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3̂_̂ _̂_ חיגימונ המצהירה י[_\

אישור

הנני מאשר בי כיוס 7/5/18 הופיעה בפני עו"ד ליאת אייל הגב' ורדה שטיינברג נושאת תעודת זהות
שמספרה 024062431 ולאחר שהוזהרת לומר את תאמת ובי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם

לא תעשה בן אישרה את נבונות הצהרתה הנ"ל וחתמה עליה.

- < ? *£�� ,^ ?
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י ר ^/<̂  / צ ^ן^ 4  /\0ל00 
̂, עוי�ד ,,ל אושרה ;עק י ^/ןך �^ ? י / /  . ^ / 7 

1!1חטחדות11€316?6[@א0!^3£ו:ד י :פנאת
14:27 :נשלח ^פר�יל2016 ?ןם/'^ 11
א1שרה יעקב, /נו"ד :*ל
ךפול לילך חטנברג :£^ :נ1שא ̂נון ג1 1ועדת ו

ן נצריך לקחת: ̂יו . יתגן ףקט̂�1* לעשות זאת רק אתרי שיש קט1 ̂דיקה כגר עכ בגון, ^נרונו בודקים אם אפשר להתחיל ג
בחשבון שהבדיקה לוקחת זמן.

1̂!ח. הד^ן^/ הנ�וורוח תיקו! או�וריוח ע.לי1< ע7 לר,חל13ו; של ב1מ"^ 1101111 את התיטקת תי^^ר בג^"ח כמי' זמן שמ�י�ש ע"1 ר

̂ותרו נ?ח1ץ לביה"רו. 51ל1 לר.?1י#  ̂זר עם ר1ר.1רים. הדגש ה1* שההורים לא ק הק

*///,;/ 3ל�י?
̂/יג7- ̂/ק;  "ק /ג '̂

/£קל!, ג'//7/ק קגיייי??- י/5*/1
£2-5457 קק;0 02-65662$$ 76\

קב, עוייך :וזזס�̂ו ̂רה י̂' 3̂-נ31:@13^0105*381וח] אמ ^̂ [ 11 ,ם
ו'-ייו�'? 2:19 2016 .11 1חק^ ,ץ13>וו10^ :£ח56
אמכוך :70 פריד
̂וו5 ]£^: |̂ וועדת תכבוך נ1יקול לילך רוטכברג :£

ךם !עליזר1?  א1 לבדנק הת^מה ^ל נ'0
 קלט נרק

ל1?ו7 שהתינוקת יננ^בר למשפחת

̂ק1ם. למה לא לבדוק מעכשיו? נל^ןע טלנולה של היפינוקת ממקום לג

הם רוצם ומוגנים לגז�ל את התינוקי למה לא למ�וק את זה מראש?

נגמה זמן תיש:<ר הוגעוקת בבית ח1לים? ונאחר-ות מי?

רת,וח1̂316̂ו@^110̂^^^ :ווו0'ז? ̂:31̂0<1]] 1.11 רו̂ו ^1̂ ̂ו̂@01^ 1 0̂ נזו818 11!, 0111ולו.

10̂^ :*ת56 1?ק 2:18 2015 ,11 1ה^ .37
̂ורה יעקב, ערד :70 או'
[כוו51 ווערת תכבזן 0יפול לילך ר1טנכר3 :£?] :1̂ם

^<ושרה שלום,

̂ט. <:5י ^הםברתי בעבר אנחנ! מעבירם לך נל'1!"ד שמ"צג את המשיחה את החימר שנ^ביו� לבית הגז'

̂נ:ן עדיין אי] ק0ין ^הוא ישות משפטית. לאחר הלידה נקיים 1/ע7ר, לתכנון  פגי^ת התיירת בלבד ז
 הינם ת"תה 0;דר

רו1עדה

0יפול שהמלצותיה יןעברו לבית המ?^03 ובהתאם ך;פרוטנק!ל שלה יועבר אליכם,

̂ר,נ'1נ1 בוועדה היום הינה שלאחר הלידה נבקש שהתינוק יי&^ר בביה"ח ובהמשך י1עבר לנו^יפחת קל0 כאשר בזמן הע3?רה 

זה נבדוק את התאמתם של ני0יס נעליזה ל^בוש כם^פחת א!מנה 3

31̂; /"/ק /,/'?גגי
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בית מ'טקט לעב"ני מיטפחה בירושלים

תנ"ז 26316-06-16 פקיד סעד לחוק הביער א*<ר מערב ירושלים- 23 אוגוסט 2016
קרית יובל ני רוטגברג ואח'

1

עו"ד שטיינברג, בהתאם לדברים אמרה לי מרשתי, הרי שהתאריך שבו מר דניאל היון השתחרר 1
מהכלא. והתאריך המשוער שבו היא הרתה, איכס תואמים ואכן יש מקום לבדוק את סוגיית האבהות. 3
4

עו"ד גוהי: אני חושבת שקלט חירום זה מאיד זמני, ואם יש משפחה אז עדיף שהיא תעבור לסבא 5
ולסבתא לילך ואמה יכולים להמשיך בהליך ככל שיהיה צורך. 6
7

עו"ד קסלסי י נסעתי לראות את הקטינה, ומצבה שפיר, עם זאת, מדובר בזמן מאוד חשוב להתפתחות 8
שלה. לעניין המסוגלות ההורית. אני לא יודעת א0 ניתן לעשות את הבדיקה במהלך האישפוז, בגלל 9

המורכבות במשפחה, יש את סבתא רבהא, יש את גברת מדמוני, יש את לילך, יש את האבא. צריכים 10
לצמצם ימנים. לפי התגובות של חברתי, הבנתי שיש התנגדות לביצוע בדיקת האומבה הטיפולית, 11
בדיקה זאת נדרשת על מנת לוודא שהקטינה מקבלת בית שאינו מסכן א<תה. איני יודעת מח היה 12
מצבה מבחינה רפואית, נס על זדי נדרש בירור, אני חושבת שגם הילדה עצמה צריכה לעכור בדיקות 13
רפואיות ואבחון בדי שנדע מה מצבה. 14
1*
עו"ס אמנון בריר.1 מדאיג אותי מה שאני שומע פה שיש התנגדות עקרונית לאומנה הטיפולית, אנו 16
̂ד;ח^ חח^3צם3ר ולפיו כל 17 ̂~ר ̂סג7! פועלים חיום בהר
הבדיקות של סוגי האומנת היגס זהות, כיום הבדיקות נערכו בצורה שווה, החשיבה שלנו היחה לעשות 13
עוד איבחון תעסוקתי, תהליך הבדיקה זהה שהוא כולל מפגשים וביקורי בית. נכון שהמפגש עם הוריו 19
של האב בני הזוג היוס הסתיים הוא כלל כשלושה מפגשים ביקורי בית והמלצה להתאמתם לשמש 20
כהורים, תהליך הבדיקה של האס מאירה וכן זוגה לא הסתיים גס הוא כולל ביקורי בית ומפגשים 21
היתה כוונה לעשות עוד מבחן תעסוקתי ולא נעשה. מנחה האומנה נדרש למפגשים נוספים לפחות לעוד 11
מפגש אחד עם מאירה ובן זוגה וילדיהם הבוגרים. רוח החוקן החדש מנחה שבל אומנה צריכה להיות 11
מצורפת טיפול. איו הבדל משמעותי. גס כאן יש התחשבות כי לפי חוק אומנה רגיל מבחינת הגיל שני 24
הצדדים לא מתאימים לשמש באומנה אך יש אפשרות להתחשב וכך נעשה. הם עברו לאומנת קרובים. 15
26

יגו"דהופס(רת-ד: חברתי אמרה שהמחוקק קבע וזה לא נכוו, הציטוט של חברתי לא לקוחה מהחוק 11
נלקח מהאתר של משרד הרווחה. החוק מסמיך את משרד הרווחה ואת אנשי הטיפול והמפקחת על 2£
האוטנה לקבוע איזה סוג אומנה תהיה ובדיקות האומנה. למעלה עומד עניו שוויוני. כאן היה מפגש 19
אחד יותר ואחד פחות. הבחינות עצמם אותם בחינות. הסיבות שאנו מבקשים שמאירה ובן זוגה יעברו 30
אבחונים לאומנה טיפולית, כהנחה שאלו יאושרו או אלו, אצל מאירה ולילך אנו יודעים שיש מערכת 31
יחסים מורכבת ובעייתיות כין הסבהות והאמא. אנו רוצים לתת ליווי מעטפת משמעותית 32
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! / £ ?. מדיגת יטוא? (_.
מ�^רד ולבריאות

היראת אשפיז כפול

ה 10 יבא 11 נד}, 15 (ה;, 53 ם ו - /- לפי סעלפיס ? ןא) ו - (ב)

1991 לחוק טיפול1 רי�וולי נפש התשנ"א -

̂ייוז ירושלים בתוקף סמכותי עורה בזה ^�  עג*ץ* הפסיכיאטר ה^ו7—
 אגבס וואש

אני ד"ד

ג 0;^ ^ 3 > 0 . * ^ ? ^..1 0 / ל יי^3 3- 
̂י שם תאב 1 מין שנךל לידה , כ;קפר זחורנ שם מ^בחה שם פרנ /<-

 - . ,1 י—
כתובת מלאה מיקוד טלפון

?

/ / לדחיפות לפי� טעיף 9 {א] לחוק. 0^ /^ ̂--ל^רי^פז בבית התולים  ^
? לאושפז בבית והזולים לפי סעיף 9 (ב) להדק.

? יאושפז בבית החולים __. לפיסעיף11(ד)לחוק.

יארשפז בבית החולים , . לפי סעין 15 (ה) לחוק.
יאושפז לתקופה גי0פת של למים מתאריך __ עד תאריך בבית

התולים ^_ _ לפי סעיף 0: ןטלחוק. 1
, _. לכיק(^יףג5 נג> לחוק 0 ירח זר לאשפוז בבית חחוליייז

יסמן ^ במשבצת המתאימה^ ז^אריל היצאת הוראת האשפוז ^/ י* $) י £
נ

\^ ^  ^ ו �י^ ̂ז ^ הכינוסים להתראת האשפוז. ,*_ ג.", \ ז י
; ^ר/ ^0-ץ 3סי^^ 6 ל ; . ^ ץי;^^< ^ ^^ .  ̂^

י ^יי-3ר, י
̂םכיס להיכגס לבית /  ה̂וגץ� ויהיו מו

 בעת
 יהלו זכאים לקבל את עזררי המשטרה

ב<ב1יעי הוראת אשפוז זו
, החולה, או לכל מקום שבו ומ2א החולה ובמי,יר(דלחצריםאלה:

/ _^ כנ"ל ]
י1

̂פיז המען או וניאור החברים לש0 כ<צ.1ע הוראת דגאי

א(י מביא בזח לידלעת מפקד תחנת המשטרה'^יג/מרחכ ב- ירישל<ם כי הסטכת< את נ?ב3:עי רויאת
̂ורך, את עזרוג הממטרה. אשפוז *ו, לקבל, בעה: ה

אבקש בזה להגיש להם כל העזרה הדרושה והמבןקשת על לשם ביצוע הודאה . בכפוף לסעיף 14 (3! לחוק
טיפול בחולי נפש, התשנ"א 1?19. , י£ #*>

{ ,̂ ̂י/  
; לפי ויזחלטת ביה"ח המאשפז. ייכאי האשפוז יהיו

^\/ ̂'דו�̂  הוראה זו תה<יל בתוקף ימשך עשרה ימים מיום נתעתה. ק

חתימת סגבלת יל0סי5*אטר המיזוזי
. העתקים

1, מנהל בית הי!וליס שבו יהיה האשפוז
*#*$ .2

3. ועדה פסיכיאטרית מחוזית - לידל לו"ר התוח
4. האחראי על ההבאה, ימלא את פרטי הביצוע:

תאריך שעה מקום הביצוע
הערות;

5 משטרת ישראל [עותק זה יומ^א למשטרה לשם קבלת עזרוק£
$ תיק פסיכיאטר מהוזי, מסי



 ק*
 ̂* ^^� . . � � \ \

1 ו ~ יי
\ המחלקה ל09י כי* גור' 1�. ? @6\ , ב*ת וזחגלים האו^בדסיטאי ירדסה 11ץ כרם

קרופי עםרבגנז; 51531§|
מנהל המחלקה לפסיכיאטרה

? י

13יתי2016

אל
התעדה הפסיכיאטרית המחוזית

סס. פקם 6551464

̂ג ד'גיעה ל4גש5ח כפריבסזזלקתגז כיזק חמישי ה-9,6.16, טביה"ז�ו "שערי צדק'' שם ילדה. גבי ל�לך רוכה
̂קי טביה"ה "שערי 2דק". ̂פח הוצאה על ידי דרל סול יזצ�ו וזראת הא'

̂ם ששהתה כקחלקתבי הביעה גגי �ז^ברג את רצונה לערקר על ה>!ש5וז הכפר� (ככל שהיז1 טביכה תק במהלך הי
ההלח� החדקי הקשור לאשפוזה).

̂וקרבטסר ו^טנברגת^הוננם^ל^ול^יידהל^ו^לג^-  החנ^ט^הו^ו^י^גבן
12,6.16 

אהט<
̂רובף7. ̂י לחזור לאשפוז בגם:לקהני כשעות 7 לי לשפחתי כי פצבה הרפואי השז1פר �בי היא 3פ

̂םר הבקץחי, דדי יעקב צ�תפ והוא תהה איתי להחדרה לאחר שקבלתי הודעה זו, התייעצתי !2ל3תיה פ הפפיכי
̂שפרז. לאשפוז כפוי במחיקה. 7קנ2 כי קבלת טיפול לחוף *ק:ו פוגע כר"�קפה ז3ל הוראת ז

מפן כתיבת טכתב ? גבי ררטנבת סרק שבד למחלקה. בכל מקרה פבהינה רפואית םצכה אי1ו מאפשר הכאווה
̂ בפי דועיה וספק גם מאפשר מייקה פס ניאטרית מהיבעה. לדי

רץי מצבה וגפשי תואם *ת ע^3 התרשפותט םנ33כה הטשי של גב' תטבנ ר1 םר£ ה?ט:רתו: ליזזידה לטיפול̂ 
המ�רש כחרק פייט לבצע אשפה גפוי.

 'י
-

. ? . -
? 

.

אידה לותגדה 1ז0 תבחה ט�הי כיצד להמשיך ב1טב דברימ זה. להקדכתי נכון להאריך את אשקת הכפוי על אשר
פצבה�הרפ-יאי יאפשר בדיקה פסיכיאטרית. מוז מנה הנד אשר .תוכל לעמה� בפני וועדה, להערכתי� ?1ני ת0?י£ אלן

. יתקיימו כ&ועד הוועדה הקרוב.

י - --
?

ככרכז; ^ - י .

/ (_ 1 *+ $ ̂ פררפי קטר בונה . �
מנהל המחלקה הפקיביאםרית י גי-^??^ -

. ?

' ?  
 י

:-

.: י . ' /. ' - :

02-577719 1 י י 0*3<ן, 4*
טקס; 413685*קס



̂*ק^ ?
 ̂ 1

י ל^קייםי-ט'—י

̂יי לקבג^ה

י"� -י"ייי�'� .̂ 3
.*�—**-"-*-*'-̂

�'�"י5* "****-".



3̂  1ונ1**י#1
^^^^ 

*כקהגי<א1ת מחה ידועים - לשכת תפס<<נ<4ןקוד המוות*
 י~

̂ם1^94^^ ^ח1^1ת^ת^םנ^ינ^36?ר

ש'גקיגן *'*ע"ז
15/96/2016

לבםד*

תטגבדגלילד

הע<ית5 רתל1:וו<טה

לד<שעיס

ן^זסרב?
̂נ ̂ן ^ .̂ ז?^ל_ת^<י0  ̂ןי;^ל_1נ_0̂ל חגלון -, ז^יז

̂גרר- לזלעדה ז^סיכיאסמת ל7מחלזידנ החליטת לקבל >*ת ר
̂טןשטות רננרי הועדה יזשנ ראש: שופט כדיטלס א^רתי תנ; טש

חבר: ד''ר קליגר-בוזדח זליה, פסיכאטר בשיתת המדינהחכר; דייר הלבין לריסה, פקיכאקר שאינו בשירות לזמזלנה
̂ה פט הטתלזי. תלז 45 ילס מייק קכלת ד?דר  על הח^טת הועדה הפגסיכיאטריז! הטחמית ט£?י בית חקג̂'

 לערער
 נילע

היגרה ?
זז.

.

י
?

2. תיק "ועדה אישי" של החולה בלש2ת מזכירת הועדה1. תיק התולה באמצעות הטנה<





? $0י [ ; 14:43;09-06-16

תקגוה חיי^ הטער (גוי&ול וו^גיה^ (וניקוי, ההש^'נ - 2013
̂טז [£111} ונוספו: (ונ

הלד?3.ה בדבר <ק<??ו3א מצע^הירלמ

(1) תואיל ואנ< סבול� כ* הקקוץ?ה) געל(ת£ מסי הזיהיי 034207:297
תאריך ל'יז�ה 6ג.7,6 יתו*ת 1�ולטר! עילית 5

בו1ס של לילך רוטנברג $0. 026624955 ודניאל תיון 3*.301162506
הלא/תיא קטין(ר# **קק£70 ונשקפת לנ/לי7 סככה תכופה1 וי^א/היא יקוק(ה) לטי13ל ו'פואי

א* הגנה מידית, _ שאינו סיבל דיחוי->3^ מידה מת, בקיקף סמכותי לפי י
̂לה; ̂ התש"ל -1960, ע< נקיטת אמצעים  סעיף 11 לחוק הבייט� (ג"�פלל וו7ש�גתה

ייוינ. הףוו�יזי;. 1. מירה על הי^אח ה?למי<ר1 ממשמורת יקיריי: ןהע3רך3פ!ילמשמורינ̂_

עווד בקבע כד ע"י ר^וותהרפיאי 2. וזלזטינה תשל^ה בוי̂יט7זיה בנית חולים שערי צדק, כל

.̂ ̂יחרר כ<בירי החולים תוע^ר ל&שפחונקל^חימ במקזס ולאחר מבן כשת;

5. י יהוריס בלבד יול:לו לשהות בכ?חיצת_ה?כוי!:11 בתינוסיה תחת פיגורו וכת^אימ שיבטיחו
̂לוכז הק^גה ואת מכיערי הודאתה מהמקומ, את ע

̂זר מי ח3א_נ7.?נעמו< 4. הוראה לו7ור*ם ולמי סש^חתם לשת^ פעולות עם עו"ס לחוק ליער 

 נ^תידרש כול^ תמ1לה ב1ח סביר
 לרו בנ;ל מקום וימו ככל

5. מחומרת ישראל תסייע בביצוע צ^
במידת_ויעלה הצורך למימוש הצו.

(2) אלה העובדות שקליהן התבססתי לעיין נקיטת אמ!געי יז*רוים:
ונ<נלקיה ב3ית הבולים שערי  ̂ ̂נ גרגע י=ת*בוקזנ ננזצא ̂ך ילדה תינוקת�ב'?אייד�16;6.̂� ̂�לי
צדק, חקוקה להמשך אישפח עד על<ה במשקל. וקביקד 9-6.16 אושפדל? האם במחלקת
הפסיכיאטרי ב71דסו7 עין כרט בעקבות מצבה הג&שי, מ^"ב דוח פסיכיאטרי ומצ"ב �נ�נ�ח

רפראי על מ^בה ט< י7קטיבת.
האם, לילך רלטנבת םאובחבת כסובלר: םסכיזופרניה המלרורג לזיתים בהתפרצויות
פסיכוטיות המלווות באלימות. בית קשפט קבע כי לילך אינה אחראיינ לגופו • ולרכו^יה וטינה
את הקרן לרוסויים כאפוטרופוסית כלפיה. האב דניאל היון, לוקה בהפרעה נפשית על רקע

שימוש 2סמים. ב.עת שימוש כסםיס עליל להיות דהזלקף כיק1יכו0י פעיל ומסוגו,
הקטץ/י3 ולועמ'/ובידי אל: לנטייה <3?צאינ במי; היזיליס שערל צדק, וי1יעבר למשמחיז

ינלסחירוםי *£
̂וח:_בית החולים ועורכה הדין של האם בבי ההודעה גמסרו* לאהראי/יס ע< ולקשין: באמ.

רב: וטי̂נ ןךרה̂ 
כתובת? .

באחת מדיגימ אלה ל

לא}ב<ד^
(ט באמצעות גירס אחר (משטרה וכוי). פרט:

1
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-
(ג) מ-ואז- י�שיב1;

ויודעו; ל14 גקסז�ה על ידי לאחיאי/ימ מסיבית אלת:

- . . -

(13 שאלות והבהדוח; 1^נכי<ו הודעה זו ג�יתן לפנות אל:

העובז�/ת ה7זוצלאלי/ת: ... אמנון פריד. ̂} ש& }
(ג) במחלקה לשידותיפ הביתיים, 5קיגו* יסלפון:

 קריית היובל- ירושלים __ףחי פלנ�רכטין 6 �02-54577£

($) 4?ישור עןבד סוציאלי ביוזוזי לפי חוק הנוער (טיפול וה*^גיוה>נ
מיה קלין

ביום: *1י6*9 שעה: ___00�15_

?5) הערית:

ביתן בייט�:

- ^ י
/ ^4/^ י< ^^~* ̂י ̂מנור פריד כוס מינוי ^08 12 ן  1
שם העובד הסוציאלי לפי ^~- ויועלה)

היק 71נוזגד ?טיפח; ורלשגחה^

העתקים;

?1) עובד סוציאלי גנחיזי לפי חלק הנוער (טיפול (השגחון):

והשגחה!: (2) מגהל^גאומדרק'צוות/רכז/תחוקיונ:וער(טיפ^

2
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- . __ _ ̂ 1 י . לוכ בירושלים 0? : - ** םשפק ה̂'

̂ס לנ"יי� ̂ט_ז?נץל בעייתי ^לוז^0

̂ו-ל"ל ^יג^ ̂ז  ̂ ;ץ"ס ל0ולן כ^ר ל" ה.—ק¥1. אט?ול.פ^
._ ריותה קריית יובל, פלותטין 6 יןזשליס ?ג̂�..^—*�— ^& אשריי-ובוקי�

" נ ?
-י �'�ל1 י: -

צי2י:יי0 -= י- ^ 1̂ו ג£^הל
. ייי � לבי סי1יף 12 ייחוק נינגר (ט^בול יה^נחה; 7זש-ך - 9̂0� ל

..̂ 5̂ -—" � //>*^ �-��''.
י. ̂ז ^ (0< .7,6,16 (7י3ים מ  י

.1

^
ג^£ � ̂  ו1,לי7הו שםישסטש^ח

ט ו^שטזו5 מוי י שפ י̂י
̂"קיי 116̂כ3 ט£6<£  ̂יי ̂י1!1נה

? בנ ?י-
̂ם י?^3הה מען �^ ש5 

14̂ י^יסיי X5/2016 
 ̂
נ ה::י סבור כי וזללטץניס) חויאוילכ! ניקקוים;

סוילדיחדי. ת'7 26316-06-16 אי ^^איגי י^לי^ולרנ^ואי

 ^ רלוזוו י: 3 מיבל 1�ב'ךי-רו?1נ.לק ^
̂ל ̂ל: שעליתי וביססה היקש יא

— •

 סי ה05יייאג1ו רימרית- ב9ןחל£7ה הק0�כ'א0ר-ת^ ה ר,ד 0ה
 ̂

^0�^י© ̂̂  קזבעכי *�)̂   
 ^^ר בהו^ם לדו'�ת בה ה^י�גויר<:.

 הא1:
̂צב? של ̂נ 0�10̂̂  ^^1 כים. נכן לא1ר  ̂ £�י^ ל  ^^^ריפו^כלףיה.�

לקמן:י^ בסמיס. "יה'יח ו7ר*וג ^ונ ^^ /ב"י ^מ�ם. נ-תנת^ריל0ח� ;ז י *81ח*ו1  ̂^•ח0***  __"- ,. -

קיו י הבוער, מ̂י

 ל^קחת '<לט י"י;ם-
^ ̂  

̂י 25 **25£ כי יי'י" ^י"
*̂ זי """יו�!** 

זגלו לשהות במחיצת העטינו, בת-נוק-ה תחי! ̂"ל*-!! 1�^ 4.ה 171 ייט בלב! - למי'דיו הלידה מ"

 ^ <0 לחוק הנו"ר
ווו-חו  ^^תם 1טתפ1 

1ב0
^  ^ ט ^ ג1̂ 

̂ מטע^^ ^ הלוע--. י"  ^ ם
ימ^י ו... _1?^ך 9/5.16 ו7.?קב< דויץ מקסימאטר 3̂ �מ

̂ק לילך. היא הושרר� בהוראת אש^י� 6 בזש0רה י̂�ראל ינ0"ע 1י1:יצוע צו זה במ� מקום חמן כגל  טי ה
 הנפשי

מ-בח

^יון במ"מי י.אננ נו^רן ל0 פולג:ה0ויים 'קרע עי^יי'שהתפתי?גיןביגלת�"ל^ב"�*<1ל<.�תציין*ךי^-^ §ק ,
שראי חאפט0לי0-ת על האם, ^אב, !עי0 לחוק הטער. לא רורז-י:י^ומצב- ה̂ו�ןל ^י>�^?ר0יכל^ל,י£י:גיז,

>ם 19.6.15 בש"ה ̂ן במעמד המדים לי >.9^09ו הצג כי11ן ז0� ליי
.13.30

̂  ליקי ̂.'./כרג ̂-יר-הא'^עי"- "<ייך = י'5^חת

̂יז - עי"ק יו"זליזיי < י/ ^ , ̂יי *ך כי7י;י7יל: י'  ̂̂ יזקטיייל ;"^י

 \^(ייס(ג.
^ 

701  ̂ 1* .01
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̂זהרתי כי עלי יוםר את וזאסו3 ר  ביכ" "3:337453 ל;<חר̂ 
? ;1 אני ה1ז"מ אממ�ך ט�ק� געל̂  *

̂ף ̂ם יזילךץנליק 2ק,-ידת *:ט1:ל י£ ̂יו' 2ל*-*'ה לעילי�וו 1. ק\מי אפי&�ך פדיר ה*ני עד"ס לחולו ט
̂י^לל© הר1יותל7 בבירית יר

̂ תזללזוי  
̂גה '^ רועט̂י יעל!,; 2. בתר̂' תפיןה'ג הובאו לידיעתי גדטלמ על כז

̂ של בת.ם קיל לילך עךי צדק בין שטלרו; כחאריך 6ג.*.ל בבית"ת̂  0̂3* ̂. ?,97ג0̂71 /^�/* *./

ל וזיון ה.ו. 301162806 ̂ ת�נ̂ל רוטנברבו;,ו. 65^62

�
̂לך 3. בצורף ס^וגג מה^ריכך ר1ירו^למ<� לבריאות י;3̂3 0ת>^ריך 15',5/11 את�ות 7*אם ל

̂ז בלוגי גפרד מזבעהיוי* זו ו. ר<טגגרג תטהוירז רו

̂*- היון 4, מצו̂ר דוךז מטנהל ילפחלקה הפ?ז<כ<אסריוז כבייו"ה הרציג ^ידרת ו!�אכ 

וזמתח�ה רנלק כלתי נ^ת'&ו�גצהיי�י ירו.

̂/3 ^ידרת יזאכ1 ̂דק סתאי'יך 16/  ירובסקי כנביול"ת י^ערי 
 סול

נ1 םצ.ירף ד^ת פקויגיאטר דר

-̂  בק^די ;פרד 0ל7*ירוירי יי
לילך רוטגברג הסהזור; חלק

̂יג^ריד 16/*/̂ המהווה חלק בלי;י ̂ ממחלקת ייל!�1י1ז  גררף דורו טקו"ס סלי נ?ו� יוי ̂י̂ 
? נפרד יטגגנ7ירי ו<ז,

̂/9 אררוו: הנסיכה ̂רק 3וי>?ריד 16 7, נלטילד דוח ם1�ר סרקוליג נטליוי קביה�1�1 ג'"1רי 

̂-^ףי זוז. המחווה י]לב, בלתי נקלד טת

* ט' ̂י"ס =כ?חלק^ יולר'יונ   מיר יזסך 
 נ2י 0לל

 3/6/1£: עס
̂יחוז שקיימתי הלוט  ב

-8

̂-�;�;;̂̂�:?י:��:3;=� ̂^ק? ̂כך^<לל ̂ור-ף15^ די^איף^ל גשכ̂ן ̂ ז0יונ70הר�ף̂י ̂י ̂וז? ̂רר<�^ ^4_ הק<א

7̂ האג: רכק*ל כבבלא; ט^שילזו� געת מעברו. ש71י א 1י?.ג1̂   ̂
ריך  ב̂ו

-9

̂גד  עצור יל><חר נ'\לילך הזב:יגה ט^טרה וטע:ה שאייס עליה והו
 הוא

 לי כ<

 אמר

10. דגיא'ל

̂צר. לם

11. בפגישוץ שהייתה לי עב דכיאלאחרי שחרורן מנ?£3� רזוא >*כ<ר לי שהורשע ^עסלזת טיעון

ב^יר^יםל5גיינ כלילך.

̂ונתפת'י בפג<שה כלשכת הרויהול בה גכתו מגהלת לשכת הרווחר; 12- בת^רק' 24-5.16 ה

ם ייילך רוטנבד�ג וו^י"ד וורדי: שטיינברג. שטרית קג�פכלו, רכ^ה היק נועדו ר.�ן?ם^ ̂ר

̂יעיה כי היא כויי&גו: אלז לילך ריטגברג וא1ג אימיז םאירוז 13. עו'יד נ'וטייכנרג אמריל ב

" 
סדיניי.

?24. בכגישה סוכמ כי עו"ד שטיינברג תעלכן את שירותי ולרווחה לג2י הלידה יהתיכןקרנ

^י£י#ר בכיוז''ה ער י̂�^ת של זרעךןז תכנון 0�יגול זק3 היון בקשיך* י5מ^פתי! לטיפול
גקקיגה.

̂יגו:ר,לו^ריער1כילליךילדדז2ייל^יח^רי ̂�ק עלביכרדרתס, קירבתי  נ¥^ו"ד^ט
 לאחד

1 5ג,

̂וק' ̂\ ן7י^\אר ר?71י3וקו; יביח"ח, ̂/*1 ו1 ̂יל כתאריך *1 או7דל על ^ועד יועדך: בוםןך טי
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: ע1^^ >  1 ךדך1 "*� גיי *�יר י י י— י י י *� * י יי

י ^* ^^ יי5- פ. £?** *̂ ^ייי? _ ^ ^ **

?-̂ ̂  י?�
 #ך

̂י̂� ̂ייי' גי'וי' ^י "?ג� � : • נר

1
̂  י?'**!  י* ̂�^

 ̂
ייייץ ̂ין" ̂י >

*̂ 1̂ יי&�ג^  7> ייי? גד^  ̂ ?[�-  י -ן

 ^י<5^
^

^^^ . ^יויי # ייי

"̂ ̂י ̂'זי י̂�'יי ̂�מג^^ < ̂י יל ,ידי?י- 
גלץ̂' ̂י 1<£^^_ � 5ל/ יול^י' ^ר^< ̂\  

" י

^ייי. י -

., __ ̂-$$£�1 י�י _   £ "
?
?י^ י̂�" ̂  ^ י

^י'""� � " 
^ ^

^^ ^^ 
י? ? ?^ (7 י'יייי ^ידיזיר ע^
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^)̂  
1 _ ?(זיייי כי (^ . י"�^ ***י י1̂י

 ̂
* ^ד, •** *ד. .  ̂ ?**"*> �^ יי*

̂ץ ̂ין~ * 0 ^ (י0"9 ר^ י

0 ̂י ^'י5 יוי^^ ןנ<יי̂>�� ]̂פ " . כיז�ג�

— !! ̂.י _"^3? _1*1"1^
̂ו̂י ̂י בךלר.מ5 .. - ̂יכל ) 

̂ילי *ז1?* ידיחי יותל כי  ��� לת1י
9? ~ והוריק חו1

*?�-* ̂יי .,  (יי
 ̂

 � ©י
 ̂ ̂. י* י י0

 י £ ^^
̂י9 ^ ̂י *' -יייייי י יי 5 0ייי  
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יי -

�———— 
^י ^^ _£י:1£ ^— ^ ̂ן  ^

̂'# ^יי( י ^ידיר?_ י ?,£ ©הי תישי� 5 לי י ל^ .'

?'̂ ? ? '̂ ̂* יייי  ̂ץ3*1>< ז ̂י7  ̂ יייזי - י^ 

3ר-^�� 9~ - 6~ �י
/(-י2סע^ ?~- "̂ �� ����^  גגל

ץ ) 1* ,  ילמר
^ � 

;י^ . <י

*

̂י |^€^ ^י^^ י^י^יו? ן יי<£ '*** יזיי
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^^'̂ ^יץ ז* ^^ ?. ^ ̂. 
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̂יי 83 ̂ יי י יי יו?) י י'£ י�̂י *4<( י~^^<9 

^
^ל <?ייי ^ יי ^ייג^י� ^ ^-י

.̂  _,_*ז0
^
0-— -̂ ל0י~ ^^-י ?--0̂�י

51*3 -  ^ ̂�^ ^9 י� �לי
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^ ^

^
 ^ י

10£ ^ ̂  
'?̂ ̂ י ^ י<גזי-^< ירי י  * ^

1דאי $ ^\'  ̂ . ח^גגל  ̂ י) £י[6

$¥*  ̂ ̂  _̂�^ ^©יי-^<5_ ל חיזץ
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\̂ *0, גיליון מסי 17 מוטך^ \ -  ̂
י - י חיק: 262214/2016

̂ו טטטית ט@ *"* ז^ <? . 1א  ̂ *"* *
 ̂^  ̂ תז-: י 023874589 <^

1379 י^'^
." -

̂י1£ ^ הודעתו של 11*
1 ?טוח1?* נאתיוח לטעיות  ̂ 41̂ ונ = ע", םסוגזזח. ג£* 0ום5ג�גרי י^וב^—^ ש0ל1שפחה

023573539 ] אמכיו ] 3ריד 8£זי*#5
*<. דת. 1<"-נ* *̂ :̂ ̂̂* <ן 1̂ 1.±  ̂ ̂-??-̂! םונבמ*0זווי. קםקודס ו

נשו* זכר | יהודי
^"̂ ̂"-" <1ל.נייי. י ̂* מקוםי�ייה 1̂ 1ל 3ב"7 _יי'י יוי נ^םיה  ינ"י<רלידה *£

20/01/1969 | ישראל | | 57767^025
: "*?<; " '*ס<=*כ1" 1—ייי-ץ מעןנגטייס

_ ג^קיד ^נטונינ1ה ̂יה �] <^ינ _� ר<<ב 1 בל<< 1 בג*סל, / ו
̂יס ^ייי פלורנטץ 6 ירוי

?*0̂ 1̂ ̂" םקט'ו. "-̂ו 1131 .̂ ^1,̂ ̂ו,- 1סגם^סקס<"^י<ז- 

-^ £0/05/2016 12:16 ? תר11ת ל1; הבירה צ<יו
זקקךיי והיווה מקים הקירי7 הו7יק

י

943043 ר0ב אורי ששון תחנו; לנ ל;נירה ציין
̂? סי טס�.*1י'1י דייה טיס מ�ס* '^ס מסיגיה מקזס גגיייז י : וי'

�* י ו

הנ"ל לפני ורשמתי את הודעתו כדלקמן: ; ראיתי ^ת
ן 2 ^ני בתפקיד ערכד סיציאלי לת1יק נוער ועובד בעירייה *ר<שליט בלישכת קריית יובל מזה וזקופה של בת3י שגה�
3 [ שאני מטפל כמשפחת רוטנברג לילך שלה יש תינוקת מאדס שאינה גשיאה לו. התיטקת נשם אבישנ והלא בם

4 שבועיים, במסגרת הטיפול במשבחה הזאת התברר לי שי'זה מספר שבויעוה מפרסנויס לנגדי הסתות ברשת
-י לפיהם אני סוחר בעוברים, רויטף תינוקות ואף תיו קישורים לפרסומים קודקים לכתבות הסתה נגרי ופגיעה

טלב ומוטי ליינל אשר ידועים ככועליטנגר לורי שם 5 בשמי הטוב. עקר הפרסגמיס נעשו באתריכושלאי�ס ששסו
/ 1 עוביים סיציאליס מסיתים ומכפישיס את שמס איי חי^יד שמה שעומד מאחורי הפרסומים היא 1 ורדה �

£ ש0יי:ברג ^שר מייצגת את המשפחה. עו"ר שטיינברג אמרה בוועדה לפני כשבוע שאנו מקיימים את רווועדה חל
9 | בגלל הפוסטים המפורסמים ברשת ובעבר גם רמזה שתתקוף את עובדי הרווחה, אני חושב שזה חלק

<1ו | מהאסטרטגיה שלח להרתיע אותי מלבצע ארל העבודה שלי, ל*?*ים עלי ולפגוע בשמי. אגי מצרף לתלונח חלק
/ / מהפרסומים שהורדתי באינרנט ובנוסף לזה אני ס^יין עןכהקלרת שטי בגוגל יש קישור מהיר לאותם פרסומים.*-' !

לללך רוסנברג וטלפון שלה: הזתוה של י נ שאלו�?/מה מספר
<./ תשובה/ללילך אין טלפיך ואני מדגיש אגל לא ם1יש את התלונה כנגד לילך כי אס כנ1ר אותם מפרסמים

14 והעורכונ דין שלה

5נ שאלה/ יש לך פרטים נוספים של המפרסמים כנוסף לשמותיהם.?
16 תשובה/לא,

ו

לו שאלו,/ האס הגשת תלונות בעבר כנגדם?
-1

15 תשובה/ בערר הגשת'4 תלונה כנגד מוטי לייבל בעניין אתר כל!םר כעניין של הסתה געת שטיפלתי במשיחה
9! אחרת. ?

^-^ ^- ~1
1 .
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̂י"* ̂םבון  � י * מעגרב: כר^
^ ? , ^ ^06  ̂ ת-ז-י 025874589 ג<ב^

?

שלעףידיךדהשטייכברגז ̂יס נו7 לרפרטיס ,. � 20 ! שאלה/יש
21 | תשובה/מספך הטלקןן שלה הוא 0522450555 .

22
י

2">
1 11 הודעתי שהוקראה לנעליי ואושרת בחתימתי.

שעת סיוכו גבייונ ההוועלז:
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;1 מתוך=,נ י י^ ?- גיליון 0ך *^ 
י תיק: 6ו0ב/4וב262 י � י

̂ורכ. . "",*", *�יטרת 030 "*י*ל ̂_ ^ . י*—* י 
*1**>"4 ^£  ̂ *̂ י-ז-: 023874589 

מס':1 ^ 77ודעה 378

-£: <?י ! ? הודעת* של : •?-

023873589 | אמניו | פרין

 | גשוי זבר | יחידי
20/01/1969 | י^ראל | | 7^0254577

*̂ ̂. "ף1̂ י'�' שםהווס.�!^ ̂וי אגסוגינה̂_ * יזיויט'קנ"ןי'ק. י 3<  נ1
^̂  

 יחנ1._ י ךלו7 יירת ו <̂יו1
 ירושלים ברול

~ 
פלנרנטלן | 6

.>̂  ̂ 0.5̂ י1-5 שםו0ו!ומקד0רזעב11-ה. ****1*^1̂ו 0קבוו1- יג-*-י טיטגים1גםבי0 '

1

̂י1ן £ 10/06/1016 11.-11 תח^7 לג הכירה 
ת^,ריך 7111̂ טקום חק<יחהו1יק
̂ו ̂-ן ̂ונ ^^ ט-י^ -ג

943043 ר0כ אורי ששון ההות לכ הנירז: ציון
̂ם כבייח ה<ז�ות קן מס' איטי 7י11? טםני7ו* טס 0ש3חו7 קז

וונ̂"

הנ"ל לפני ורשמוני את הודעתו כדלקמן: ו | רא<תיאת
י שאלה/ מה גאמר בפרסומי ההסתה 1גדךז

5 תשובה/ גטע1י שאני חוטף תינוקירנ, סוחר בעוברים, שניסיתי לגרוס מוות ליולדת וחזרו על רברי הסתה מהעבר
4 לפיהן אגי מ3יצן ועורך ביקורי רית לצורך הקטיו̂ו שלי.

כ

6
1 זו הג�רעהי שהוקראה כ3ניי ואושרה בחתימוני,

שעת סיום נביית ההודעה:

וי

_ •

1

ו

ו

:- ' - וןו̂י ̂̂כ יי7יד- ננ-0£.*̂  ור1-

~"
 403.00 ך2 201709.15^ 11 ~�;-ק^<

^

-̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ ̂י י—י ̂נו  ? —�? ? ? ̂  ? ? ? 
^̂ ^^~8 ן̂_  ̂ י י—

י





? י,

/ 1 ( -ר ? •  י ̂. ~ י מסי�! מתוך:_2י }י   ̂ י תיק; 420903/2015 . יי - ,
̂"יל - /ליתיקסםוף ו -1771-15- $?£*$> " רת 33£$| י 6123 סק̂י

^ £ "̂
םעורכ: קליין טיק * #£^ ן,

. . _ ה� 029091360 י 

; _ 3512 . הודעה מסי י

הודעתי של : יי^^0 *£
̂ו-"י י' ̂.ג'יי 1̂* "|ו-.1ו יוןקו^ 51'"-,^ 11̂ ̂פחה-  ם&י^הותי ן**-*" י'זקכת". מוקןקק 1 סבום�

91360ס9?0 ] מיה | קלין - י#£$ _____

̂קבה } להורי  | רוו?] 
,̂ ̂-י ̂יד.  ̂נ.ג"^ גיל ו ̂"י^ נייבעבית;.  11̂(7^ ^ל ננית= ' * 0קוםלייי.;  * ̂ידה.  ונארק�

10/01̂ / י^ראל | | ^^__ י 1972
?̂ י י"י 'יםהאם. ^ "̂  ̂ ^�1 . **"

ג מיקוד ~ לנ<סד? 1 7*רר, 1 ̂ל " | ̂י71נידיב | ב1ה  ג<ורא |  ככרספר^ | ? ירושלים | ~|
̂קקו<= ̂י טק&ת"זטסמם 1904*1 ̂*.=^"1^ן[י<>  סונוען3קוםה'1נ1יה=  "��) ̂י

24/09/2015 12100 תחנת מראל ותק
̂<ם *ק<י1זהתיק חאיגך ו1'ט? ל"
^^ ט-י*> . - *-4*1£*:

1900308 רסר מיכל-שולםית לטוניץ תחנת הראל ציון
_,", מסי ^י�ש'י דיגה י ש0 כיטי שק מש&חה טקים 1ב"ה הע"ת גגוזלקר,___

̂^ טן^ט  ;_.. ?-: ̂  ̂  ̂ *̂ ,1-

ו ראית* אונ הכ"ל לפגי ורשמתי את הודעתו כדלקמן .-
2 אני פקידת סעד לחוק הנוער בע?ר"ת ירושלים. הגעתי להתלונן נכד מוטי ל"בל, עו"ד לורי שס טוב ועו"ד יוסי

3 גקר. בעקוגת דיון שהיה לי עק עו"ד יוסי גקר ביום שני האחרון שבו הוא אסר לי מזל טוב על זה שקיבלתי
4 תינוקה לאימוץ, נכנסתי אתמול ל0ייסבוק שלו וראיתי את הפרסוס שיש כנגדל ובגלל שאגי טכירה מהעטרה

.^ 5 את מוטי לייבל ולרי שם טוב נכנסתי אליהם גם וראיתי את בל הפרסומים וגדי.
מוטילייבל כותב" מאלה קלין, חוטפת -^ £ הי'ח: המתלוננת מוסרת לי 5 עטודיס שהיא צילמה מהפ*יסבוק:

מאיה-קלין- גם לך נאחל שבתום יום הכיפורים אלוה<ס -עצמה נכונגד החוק..: י 7 -סוציאלית שחטפה תינוק ענו ר--..
£ שלן יגסול לד...". יוסי נקר כותב "לפני מספר יטיס התקבל סידע מבוסס אודות פקידת סעד חד הורית בכירה

̂.עם.או£ק^ . ̂ב^לוזזקתה-י3^-בן-3זז 9- -טיר1שלים-אשר
̂ל טוב"... אמרתי לה: י'אני יודע, 10 אותה ממש במקרה." מיד כשהציגה את עצמה פקידת הסעד?*מרתי לה יי
/ ו קיבלת ילד לאימוץ". לורי שם טוב כונבה "מאיה קליין, פקידת סעד לחוק הנוער מלשכת רווחה ירושלים היא
12 אם רווקה לילדת כת 8 שגיס הלוקה בפיגור, קיבלה תינוק בו חודש ימיס לאומנה עם אופק לאימוץ" כהמשך

. -<י.ו כותבת " עו'יס מאיה קליץ א עבריינית... אין לה כל בעיה להתגייס לתעשיית חטיפת הילדים..."
14 ת: אני רוצה לציין שאני אומנה חסויה והס פרסמו את זה.

15 ש: האס היה לך לפני זה קשר למוטי לייבל'
16 ת י לא. במסגרת עבודתי אגי יןדעת על עיבדות שלנו שנפגעו ופורסמו דברים.

17 ש: האם נשלחו לך הודעות פרטניות באופן ישיר חוץ מהפייסבוק?

*
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1 _ /] £ - ?
] משטרת 080 "*י"ל |||1|ן|0]||0|1 11

3510 ? י

~ / 16/06/2016 _�~~ _מזכר
~ |�תיקהר1ק*נ�ה ךקאייד^ ___ ̂ 2 - 5נ - ג49? - 2500קק ק.א. דרגו* מקתיק: פ-*ק 5נ0ג /8סק420קאת: ו ב*רדמ דוד ?0041*1 רסל �ז�יי1ז�1ל?בפלג חקיו�וח וזתאח תא�̂י  ̂ קס ו1י7ן םסז

_ __ _ _ ̂ט�ר 16בות� ~ _ _  "תמ-יז^^כר
̂ריך 22.9.15 וכי11 בתאריך 20,6.16, איתרת< בחשבון חפייסכוק "לורישס טוב" פוסט םת 20.6.16.ס̂_ ̂ו511£0-'<1ם-נ מתאריך 15.22.9, עלםיה קלין.על מיה קלץ, תיעדתי את הפוסט, הודפס וסובע מוכוי דרי 1 ̂יור לכתבה באתר 1ם00̂. פוסטעלמ<הקלין. תיעז�תיאת �ת<עדתי>?ת הכונבה, הודפס וסומן מוטי דוד 2 20.6.16.בתןך הפוסט היה קי א<תרוניפוסט נ*ח<!ובוןחפייקבוק"מוטללייבל" סייאריל2,9.15?,

.20,6.16 ̂יך. תיעדתי את"/ הפוסט, הודפס וסומך מוטי ז'רר 1 } הטסט, הודפס וסומו מוטי דוד 4 20.6,16.̂- איתרתי פלסם טתשבון הפייסבוק "יוסי נקרי מתאריך 21.9.15, פוסטעל#נה ק
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1354 הודעתו של :

̂פנ�ו�ניל; טםכה"פחה; שי ב*חי1חלטיניוחי; - ______ ___ , *הות'  ק!סי
9091̂?0 ךמיח | קליע | _0

שם קודם: ם^במשפחחי " רח:
נקבה יהודי

רדי;תאףי לירהי � קל, בבית; טל. בעבוח7: טל. ב"ר:  ̂ 1
10/01/197£ | ישראל | |_ 1 050-571-2819

מען אגורים1 קום האב: שם האם;
יתיב | בית ן בניטה! חרה! ישוב� 1 מיקיר

-/ מבוא לבונה 2? | הר אדר _
?^ שם וכנען מקוב ולעבודה;. םק*יע: טלפונים נוספים:

 עירית ירושלים - אגף הרווחה, כיכר ס3רא 7 עו"ס חוק נועל

28/02/17 52נ5ו מ* ג הים*ה החוקר: 46ו2ם9י עיעייג-ןש שרידן

'טעה מקרם 0קי אישי דר1ה שם פרק* שם משפתה ון>?ריך "

גרכ חיס:

ר*יתי אה הנ�ל לפני ורשמתי את הודעתו כדלקמן:

נייו מסמך מסומן 1 שאלה ? נתמשך לעדותך הקודמת, זומכת לכאן על מגת לתבהיר 0ס5ר פרטים. אני סציג ̂ג

2 מוטי דוד 2 20.6.16, תיעוד כתבה מארכר נזו00.י\0*1ונ6{7-51י101 מתארק� 22,9.15, מי יזו המודות כתטיכה

3 המצורפת לכתבה!
4 שאלה: מי זו הילדה המופיעה בתמוגהז

5 ת כעמוד 5/30 יש תמונה שלי ושלבתי נועה ובעמוד 20/* יש תמונה של נועה מתוף פדופיל הפייטבוק השלי.
? 1 —^ כעמוד 6/20. יש תקינה של בת נועה ומתחתיה תמולה שלי. עכו אחייכי נוועס.

7 שאלה י ידוע לך מהיכן התמונות הללו נלקחו�

8 ת, כל התמוגות נלקחו מפרופיל הפייסבוק שלי אגיין כי לטחרת פרסוס לזכתכה אני חסמתי את הפרופיל לכלל
9 הציבור וכיום הפרופיל כגיש דק לחברים.

10 שאלה. מרזי המיקום כו ארנ מצולמת בתמונות?

11 ת: בעמוד 5/20 אנ< חישבת שזאת תטולה מטקס תחילת כתה א של נועה בבל"ס בהר אדר ובתמונה בתחתית
12 עמוד 6/20 אני חושבת שזה כבית הוריי בקיבוץ אבלאני לא בטוחה.

13 שאלה; האם ילדתך סובלת מפיגור או מאוטיזם כפי שס^ויגן ךכתבה?

14 ת; שקר גס. בתי הוכרה כילדה שיקומית וחייתה תקופה קצרה שהיא קיבלה קצבה מביטוח לאומי על רקע

15 איחור התפתחותי כללי. היא הייתה כמעוך יום שיקומי וכגן שיקומי והיום לומדה בבי"ס רגיל ללא ש<ם קשיים.

16 אציין גפ כי היא לא מקבלת יותר קצבת כמת ומעילם ל>? הוכרה כבעלת פיגור או כאוטיסטית.

17 שאלה̂ אני ס,צ<נ בפניך מסמך מסומן מוטי דוד גי 20.5.16, תיעוד מחשבון הפייסבוק של יוסי נקר מתאריך

, נו הוא מתאר פגישה עמך, האס המתואר בפוסט זה מה שהתרחש? 21,9,15 18

^̂ ̂י"  י— -\, �'י 1
חתימת מוסר הה ולעה ^י י^^נוב^גותודעת

1



ו

;2 "* 2 ( )ץ* . \ \ י גיליוו מס'

19 ת: באמת ה"נו בדיון בנית משפט, ואני זוכרת שהוא אמר לי מזל טוב ולא הבנתי על מה. אני זוכרת ששאלתי
20 אותו על מה ואגילא זוכרת מה הוא השיב. אני >וכרה והייתי המוטה שהו/? ידע עליי פרטללס כר. אישיים

21 וחסויים 7ז< פעס ראשונה שהבנתי שיש פרסומים לגדי סכיב היותי אק אומנה.
22 שאלה: האס הפרסום פגע בך בחיים האישיים או בעטרה?

25 ת: מאיד. הפרסום מאוד הבהיל אותי. בדקתי בישוב בהר אדר אס יוזיה אפשר לעזור במידה ויגיעו אליי
24 הכיתה במשך כמה רוודשיס ארור כך מאוד נזהרתי.
.- האס קיבלת תגובות בעקבות פרסומים אלוי 25 י שאלה

26 ת = קיבלתי המון הטון תגובות בפייסבוק מאנשים שאגי לא מכירה. רזאנשים האלי כתבו בתגובות דברים מאוד ו .
27 קשים, היו תגובוונ נאצה מאוד קשות על כך שאני סוחרת בילדים.

£ שאלה י. יש לך עוד משהו להוסיף?
29 ת 1 בעיקר חשוב לי לדעת או לבדוק איך אינפורמציה כמו שיש לי תינוק אומנה עם אופק אימוץ יצא לאינטרנט

30 כי אכי לא מסרתי שום דבר תזהרתי כי הנושא תחת צו חיסיון בבית משפט.
31 ש: יש לך חשד מי העביר את המידע'

32 ת; אני לא חושדת באף אווד. אני באמת לא יודעת,
ן

33 ש יכול להיות שהגיעו למידע דרך פרופיל הפייסבוק שלך;
34 ת. אני מאוד נזהרתי. לא העליתי ובר בפייסבוק. לא תמונה, לא פוסק- שום דבר. או שחדרו לי לפלאפון/מחשב

ו

35 ננית או שמישהו מסר ליזם קידע
36 ש: כשאת אומרת לתם למי את מתכוונת!

\* יל ^0(7 ^*  ̂ ^ 
37 ת יוסי נקר, מלטי לייבל, לורי שק טב1, עי"ד ורדה שטיינברג,

38 י���" ��^ (.
 י

. 

 י י
 י

, 

39
̂רתה כנכונה בחתימה ידי. ̂הי ו>?לי מאשרת  1̂שר קר ) זאח דוודעחי 
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תצתיר עדות ראשית

לאנשים הקגועים ביזו7ן אס לא אעשה 3ץ ניצתייה 3?#ת נכיזנכילקנלן;

1. שלזי ה<וו כ*ב*וו לעיל ואוי ע^ה *ונה<רי זה י�*מיכח ללוזר ההגנה של הנתבעת 1 עו'יד וורדה
חיעשהו1^כג1דהכי*י7 ת"א 6נ-8ט-*1837. ^ייג::רבכנגדתביעתל0ון

סייזופרג?המ1<<$ג. ה<להחולח רנ7*1;רג ל1לך נ. ביי1י

̂ן ̂ון .בס'-קרוכלולוייה יתואר /*<י בנ*1 נימיה מ*תיב1�ס<טו5 נר ^יל^ בני י ג, איי בעלת תו*ר ד̂'
̂ל1ע¥ונ ילדי בחס לילן וש(י ילדי ̂יס עבדתי בחקך הסרטן בהדסה ע*ן כרם וגידלת* "ת  ה'

תאי¥'<0 אשז� שגיהס !<קזי5;אים ו<לדיס לתפ^רינ.

̂ול ל<ק� 7מצןא ^ת< ראוזת לגדל את נכדתי אבזשנ ביתי; ' 4, כ<ה"םור לעיל, לא הםפ*לךלחניזה
ול0עשהנגר טרפ לידודה החליטה וזריחה להוצ<^ אתאכ<שג מחזקת המשפחה.

5. ב0ופו של י1ס : רק ל^חר מלחמה ב3עול<ול הרזיחה הוחירח אלייו נכדתי *<הה אני םגזלונ עד
יז<ום.

הו�ולרוזזרחחה לקיים וועדזת וניו^ בהיותה בו7דזןן התל מחזד^דביעי'חמי^ 6. לילד נכנסהלגזו�יןן
למראית עין כדבר םתיע'^ה בעונד שברחמה <כשי1זלד.

̂ל'ם לחוק חי1ער הי^הנו א<< כ!̂�ר0 בזויה כבר ̂דר! חר^שוכה7. הגוער^ת היו מאפילות בי[ו1ר , העלבדיס הסוני  כבר כו
יוהיתט1עדזת אלו להללך ללא כ* הצדקה (ללא כל בדיקה מוקדמת ק� לדזגי ; ה העיליטית או הרביעית אסרהכ^שרלילן תייתהכהויש 5 , לשאלת* ^ל העו"ס אמנון פדיד ^<ך ה<יז ^טישר;; ו^בתי ^ לי 1^<ו"ס רחלי יו"ר חו<עדה "**; *יי^ה ססילר;" תוך י1גי'<ה אלי.בסו�דגמו*"* ואמנון השיב? 'יאתעויי1בכי בסוף ". כטו כן, בפ̂נ

8. ב<ועדה החסי^'ת כאשר לילך כמוכן הייונר עוד בהרילך הודיעה לגי הרלוחת כי בכז<*ת71 להוציא
. אחי1קט<יהל"ק<0 ו!ירו0"

3. עד1*לג *נ1 יי!עה אותנו עוי'ר אושרה יעקב;

10. כאיור וועדה זו שכמז אח שירותיה עול עו"ד <ורדה שטיינברג . על מכה שינסייע לנו גוכח
התנז;לול:ס המחרידה של וזרויייר-.

̂ןטינה ישהו כביה'יח כל עודיצטרמ ולאחי םכן11. ונרדה אכן סייע לנו שוחחה עס התלמה (אף תג'^ו עטה לט*'י*ה ברווחה והגיע עיטם להסכםות , מלן וו לפיהן ווררה תדויח ליווית̂  הלידה
אלי. ̂י''ת^עיזר  =

אבי"וג. 1,12יו0 6נ,^6 הניעה לילך יביה'חעיוט�ם על מגת ללדת בי^פ 16.^7 1<לדהננדי7<

?

̂ן (ממ<ה את י^אתה מהחזר; 13. כבר סחהתחלה הבחנתי בהתנהלות מוזרה של 1^ות כיה"ח . כן לי"י לילו רצתה ללכת י^ון  ̂ חת האתיות אסרה 
̂ £ה<*7יז אך ^ לאי^ר התאוששות

יווווי .1 יווי !- 1<וו*-ק'-*;101ח ו^י



-

14. בנוקף צווח ג'ה"ר1ל*גן בתהילה כי אין בראותו את הוזרובות הפסלכלאטריות שיש לתת כלילך
וולאחר קבן.

את העברתה ^לל"לךותתיכלקתלכיח'יח אחר, יעל גקת ̂י '^קלנו  יזוזו הלדהו #ל ה*וות הרפז
 לאיר

שיקבלו טיפול ר^וילכ�יסי ידיעתי תדבר ועשה בחיאנס ובהקכמת עלז הרוויח.15.

היזלנון 16, כמוכן, לאתר הל<דה עלה מבדיקות השזנןשל לילן כי היא סונ7תטרעל*1חי<וןכאשר
בשהנ היה +4.

̂חי1 האריות7\. התל סיום 6.16.) תו^בה שמירת נחדדי; של לילן ^24 ב0עכה סוזו�ה כ* לילך לר^ורה 7*סינה ̂ל  עגרה לידי ז0ענה כ* עונגדיס לקרנוו את מתינוקת .לפנגע מג^טה יק&יצה טם*0ת ביה"ח אשר גןבהה 20 ס"ם לכל הילתו ו לסק1
, אלא שנ<וס 8.6.1£ ליק� ח*<זגה מיושבי! ̂ייטי ול^ה<ה כלגויך באשפוז גסיגי^טרי או ו7)*בת שמירת נדודיה וכך גס18, ויודגש? לצערי אני סנירח אזי^ילן בהוגקף פס ̂ייה 1ינת 31 ̂ם לקהת אותה ל4?י'*פןזלרןלוטץ מ̂ג ̂לה שילצ  וכלקשר! םסנ< לטא כט

 "לי
̂.9 כא^ר לילל התקטן-ה לא הייתה בח̂�רר; ונייפ 13 יילךכבר נ30^לי1רד ̂והגעילי לםע^ה< פסיכיאטרי ,

, התיישית* בינס9.6.16 ג,תביעו ש<י גנריק ג0ענ< שיש ב'דס *;ו של ב<הם"ש וביקשנ 0<?גי להסתלק מטגזדרון ב*ה"ח וטענוקול ^תנזקיה בקק1ד1ון ביה"ח על ^נת לר^וינ <:י אף 1חק לא נלוצי* אונ 45 ללא ידיעתמ, אז19. ל\\רכל חהתגתל^ת המוזרה והתרחשו; ביטים ק^זלידההשיל אביש! בי אליי יכולה להתקרב <*<ד י^בי̂'

.ק^ו* הכפל* של לילן בביה"ח הדסת י£חל?ןה הפסיכיאטרית לדא כל ט'פת: רפו"י ר1ובי< ̂יפ<ל גםרץ.ק;, ̂י התדרדרות נגז^כה הבריאותי נאשפ"ת ב

̂ק חירוס גיאו שנע ̂/115 לל̂�וי העלבריק הסנצי^לים ^ת גכדהי םבזוז''ח לפליו'חו? ? ̂וו בדימויה ;::נ2. ניןק 1£ וחט0נשי0 בסיכז הקשר *1

̂ם ער ̂יו אוויס יווז'  יעל םשפהוג* גק'
 וההשכלה שעברי >*1

 את הצער
 ם^לים לת"ר

.22. >?ץ לי לחזרתה של ><בישג לתיק ה^טפיור;

23. ל^הר טספר חזישים בהס עכר עלינו גיהי<וס פשוטו כו^גלעו רק בחולש 6נ/10 בהו. הסוכות
חזיה א<<13 איישג י

24. קרוישנו/זותו^םוןי ותיכןיזצהירי ו?3יי1

̂י . ^\* ,-̂  ̂ וללרר;: ^ ^ז1<0ו?תנ̂ו

אישוי
פויו:לעומקם הקטעיט בחיק אס<ימי ניאשר כל ביזם 7/8/13 הופיעה נבנ< עו"ד ר0י םכתבי ה1ביםאירהס7טו(י נושאינ תעודת זהות ̂יי _שמספרה 8ב43?0536 <לאחי שהוזהרה לוטד ארנ ה^מת וכי תיגלה̂  ̂ח ?ו ביעורה את לכגנווז הצהרתה ה0< נחו1םי! עליה, י"פ ^ חע

̂ייי1 ^ ..



תצתיי עדות ראשית

אגי הח"מ הגב' אושרה יעקב ת.ז 038765038,לאחר שהוזהרת* כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. שמי הינו כאמור לעיל ואני עושה תצהירי זה בתמיכה לכתב ההגנה של הנתבעת 1 עו"ד וורדה
שטיינברג כנגד תביעת לשון הרע שהוגשה כנגדה בהליך ת"א 18379-08-16.

2. נשכרתי לייצוגן של לילך רוטנברג ואימה מאירה מדמוני, עוד בהיות לילך בהריון.

3. כאשר פנתה אלי וורדה למתן עדות לא האמנתי למשמע אוזניי כאשר הבנתי שהתינוקת לבסוף
גדלה אצל מאירה ! לא משום פגם אצל מאירה חלילה אלא בשל התנהלות העובדים הסוציאלים

. לאורך הדרך

4. זכור לי כי במסגרת ייצוגי את מאירה ולילך במספר וועדות ברווחה כאשר לילך הייתה בהריון
הייתה גישה עוגית ומשפילה כלפי לילך ובעיקר מאירה מצד העובדים הסוציאלים, אני זוכרת

שהתובע 3 אמר לי בעצמו שמבחינת הוועדה מאירה פסולה.

5. לאור התנהלותם של העובדים הסוציאליס אף התכתבתי במייל עם אמנון י המסומן "א"
לתצהירה של הנתבעת , ואף הצעתי כי המבדקים יעשו למשפחת האב וזאת עוד טרם תוולד
הקטינה על מנת שלא יהיה צורך להעבירה לקלט חירום י אך כעולה מהתכתבויות התובע 3 עמד

בשלו.

6. לאור האמור לעיל, לאחר שהעובדים הסוציאלים סירבו לעשות את המבדקים אף להורי האב
טרם לידת הקטינה והתעקשותם לעניין קלט חירום הודעתי למאירה כי אין באפשרותי לסייע לה

עוד.

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

.̂ חתימת המצהירה: £ ^^ 

אישור

הנני מאשר כי ביום 7/8/18 הופיעה בפני עו"ד טי 1 1 הגב' אושרה יעקב נון\את תעודת
זהות שמספרה 038765038 ולאחר שהוזהרה לומר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקב/עיס בחוק

אם לא תעשה כן אישרה את נכונות הצהרתה הנ"ל וחתמה עליה. עודן� ברץוו;1, עו"ז�

, מןו/ז 1400^ם 11יול!1י,--^ . -

חתי/|ה וח ות&ת"עו^ד




