השתתפותו בעצרת - 12:15 ,18/04/16
 דורון הרמן: אייל גולן: ״החלטתי אתמול לבוא ולתמוך בחייל ולחבק את משפחתו. מעולם לא חשבתי - 12:26 ,18/04/16
,לצאת נגד הרמטכ"ל, אותו אני מעריך מאוד. מעולם לא רציתי לצאת נגד צבא ההגנה לישראל, שהוא צבא העם. לצערי
 חלק מהציבור לקח את זה למקומות של ערכים ודמוקרטיה, בעוד כל רצוני היה לבוא לשיר ולחבק, בשם האמנות
 ובשמי כזמר, כאדם. לצערי, אני רואה שיש כאלה שלוקחים את רצוני למחוזות פוליטיים, כאילו אני מכריז מלחמה כנגד
.צה"ל
 ,קיבלתי עשרות פניות מאנשים כמוני, שמצד אחד החייל חשוב להם, ומצד שני ערכי המדינה והצבא הם נר לרגליהם
.ולכן החלטתי לבטל  את השתתפותי בעצרת מחר
.הדמוקרטיה שלנו, שלטון החוק וצה"ל הם ערך עליון עבורי. אני מקווה בכל ליבי שהחייל ומשפחתו יהיו חזקים
חג שמח לכל ישראל.״
 דורון הרמן: לעדכןנכם, הזרוע הצבאית של חמאס צפויה לפרסם בתוך זמן קצר הודעת תגובה על - 13:13 ,18/04/16
חשיפת המנהרה ע״י הציונים
דורון הרמן: גרסטל הצפטרה - 14:31 ,18/04/16
דורון הרמן: התפטרה - 14:31 ,18/04/16
דורון הרמן: מנכ״ל רכבת ישראל, בועז צפריר, פורש - 14:36 ,18/04/16
 דורון הרמן: החלטת השופט: התשתית הראייתית אינה חזקה מספיק כדי להתאימה לעבירה - 16:29 ,18/04/16
 שנטענת על ידי התביעה. קיימות ראיות רבות בתיק המחלישות את עמדת התביעה. למרות זאת מעצרו עדיין לא יכול
 .לעבור מעבר חד לשיחרור ללא מגבלות. אני מורה להארכת מעצרו בבסיס הפתוח
.לליל הסדר החייל יוצא, מוריד את צו איסור הפרסום
דורון הרמן: ראשוני פיצוץ באוטובוס בירושלים - 17:53 ,18/04/16
http://videoidf.co.il/180416-4-HE.mp4.mp4 :דורון הרמן - 19:15 ,18/04/16
דורון הרמן: המנהרה - 19:15 ,18/04/16
דורון הרמן: מתחזק כיוון פיגוע בירושלים לנכח ממצאים בבתי החולים - 19:28 ,18/04/16
דורון הרמן: יורם הלוי: מדובר במטען שהתפוצץ - 19:44 ,18/04/16
דורון הרמן: גל הירש נחקר באזהרה - 19:57 ,18/04/16
:דורון הרמן: נתניהו עכשיו באירוע בשוני - 20:28 ,18/04/16
אנחנו נאתר את מי שהכין את מטען החבלה הזה, נבוא חשבון עם הטרוריסטים״
 דורון הרמן: דובר חמאס מושיר אלמסרי לטלוויזית החמאס: ״מברכים על כל פעולת התנגדות שכן - 20:28 ,18/04/16
 .היא לגיטימית
 אני חושב שכל ציוני באדמתנו הוא גוזל ויש להילחם בו. אנחנו מברכים על פעולה זו ומייחלים שהיא תתפשט
.גיאוגרפית״
 דורון הרמן: בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום את ישי שליסל ברצח שירה בנקי ובשישה - 11:57 ,19/04/16
נסיונות רצח
 דורון הרמן: הרצוג על העצרת :"קורא למשפחת אזריה לא להפוך את המקרה הקשה והמורכב - 17:18 ,19/04/16
 "לקמפיין נגד צה"ל

"מי שיגיע לעצרת נופל למניפולציה של הימין הקיצוני"

 באירוע הענקת פרס ע"ש הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל לאלופה במיל' ארנה ברביאי התייחס ראש האופ' ח" כ הרצוג
 לעצרת שתתקיים הערב בכיכר רבין ואמר : כבודו של צה"ל, עמוד השדרה הערכי שלו, מערכת הבקרה הפנימית
 ומערכת המשפט הצה"לית עומדים מול מתקפה ברוטאלית, מרושעת, צינית והרסנית. הציבור הישראלי מוזן
 במניפולציות מכוערות של אנשי תקשורת ופוליטיקאים המנצלים את רגישותו ואהבתו לחיילים ולחיילות.  אני מבין את
 כאבה של משפחת אזריה ואת המצוקה הגדולה אליה נקלעו. אבל אני קורא להם לא להפוך את המקרה הקשה
 והמורכב הזה לקמפיין נגד צה"ל, ערכיו וסמכותו. קמפיין כזה אינו משרת את בנם אלאור, אלא רק פוליטיקאים חסרי
 אחריות, בריוני מקלדת ואמנים שמחפשים כותרת שהפכו את צה"ל ומפקדיו למטרות לחיצי בלע." אמר הרצוג והוסיף
 כי :"מי שמגיע להפגנה הזו מגיע להפגנה של הימין הקיצוני שמטרתו להחליש את ערכי צה"ל. לא לחינם אין אף חבר
 ממשלה לא יגיע לאירוע הזה, לא לחינם אף בכיר בליכוד או ביש עתיד לא יגיע. אף בכיר בכולנו ואף בכיר מהמחנה
.הציוני לא יגיע. כי כולנו מאוחדים באמונה שאסור להחליש את צה"ל ואסור להכניס אותו לדיון הפוליטי ברחוב הישראלי
 אבל מי כן יהיה שם? יהיו אנשי הימין הקיצוני, יהיו פוליטיקאים מהימין הקיצוני, מי שמגיע לשם נופל למניפולציה
"פוליטית של הימין הקיצוני

הרצוג אף אמר כי בעצרת יש  "מאפיינים של המרדה ששוברים מוסכמות שכולנו חייבים לקדש, דווקא בעת הזו" והוסיף



 אני קורא לציבור, לאמנים ובייחוד לנבחרי הציבור מכל המפלגות והזרמים להחרים את העצרת. להפסיק את מחול"
"השדים ולאפשר לצבא ההגנה לישראל להמשיך במשימת הביטחון
https://www.youtube.com/watch?v=WOLaWgIGX90 :דורון הרמן - 19:26 ,19/04/16
דורון הרמן: קמפיין אגרסיבי של מרגלית - 19:26 ,19/04/16
דורון הרמן: נסיון - 23:28 ,19/04/16
דורון הרמן: טעות לילה טוב - 23:38 ,19/04/16
   על סט מגירות, אחרי שילד שלישי נהרג אחרי שתיפס אליהם IKEA דורון הרמן: הזהרה דחופה של - 13:17 ,20/04/16
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3549208/Ikea-issues-urgent-warning-popular-range-drawers-child-cru
shed-death-toppling-unit.html
דורון הרמן: טעיות עברית במקור - 13:18 ,20/04/16
דורון הרמן: דורון הרמן בחדשות 10: בוזי הרצוג נפצע לפני זמן קצר בתאונת דרכים. מצבו קל. נסיבות - 14:09 ,20/04/16
.התאונה אינן ברורות
 דורון הרמן: בעקבות הטלפונים שהחלו אני מאשר כי רכבו של ראש האופוזיציה ח"כ הרצוג היה - 14:15 ,20/04/16
מעורב בתאונת שרשרת קלה. העניין דווח למשטרה ולמד"א והמעורבים קיבלו טיפול רפואי קל במקום ולא נזקקו לפינוי
 ,דורון הרמן: דורום הרמן חדשות 10: המשטרה פושטת כעת על ביתו של היהלומן חנן אברמוביץ - 14:58 ,20/04/16
החשוד בהונאת חברי בורסה, בשווי 65 מיליון דולר
דורון הרמן: דורון - 14:58 ,20/04/16
.דורון הרמן: מבקש שתעביר לבני כץ בשמי, שהוא אדם לא הגון. מניפולטור. שיזכור את היום הזה - 20:06 ,20/04/16
.דורון הרמן: מבקש שתעביר לבני כץ בשמי, שהוא אדם לא הגון. מניפולטור. שיזכור את היום הזה - 20:06 ,20/04/16
.דורון הרמן: מבקש שתעביר לבני כץ בשמי, שהוא אדם לא הגון. מניפולטור. שיזכור את היום הזה - 20:06 ,20/04/16
.דורון הרמן: מבקש שתעביר לבני כץ בשמי, שהוא אדם לא הגון. מניפולטור. שיזכור את היום הזה - 20:06 ,20/04/16
<דורון הרמן: <המדיה לא נכללה - 22:30 ,20/04/16
?דורון הרמן: דברת איתו - 9:25 ,21/04/16
?דורון הרמן: אחי - 9:25 ,21/04/16
,דורון הרמן: היי - 9:56 ,21/04/16
 
,בבקשה להפיץ
 
 המהדורה ( חדשות 10)  מחפשת משפחה שמתכוננת לחג הפסח, בישולים, שולחן חג, קניות וכו' ואפשר יהיה לראיין
.אותם
 
.נא לפנות אלי
 
 תודה! וחג שמח
- -
 דורון הרמן: דובר רש"ת : היום יעברו מעל 70.000 נוסעים בנתב"ג. לנוחות הנוסעים המבצעים צ'ק - 10:00 ,21/04/16
אין מהבית תורי בידוק מיוחדים בבטחון אשר יאפשרו שירות מהיר יותר. ב 1. 5 עם חזרתם של הנופשים מחול צפויה גם
 כן תנועה של מעל 70.000 נוסעים בנתב"ג. בכל הפסח יעברו בנתב"ג מיליון ומאה אלף נוסעים עלייה של 14 אחוז
.בתנועת הנוסעים לעומת השנה החולפת
 :דורון הרמן: יום הולדתו של היטלר - 11:28 ,21/04/16
שוטרים נפצעו אמש בעיר יינה בגרמניה בעימות בין מפגיני ימין קיצוני שביקשו לחגוג את הולדת הפיהרר לבין 3,000 15
.מפגיני נגד. במקום נזרקו אבנים ובקבוקים שגרמו גם לפגיעות ברכוש. קודם לכן נכשל נסיון משפטי למנוע את הצעדה
דורון הרמן: סמס לבני כץ - 12:42 ,21/04/16
דורון הרמן: סמס לבני כץ - 12:42 ,21/04/16
דורון הרמן: סמס לבני כץ - 12:42 ,21/04/16

 :אפי - 13:00 ,21/04/16��


