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14961-08-22ת.א.המחוזיהמשפטבית
חיימובי*רמיהשופטכבודבפנילודרמלה

פלוניתבעניין:
דיןעורכימשרד-ושותירופאשנידיירבייכעייי
אביבתל,5קומהצפוני,מגדל,28הארבעהרחי
התובעת02-9080939פקס:,02-90809294טל:

דגנ

024173504ת.ז.קפאח,יהונתן
.28משקזרועהמושבכתובת:

054-2660000טל:
הנתבעהמסס.0000662(11418900א%דוא'יל:

פגיעהלרבות1998תשנייח-מינית,הטרדהלמניעתחוקלפימינית,מין/הטרדהעבירתהתביעה:מהות

נפש.ועוגמתוחירותוהאדםכבודחוקלפיעבירותבפרטיות,

הנכבד.המחוזיהמשפטביתשלסמכותובגבולהתביעה:סכום

מחוזי.בבימ'ישלניכויסכום)אגרות(המשפטביתלתקנות5אלתקנהבהתאםשייח918אגרה:

3,600,000₪התביעה:סכום

לא,נוסף:הליך
כתבלהגישמוזמןאתהמצייב,נגדך,תביעהכתבזהשיפוטלמחוזהגישהוהתובעתהואיללדין:הזמנה

תקנהלפיהגנה,כתבתגישילאאםליבך,לתשומתדו.הזמנהלךשהומצאהמיוםימיםשישיםבתוךהגנה
בפניך.שלאדיןפסקלקבלהזכותלתובעתתהיה,2018התשעייט-האזרחי,הדיןסדרלתקנות0

מתוקןתביעהכתב
לרבותהמתגבר",""כמעייןרועבתעצומותהעוסקתתביעההנכבדהמשפטביתשלשולחנועל

לפיהתובעתכנגדומגדריתמיניתפגיעהעבירותבחובןמכילהאשראנושית,והרסנותאכזריות
,2,9)4לפיעבירותוכןתשנ'יח-8991,מינית,הטרדהלמניעתלחוקפא,54א(,,3-4,5)אסעיפים

,12,4א,לסעיפיםבהתאםעבירותוכןהגבוה,במדרגתשמ"א-1891,הפרטיות,הגנתחוק,1
קודם.אחתשעהויפהכחברה,מקרבנולהוקיעיששאותןוחירותוהאדםכבודיסודלחוק(7

וו00.1לההיוגאהת0ס,בכתובותהידועיםהנתבעשלובניהולובבעלותואינטרנטאתריבשנימדובר
כלבעברית,כתובלתובעת,ידועיםאינםזהבשלבאשרונוספיםויתכן,5ו.]הלהתיזגגת06ר

מדינתמתוךלנתבעהגיעוו/אונאספוהחומריםכלישראל,במדינתעוסקותבוהמתועדותהסוגיות

מוטלאינוישראלמשטרתע'יילחקירהנדרשהואכישמודעותוישראליהינוהאתרבעלישראל,

החיים"",לכלנעצראנישניהבאותהבנתב"גדורכתרגלישכף'יבשניהלכךמודעותוגםכמובספק,
מישראלישראליםלגייסומנסהמתראייןבארץ,מישראליםתרומותמבקשבשקלים,מדבר

מתוךבישראליםנעזרלטענתו,בלבד,בישראללישראליםבדבריומתייחספעילותו,להמשך
לישראל,מכווניםהאתריםקריהעוינת,בפעילותולוהמסייעיםהישראליתהמשפטמערכת
ולאזרחיה.ישראללמדינתמלבדאחרתלמדינהקשרכליהיהולאאיןוכיבלבד,בישראליםפוגעים

התביעהכתבאתיפרסםהפוגעכיהינההנפגעתשלמודעותהכיאצייןהדבריםברישאעוד

פרוטוקוליםלרבותסגורות,מדלתייםאחריםדיןביכתבילפרסוםבדומההתביעהנשואבאתרים
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השופטכבודשקד,יורםהשופטלכבודבדומהרביםבשופטיםפוגעגםכמוקטינים,בענייןחסויים

התובעתופרקליטות,משטרהואנשירביםדיןעורכיהעליון,המשפטביתנשיאתארניה,רפי

התביעה.בכתבהנכתבבאשרזהירה

הצדדיםזהות

ישראל.מדינתאזרחיתהינההתובעת1

ונוספיםויתכןקרנבלייייעדנההאינטרנטאתרידרךלתקוףשבחרישראל,אזרחהינוהנתבע\.2

סעיפיםלפיבתובעתקשהפגיעהתוךומגדרי,מינירקעעלהתובעתאתובניהולושבבעלותו

לחוק(2,9,11)4לפיוכןתשנייח-8991,מינית,הטרדהלמניעתחוק5א,,54א(,,5כ)א()4,
לחוק7)א(,12,4א,סעיפיםלפיעבירותוכןהגבוה,במדרגתשמייא-1891,הפרטיות,הגנת
קודם.אחתשעהויפהכחברה,מקרבנולהוקיעיששאותןוחירותוהאדםכבודיסוד

הפגיעה.המשךלרבותהמבוקשים,הסעדים

מינית,הטרדהלמניעתלחוק6)ב(לסעיףובהתאםנזק,הוכחתללאמוגשתזותביעה.3
הסמכותמבחןאתצולחותאשרומגדרי,מינירקעעלפגיעותעשרותבגיןתשנ'יח-8991,

ובניגודממש,אלובימיםגםלהעציםהנתבעיודעאותהובמתכווןפגיעהגםכמוהעניינית,

הפגיעה.אתולהסיירלאלתר,לחדוללנתבעהמורהשיפוטילצו

האדםאשרהמתגבר,כמעייןרועתעצומותהמגוללתבתביעהמדוברכילצייןמיותרלא4

הנתבעאתלחייבבזאתמתבקשהנכבדהמשפטביתומשכך,מלעשות,נמנעהיההסביר

משפטהוצאותבתוספתרבה,נפשעוגמתלבטלה,ומןמשפט,הוצאותלתובעתלשלם

לנכון.שיראהנוסףסעדכללרבותכחוק,ומעיימדיןעורכתושכייט
לסעדבקשהוכןהרע,לשוןעבירותבגיןסעדיםלפיצולבקשההוגשהכילצייןמיותרלא.5

במסגרתישראל,מדינתבתחומיישראל,אזרחיבפניהגישהחסימתמסוגדחוףזמני

בישראל.המשפטביתשלהבלעדיתסמכותו

מידעכללהסירלנתבעהמוריםזהבתיקצוויםניתנו10.08.2022וכן,08.08.2022ביום6

לשווא.אךלאלתר,בתובעתמלפגועולחדול

הפגיעה,אתהסירלאוחומרקלחדל,לאשהנתבערקלא,7ו6נספחיםבמקבץכמתואר7
להעצימה.גםידעומנגד

נכתבלאשרייעודיבאופןלהתייחסידעגםהנתבעכיעולה7בנספחבכתבותמהכתובעוד8

במעשיו,מעציםהואאותולנזקמודעותואתהמחזקתעובדהזמני,לסעדלבקשהבתשובתו
שונות.בהקלטותקודםעודשהעידכפיהדברים,אתכותבעצמושהואלעובדהגםכמו

תביעהבסיסעלבעתידנוספיםסעדיםלקבלהזכותאתמבקשתגםהתובעתלעיל,בנסיבות.9

חסימותלעקוףמנתעל)דומיינים(מתחםשמותמחליףהתובעכיהעובדהלאורולואתזו,

המדינה.בפרקליטותהסייברמחלקבהנחייתגוגל,מבצעיםאותם

שעומדהיחידאינוהואהמצורףבתמלולככתובהנתבעשלמדבריוכיהעובדהולאורבנוסף,.0

זהותםזהבשלבכיהעובדהולאורהתביעה,בכתבהמתוארותוהעוולותהעבירותמאחורי

שתידרשמבלינתבעיםלהוספתהזכותאתמבקשתלתובעת,ידועהאינההמעווליםיתרשל

התביעה.כתבלתיקון

התמליל:מתוךהנבחריםהקטעיםלהלן
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באנשים,לפגועבשבילזהאתעושהלאאניהאנשים,עללי.......כואבמתחייב........,אני
......זה,....שנאהארגוניממנתישראל......מדינת,......הפרטיים.באנשיםשאני...

שופטמושחת.מאודאדםהואשקד.יורםלוקוראיםהם.פושעיםאיזהיאומןלאפשוט

דולרים0עםבכיס,שקלים0עםנלחם......אנישיש........,הרקוביםאחדרקוב,מאוד

......מדינתהזה......,באויבבמלחמהחייכלאתמשקיעואנילפהמהידחיאניבכיס,

ביחדורקהמשפטביתלכנופייתשחברההפרקליטיםלכנופייתשחברהכנופיהזוישראל

שבראשהממלכתייםהפשיעה.....מארגוניישראל......,במדינתלשלוטיכוליםשלושתם

ביתמאשרבישראלמסוכןיותרפשעארגוןאיןהמשפט.בתינמצאיםהפירמידה

בשתיקהברור,מאודאחדודברהזהההפיכהבניסיוןמעורב.....השב""כהמשפט......,
החייםי.....,לכלנעצראנישניהבאותהבנתב'יגדורכתרגלישכףמוחלטת.....,......בשניה

......הפרקליטות,כותב.......,שאניכתבותבגלללכלאאותישישלחולפחדלא.....
במדינתהחוקשלטוןנגדקשרשקשרוגופיםשלושההםהמשפטובתיישראלמשטרת

האחרונהבשנההחוק.....,........רקשלטוןקוראיםשלהםביותרהמגוחךוהדברישראל

הזמןכלאניהאתר.אתלילסגורניסתהישראלפעמייםהבריתבארצותפהנמצאשאני
משתמשאניאגב,אנילפרסם.שישמהאתלפרסםלהמשיךכדיעכברחתולאיתםמשחק

בצורהכותביםלאאנחנואומרתזאתהעבירה.מבצעאתהלבייש,אתלקדםשליבאתר

האמתכלאתמוציאיםאנחנואוהבים.אחריםשבמקומותכמווממלכתיתונחמדהחביבה

זוברירהאיןאבלבהגאהלאש...אניכןובצורהלפניםמוטחתקשהבצורהשהיאכמו

המשפט,ביתמעלליעלולכתובאותםלנתחחסויים,דיןפסקיגםדיןפסקילפרסםהוא
בישראלכןמשטרה.....,......,פרקליטות,משפט,ביתזהישראל.מדינתמעלליעלבעצם

שעושיםרווחה,עובדישוטרים,פרקליטים,משופטים,מובנההזההקרטלקרטל,יש

שהואמהלעשותיכולהואשוחדלקחתיכולהואלגנוביכולשופט......,.....בילדיםסחר

י"......,......)כלום.בישראללשופטיעשולארוצה
בכתובת:ביוטיובהמופץבסרטוןהנתבעשלדבריותמלולהינו1נספח

מצבקאפח"לוני כותרת: 7.7757-7=ץלה062ט/הו00.6וט(טסץ.ושוש/:5ם60ם8

האומה".

העמותהשלוהמנהלהבעליםהואהנתבעכיהמתעדהעמותותרשםאישורהינו2נספח

ביןמנהלהואאותה580709574שמספרה:בישראליהשפיטהאיכותלמען"התנועה
בישראל.השפיטהלמערכתהידועהטובשםלוריהבלוגריתעםהיתר

אשר,14615-04-17בתיקהמחוזיהמשפטלביתהנתבעהגישאותהתביעההינו3נספח

ברחכיהודאתוגםכמוהאתר,בעלשהואכךעלמעידהנתבעכיללמודניתןבמסגרתה

מהארץ.
השפיטהאיכותלמען""התנועהבשםאחר,בענייןהנתבעהגישאותהתביעההינו4נספח

שםלוריכימצהירוכןובעליה,כמנהליההעמותהבשםפועלהנתבעכיהמלמדתבישראל?"

מהעמותה.חלקהינהטוב
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במעטפהיוגשוהנכבד,המשפטביתשלבאישורואשרהתביעהראיותהינםרבתי5נספח

קטינים,בענייןחסוייםפרוטוקוליםמפרסםכאמורהאתרכיהעובדהלאורוזאתסגורה,
כיסבירומשכך,דיןועורכימשטרהאנשילמכביר,בשופטיםפגיעהותועבה,שנאהדברי

באתר.תפורסםזותביעהגם

מינירקעעלהפגיעהוהגברתהמשךאתהמתעדותחדשותכתבותמקבץהינן6נספח

10.08.2022מיוםוכן08.08.2022המיוםההסרהצומתןאחריבתובעת,ומגדרי

גוגלשלהחיפושממנועהמדינהבפרקליטותהסייברמחלקבסיועבקשותהינן7נספח
הנפגעת.שלבעניינההכתבותאתלהסיר

פפס.חברתע'ייבקליפורניההמסירהניסיונות8נספח

לעילהמשפטלביתסמכותהמקנותהעובדות

התובעת.מגוריומקוםטיבה,סכומה,לאורבתביעהלדוןסמכותלעילהנכבדהמשפטלבית.1

המקרהעובדות

מגדרית.להתאמהתהליךשעברהאישה-בישראלידועהדיןעורכתהינההתובעת.2

באתריכיהעובדהאתהתובעתשללידיעתההביאוקולגותמספר,12.02.2022הבתאריך.3

4מ0ס]הל8מ1א₪5והזסס.]8להתזהא8ת0ס,בכתובות:,""קרנבליעדנההקרוייםהאינטרנט
לעילהתביעהבכתבהמצויניםהחוקלסעיפיבהתאםפגיעהשבהגדרתןאמירותמתנוססות

מספר.פעמים

פניעלפרוסיםומגדרימינירקעעלהפגיעהממדיוכיקוצים,בשדהכאשהתפשטהדבר.4

2להלןולדוגמה-זדוןכוונתומתוךבגוגל,חיפושתוצאותעשרותגםכמודפים,עשרות

הפגיעהאתלהעציםזדוןכוונתומתוךהפגיעה,עוצמתאתהממחישיםמהאתרקישורים

בתובעת.

:5קסות-890970999%970909%970%/ת84].00ה12%8ת06//
-0694-00079%93%07%890889007070090000708800900790800007

-0007008099007908000079%99-0007908890079095%0179084%00179090-9%00790919007%088
612ך1ךדךדד=

:5ס11ת/]8לתו%4ת00//.//במסס4
זועובדהמתעד9נספח

עבירה.כנפגעתוהוגדרהישראללמשטרתתלונההגישההתובעת.5

מפרקריבתובעת,הפגיעהאתמעציםהנתבעאלו,בימיםגםכיבשניתלצייןמיותרלא.6

דברכללהסירלוהמורים25.08.2022וכן,08.08.2022,10.08.2022מיוםשיפוטייםצווים

לאלתר.זאתמלעשותולחדוללתובעת,הקשור

הנתבעאחריות
ייהדבראודות:מלמדותאיתומיו/אומטעמו,מיו/אוהנתבעשלרשלנותוכיתטעןהתובעת.7

חדש(.)נוסחהנזיקיןלפקודת41בסעיףככתובעצמו'יעלמעיד

,35)א()4,סעיפיםלפיועוולותעבירותכהגדרתםהינםבנספחיםהמוצגכיתטעןהתובעת.8
הגנתלחוק(11ל,ל)4,לפיוכןתשנ'יח-8991,מינית,הטרדהלמניעתחוק5א,54א(,
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כבודיסודלחוק7)א(,12,4א,לפניעבירותוכןהגבוה,במדרגתשמ"יא-1891,הפרטיות,

וחירותו.האדם

לתבועמבקשתהתובעתהסטטוטורי,הפיצוישלבגדרולהיכנסצורךבלאגםלזאת,ומעבר.9
לקבועהקושיבשלהנזיקין,בפקודתהכלליהחלקלפיוסבל(כאבנפשי,)נזקמיוחדנזקגם

ניבומבךאילןעו'יד-14716-04-10)תל-אביב-יפו(בעיאכמופיעזה,נתפסבלתילנזקאומדן

המשפט.ביתשלאומדנהלפיממונילאבנזקעסקינןשכןפישביין,עוייד

אינהעדיןשזהותםהשותפיםהשולחים,לענייןכיתטעןהתובעתטענה,בכללפגועמבלי.0

לפצותההנתבעיםעלכיהתובעתתטעןזהבענייןוכיישירה,היאאחריותםלתובעת,ידועה
ו/אוהמסייעיםמביןמישלומחדליהםלמעשיהםהשילוחיתאחריותםבגיןנזקיהםעל

להוסיפםזכותהעלשומרתהיאוכיהנתבע,שללימינועומדיםאשרמטעמםמיו/אושלוחם
תיחשף.זהותםכאשרנפרדת,תביעהכנגדםלהגישו/אועת,בכלהתביעהלכתב

המבוקשהפיצוי

בגיןתשנייח-8991,מינית,הטרדהלמניעתלחוק6)ב(לסעיףבהתאםנזקהוכחתללאפיצוי.1
בתובעת.הפגיעהוהעצמתפגיעות,עשרות

נפש.ועוגמתסבלכאב,.2

לבטלה.וזמןעבודהימיהפסד.3

דלן.עורכתושכייטמשפטהוצאות.4
סיכום

אחרתחלוקהכללפיאודלעילהחלוקהלפינזקיהעלהתובעתאתלפצותחייבהנתבע.5

הנכבד.המשפטביתקביעתעפייינזקראשכללפיו/אוהמשפטביתלנכוןשיראה

הדבריםהקשרלפיהכלההשלמה,דרךועללחילופיןנטענותזהתביעהבכתבהטענותכל.6

ועניינם.

וסכומה.מהותהלפיבתביעהלדוןוהענייניתהמקומיתהסמכותהמשפטלבית.7

ולחייבולדיןהנתבעאתלהזמיןהנכבדהמשפטביתמתבקשלעיל,והנטעןהאמורלאור.8
חלוקהכללפיאוהכלליים,וו/אוהמיוחדיםנזקיו,עלהפיצוייםמלואאתלתובעת,לשלם
מיוםהצמדהוהפרשיכחוקמרביתריביתבצירוףהנכבד,המשפטלביתשתראהאחרת

{שפסבהוצאותלחייבווכןבפועלהמלאהתשלוםועדהנזקגרימתמיוםו/אוהאירוע
כחוק.מעיימבצירוףעויידושכייט

־
`\

%

עוידרופא,שניד'ר
התובעת-ב"כ\
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בכתובת:ביוטיובהמופץבסרטוןהנתבעשלדבריותמלולהינו1נספח

מצבקאפחתלוני כותרת: הך1ץ57-,7=ץ7866ץו/המ00.60₪ש(טסץ.טוטושו/:פמסום8

האומה"".

העמותהשלוהמנהלהבעליםהואהנתבעכיהמתעדהעמותותרשםאישורהינו2נספח

ביןמנהלהואאותה580709574שמספרה:בישראליהשפיטהאיכותלמען"התנועה
בישראל.השפיטהלמערכתהידועהטובשםלוריהבלוגריתעםהיתר

אשר,14615-04-17בתיקהמחוזיהמשפטלביתהנתבעהגישאותהתביעההינו3נספח

ברחכיהודאתוגםכמוהאתר,בעלשהואכךעלמעידהנתבעכיללמודניתןבמסגרתה

מהארץ.
השפיטהאיכותלמען"התנועהבשםאחר,בענייןהנתבעהגישאותהתביעההינו4נספח

שםלוריכימצהירוכןובעליה,כמנהליההעמותהבשםפועלהנתבעכיהמלמדתבישראל"

מהעמותה.חלקהינהטוב

במעטפהיוגשוהנכבד,המשפטביתשלבאישורואשרהתביעהראיותהינםרבתי5נספח

קטינים,בענייןחסוייםפרוטוקוליםמפרסםכאמורהאתרכיהעובדהלאורוזאתסגורה,
כיסבירומשכך,דיןועורכימשטרהאנשילמכביר,בשופטיםפגיעהותועבה,שנאהדברי

באתר.תפורסיםזותביעהגם

ומגדרימינירקעעלהפגיעהוהגברתהמשךאתהמתעדותחדשותכתבותהינן6נספח

בתובעת.

החיפוש.ממנועהכתבותאתלהסירמגוגלבקשותהינן7נספח

ע"יבקליפורניההמסירהניסיונות-כדיןהמסירהלנושאלנדרשמעברהינם8נספח

59ש.חברת

במספרהפגיעהעוצמתאתהמתעדגוגלהחיפושמנועמתוךחיפושתוצאותהינו9נספח

חיפוש.תוצאותשלרב

7



ביוטיוב.המופץבסרטוןהנתבעשלדבריותמלולהינו1נספח
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סוהש

2022לאוגוסט3חמישייום

הצהרה

וכןותרגום,תמלולהקלטה,שירותיבמתןהעוסקתחברההנה'ים08181:()8'יחברת
שנים.6מזהקלטותפענוח

אתערכתיפרוטוקולים,בעריכתשנה6שלניסיוןבעלבראון,מייקמרהח'ימאני

קאפתיוניבין:השיחהתמליל
האומהמצבקאפחיוני:הקובשם

לשמוע.שניתןככלבהקלטה,לשיחהזהההתמלולתוכןכילאשרהריני

זוהצהרתידיןהפליליהחוקשלענייןליידועמשפט.בביתעדותבמקוםניתןזהאישור

משפט.בביתעדותכדיןידי,עלחתומהכשהיא

9



בראוןמייק
פזתתס(תמנכ'יל
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פרוטוקול

שופטיםונגדאינטלשליהמעסיקהנגדתביעהלהגישכדילפההגעתיקאפח:יוני

במטרהלאוםנסעתיב-9102,לאוםשנסעתישאחריכךעלישראלבמדינת

ישראלמדינתאיךמה..להםסיפרתיבבמהושםאדםלזכויותבועידהלהשתתף

אףהציפו.לאמעולםכמעטשמעולםמשהוזהישראל.במדינתאדםבזכויותפוגעת
ערביםשללזכויותקשוריםשלאישראלבמדינתזכויותעלדיברלאמעולםאחד

גבריםשלזכויותעלדיברלאמעולםאישאבלנשים.שלזכויותעלאולדוגמא

לקחביהמיישלארץשחזרתיאחריזכויות.לגבריםאיןישראלבמדינתשלמעשה
נהיגההרישיוןאתלילקחואבלמיותרסתםזהכיהזהבנושאאאריךלאאנילי..

שעשומהכלמזונות.לשלםסיימתיב-3102בעצםשאניהדרכוןאתלילקחו

מזונות,ומקודשקדושערךבשםישראלבמדינתהיהודיםליעשוביהודיםהנאצים
שאנישנה20אחרישליאבאשלבבאיזשהוהווה.מזונותלאואפילועבר,מזונות

ליוישוהמשכורתהרכושכלוחילוטלפועלהוצאהותיקימעצרצוויתחתנלחם

ואחרימתמודדים.אנחנוזהעםשגםסרטן,חולתשניהאישהסרטן,חולתאישה

עסקהגרושתיעםוסגרהלךשליאבאשנהחציבמשךהמשכורתאתלישלקחו
היחידההדרךאתכימישראלועפתיכרטיסקניתימידלחופשיאותישחררהוהיא

לאאניאםכיללכתלישכדאיליאמרו־ללכת.שלי

אניועפתי.כרטיסקניתיאזנוספת.מהארץיציאהעיכובפקודתלימוציאיםאלך

כלו...הקורונהובגללהקובידבגללהבריתבארצותנתקעתיהברית,בארצותנמצא

המערביהעולםכללנשיםגבריםביןביחסיםבעיותאותםאתלוישהמערביהעולם

שבארצותלהגידחייבאניאזהמינונים.מההיאהשאלההפמיניוםעייינכבש

הדברוזהאחקרשאניברוראזאותהאנסתישאנילדוגמאתטעןאישהאםהברית

מחירתשלםשהיאלהניחסבירשיקרה,שהיאויימצאבמידהאבללעשותהנכון

שכשהייתיולהגידלבואיכולהאישהבישראל.קורהלאזהיקרמאודמאודמאוד

לאהיאבאילתולאבמטולהשהייתייוכחאםוגםבאילתאותהשאנסתיבמטולה

עשולאעדייןבולהתנקםרציתישיקרתיכןותגידתבואהיאאםגםלדין.תעמוד

החוק,עללשמורשאמוריםאלהזהכלוםלהיעשולאזהמיעכשיוכלום.לה
הסםדת.זהפמיניוםדת,זהגלי..שאמרהכמולהםישכיבכוחהעינייםאתעוצמים

עובדתיתרוצותשהןמהלהגידיכולותהןנקודה.בגבריםלפגועשצריךמאמינים

יוםבזכרים.בלפגוע24/7ישראל,ממשלתשלמלאבמימוןפועלבישראלהפמיניום

זכויותיותרבלתתשיוויןבחוסרשדוגלותרדיקליותפמינסטיותנשיםקמותיים

ומתכננותשעות8בשבועימים24/7,5לאקמות,בגבריםולפגועלנשים



גםזהביהודיםרקלאזהאגבדרךהישראלי.בגברלפגועכיצדאסטרטגיות

אםלכןלגברים.מובנתשנאהלהםישאבלהזאת.האר*יושביבכלוגםבערבים

הבריתבארצותנתקעתיבמקרהאנילחיותכדאימדינהאיזהאותישואלאתה

היוםעדהקובידבגללמשפטיםשמהללמודולהתחיללגרמניהלהגיעאמורהייתי

הברית.בארצותפהאשאראנימהנושאוירדתילגרמניהשםלהכנסיכוללאאני

ששופטיםמיוהנתחילבואשופטים,לגבימקלט.בקשתעלפהנמצאאניאגב

הולךהואפשעשהואימצאואםייחקרהואפשעשיבצעשופטהבריתבארצות
הפטישאתלקחתיכולשופטתאורטיתישראלבמדינתלדין.יעמודגםהואלכלא,

־כלום.לויעשוולאמצלמותמוללנאשםבראשלדפוקשלו
מכירלאכנראה.לושנמאסלשופטמובהקתדוגמאהיאלדוגמא,טימןשליואגב,

קםוהואלונמאסאבלאחרים.שופטיםשלהיסטוריהמכירההיסטוריה,את
מצפיםהיינורעדה,לאהאדמהאומרתאתקרה.לאדברושוםודיברופתח

|בישראל,קורהמהלנתחומנסהלוקחאניאםאומרתזאתאדמה.לרעידת
נכוןאזצומת.בכלשולטיםהםכינגדםלהילחםדרךשוםלנו-אין

זהלדעתיחברתיותרשתותלהםשלקרואהחברתיות,הרשתותאתטיפההיוםיש

בדעתלשליטהרשתותזּהאלאחברתיותרשתותבאמתלאזהכילמציאותעלבון

רוצה,שאנימהאתלפרסםיכוללאאני-
עושה,אנימהלךאגידאניאזעושהאנימהשאלתכימפרסם.אנימהעכשיו

אנישמסתיריםמהכל

האזרחותעלויתרתיאנימותר,וזהחוקיזהפהכיזהאתעושהואניחושף.

אחדשיוםזהעלבוניםהםכיהאזרחותאתלבטללימסרביםהםשלי.הישראלית

יותראראהלאאני

חיישאתהחלטתיואנילהילחםשליהדרךזהאזמקום.לשוםיגיעלאאנייוםאור

מיואתשליהאחיםואתהחבריםאתלהציללנסותכדילמלחמהמקדישאני

מהכיאותם.להצילצריךכיברירהואיןישראל,במדינתמאחורשהשארתי
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נגדפשעיםשהםקבעהבינלאומישהחוקדבריםוהישראלבמדינתשעושים

זהשלוהמשכורתכלאתאדםלבןשלקחתקבעהבינלאומיהחוקהאנושות.

אתשמגבילדבראיןאיןלפשוע.מותרהכל,לעשותמותרבישראלאבלעבדות.

איןאיןשימם.אימךהגרמניםאתמביישיםהיושלאפשעיםמלבצעישראלמדינת
והםאותולבצעיכוליםהםפשעכלרוצים,שהםמהכלעושיםהםבושהלהם

יכולאנימיאצלכילהתלונן.למילנואיןכיחוקיתבצורהלכאורהאותומבצעים

כלום.והעםתעשהלאהמשטרהתלונה!להגישיכולאניהמשטרהאצללהתלונן!

כךיותרנפגעתיכךיותרשהתלוננתיככלהוא,נהפוךאותנו.יזרוקהמשפטיהיועל
דרכים.מיניבכלביפגעויותרכךבמעצריםיותרביליתיכךבחקירות,יותרביליתי

אזרחיםאחרימעקבמנהלהמשפטביתאבללוהמודעיםאתםאםיודעלאאני

להםישחוטף.ישראל,מדינתשלהזאתיהמכוערתלשיטהשמתנגדמיכלכמוני.

כדיהפיות,אתלאנשיםלסתוםכדיבומשתמשיםהםהזההתקציבעםתקציב

וֹ
מדמלין,מדמייןאתהליאמרואנשיםהברית.בארצותפהשאניבינלחמיםהם

מההאחרונההנקודהולגבי

האנושיתבהיסטוריהאיןלעשות.צריךלעשות,צריךמהלכםאגידאנילעשות,

ה...ה..עלשויתרהממלכהשלמלכה,שלמלך,שלשלטוןשלאחדמקרהאפילו

מהכבשו,שהםמהבחזרהנקבללאאנחנוכזה.דבראיןמרצון.שלהוהבביצת

לרחובותלצאתנצטרךאנחנויעזורלאזהלשנות!רוציםיוחזר.לאכבשושהם

אותנוהובילוהםהבעיה,הםלכנסתלהםמצביעיםשאנחנואלהכיולשנות.

עלויתרוהםלהתחוק,לביהמיישנתנוהםהעינייםאתעצמוהםהזה.למקום

הםלקבוע,אמוריםהיוהםלשלוט,אמוריםהיוהםהחוק.עלהזכות,עלהזכות,

ביתאותם.סופרמיבכלל,הםמיעליהםשמסתכליםאבללנווטאמוריםהיו

-הפרקליטות!אליהם!מתייחסתהמשטרהאותםוסופרהמשפט
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לאהםאבלהחוק.שלטוןקוראיםשלהםביותרהמגוחךוהדברישראלבמדינת

לישמזכירמההחוק.משלטוןשהפוךמהאתבדיוקמייצגיםהםהחוקשלטון

הדבריםבכלדוגלתהיאאבלדמוקרטיתלהקוראיםמפלגהישהבריתשבארצות

מהוריקה,לקבלאותךלחייבמסכה,עםללכתאותךלחייבדמוקרטים.הלא

ישראלמדינתישראל,מדינתדבראותודמוקרטית.מהמילהחו*בזה!דמוקרטי

פועלמסויםששופטולטעוןלבואיכוללאכאדםאניאםדמוקרטית.לאמזמןכבר

ילכלאא,אשלחשאנילפחדולאהאלה,הדבריםאתולהציגולהראותלחוקבניגוד
שופטים.שלבגלימותפשיעהארגוןידיעלשנשלטתמדינההיאדמוקרטית.מדינה

הםשבהבדרךהיוםבהםנלחםאניהעברתי.שליהמסרשאתחושבאניזהו

שליאבאעוד,להורייגםממזמןאמרתיאני-

מהאבאלואמרתיאותךאראהלאאניאמותאנימהליאומרהואמבוגראיש

אבואאניאםיעזורזהמהלכלאואכנסאניתמותשאתהשבגללרוצהאתה

לכלגעצראנישניהבאותהבנתב'יגדורכתרגלישכףבשניהאותך:לבקרלישראל חושביםאנחנולכאורהשאנחנוארגוןמולעובדיםאנחנובעיהפהישאז-

שהואוענייןדברלכלפשיעהארגוןזהלגיטימילאבכללהואאבללגיטימישהוא

הגוףשזההפרקליטותאתלויששלו,הצבאשזהמשטרהלוישמדינה.עלהשתלט

זהאםעכשיו

אדברים,שניהוא,היתרוןשהיוםלהםלהגידרוצהאניאבלמילאאחדמקרההיה

רקלאלביבי.עושיםהםהיוםהתאמנושהםמהשנים,במשךלנועשושהםמהאת
מהצדק.מקבללאהואבבירור.זהאתשרואיםמובהקתדוגמאזוביביאבללביבי

שאפילוהפיכהניסיוןזהמטורף.פשוטזהאותולהפיללנסותבשבילשהשקיעו

עלנשלטצורהבאיזושהיהזההגוףשגםשמוכיחמה־
אפשרותשוםאיןהמפתחנקודותבכלשולטיםהםשבולמצבהגיעוהםידם.

ומנסהנשקשמריםבמישהולירותמפחדיםחייליםעובדתיתאחרת.דעהלהביע

סירסועכשיו,זה.אתיעשולאהםבהם,לפגועומנסהאבןשמריםמיבהם,לפגוע

הדרךבזהלהילחםרוציםאנחנושאםחושבאניאזלגמרי,אותנוסירסואותנו,
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כיקורבן,היאאשמהלאהיאבמישהותירההיאאםגםנשים.רקלשלוחהיחידה

המחבלים.עםהבעיהאתונפתורנשיםשלרקצבאנעשהבואאזהשיטה.זו

שהארגוןחושבאתהלמההכל..הכלש...חושבאתהלמהלישאלה,ישיוניאישה:
בגברים!כךכלאובססיביבאופןמתעסקהזה

חושבאניהאוצר.משרדשלשלוחהב...עבדתילשעבראני..תראיקאפח:יוני

ביטוחחברתהיאענבלענבל.הזהלגוףקוראיםהזההגוףאתמכיריםמכםשחלק

מהלהביןזהשחשובמהעשיתי,מהחשובלאזההייתי.שםבביטוח.גםשעוסקת

אגבדרךזהאתואמרישראלמדינתזה,אתרואהשאניכמויודע.אניומהראיתי

זהאתאמרוהואהאווירחילמפקדשהיהפלדבניאלוףשנה50לפנילפניי...

עד1973השניםביןכיהןהואכישנה50לפניבערךהיהזהבטלוויזיה,בריאיון

מצאושלנושהאויביםאמרוהואריאיוןלוהיהאזהאווירחילמפקדבתור7

הםהקרבבשדהאותנוינצחולאהםאותנולנצחשבשבילהבינווהםבנולפגועדרך

מבפנים.אותנולסכסךיצליחומבפנים,אותנולשבוריצליחוהםאםאותנוינצחו

והיוםשנה.50לפניאמרהואזהואתמבפנים.אחרתבצורהאותנולחנךיצליחו

דעתימהאותיששואליםהיום...שאנישרואיםאנחנוהתוצאות.אתרואיםאנחנו

שרוצהמיבןשיאהבבןלאהובשרוצהמיסבבהאמרתיולסביותהומואיםעל

שלהם.המיטותבחדריעושיםאנשיםמהעניינילאזהבת,שתאהבבתלאהוב

זהאגבודרךממני.פחותטובלאדםאותךהופךלאשונותמיניותנטיותבעללהיות

היוומתמידמאזהאלה.הדבריםאתהמצאנואנחנולאזהדנא,מקדמתקיים

עשושהםמהאותם,מקבלאניאבללגיטימי.מאודדברזהולסביותהומואים

שאניבוודאיאמרתיאניאותנותקבלליואמרושלילרגשפנושהםזהבעזרת

נטיותבגלללסבוללכםשמגיעחושבלאאניטובאדםבןאניאותכם.מקבל

הזההמצבאתרואהאניאז-מיניות.

זהאתלומדאניישראל.מדינתשינויעלהשטחלפנימתחתמלחמהיששבעצם

זהאתמלמדלאאחדאףכיבאוניברסיטהלאבצורה...לאשנים,הרבה

ולמהישראלמדינתהוקמהאיךובודקאחורהשהולךמיאבלבאוניברסיטה.

שהקימואלהשלוהשאיפהיהודיתכמדינההוקמהלאהיאישראלמדינתהוקמה
אותהלהפוךהיאישראלבמדינתומתמידמאזששולטיםאלאישראלמדינתאת

ולכןהצליחוהםליהדותקשרשוםלהשאיןלחלוטיןרגילהמערביתמדינהלהיות
רוצהלאאניש...מלחמההיאבגבריםלמעשהשל...הפמיניוּםשלהמלחמה

העולםבמלחמתהפסידולאהנאציםזאת.בכלאותהאגידאניאבלעלישתכעסו

וככההמגדרלתורתהגזעתורתאתהחליפוהםמפסידיםשהםראושהםהשניה,
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מהשכלרואיםואנחנושנאהתורתהיאהזווהתורהובועטים.חייםנשארוהם

שוםאיןבזמנו.הנאציםשעשומהאתלאחדאחדעולההזוהשנאהבתורתשקורה

יעילטובמאודמאודפרופגנדהשלמנגנוןמפעיליםהםאותנושונאיםהםהבדל,
אצלכם־יהודים.נגדרקלאזההעולם.בכלומפוזר

המערביהעולםבכלאבלהחיים.אתלשבשהיאשהמטרהיהודים.נגדזהבישראל

איןאבלשלא.לכםלהגידיכוללאאניקשההכיבישראלנכוןאזצרה.אותהזו
גר,כרגעשאניבביתלפהכשהגעתיישראלים.גבריםכמובעולםשסובליםגברים

אתפתחתישלימהערימהובטעותלפנייפהשגרבחורה..שלדוארקיבלתיאני

מיחידהמכתבקיבלהואשלילאשזהגיליתיוככהלקרואהתחלתיקראתיכולם

מזונותבגינהמשלםהואאחתילדהלוישאזמזונות,שלהזהבנושאשמטפלתש...

לךומכניסיםחובלךעושיםלאכסףלךאיןאםהבריתבארצותופהדולר.0
באאתהכסףלךאיןאםהחוב,אתלךמוחקיםאלאפשיעה.ארגונישלריבית

פהכימזונות.לשלםצריךלאאתהפוטרת,עובד,לאשאתהמסמכיםומוציא

אגבדרךלאויב.כעלעליהםמסתכליםולאגבריםעלמסתכלים

הרבנותלתקן,חייבאניחילוניביהמייששלבעיההיאשהבעיהחושביםאתםאם

לאזהכימזונותלשלםחייבשהגברלושקוראיםהזההדבראתשהמציאהזוהיא

מעולםזהלרבנות.קשורלאזהרב.שלכבןזהאתלכםאומרואניבכלל.מהיהדות

אנחנוהדתיהדיןזהכןואמרוהחילוניםבאובנולפגועבשבילהדתי.הדיןהיהלא

עלבנויהכלבפרופגנדה,הענייןזהכלאבלשלנו.לידייםמחוץזהברירהלנואין

ביןבסכסוךב-4491התחילזהרמיה.שלאחתמערכתזההכלתרנגולת,קירי

בוונלחמוהרבנותובאולשלםרצהשלאמישהותקופה,אותהשללורקמצהקמצה

רוציםאתםאםהשופטלהםאמרואזהבריטיהמנדטשלהמשפטבביתוהפסידו

ואתםהדיןאתשינוהםאזשלכם,הדתיהדיןאתתשנואזככהיהיהלאשוה

אנימזונות.אתשעהבהוראתחייביםהאישהוגםהגברשגםשינווהםלמהיודעים

בגילאותולהכירזכיתיאנינשים.נגדגבריםשלהזההנושאאתמהביתמכירלא

שהייתיאו30גילעדכןלפניאומרתזאתשלי,הגירושיםבגללרקשלימאוחר

זהאתוכשגיליתילבינה.שבינוביחסיםהבנתילאפשוטאוטיפשאומדיתמים

השניםבערבותשגיליתיהדבראבללחלותנועלינוקמהישראלמדינתשכלגיליתי

עובדישראלבמדינתהממשלתיהגוףכלשבעצםגיליתיכעשור,לפניבערךיודעאני

באוהמלצה,להיותהפךהמחוקקשכתבמההחוקאומרתזאתלחוקגמורבניגוד

באותקנות,לעצמםתיקנוהפרקליטותבאותקנות,לעצמםתיקנוהשוטרים
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זאתחוקמדינתאיוואדיריםאלוהיםרוצים.שהםמהעושיםהםבכלללביהמיש

קמהישראלמדינתהרילחוק?גמורבניגודופועליםהפיכהומבצעיםבאיםשבה
אתשמשווההחוקחוקק1951ישראל,מדינתהוקמה1948השיווין,שלהבסיסעל

זכויותהיולאמעולםלגבריםהבנתישלמיטבלמרותהגבריםלמעמדהנשיםמעמד

הדוגמאותאחתלגברים.מאשרזכויותיותרהרבההיהלנשיםתמידלנשים.שוות

מוותראניהכבודכלבקרב.ולמותלקרבללכתוההגברשלהזכותזוהמובהקות

אדם.זכויותקיבלנועודכלזהעםרעהרגישלאמאיתנואישאבלהזאת.הזכותעל

הפמיניום.מזבחעלהאדםזכויותכלאתלנושוללתישראלמדינתלהיוםנכון

רקפוגעהיהזהמילאהגרושים,הגבריםבנורקפוגעלאכברזהצועק,זהעכשיו
דבר,שלבסופוכימאיתנוואחתאחדבכלפוגעזהאבלסבבה.הגרושים,בנו

אוגזעלדתקשרללאקשרשוםללאבאמתאדםבזכויותפוגעהישראליביהמייש

בכולם.פוגעיםהםמין

מאוד.נכוןנכון,אישה:

־החיים.אתפהלנומשבשיםהםדברשלבסופוהםקאפח:יוני
טועןאנירואים.אנחנוהתוצאותואתבנומזלוליםהם,־

ניצחו.הםהפיכה,קרתהישראלשבמדינתטועןאנייודע,אותישמכירמיולדעתי

אףאותם,לקחתוצריךהמושכות,אתולוקחיםקמיםאנחנואםהשאלהעכשיו
נגמראנחנוש...עדלסבולונמשיךנשבשאנחנואובשמחה,עליהםיוותרלאאחד

עםמוגבל,בערבוןהקשבתיההרצאה,לכלהקשבתיכשאנילכן,צורה.באיזושהי

לתובנות.להגיעצריךאזדבר.שוםפותרותלאמיליםהיפות,למיליםהכבודכל

כיברור()לאהתובנות.עםעושיםאנחנומההשאלהלנו.יששגםמעריךאניתובנות

כלאתלישללושנה20אבלהשם,ברוךבישראללאכבראנימפחד,מתכגבראני

מרגל,שלחייםניהלתיאניכפולים.חייםשחילאדםאותיוהפכושליהאדםזכויות

י לאהפרקליטותאפילו

מעליםהשופטואםהשופט.זהדברשלבסופובעיניישקובעמיכיבעיניינחשבת

ועוזרהפרקליטותעםפעולהמשתךהשופטאםלחוק,בניגודפוסקהשופטאםעין,

גברראויה,עדיםלחקירתלהפריעעדויות,להסתירנתונים,להסתירלטייח,להם

חושבהואאםכיעליו.שליהרחמיםלפחד..צריךשהואמביןשלאישראלבמדינת

בסרט.חישהואחושבאניעצמואתיצילוהואוידברויטעןלביהמיישייגששהוא
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קשרשוםלואיןדתי.דיןלאבכללהואהדתיהדיןלוקוראיםשאנחנוהדתיהדין

יהודיהיהודיתההיסטוריהבכלאיןהדתי.לדיןקשרמעולםלוהיהלאהדתי.לדין

יהודיתמצאולאמזונות.לשלםכסףלוהיהשלאבגלללכלאאותושלקחואחד

החובאתלוסגרוכסףלוהיהלאשאםישראלמדינתשפרצהההיסטוריהבכלאחד

אנחנואפאומר,אנילכןכזה.דברהיהלאפשיעה.ארגונישלריביתלווהכניסו

אתלהצילרוציםאנחנואםאבלקודם.עצמנואתלהצילעצמנו...אתלהצילרוצים

זהכמהיודעלאכבראניאותנולהצילמבוגרים,כבראנחנוכישלנומשפחההבני

להםשיהיהולדאוגאחרינוהבאיםהדורותאתלהצילרוציםאנחנואםאבליעזור.

לארצותפהשברחוישראליםמיליוןכמויברחוולאפהלחיותיוכלושהםמדינה

פתוחה,היאמלחמהוהמילהוה,עלנלחםשאנחנושכדאיחושבאניאזהברית,
-השיטותאתנבחורכךאחרלהילחם.נתחילבואו

הכיוון.מההבנתילאעכשיועדמהקהל:אישה
המרותהזאת.המרותאתלקבללאכלקודםהכיוון,מהלךאגידאניקאפח:יוני

נקודה.לחוקבניגודפוסקיםבישראלהמשפטבתילחוק.בניגודפועלתהיאהזאת
נגדשהםמובהקיםבהחלטשהםנושאיםבכמהדקה..שבהחלט..נושאיםבכמה

צריכיםנשיםוגםגבריםשגםפסק1981משנתבישראלהחוקלדוגמא,החוק.

שלהס.הילדיםעלמזונותלשלם

נכון.מהקהל:אישה
לאהזהשהחוקוהחליטהמשפטביתבאהשהות.לזומניקשרשוםוללאקאפח:יוני

הסמכותאתישלהכיתתיישבשהכנסתצריךאותו.מחקפשוטוהואלומתאים

ולהענישבזהלדוןציבורהנבחריעללאכוףבזה,תדוןהסמכות,בעלתהיחידההיא

שנה40שמתבצעפשעפהישקורקט,פוליטילילאברורזהעללדברברור(..)לא

הםמ-1891זה,אתעושיםבכללהאלההפושעיםאיךרגעואומרעוצרלאאחדואף

שווא,תלונותדוגמא,עודרוצים.שהםמהעושיםפשוטוהםלחוקתיקוןעשופשוט
להחליטארבללעדנההסמכותאתנתןמישווא.תלונותנגדחוקחוקקההכנסת

יודעתאתלחקור.צריךשוואתלונתישברור,מאודחוקישהחוק.עלגוברתשהיא

אתסיימולחקירה,אגיעאניתלונה,תגישיאתישראל!במדינתלדיןמעמידיםאיך

נכנסיםבךלהיכנסמחליטההפרקליטותאםלפרקליטותזהאתמעביריםהחקירה

נזקלךגרמוהםמבחינתםיחליט.שהשופטראיות,בתיקשישבגלללאבך.
לעולםהםאותם.מענייןלאזהשקלאלףב-004-003002דיןעורךלקחתשתצטרכי
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וייפההיאאםלפרקליטותהזההכסףאתיורידולאלעולםהמחיר.אתישלמולא

הםהחוק.מפניפחדלושישיראה,לושישמדינהעובדאיןעונש.שוםאיןנתונים.

לפושעיםלהותלאנשיםנותנתשאתאזרוצים.שהםמהלעשותיכוליםהםיודעים
אתרואהלאאנילמאבקחבריילמרביתבניגודלדוגמאאנילפושעים.הופכיםהם

עשתההיאמהמשנהלאזהרע.דברשוםליעשתהלאגרושתיבגרושתי.הבעיה

זהאחריותבזהשנושאהיחידמשמעות.שוםלזהאיןמשפטבביתעשתההיאואיך

הםעלינו.צוחקיםהםעלינו,עליי,עליי,צחקכן,פיעלואףידעשראה,השופט,

טענותטועןבאאתהמשחק,מןכאילוזהמשמעות.חסרוזההטענותאתשומעים

אםנגדך.הםתטעןשלאמהטוען.אתהמהמשמעותשוםלוהואיןדין,עורךלוקח

שלרקהםשלךלאהילדיםכישלךהילדיםאתלגדליכוללאאתהגבר,אתה

תחקור.שהמשטרהצריכיםהםישלטושהשופטיםכדיכי.
איןלנו..פשוטליד.ברחובגרהואשלנו..שכןהוארהוטה,עבריתמדברברור()לא

תסבולאתהאזדתיאתהואםדתילהיותלךאסורדתיאתהאםלנוקיום.זכות

לדרושצריכיםאנחנותסבול.אתהאולאישהאוברבזכויותמאמלןלאאתהאם

בשיטהכמובדיוקשלנו,הציבוראתלכנסשלנומהציבורוגםשלנומהמנהיגים

עכשיונפשעדמיםהגיעורבותיילוולהגידשלנוהציבוראתלכנסעושה,שאת

יהחלטות.נקבלבואוהחלטות,לקבלבשביליושביםאנחנו לדבררוצים.

אילהכיר,אפשראיכישלהם.בסמכותמכיריםלאאנחנונדבר.בואווהעל

חושבואניהקודמתהמאהשלה-03בשנותנמצאאניעכשיושנניחכמוזהאפשר...

שאניבגללזהיהודיאניכיהביתאתלילקחהקומוניסטיהנציונלשהמפלגהשזה

ואניכסףחייבלאאניאומרואניכסףחייבשאתהבגלללאאומריםוהםיהודי

חייבלאשאניומוכיחותובעלהתגונןומנסהדיןעורךולוקחהמשפטלביתהולך

־עוזר!לאזהלמהיודעתאתעוזר.לאדברשוםעוזרלאוזה
הדיןמרותאתעלייךתקבלשאתהמצבלךלייצרכדינועדהוא־

והיולגברבאיםהיואםלךברורכימכור.המשפטכילאהמשפטאתהפסדתכי

ואיןהחלטנוככהלמהשלךהילדאתרואהלאאתההראשונהבשניהלךאומרים

הפוך.עושיםעושיםשהםמהאבלנלחמים.היינומתקוממיםהיינולעשותמהלך
המשפט,לביתבקשהתגישלךינותנתלאואשתךשלךהילדאתלראותרוצהאתה
לאבינתייםשנים.יקחזהתסקיר,לעשותצריךשאתההחלטהיתןהמשפטבית
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וֹ שלנו,לאנשיםלהכנסלהתחילחייביםאנחנולהינצל,רוציםאנחנואם
תקשורתרשתותתקשורת,הרשתותדרךלאלהמוניםלקרואלהתחילאיתם.לדבר

לוהייתהדבר,כזהליואמרספרביתמנהלהיהליאותנו.יסגרוהםהדרך,לאזו

המוריםשכלהסתברואזזוכרלאכבראניהמורותאוהמוריםאחדעםבעיה

שליאבאשלההחלטהעםהסכיםלאהמוריםשלגדולחלקהמורים,כלכנראה...

המנהלאתהמוותראתהלמהאבא,אותוששאלתיזוכראניכילדואני.ויתרוהוא

יכוליםהמוריםכלאבלשניים,אחד,מורה,לפטריכולמנהלכן,ליאמרוהוא

לביןהמשטרהלביןהמשפטביתלביןבינינומאזן.ישהמנהל.אתלפטר
הכנסת.אתסופריםלאהםרוצים,שהםמהעושיםהםמאזן,שוםאיןהפרקליטות

שרפנים,שרתבחרולכנסתואומרהמשפטביתשבאהזההדברנשמעאיפה

תבחרוטוב,לאזהכןלהםאומרהואואזמשפטיםשרבוחרתהכנסתמשפטים.

זהלכם!נתןמישמכם!מיאדירים.אלוהיםטוב.שזהלכםאגידשאניעדמחדש.

ציבור,נבחרילנושאיןבגללקורהוהעכשיושלהם.הסמכותהיהלאמעולם
נלחס,אניאנשים.סתםהםומעלה,משכמםאנשיםלאהםשלנוציבורהנבחרי

המשפחהאתלהצילמענייןאותי

עלולזהצוחקלאואנילטבחכצאןהלכהשלישהמשפחהאגלהלאשאנישלי.

לקרות.
קורה.זהמהקהל:

מיוועםנמצאיםהםאיפהעכשיו?הילדיםעםקורהיוניימהמהקהל:

בישראל.ב...שלהםאמאעםקאפח:יוני

הם!כמהבנימהקהל:

לוניקאפח:51ו-11.
אותם!תראהשאתהסיכויוישמהקהל:

מקווה.אניקאפח:יוני

איך!מהקהל:
יודע.לאקאפח:יוני
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אלייך.יבואוהםאםרקמהקהל:
כן.אליייבואוהםרקקאפח:יוני

תיתן!והיאמהקהל:
זהרקלאחושב.לאאנישליהבתשלהאמאתיתן,שליווגהבתאה..קאפח:יוני

התפתחות.שלמסוימותבעיותלהויש22בתשליהילדהלארץלחוץשנסעתיבגלל

הבריתבארצותפהתביעהנגדושהגשתימנוולשופטלאותוהמשפטלביתרצההיא

סדוםוהלכם,אמרתילכןשלי.הבתעלהאפוטרופוסיותאתלישישלולכדי

־
בילדים!סחרשישאמרתמהקהל:

לך!אעזורשאנירוצהאתהמהקהל:
חלקבהם.וסחרוילדיםלמשפחותלקחוה-05בשנותישראלבמדינתקאפח:יוני

שלהםהגוףשלחילוףבחלקיסחרלמטרתנחטפוה-05בשנותשנחטפומהילדים

משותףשמכנהמהאבלילדיםלהםשאיןלמשפחותנמכרווחלקלניסוייםוחלק

מסתירהישראלמדינתלכןלחטיפהתקינהשוםהייתהולהנחטפושכולםלכולם,

זהאתמגדיראופןבכלשבתורהחטיפהפשעשל..ברמהפשעזהעכשיוזהאת

מילדוגמאבאמריקהאותו.להרוגצריךהחוטףאומרתזאתמוות.שדינוכפשע

ילד.עלפהמדבראניאזסוס.עלאותו,להרוגיכולהייתסוספעםלךלוקחשהיה

הלכוהשר*אתלהכשירובשבילהלכובישראלנוראי.פשעזהילדלהוריםלחטוף

טיפולמתוךאבלמהביתילדמוציאיםאיךחוקיםשבעצםתקניםמיניכלוקבעו

שעובדמילטיפול,קשיםקשים,מאודתיקיםבעברבעיקרתיקיםמעטבלאשלי

לאהםשהמשכורותמעריךאנימתפרנסהואמכמהיודעלאאנירווחהעובדבתור

אחדכלאבלטובותמשכורותאיןמדינהלעובדיאםספקלישאיןלמרותבשמיים

לקלטילדיםלוולהוציאאיתולעבודרגילשאנימישהוישואםיותר.להרוויחרוצה
ככלילדים.שיותרכמהלהוציאש..בליהילדיםאתלהוציארוצההייתיאזחירום

שלשחורשוקישועולה.הולךמהצדכסףיותרשאקבלהסיכויילדיםיותרשאוציא

אמרתיאנישגםמהביתשהוציאוהילדיםנדיריםראיתישאניוממהבילדיםסחר

צודק.
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בעצמובכבודוניצןששיהיהבעיניילדעתיהמפליליםהדבריםאחדאבלמהקהל:

היאדברשלשבסופוטובשםלוריאחתכנגדרבהבחומרהלצאתלצאתטרח

מעצבנת.מפגינהמקסימום

מיליארדים,שקלים,שלרביםמיליארדיםשמגלגלשוקעתק,הוןפהקאפח:ישיוני
עליהםומדברתשלהםהפשעיםאתשחושפתמעצבנתאחתאישהשמיםואם

לפניההשוואה,בשבילרקשלי,דודהבה.לפגועצריךהציבורבפניוהאתומציפה

הראשונההבתאתילדההיאלידה,לחדרנכנסההיוסם.כמואזדבראותושנה,0

היושלההילדהמתה.שלךהבתלהאמרויוםאחרישלה,הבתאתלקחושלה,

למצואהצלחנופשוטשלה.הילדהאתמכירהלאהיאחיפה,באוניברסיטתדוקטור

בגללאותהחטפובקשר.איתנולהיותרוצהלאהיאאבלהזוהמסכנההילדהאת

שניתוארלוישהגדולמהםשאחדמכןלאחרילדים3עודייצרהשליהדודהסחר,

מאודחשבוןרואהשלההשניהבןבינט,ברדבכירמהנדסהואבאלקטרוניקה,

לאכזושאמאלהגידמוצלח.מאודמאודמאודבחורגםהשלישיוהבןמצליח,

אתלהלקחופשוטאזהיום.אומריםשהיומהזהשלה?הילדהאתלגדליכלה

חוטפיםהאלה.הילדיםאתלוקחיםהיוםאבלמתה.הילדהלהאמרוהילדה,

סודי.הכלאגב,לחודש.17,000₪כסף.להרוויחכדימהביתאותםמוציאיםאותם

אפשרסודיוכשהכלסודי.הכלבישראלרקמדינה.בשוםתקדיםשוםלוהאין

ימית,להקוראיםילדהעכשיומכיראניתפרסמו.בואוכשרהכלאםפשעים.לבצע
העליתיבוכה,רווחה,שלבפנימיותשנים6נמצאתבערך,16בתילדהדדוביץ,ימית

היאהברית,בארצותפהלתבועכדיכסףלהלגייסניסיתילאינטרנט,סרטונים

חטיפה,עלהישראליהמשטראתהבריתבארצותפהלתבועאמריקאית,אזרחית
יכולוהייתיהלוואיהכיס.אתפותחיםלאאנשיםאבלהזה.הסיפוראתלפתוח

־הילדה.עםדיברתיוגםנוראיסיפורזהאבלבעצמי.זהאתלעשות
כדיאותוסוגריםלאאונסעלפתוחתיקשנים6,־

חייבימימעטלאחקירותוביצעתישעבדתיזומבחינתהילדה.אתיקבללאשהוא

ישראלמדינתשבההדרךאתמכירהייתילאאםישראל.מדינתבשביל2009עד

מתחוללזהלאיךמבפניםנחשףהייתילאאםמבפנים,מכירהייתילאאםעובדת,

ישמכוון.בכוונתבנוישהכליודעאניהיוםהנפשיהיסודאתגםמביןהייתילאאז

מתאמציםהםלכןלשלוט.אוהביםשהםטבעםהרעיםואנשיםרעיםאנשים

ביאובךלפגועבעיהשוםלהםואיןבהם.שולטיםשהםלמקוםמגיעיםוהםלשלוט

איסורצוויאחרימתחבאיםהאלההרעיםהאנשיםהבעיהוזוהירוויחו.שהםכדי

להיותצריךשוטרמיןאיזהתחשבי...מחרידים.פשעיםמבצעיםהםפרסום.
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אמאעםלווטובוצורחצועקהילדאתרואהואתמהביתילדולהוציאלבואבשביל

מבינהלאואתונקימסודרשהביתרואהואתשלוההוריםעםאושלואבאאושלו

שלהםהמשכורתבשבילבעיהשוםלהםשאיןשוטריםוישזהאתעושהאתלמה

אותם.ויעצרוההוריםאתיכוהםצריךואםהילדאתייקחווהםזה.אתלעשות

זהאתעושיםהיוםבהחבא,זּהאתעשושאזרקב-05בשנותשהיהמהבדיוקוזה

שיחקורמיאיןפשוטדברלכלפשעזהחוקי.לאוהאבלחוקי.שהכלחותמתעם
שצועקאחדמשוגעאנישרקהנוכחיהמצבעםלצערי,אניאותו.

י
יותר,קצתלנוהיהאם

לאאנחנויותר.לעשותיכוליםהיינותקציביותרקצתכסףיותרקצתלנוהיהאם

בארצותהעמותהאתישבישראל,צדקלמעןהאבותאתיש

השםברוךאניארגונים.עודוישהילד,למעןהקואליציהשוהעז],ישגם,הברית

שלהטענותאחתכיארגוניםמאודהרבהשללהקמהשותףשהייתילךלהגידיכול

קורה,מהמביניםשלאלחדשיםבעיקרמצליח,לאשלנוהמאבקלמהשלהגברים
אבלמאוחדיםמאודאנחנונכוןלאזהאבלמאוחדיםלאשאנחנושלהםהטענה

שאנחנוהבעיהאלאמפורדיםשאנחנולאהיאהבעיהמפורדיםמאודגםאנחנו

הארגוניםאתוישישראלבמדינתלהלחםבשבילעתקהוןתורמיםוהאירופאים

השני.מהצדנלחמיםשקליםבאפסואנחנוישראלמדינתתחתשחותריםהערבים

איתםומייצרותלחודש20,000₪מקבלותלעבודהבבוקרהולכותהןאבלי

מ)לאזהאתעושותוהןלחיסולם.ויובילושפוגעיםבזכריםנגדשנאהתוצרימוצרי
שליהילדלצבא,שלנוהילדיםאתשולחיםושאנחנושלנו,המיסיםמכספיברור(

שלוהמשכורתבשביללתפקידושחוטאשוטראותועלאוחלאהשופטאותועלמגן

שהמיסיםמיסיםמשלמיםואנחנועצמנונגדפעולהמשתפיםאנחנווהם,והפנסיה

הםשמנה.פנסיהישולהםפנסיהאיןלנואותנו,ולאאותםלשמןהולכיםשלנו

לאשאנימקווהאניהגיון,שוםבזהאיןלמדינה.עוזריםואנחנובמדינהפוגעים
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להציגיכוללאאניריאלי,מאודאני...מאודאדםשאניחושבאניממורמר,נשמע

לפעמיםאבלחיובידברלהציגיכולוהייתיהלוואייכול,לאשאניבאמתחיובי,דבר

בליהכאבתאיךלךלהגידיכוללאאניהבעיה.עללדברפשוטצריךברירהאין

אחרת.זהאתלעשותאפשראילי,שהכאבתלךלהגיד

ולאורךומשכנעתיפהמאודבצורההנקודהאתהצגתזה,אתעשיתלמהמהקהל:
שאנחנואינטואיציותמאודלהרבהמתאיםמאודגםאומרשאתההדבריםכל

לצדקתהגדולההכיהראיהשבאמתחושבתאניאז
המדינה.פרקליטשהיהמיוהתערבותעליהשישהמטורפתהמשפטיתהרדיפהזה

זהכנגדה,מתערביםשהםההתערבותההתערבות...עקרונית,אומרתזאת

פיעלאלאמוסברלהיותיכולוהאלאעושהשהיאלמהלאבפרופורציה

הלאשהמצבהוכיחובעצמםהםלכן..לכן,מבוצעים.אכןשהפשעיםהפרופורציה

אמיתי.באמתהואהזהייאמן

י אבלתצליחשהיאמקווהאני)באנגלית(לאזהאומרתזאת

הפה.אתלהולסתוםעסקאותאיתהלעשותשמנסיםיודעאניבהחלט...אני

ואריאלהיום!עדבושמתעלליםאיתה!שנעצרוצביקהחזקה.נשארההיאבינתיים

־אירוע.באותוימיםלשמונהגםאותושעצרו
צוחקיםהםיכולים,פשוטהםיכולים,הםכיאנשיםעוצריםהם־

אותךורומסיםבעיתוןכתבהמוציאיםמחרוהםרוציםשהםמהעושיםהםעלינו
כמהמשנהלאזהעזר,הואכמהמשנהלאוהזהב.משייהודהל..ל...שעשוכמו

אדםשהבןלמצבאותווהביאובעיתון,אותוהרשיעובעיתון,אותושפטותרם,הוא

בעונשאותימאשימהתמידישראלאםלךאומראניאותו.רמסונפשו.אתלוקח

מתאבד.הייתיאנישגםלהיותיכול

רעיונות.להםתיתןאלמהקהל:

בושה.זהבושה.זהאבלכן.קאפח:יניב

בסכנהאניכמהעדזהאותךשומעתכשאניחושבתשאניהיחידיהדברמהקהל:

ליוטיוב.זהאתאעלהשאני

4



אנישגםמקווהאניפה!היתרוןמהיודעתאתאבלבסכנהשאתברורקאפח:יניב

לנולעשותיכוליםלאהסנגדםפועליםביחדשכולנוששומע,אחדוכלאריאלוגם

אתלך,לשלוחיכולאניהיחיד.המשוגעאניכןלבדשאניכוח.אנחנוביחדכיכלום.

־
מיניכלעלהכפשותמיניכלברשתותכותביםשמעליםאתריםאינסוףישמהקהל:

כדיכחוקשלאהסייברמחלקתאתהפעילבאמתהמשפטיםמשרדאםאנשים.

הםאומרשאתהשהדבריםמצדםהודעהזה..הוכ...זהסימן...אותךלהשתיק

נכונים.

שלנובאתרואנחנולומר,לנושישמהישמעשהציבוררוציםלאהםקאפח:יוני

אתלךאומרשאנידבריםחושפיםאנחנוברור()לא

ראמתי
המשפט..לביתבקשהעכשיוהגשנו-

סליחה,בעלה..אתשרצחהשאישהלזהדומהבנושאעכשיושמתנהלדומהתיקיש
שנים.6אחרימהכלאלשחרררוציםשאותהפעמים,134אחותהאתשדקרהילדה

בכוונהלכלאהכניסולאאותהאין..ולהאישה,היאברור()לאהיאמסכנה,היא

התאומההאחותאתהלרצוחאתשלההחברעםזהאתתכננהשהיאלמרותלרצוח

לאפעםאףאתהבוודאותרוצחאתהגבראתהאםרקאבלקורבן..היאשלה,

שהואשלו,משפחההשםאתזוכרלאאניאה..יריןהזה...הילדאתקחיקורבן.

בתילדהעםשמהשכבוהוא,הקורונהובגללרווחה,לפנימייתשהלךרווחה,ילד

יצירהואהרווחה,מהביתאותושהוציאוילדשזהמהציבור!הסתירומה,4

לשםהגיעשהואהראשוןהיוםומאזושוכב,סמיםעםומתעסקמעשןשהואשלהם,

אותולקחוואזשםלעשותלמדשהואמהוזההרווחהשללפנימייהשהגיעומהיום
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ומותרחוקישהכללעשותרגילשהואמהאתעשהוהואהקורונהשללמלוניתל..

,14בתילדההיאכיאונסזהלמהאונסזהלאאומריםואז,14בתילדהעםושכב
מכור.משחקהכלזההצגהזהיודעתהפרקליטותגםאותה.אנסלאהואאבל

להעמידצריךנכוןצודקיםאתםנשברנוטובהפרקליטותכאילוואזהצגהעושים
בשמחהנעשהזהבכוחנעשהלאזהנכון.לאזהלאאבלאונס.עללדיןאותו

רצתההיארצתה,לאשהיאלייגידלאאחדאחדושאףהילדה.מבחינתגםובששון

,12בגילשהתחילוילדיםגםמכירואניו-1341בניפעםהיינווכולנוטבעידברוזה
לילההואהיוםשלשהאוראותנולשכנעמנסיםאז.12בגילשהתחילווילדות

דיןהעורךלכםאמרתיכיבה.שולטיםהםוככהאותנוומטמטמיםיוםזהוהלילה
מאחרששילמתיהמזונותדמימתיקאותילהוציאיכוללאישראלבמדינתטובהכי

ביתר.ששילמתיכסףלילהחזירמוכןלאהשניבצדהמשפטביתמשפט...ביתואין

אגורה.שילמתישלאכאילומההתחלההמזונותסכוםכלאתממנילקחוהםולכן

ממני...ממש...שלקחופעמים3קרהזהליהכל.זהשנאה,בגללזהאתעשווהם

פעמיים...רקהיהשזהמהקהל:

הולךשאניגיליתיככה2002מאיהתאריכים.אתזוכראפילואניקאפח:יוני
אתלגרושתיהיההדיןפסקלפניאחרי,בעצםהדין...פסקאחריגירושים,לקראת

בתלתקופתבאותההמשפטביתלנשיאתמקושרתהייתהשלהאמאכיהדיןפסק

להגישוכשטסתישניה.פעםהרכושכלאתלילקחו2004דצמברנובמבר..אביב.

פעםהרכושכלאתלילקחוב-91.9.62בספטמבר,ישראלמדינתנגדתלונה

חולתואישהילדיםשניגביעלנושאשאניכשהפעםזהאתלישעשוואחרישלישית

למרותמקבלתשלהאמאהכסףשאתאחוז,מאהשלנכותעםילדהועודסרטן

החלטתי,אזמקבלת.שליהבתשלאמאנכותהקצבתאתאותה,מגדלשאני
לעזוריכולויוניליוני.לעזורגםצריךאניעכשיוכאןעדדיואמרתיידייםהרמתי

לחו*ונסעתיישראלמדינתאתעזבתיולכןחופשיאדםבןיהיההואאםרקליוני
פעם.אילעצמכםלעזורתוכלומאשריותרהרבהלכםלעזוריכולמפהואנילארץ.

לפועל,בהוצאהתיקליפתחוהםבנתייםדיןפסקלקבללקחשניםוחצישלוש
שקליםמיליוןחצישלבהיקףחובותלינוצרוהאלה,לעיקוליםכתוצאהבנתיים

נוצרחובלישהיהבגללששילמתי.למרותלישנפתחהמזונותלחובקשרשוםבלי

אתלקבלסירבהלפועלשהוצאהובגלללפועלבהוצאהתיקפתחהשגרושתיבגלל

בריביתעובדתלפועלהוצאהקבלה.הנהשילמתילדוגמאכמושלי.הטענות

הסםהכסף.אתבכוחמאנשיםולגבותפרטיתבצורהלעבודהפסיקופשיעהשארגוני

במדינתחובותלפועל.בהוצאהתיקלךופותחיםהולכיםהםאםיותרמרווחים
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ואומרתמשפטלביתהולכתואתכסףלךאיןאםהעולםבכלנמחקים.לאישראל

חודשים,18זהתאורטיתישראלבמדינתלחיים.שתחזרידואגיםכסףליאין
הואקומבינהבאיזהלדעתצריךחודשיםב-81זהאתיקבלמישהואםמעשית

קשרשוםבלילפועלהוצאהתיקילהםישמכירשאניהאנשיםרובהשתמש.
מאודמשהוגיליתיואזשנה.ו-2003במשךלפועלהוצאהתיקילהםיש.למזונות

לבררניסיתיהכנסה.למסמקורבהייתיהכנסה,למסמקורבשאנימכיווןחשוב,

ליכיאבודכחובשלוהחובעלדיווחהבנקהאםהפועליםלבנקחובלושהיהלחבר

שנהאבוד.כחובחובעלידווחלאשנה15עדבמשךשבנקהגיונילאלינראההיה

תשובההכנסהבמסבכיראותוליאמרלדווח.יכוליםהםלמעלהגםשנתיים

מהלבדוקיכוללאאנישליבתפקידשליבדרגהאפילואניאותי,הפתיעהשמאוד

לנואומריםלנומדווחיםהבנקיםאבודים.חובותמדווחשהבנקהזּההבנקהוא

למי.לדעתיכוליםלאאנחנואבודיםחובותשקליםמיליארד

כן.מהקהל:
יכוליםהםאזחוקיםקובעיםהאלהשהעברייניםמכיווןאבלפלילי,זהקאפח:יוני

למישהוחייבאניאםהבריתבארצותדוגמאקחיעכשיורוצים.שהםמהלעשות

להםאומרואניהבריתבארצותלפועללהוצאההולךאניליואיןשקליםמיליארד

שבועתוךבמקום,דיןעורךבליאותוממלאאנישאלוןלימביאיםהםלי,אין

חזרהחוזראניגמרתילדרכי,אותיומשחרריםשישמהממנילוקחיםימים,

לחיים.

נכון.מהקהל:
לייקחלאאחדאףלעבוד,לחזוריכולאניאבלדפוק.שליהקרדיטנכוןקאפח:יוני

צריךאנילכאורהשעליהשליהבתשגםילדיםלשלושהכאבאאניהאוכל.את
לימעקלתמהאויים,חוזרשאניב-9102מ-3102.אצליגרהשהיאמזונותלשלם

יפותמאודמשכורותוזהבאינטלשליהמשכורותכלאתלפועלבהוצאהרשמת

הראש.עלילדיםושלושהסרטןחולתזוגבתלישישהמשכורתכלאתושמנות,

רוצהלאאניאדם,בןגםאניאיתי?מהבצד.אותםשםבכוונהאנימהיודעתואת

אניאותיעזבולחיות.רוצהגםאניאיתי!מהוהילדים.אשתיבגללעליישירחמו

חוקקוהםלאאבללחיות.בשבילשלימהמשכורתחלקלקבלרוצהכןגםאנירווק

ואימצנושנאהחוקילקחנוהכנסת.בחוקישנמצאשנאהשלחוקזהבאמתחוק,

אוכסףחייבאניאםנהיגה.הרישיוןאתלייקחואזכסףחייבאניאםאותה.

יכוללאאנילארץ,לחוץלנסועיכוללאאנילהסתובבהחופשאתלילקחתאפשר

לעבד.אותיהפכוהמשכורתכלאתלילקחוחופשי.אדםלאאניחופשילהסתובב
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הלכתיאזפסק.המשפטביתעבירה,לאזועבדבישראללאבישראל.עבירהוועבד

ביתאזעבדות,תחתעובדאנירבותילהםאמרתיבקליפורניההמשפטלבית

לאהםבערעור.אנחנועכשיואזזהעללדוןרוצהלאאניאמרבקליפורניההמשפט

פהאותיהדהיםשהכיהדבריםאחדוזהלמה!יודעתאתבזהלדוןרוצים

כנראהלהתעסקרוציםלאהםלקרות.יכוללאזהשאמריקהחשבתיכיבאמריקה

אבלחסינותישבישראלשלשופטיםהחליטוהםאזישראלבמדינתשקורהבמה

החליטוגםהםחסינותו!ישבישראללשופטאיךחסינות.איןבאמריקהלשופטים

עבדות.בהכרחלאוה-השופטאתנסחככה..לאזההמשכורתכלאתלישלקחת

אצלך,עבדאניאם-כזאתהייתהבאמריקההעבדותרבותיי,-בערעורכתבתיאז
החשמל,אתלימשלמתאתהמים,אתלימשלמתאתהאוכל,אתלימשלמתאת
יותרהרבהמסוגעבדאנישלי.במשפחהמטפלתגםואתגגקורתלינותנתאת

עבדזהשלו.הילדיםאתלפרנסצריךועדייןכלוםמקבלשלאעבדאניגרוע.

המעצמהשאינטלהחליטוהםואזבריבוע.עבדאניאמריקאיעבדלאזהבריבוע,

גדוליותרשתייםפימחזורעםענקיתבינלאומיתחברהשהיאאינטלהזאת,

לימיםחזרהחזרנופקודות.ביצעההכלבסךהיאישראל,מדינתשלמהמחזור

וזהלהיפגע.ולאהנאציםעםפעולהלשתףאפשרשבהםה-03שנותשלהאפלים

ערעורהגשתיאזבושה.בעולם.אחתמסיהחופשלמדינתשנחשבתהמדינהאומרת

השכלהאיוובלילבדהכלעושהאנילעשותמהאבללעליון.אגיעגםאניצריךואם

שהציונותאמרהואלדוגמאמהמנהיגיםאחדהציונותעלאמרומיוחדת.משפטית

מלבושיהודי,כמונראהשהיהמיליהודים,בזוהםנגמרת.שיהדותהיכןמתחילה

מדינההקימולאהםאותם.שנאוהםלהם.בזוהםמתאמן...לאמתפלל,יהודי,

רקשלולהוריםלהםאמרוכימעברבמחנהבתימןשנהנשארשליאבאיהודית.

פהלמותשיבואמישהוחיפשוהםהצעירים.אתרקלוקחיםאנחנוהצעירים,

שנההפגנה,לעשותהתימניםהחליטואזלעלותלמבוגריםנתנולאארצנו,בשביל

הסםכולם,אתהעלולאהםכולםאתהעלוהםבצערורקעלה.לאאחדאףשלמה

אתרצוהםכיאותוהעלוהםאותוצריכיםהיושהםבגללשליסבאאתהעלולא

לימדלאאחדאףהמציאותוועצובזהבמלחמות.שישתתפושלוואחיםשליאבא

פשוטוזהדבריםוישללמוד,ומתחיליםהאינטרנטאתהיוםפותחיםאזאותם.

היהודי.לעםביתלאהיא..מדינהלאהיאישראלשמדינהאומרתלאאנינורא.

ביתהייתהבשביליישראלמדינתהיהודי.לעםביתלאהיאשהיוםבוודאיאבל

אדם.זכויותליהיולאשלי.האדםזכויותכלאתלישללוישראלבמדינתכיהכלא.

למעןבגדולבאימיילליכתבברצחעלייאייםשהואלי,כתבגרושתישלשאבא
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לעשות,מהאניכיתלונה,הגשתיטיפשותיומרובלמשטרההלכתיימייךיאריכון
משפטי,ידעהרבהעםאדםאניתקופה.באותההייתיהמדינהשלאורגןאני

החוקרת,שםליאמרהבשביל...שצריךמהכלאתמכירשוטריםמכירחקירתי,
בסוף.אותךיעצרוצרעותקןפותחאתההתלונהאתתגישאלאלייךמתחננתאני
לקחחודשיםשלושהעצור.הייתימכןלאחרחודשיםשלושהעליה.צחקתיאני

להגילהשלהאבאכילהתלונןהלכהשהיאאחריויוםלחקירהשלהלאבאלקרוא

עלאותהשדחפתיזהעלתיקפתחווליהתיקאתסגרולואזעליוהתלוננתישאני

הייתהשהיאבתקופהשנים6אחורהתלונהקריבהריוןהייתהשהיאהמקרר

.1998בספטמברשנגמרלביןההריוןשהתחיל1998ינוארביןהילדה.שלבהריון

איןאבלאותה,דחפתישלאעזביעכשיועבריין.אניואזהמקררעלאותהדחפתי
ענייןלהםאיןלהקשיב.שרוצהאחדאףאיןכיאין.אותה.דחפתישלאלהוכיחלמי

קידוששלבאותיותכתברקהואליוהרבילבאשהואלאזהכאלה.דבריםלחקור
ישאנילעשותמהשחורתימניואנילבןאשכנזיהואכיימייך.יאריכוןלמען-לבנה

מתורבתים,לאכןגםאנחנוהרוצח,שלהגניםאתליישהרוצח,שלהצבעאתלי
אהבהוומבחינתיישראלמדינתצוחק.לאאניבהכרח,מלומדלאאדםבןאני

נגדלטרורשותפיםאנחנוהכסףאתמשלמיםאנחנוכסף..להםלשלםלמהנכזבת.

יכולהמחאהמחאה,לא.להםלהגידלהתחילצריכיםאנחנולנו.אסורעמנו.בני

ביתמולפוןמגהעםבלעמודלהתבטאיכולהמחאהדוח.לשלםבסירובלהתבטא

מפרסמיםהכללמןיוצאיללאהנשיםארגונילב,שימודברים.בלפרסםאוהמשפט

חמוריםבמעשים,שחשודיםלאנשיםשמותנותניםלפרסום,שאסוריםדבריםלהם

מפחדותלאאפילוהםשלהם.השמותאתלפרסםשאסוראנשיםיהיו,שלאככל

־שלהם.הזאתיהכנופיהכימפחדותלאהןולמהמהחוק.
שהםמהלעשותיכולותהםולכןהמשפטבביתששולטתכנופיהאלאהחוקאת

הזה.הגינגירוצות.

השלטון.איכותמהקהל:
כן.השלטוןאיכותקאפח:יוני

בגייצ.שלטוןאיכותמהקהל:

ידוע,משחקזהיודעיםהםצריך,רקהואלשנותרוציםשהםמהכלקאפח:יוני
הםלכם,אמרתיצריכים,הםצריכים...מחליטים.הםהעתירהאתמגישהוא

השני.בליאחדיכוליםלאהםהאלההגופיםשלושתקשרקשרו

י
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הציבורנבחריבנושאשיטפלושנייםאואישצריכיםאנחנואמרתי,לכן־

מדינה.תהיהשלאלפנישלהםהחייםעלאותםלהעירשלנו

י
כמוכישרונותשלאלפיםומפסידההפסידהשהמדינהזהעלנדברשלאמהקהל:

שהפסדנוכמומפסידיםאנחנוזהכלאתלעשות,יכולהיהשהואמהכליוני,

האלההאנשיםאתשנהבכלמפסידיםאנחנוככהגאונים..אלפיאלפיבשואה,

המדינה,מתחוםאותםמוציאיםאנחנוהחיים,מתחוםאותםמוציאיםאנחנו
האדםמחברתאותםמוציאיםאנחנוהאדם,זכויותמתחוםאותםמוצאיםאנחנו

המדינהואזלעצמנועושיםשאנחנומהוזהיכולים.הםכיסתםברוע,בנקמנות,

ובתמיכתזהאתשעושיםהאלההארגוניםאתשקליםבמיליארדימממנתעוד

שלנוהחוקמערכותכלעלשהשתלטלכךמאודרציניותראיותשישש..ארגון

זהכלאתמממנים,אנחנוזהכלאתהמערכת.כלאתומשחיתמושחתותומסיבות

אבלמשפיעהשלנושהפתקיתוחושביםלבחירותהולכיםואנחנוסובליםאנחנו

בגללהשרים,היומייחליטוהםהממשלה,ראשיהיהמייחליטוהםדברשלבסופו

המשפטיוהיועלאליהםשקשורמשפטייועלישכנסתוחברשרשלמשרדשבכל

היועץ,אזחוקהצעתלהציערוצההכנסתחבראוכשהשרוהעושהשהואמההזה
בגץ!יעבורלאאומרתזאתומהבגצ.יעבורלאזהלאאומר22בןילדזהלפעמים

זהזה.שלהמשמעותמהשנביןרוצהאניבג*!יעבורלאזהלא..זההמשמעותמה

בשלטונותגםישאומרתזאתומושחת.שרירותיטוטליטרישלטוןזהמפלגהלא

כדילעשותלךאסורומהלעשותלךמותרמהיודעאתהלפעמיםטוטליטריים

אתהאזטוטליטרי,כשלטוןעצמועלמכריזהטוטליטריושהשלטוןמצרותלהימנע

לאשלטוןזה.יודעיםכולםטוטליטרי..שלטוןשזהאומרשאתהבזהמסתבךלא

נחשבהואאומרתזאתהחוק,מנגנוניעלשהשתלטמוחלטתבצורהמושחתחוקי

עלשומרהואהעם,מפניהדמוקרטיהעלשומרהדמוקרטיהעלשומרהואהחוק,
במדינההגבריםכלשלהאדםזכויותאתשמחסלזהשהואזהידיעלהאדםזכויות

לגלגליםמתחתהאלה,הגלגליםעלנקלעתאתהבמקרהיוניאומרתזאתבעצם.

לכן...שיקרה.מהזההאלהלגלגליםמתחתשיקלעגברכלאבלהאלה,
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אנחנומוכיםגבריםאנחנוטוב.שםאורליאתתראיאישה,אואישהאוקפח:יניב

הזמןוכלמוכיםשאנחנומביניםלאעדייןאנחנומבינים,לאאנחנומוכים,אזרחים
שליאבאאשם.אניאיפהעצמיאתבדקתיאניאשמים.אנחנומהמחפשיםאנחנו

מדינתאתאוהבהואבאמתמכיר.שאנימערכתיהכיאדםהבןהואבריאשיהיה

אוהבהואאבלדבר.שלבסופורערקלועשוהםלמה.אפילומושגליאיןישראל

אישיותאחליישלתפארתאחדילדלפחותבאמתגידלרב,ישראל.מדינתאת

המשכורתכלאתלילקחווכךככהליעשותראהאבאשלילאבאאמרתימדהימה.

אוכללתתאוכלשאנישבועכלכסףלינותןאתהעלייךנופלבאמסכןכמואני

סיפרתילאפעםאףשליהסיפוראתתשמעבואאבאממךמבקשאני.שלילילדים

הראשוןאדםלבןישראל,למדינתאויבלהיותהפכתישאנייודעהריאתהלך.
הממלכתיתהמערכתכלהישראלית,המערכתכלכיהישראלית,במשטרהשנלחם

אלייחזרשליאבאשבועאחרילחשובשבועליתןליאמרהואאזבעיניי.מתועבת

לעשותהולךלאאנימצטעראנישליוהמדינהנגדאלךשאנירוצהאתהליואמר
לארצותטיסהכרטיסליישלצערי,נפרדיםאנחנותודה,אבאלואמרתיזה.את

בחיים,כנראהנפגשלאייתראנחנויגיד.שהואמהשזהלעצמיתיארתיאניהברית,

עללהגןיכוללאאניעצמיעללהגןכלקודםשצריךאגםבןאנילעשות.מהאין
לעזורמוכניםלאשליההוריםאפילוכיעזבתי.אזלבד.נלחםשאניהבנתיכולם.

רקזהלילעזורשיכולשהיחידבעולם.לבדאדםלהיותזה.נוראאיזהתחשבולי.
יכוללאהואאבללילעזוררוצהומאודשרואהטובחבראריאלאתליישנכוןאני.

עו'ידכלום.לילתתיכוללאהואאוזןלימלתתחו*הכל.ממנולקחוכילילעזור

אבללעזורשניסתהתמרועו'ידלעזור,ניסהשבאמתלבשכולוהזההיקרמידןירון

לעזור.באמתיכוליםלאהם

אניכיזה,עלתספרשאתהכדייונישאלהאותךלשאולרוצההייתיאנימהקהל:

להםלהגידכמונואנשיםבשבילזהמהלהםתספרכמוך.רגשיליבאזה..פחות

הארץ,אתאוהבכשאתהימני,כשאתהבמיוחדוככהככהלךעושהישראלשמדינת
המחוברהבינחוריהיהודיאתמייצגהריאתהישראלירקלאשאתהבמיוחד

כךכלשאתהישראלמדינתעלולהתלונןלבואבשבילךזהמהלהםתספרלקרקע.
אוהב!

מרגיש...אניכיקשותמאודבתחושותהולךאניכלקודםאניזה,מהקאפח:יוני

היוםעדהארץ,שלהרעהדיבתהאתומוציאאנטישמיכאילושאנימרגישאני

ואנילאוייםכותבאניהמאבק.אתשהתחלתימהיוםשנה70כברשעברולמרות

ואנינוראית.תחושהזויהודיםנגדמתלונןשאניאנטישמימרגישאנינורא,מרגיש
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זונורא,זהאבלמסוים.מאודמשהונגדמתלונןאנייהודיםנגדמתלונןבאמתלא

מצליחלאאנילא,שאנייודעאנילמרותבוגדמרגישאנינוראיתתחושה

כאילו...שאניהזאתהנוראיתמהתחושהלהשתחרר

האמת.אתאומרמהקהל:

ממנייותראוהדאיןאחד.מספרהיהודים.שלאחדמסיאוהדאניכןקאפח:יוני

אבלמכיר.לאבכללשאנילאנשיםלעזורבשבילחייאתהקרבתיאניהיהודי.לעם

נוראית.תחושהוזומאודאנטישמיאדםשאנייוצאכותב,שאניממה

גיבורגיבור,בתוראותךרואיםאנחנו,יוניככהאותךרואיםלאאנחנומהקהל:

ישראל.של

קאפח.הזמןכללךאומרשאנימהזהמהקהל:
לכיווןהולכיםשלךהאחיםאתזהלראותקשההכישהדברחושבאניקאפח:יוני

ואומריםעלייךמסתכליםואנשיםתהוםישתעצרותעצרולהםצועקואתההתהום

המשוגע.זהפסיכי.משוגע,

לעזרה.שמושטתלידיורקיםמהקהל:
שניהעודאתםתהוםלכםשישלהםשצועקהקיצוניאדםהבןאניקאפח:יוני

הבןנולדתיאני...אדםבןאניקיצוני.לאבכללאניקיצוני,אומריםאנשיםנופלים.
עםצוחקהיוםכלאניומאושר.מחויךהולךהזמןכלאנישיש,אופטימיהכיאדם

עלמדברשאניאבללי.שהיוקשיםהכיבמצביםהברית,בארצותפהגםאנשים

איךשליההוריםאיךלראותליכואבלי,כואבלי,כואבפשוטזההזההנושא
יפהמתפרנסשליאחנכון.אזלעצור.ומסרביםהזאתלתהוםהולכיםשליהאחים

שלדורותשחינכוחינוךאנשיהיושליואימאשליאבא.במכללהכמרצהכדוקטור,

עליהםשיסתכלושהם..מעריךאניכיישראלמדינתנגדלדברומתביישיםאנשים

לתפילההמדינהשללשלומהלמעןמתפילהיחליטושליההוריםפתאוםאםמוזר

בלינכבשהשלנוהממלכהלנו...ישחולה.ממלכהלנוישאבלממלכה.שללפירוקה

.שלהבחיסולנהדרתעבודהעושיםואנחנואותם.לחסלעומדיםואנחנולבששמנו

אותםלהביןיכול.אנייהודיתמדינהישראלבמדינתרוציםשלאאנשיםישוכן

עלהוקמההיאבעולםאחרתמדינהמכללהבדילישראלשמדינתלהביןצריךאבל

היאאבלהיום.עדזהעלבוכיםשהםספקאיןלדעתיבטעות.בטעות.האוםידי

סבלוהיהודיםכןואמרוהאנשיםעלהסתכלוהםהיהודי.לעםכביתהוקמה

להתערב.שנצטרךבליבשקטאותםיחסלושםואולימדינהלהםניתןבואומספיק
חילונית.כמדינההוקמההיאהיהודי.לעתכביתהוקמהבאמתלאהיאאבלאבל..

חילוניתלמדינהמקוםישבאמתהאםעצמיאתשואלאניחילונית.כמדינההוקמה
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בישראל,דווקאליהדותקשרשוםלהםשאיןמערביתמדינההעמים,ככלמדינה
חיובית.היאשהתשובהחושבלאאני

מה,לךאגידאנימהקהל:
ברור(...)לאקאפח:יוני

כנגדיצאוהםשבהלנקודהשהגענוחושבתאניאממ..יוני.מהלךאגידמהקהל:

מאודקשההיהתימןילדיחטיפתעלסיפורהיהבהתחלהאנחנואנשים.מדייותר

אבל..לתימנים,להם,קרהזהכיאחדאףענייןכךכללאזהש...מיוגםלהאמין

אתהכך,אחרנמנע.בלתיהיהשזההבנתיאלאנכוןשזהרקשלאהבנתיכךאחר

עכשיולחרדים.עושיםהםמההמדינהמתחילתלחרדיםעושיםהםמהמסתכל

זה,מהלחרדים,עושיםשהםמהמסתכלתשאניציונים.לאהחרדיםליאומרים
אניבחרדיםבוגדתשהיאכמוביבוגדתהייתהשליהמדינהאםלי,עושיםהיואם

למהעשוהםמהרואיםאנחנוכךאחרהאויב.הייתיאניציוניתלאהייתילא

עושיםהיוהנאציםאםשזה..בגירושעשושהםולמהמתנכלים,קוראיםשאנחנו

עושיםהםמהרואיםאנחנוכךואחראחרת.זהאתעושיםהיולאהםזה,את

מקיףכמעטוזהלגברים.עושיםשהםומה..לאטולאטאביבתלבדרוםפולשפי
אתלעצוםרוצהאתהאםשגםמביןשאתהלשלבמגיעואתההכל.אתכבר

הקרוביםלחבריםקורהשקורהמהגםהעיניים.אתלעצוםיכוללאאתההעיניים

המשימותאחתמשימות..אחתזהשעשינומהשפיראקפהבפורוםפהואנחנושלך.

הנקודות.כללחיבורמסעעשינופשוטשיהיה,מהשזהחשבנושלאעלינושנפלו
גברים...זההאלההגרושיםגבריםלמשלשלהקדומההדעהאתבצדלשיםניסנו

לשמועבאנואזוכזה.שלהםהנשיםאתהכובעצםוהםשוועמיםפריבילגיםזה
באנוואזלהגיד.להגידלהישפושפיכמושגועניתמהאתלשמועבאנואותם.

הכיאוליהקדומההדעהאתלנו..שהייתההמתנחליםהמתנחלים...אתלשמוע

נוערשנקראמהאתלחפשגםהלכנוואזנפלאים.הכיכאנשיםהתגלוגרועה,

נפלאיםילדיםולא,הקיצון.אתנמצאכאןהגבעותבנוערטובאמרנוכיהגבעות

שםראובטיולהיושאתמולישראלעםבשבילהרעלושומריםעריםבראשישגרים

עם22בניצעיריםשלושהאחד,הרעלהשומרוןבצפוןשיושבתשלמהמשפחה

ואזכך..אחרהגבעות.נוערזהההר,עלישראללעםשומריםוחצי,שנהבתתינוקת

אתתוקףהואמבפנים,אויבשהואעצוםכוחכאןישמשהו,כאןשישהבנוהבנו,

רוצה...אניאבלדברשוםליקרהלאעודפוחדתאניגםאניגם...תוקףהואכולנו..

פוחדת.באמתאני

סליחה.אחרייךעוקביםהםבמעקבאתיונייקאפח:
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יודעת.אניזהמהקהל:

משקיעיםהםמעקב,אחרינומנהליםשהםהודוהםנחשף,זהכברהםקאפח:לוני
בניגודשהםלמרותאותךישפטוהםמחראחרייך.לעקובכדיכסףציבורמכספי

יחליטוהםמחרשאותךנניחאותי!שופטיםאתםסמכותבאיזהאיתך.עניינים

הםאיךנגדם.פועלתאתבחו"ל.רקלדיןלהעמידאפשראותךלדין,להעמיד

שופטים..שהםולהגידלבואיכולים

ליתהיהאוליתדעלךאמרתיהזה,הדברבגללמהאופנועירדתיאנימהקהל:

קטנה.תאונה
אותך.מפרקיםוהםקטנהמכהכןקאפח:יוני

הציבורנבחרימולשיעבדושנייםאואדםשלצוותלעשות.צריךדבריםשלושה

הציבורנבחרישלבידייםנמצאהשלטוןמחדש,השלטוןאתלקחתמחדש..לקחת

אתלפרסםשתיים,אתמול.זהאתלעשותוחייביםאחד.זהשופטיםשלבידייםלא

ושלוש,לפרסם.נוכלאםאנשיםשלעצומהלכמותנגיענדע,רוציםלאשהםמהכל
לצעריכסף..נקבללאדבר.לכלמלחמהזוהזו,למלחמהקופהלהכיןכסף,לאסוף
הםכיכסףלנויתנולאהם.לאהםכסף.לנווייתןהכיסאתיפתחוהליכודהלוואי

כמפלגה.לצעריעושיםשאנחנומהבעדלא

שהכיאנשיםשלדווקאהחסםאתמבינהאניכרגע.משהולהגידרוצהאנימהקהל:

אנשיהםהאלההציוניםואנחנו..טוביםהכיציוניםשהםהמדינה,אתאוהבים

להאמיןחייביםחייביםוהםהמדינהזֶהבשבילהםבשבילםהממסדממסד.
להיותיכולההזאתשהמדינהזהלהגידרוצהשאניממהאזטובה.הזושהמדינה

ש...מהטובה.להיותאותהלהחזירזהשלנוהתפקידכרגע.טובהלאהיאטובה,

לחיותיכוליםיהודיםשבוהמקוםשזההזאתבמדינהלהביןשצריךהראשוןהדבר

עליהם.שומריהודיכשצבאנרדפיםלהיותולאשלהםהיהדותאתלתרגלבחרות
שולטיםכרגעמוסדותאיזהמהמשנהולאמשתנה...לאהשתנה,לאהזהוהדבר

לאזהנגדם,יוצאיםשאתםאומרלאזהאבלרשעבמוסדותלנושולטיםכרגעבנו.

חושבתאניהיהודית.נגדאוהציונותנגדאוהמדינהנגדיוצאיםשאתםאומר

אנחנווגםלמדינהגדולהמאהבהעושההואעושהשהואמהשכלמיונישברור

כדישבהםכאלהקיצוןלמצבמגיעיםמגיע..לפעמיםאבלהמדינהאתאוהבים

אחרתכיהנגועיםהאיבריםאתולהסירכואבמאודניתוחצריךהמדינהאתלהציל

נמשיךאנחנומדינהתהיהשלאעדמדינה.תהיהולאהמדינהאתלאהובתוכלולא
כרגעהתחככתילאעודפשוטאניאדם.זכויותאיןליגםכיאדםזכויותבלילחיות

אחד.לכלמחרלקרותיכולזהמחר,לקרותיכולזהממני,אותושגזלהזהבגורם
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להילחםצריכיםאנחנובמולדתו,חופשיעםעם,יהודיבמדינהפהלחיותרעיוןואם

אוהאויביםמצדמאיתנושנלקחתהחירותאםגםשלנוהחרותעלשעהכליוםכל

שהסתאבושלמיםממסדיםמצדאובוגדיםוקונותאויביםפהשממנותקרנותמצד

לאזוהמשפטמערכתמדינה,לאהםלעשותמהאיןטוטליטרי.לשלטוןוהפכו

אתם.זההמדינההמדינה,

קולי.אתהשמעתילאהילר,מרטיןשללמצבנגיעשלאנכון,קאפח:יוני

תמלולסוף
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הבעליםהואהנתבעכיהמתעדהעמותותרשםאישורהינו7נספח
בישראלייהשפיטהאיכותלמען'"התנועההעמותהשלוהמנהל

שםלוריהבלוגריתעםהיתרביןמנהלהואאותה580709574שמספרה:

בישראל.השפטיהלמערכתהידועהטוב

06



9 ם=
טופס1
(2)תקנח

אנוה1

(אוסמחי

השמות

כ'שר6?16ה-סיוישקוֹי#[\היעשולוֹ

- ג

-
|מען(אינודוארתאמספר)בישראלהעמותהמען\.2

[]=מפאי"="ממאל"שאהייק<--אא--==שא 2533000|9|הרמא6ס6|בסו
מװשששמשי;שװמלצונאהמייסדים,ביןאינוהנמעןאםכב;שימו

48!'[־{11-46569(י.מדכנ6יש(:נאסאלקטרונידוארכתובת
(()סמחי[-]כןס!טלחוקו60בסעיףכאמורקיימתכאגודהרשומיםהייתםאורשומיםאתםהאם3

תאגרדסגבמחוותאנידמסימתאריךכן,אס

יבאה-הוהרהנהיצטלה--מלאלההה-=ל?האאורמןיאשיהאארטילהיהיובלמק-
העיקריות:העמותהמטרות=.

מצורף(.למסמךאו?תחװסתםזװתםװסחאחװגבקשחוט!קװן.ץועלװזרװשװח
/(;()סוכ,(בסוּ/נו.ת67כוה--ר(אחהז

של?)וסופסיכן66ר6ו2ש(הםוש'לה-6ר ר.#

-*שששהקםמסקמימל'נרמם'מםלאלאבהלמקקלםמבההקםהההבאיטתהמהמתא

,*34001יר|שלים34071ת"ד2448722לושלים,1בנץהבירהמגדלי,39ירמיחורתוב ."..19|<<00150-4[י2זהזטמו\השוחס3שילוחה4כילפוה 9....כניפו.)בקומתבלבדמסמכיסהפקזת'ג'שם;1230-0820ה'ד/ב/א/ימיםקהלקבלתשעות
אלקטרונישםספיי.והאהחת:טאישור
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"ג"ישראלמדינתשל3
ההישטי--ה ס,,,;','.','.,.פהעמותותרשם:«::וֹ.ל.&י:«:י|(
המתאים"(אתב-א.)סמן/יהעמותהתקנון5

קיימת:לאגודהחדשת:לעמותה
האגודהשלהקייםהתקנוןאתמאשרים[]לעמותהמוצעתקנוןמצורף[1

תיקוציםבתוספףהקייםהתקנוןאתמאשרים[]קפאםציםתסװוםצ\יסזמופיעםװסטזרוֹאסוםזסיזק
המצויהתקטןאתומאמציםהאנודהתקנוןאתמבטליםך;װזכוּיםו[ותח\זקגװװםטועליז*יהשיװװסהסטזװסח המפורטבטופס

בשינוייםםפםסס־םאתתקװןשםװז־ח\פאפצשװצהחססן\זפש

חדשתקטוןומקבליםהאנודהתקנוןאתמבטלים[.1 שונויים.ללאהמצויהתקנוןאומץאםלמעטלעמותו?,המבוקשהתקנוןאתלצרףישד
,0[(.תשלום6 .מיום,₪עלסךםצװז־פתקבסזשלםקחחא־םסי להשיגנינןשובריםחשוסװ־פימ־סוססזװפותוישכצרףקגלתעלתשסםה&שהסססצע\חסקחדססו,אגרתעבור במשרדנו(.

לחוק(.לוא(סעיף)לפיתצהיר.7 .הח"ימאנו

רישוםעלהאגודהשלהכלליתהאסיפההחלטת)עלפיקייפתאגודהועדהבר3[.]חדשם)כעטותההמוסדים8 זו(:לבקשהשיצורףבפרוסוקולכעמותהאגודה

שפשוּם 0`₪־₪₪₪₪1₪₪₪סלולכ/

וֹ-־־־=־-־־־ם־־־-־־־־־־וֹ־־־־־־־־־- ־־־־־־-־842קי-פפובהולחחנוה
התאגידמספרלונאגיד-התשיסי"ט-9002;מװתשװװװסװוש\ומװהמ\”אישװ₪\ה\₪₪ר₪ט₪!₪װת₪,"מװװםװמװשװתמװם{,װטװש:”ממװתששוּשװװמװגשװשװמ

טװשװסװקמששממממצװש”װממװטשט,שמ בדלקמן:בואת
בטופסהמופיעיםלפרטיםבהתאסכעמותהקיימתאגודהלרשום-!לטװיװ%/ל”חשװ. .)סמו/יזה

.-

/"/ ח>הוש3071יד2274אוהירושליםאבמןהבירהמגדלו,39לרמיהורחוב /0..\6כניסוסקומשש\ופמקתפסווּפסקבןהװסטס-ספ:צ;װסו=ה\-וטורונףוהוקתטזבטןהשילוחת1-700-70-60-44טילפו
אלקטרוניתשססמ!י:.;זרא::י\;י;;ןסאישור

המצויהעתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהוּיָה
התאגידים,ברשותהתאגידבתיקהחתימהביום]=

8



-

התאגידיםרשות7
ווסהזפופחסווהזסקזסססוא"ס6

2101201
עמותהשלכלליתאסיפההחלטותעלדיווחטופס

580709574עמותה:מספר,)ע"ר(בישראלהשפיטהאיכותלמעןהתנועההעמותה:שם

מבקרגוףביקורת/ועדתחברי

טובשםלורי.1

-זיהויימספרישראליאזרח=זיהוי:סוג
כתובתפרטי

קומה!דירה!כניסה:126בית:כצלסוןרחוב-גבעתיים\עיר:
אצל:5327812מיקוד:
השאפקס:השאכס>\השאאאששששכלפן.
אתר:כתובת
דא"ל:

15/10/2020המימי:.תוקףתחילתתאריך

חתימהמורשה\|לדוותמוסמך||

סטרולוביץחיים2
־זיהף:מספרישראליאזרח\=זיהוי:סוג

כתובתפרטי

קומה:דירה:כניסה!2 בית:גלבוערחוב:מנשהאלפי\עיר:
אצל:4485100מיקד:.
-הא|ככס=.\השםכלכ,
אתר:כתיבות
דא"ל:

15/10/2020המיטי:תוקףתהילתתאריך

חתימהמורשה||לדווחמוסמך||
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בתיקהמחוזיהמשפטלביתהנתבעהגישאותהתביעההינו3נספח
שהואכךעלמעידהתובעכיללמודניתןבמסגרתהאשר,7

מהארץ.שברחלכךוטענותיוכתובתוגםכמוהאתר,בעלי
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₪=71מחוזימשפטבבית

-.4,:024173544תיזקפאחיתונתןהמבקש:

והווחתסי,0ש13סזוטום1,369,התהלזה-/\6

שג'בני

נדחית.הבקשהנ-להליךצדאינוהמבקש/%7-287-4107,)והתו-5;]ובמזק4/00006626חסס

נגד

ישראלמדינת.1המשיבים:
גבעמירבעויידעי'י-תייאמחוזפרקליטותע'יי

"""ד'גיטאליתנחתם"''שקדשיעויידע'ייאובעצמה-טובשםלורי2

פוליטקיןפאולינהעדןעויידעייי-לייבלמוטי.3

בעצמו-זרצבי.4

המתלונניםעדויותשלבפרוטוקוליםלעיוןבקשה
ישפמדינתבתחומירקשיחולכךצאייפשלטריטוריאליוצמצום

המלאהאישוםכתבכוללבתיק,החומרכלאתולהעתיקלעייןלמבקשלאפשרמתבקשהנכבדהמשפטבית
כללרבותישראל,למדינתשמחוץהישראליםבקהילותפרסוםלצורךהמתלונניםשלהמלאיסשמותיהםעם

תביעחהכנתלצורךוזאתי"נעלבוייהןכיהעידופושעותופרקליטותסוציאליותפושעותבהםהפרוטוקולים
נגדמגדריאפרטהיידהאנושות,נגדפשעיםבגיןזהבתיקהמתלונניםכלשללדיןלהעמדהבינלאומיבפורום

בינלאומיות,אדםזכויותוהפרתגברים

הבקשה:נימוקיואלו
המבקשישראל.מדינתשלהמושחתותלפועלההוצאהומערכתהשפיטהמערכתקורבןהואהמבקש.1

הבושעותלפועלההוצאהורשמותישראלמדינתשופטישלהטרףמציפורניונפשוגופועצמו,אתהציל
בקליפורניה.מתגוררהואוכעתישראל,מדינתשל

;קרנבלעדנההעטושמותישראל,הוריםקרנבל,עדנההאינטרנטאתרשלהבאההבעליםהואהמבקש2.
.היאשגםוורדפרספלטפורמתגביעלהתארחואוהמתארחיםנלוויםנוספיםואתריםסתיוואילנה

נאו-'ו'האתריםאתבלעדיבאופןוניהלהפעילוגטומנהלמפעילהמבקשבקליפורניה.הממוקמתפלטפורמה
עסהללו,

.המתלוננותעדויותשלופרוטוקוליםהאישוםכתבלרבותזהמשפטביתבתיקייפורמליייעיוןמבוקש.3

;חיכותמושתזרההזקוהקהחיימוצרן

1
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הפרסוםאשרפרסומיםזהבתיקמהנאשמיםלחלקובזדוןבשקרמייחסתשהפרקליטותמכיוןא.
עללחומריםזקוקהחיימומתמיד,מאזהחיימשלותפעולוניהולואחריותו,בבעלותו,הואשלהם

כתבנשואהפרקליטותבעיניחןמוצאיםשלאהפרסומיםלכלהשוואתיתטבלהלערוךמנת

מדובראותם.פרסםמילדעתשאיןפרסומיםלביןידו,עלופורסמולחיימשייכיםאשרהאישום
זח.בתיקמהנאשמיםלמימזכהראיהלשמשיהיהבכוחהאשרבטבלה

ישראליי,"הוריםכגוןתפעולי,אוניהולישבבעלותי,אתריםלחורדתגרמהוהפרקליטותהיותב.
עללציבורעניןבעליופרסומיםכתבותאלפישליוצריםבזכויותפגעהובכךואחרים,קרנבל,עדנה

אתכספיתלכמתמנתעלנדרשבתיקהעיוןבישראל,והפרקליטותהשפיטהבמוסדותשחיתויות

הורדואשרשבבעלותייוצריםבזכויותהמוגנותליצירותהפרקליטותשגרמההנוקיםשווי
בזדון.מהרשת

המתגוררתלשעברישראלאזרחיתושבישלקבוצהעומדתהחייממאחורינדרשהעיוןכן,כמוג.
עלהתרמותמסעמתקייםאלהבימיםבישראל.השפיטהמערכתשלקורבנותוכולםבארה'יב

האנושותנגדפשעיםבגיןבינלאומיותבערכאותזהבתיקהמתלונניםכלאתלדיןלהעמידמנת

הנאצים.אתמביישיםהיולאאשר

בתיקשגיאבניחשופטשהוציאהפרסוםאיטורצוויכיהבחרההואזובבקשההמבוקשהשניהסעך.4
טריטוריאליתהצוויםשלוהתחולהישראל,מדינתבגבולותורקאךתקףהמתלונניםשלשמסעלזה

בלבד,ישראללמדינת

לדרכיהוכחהמהווהזהבתיקהמתלונניםשלשמםעלפרסוםאיסורצוויהוצאתעצםכייובהר.5
אללררוןאררהחאווטרלארויררזןושראל,ררודלוחוטוהרולרזושלהורלוללוחהושחלרוה

מהיהבהירלאשגיאהשופטהמתלונניםשלשמםעלהפרסוםאיסורצוויהוצאתשבמועדיובחר.6
רקמתקייםפרסוםלאסורשגיאהשופטשלכוחוכיוברוראלו,צוויסשלהטריטוריאליתתחולתם
בחוייל.ופועליםבחויילהחייםזריםותושביםאזרחיםעלמרותכלשניאלשופטואיןבישראל,

--
תמודהואכימתלוכןארניהרפיבשםשופטזחבאישוםהאישום.לכתב90באישוםעיינותסוגיח,להמחשת.7

־כךעלעצמו.אתלקדםאשתושלבמיניותמשתמשהואכישטורסםכךעקבמיניתהוטרד(!!)הוא
לממןסוזיאשתואתשלחארניההשופטכילדעתישראללתושביאסורלכאורהוכעתפרסוםאיסורהוטל

וֹהמשפטילביתלהתקדםיוכלארניהשרפיכדינוהמאפיאנאלימשגללקבלמנתעלארניהעוזסיני 99שהתוכןכךעלמעידותנוחאפישלגרושתוובידיהמשטרהשבידיההקלטותאביב.בתלהמחוזי
טישבנחאתהציעהארניהעוזסיניעו'ידבמציאותחמציאות.לעומתמחוויר90באישוםשפורסם

2
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תוכןאתלפרסםאסורשלכאורההואוהאבסורדבעלהשלחקידוםתמורתנוהאפיאצללמשגל
בישראל.נוהלאפיארניהשלהמיניותההצעות

בניהשופטבהןבאילתכנסיםשבאותםהנמנעמןלאנוספות.השתלשלויותיש90לאישוםאולם8

אתהציעהארניהעויידכאלו(,שבועסופימעטלא)והיוביחדהשתתנוארניהעוזסיניוסוזישגיא

שגיאהשופטאתלפסולהייתהאמורהזועובדהבעצמו.שגיאבנילשופטאנאלילמשגלישבנת

אותה.שסרסרארניהרפיהשופטבעלהושלארניה,עוזסיניעו'ידשלשמהעלצאייפמלהוציא

רקהללוהמסעיריםלמידעיםלהיחשףיוכללאבישראלגרשלאהישראלישהציבורסיבהשוםאיןל.
הפרקליטותתרצהאםהטריטוריאלית.תחולתואתלהגבילמבליצאייפהוציאשגיאשהשופטבגלל

לצפיההאתראתלחסוםמגוגללבקשהאופציהלהפתוחהישראל,מתושביהמידעאתלמנוע
ישראליות.ץ!מכתובות

בקרבהפרסוםלאפשרמנתעלהצאייפשלטריטוריאליוצמצוםבתיקעיוןמבוקשכןעלאשר.0
ואירופח.קנדהארהייבתושביישראלים

קליפורויהקפאח,יהוותן

24-
+קדר

י;צ5
3
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'"יהתנועהבשםאחר,בענייןהנתבעהגישאותהתביעההינו4נספח

העמותהבשםפועלהנתבעכיהמלמדתבישראלייהשפיטהאיכותלמען

מהעמותה.חלקהינהטובשםלוריכימצהירוכןובעליה,כמנהלים
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26185-11-14תייפהשלוםמשפטבבית
7/7/2022תאריךסכאבכפר

580709574עיירבישראלהשפיטהאיכותלמעןהתנועההמבקשת:
סבאכפר?המלךשלמה

03-7621105פקס,053-3588188טיל.

בתיקשהופיעעד-בוזגלודרור,1המשיבים:נגד

028817559תייזמלכהרמי2

חיפהבלומנפלד,שלומימשרדע'יי

מתמחהקסטרו,קורלעי"י-ישראלמדינת.3

בתיקלעיוןחוזרתבקשה

השוטרשלהדעתחוות(1)ובמיוחדלרבותוצילומובתיקעיוןלאפשרמתבקשהמשפטבית

(4)ועליהן,נחקראושהציגודיפלומותמקצועיותתעודות(3)נספחיה,(2)ובוזגלודרורלשעבר
הנגדית.חקירתופרוטוקול

עיתונאיבתעודתאוחזוהח"ימרשומהעמותהבישראלהשפיטהאיכותלמעןהתנועה.1

סוציאליים,עובדיםשופטים,ציבור:עובדישלשחיתויותחושפתהתנועהאמריקאית.
ושוטרים.פרקליטים

שנזרקלאחראביב,בתלהסייברמיחידתכושלשוטרבוזגלו,דרורעו""ידהופיעזהבתיק2
אתיודעיםלאשבמשטרהבמחירהמרבהלכלדעתחוותיימוכרייהואוכעתמהמשטרה

בדיוקזהפורנזיות.ראיותושותליםראיותבודיםפורנזיים,מחדליםומבצעיםהעבודה
עורואתהופךהואכעתהסייבר.ביחידתשוטרהיהכאשרעשה/ביצעעצמושהואמה

לכל-במשטרהדיגיטליותראיותעםפורנזייםתיקיםתופריםכיצדמידיעותיוותורם
ותקילין.טביןתמורתדבעימאןולכלדיכפין

מחיטוב,שםלוריני)מד'ייהבלוגריםתיקאתחקרואשרויחידתוהואדוגמא,לשםרק.3

תפוסים,במחשביםכושלבאופןטיפלוכאשרפורנזיתשרלטנותביצעו(14280-04-17תייא
שלחומריםושתלורב,ערךבעלשלדיסקלומחקוהלוי,משההחשודבעניןספציפית

הלוימשההפשלה.אתלהסתירסודייםמזכריםכתבוואףבמקום,אחרתסודיתחקירה
נ'הלוימשה12823-01-19תזיאראו.68,000₪בישראלמשטרתנגדוזכהאותסתבע

וינברגר.עיריתהש"חיפה,השלוםואח',צביבןירון

והלכוחיפושים,עליוביצעומחשב,פתחוהשוטריםוחבריוהואאחר,חשודשלבמקרה.3
תאריכיהמזל,למרבההללו.החיפושיםאתביצעשהחשודוטענומסרוואהעלאאלשופט

הממצאיסאתשתלבווגלושדרודוהוכיחוהמחשבבזיכרוןנשמרוהחיפושמילותשתילת

1

6



אחרי-בלוגפעילותתאריכיליצירתשגרםדברתיעוד,ללאהמחשבפתיחתעייי

לחשוד.ייחסשבווגלוהפעילותאתלייצריכלההמשטרהרקכלומרנתפש!!!!שהמחשב

במעבדתלמשביםהחדירותאתבוידאומלתעדנמנעובכוונהוחבריוהואבכך,דילאאם.5
אתלהנדסוחבריוהואיכלווכךתיק,באותובמספר(10)כהחשודיםכלשלהסייבר

התיק.תפירתשלהמשטרתיתהאג'נדהלפיבהסהחיפושתוצאותואתהמחשבים

אישורוללאישראל,מדינתלתחוםמחוץלענניםחדירותהמאשרצוללאבכך,דילאאם.4

בוידאו,תיעדווחבריוהואהאלההחיפושיםאתדווקאטריטוריאלית,אקסלחדירות
שהםתוךביניהםוהתלחשומהמחשברחוקהמצלמהאתמיקמותחילהבכוונהאולם

הפעילויותאתלשחזרהמשפטוביתמהחשודיםלמנועכדיהמצולם,לחדרמחותיוצאים
תחתבמחילהמתלחששיםעכבריםכמוהוידאובסרטונינראוהשוטריםשביצעו.

האדמה,

לקוניתבלשוןהתאפיינוסייבר,שוטרבחיותובוזגלו,דרורהשוטרשהוציאכלהמזכרים7
להובילכדיהשופטיםשלודיגיטלייםמורנזיםמונחיםשלהבנהאיניצולתוךוחמקמקה,

מהאצבע,מצוצותלמסקנותהקוראאת

"נדמושלושהמזכריםעמית,יצחקהשופטעליוכתבהעליון,המשפטלביתשהגיעבתיק8
עמית,השיישראל,מדינתנ'אדטושרוןעדי,6926/17בשייפסינית"".כשפהבעייני

ציסוטי:רא2,ך

שלהמחשביםמומחהשלהעבודהרפיעלנסבהעוררתחלינחעליןנרסףנושאד.
המופחה;ידיעלגעשהבדיוקמהלהביןקשהלטעגתהבאשרבהגלו,ררורהמשטרה,

חיפושרו"חותהכולליםמסמכיםמספרהוגשוכיבקצרה,אומרזהלעניין

צורפורבנוסף,ידן.עלשנעשןחפעולותאתהמומחהמפרטבהםמחשב,בחומרובדיקה

אכושולאואודה6586ח6,תוכנתבאמצעותבמחשבשנעשהחיפושלגביעבודהדפי

להיחקראמורהמשטרתיהמומחהפקום,נמכלחסינית.כשפהבעיגיינדמןאלהדפיםכי
שלדרעתחוותלהציגההגנהובכוונתשערך,הרו"חותלגביהקרובהההוכחותבישיבת
מטעמה,מחשביםבומחה

יוסף,בןרענןשיתייא,מחימימוני,יצחקנ'ישראלמדינת1030-09תפייחבתיק9
אתהראתהאבטחהשמצלמתטעןבוזגלודרורבזיכוי.שהסתייםרצחתיק,272

,הגישבוזגלו,דרורהמחשבעבירות"חוקרשנכתב:מהוזהקדימה,דקות3האמתזמן
הקשורבכלהמסעדהממחשבהקשיחהכונןלהעתקתהקשוריםמסמכיסםת/79,את

זמןאתמתעדתהמצלמותתוכנתכימצאהעדהאירוע.בעתבמצלמותשצולםלסרט

2
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היהשכתובשלמרותכבלומר,קדימה,דקותו-3האמתמזמןאחורהיממההאמת

לחלוטיןברורהחייתהלאהעדשעדותאף.21:31חיההאמתזמן,21:34שעהבמצלמה
העד"י.שקבעהסרטזמנילעומתהאמתזמניקביעתאתלסתורראיההובאהלא-

נותןהואמעידהואכאשראבלנחרצות,למסקנותשמגיעמשטרהעדשזהומשתמע.0
זאתובכלמקשקש.הואמהבכללהביןלאהמשפטביתכלומרברורה'ילאייעדות

במשטרה!אותולהעסיקהמשיכו

לאאו)רצוניותמיניותהטרדותבשלפוטרבוזגלושדרורלכךאינדיקציותקיימות.1
לציני-בפטמותיוולגרדחולצתולהריםנהגמצולמותתקירותשבאמצעכךעקברצוניות(

)לעיגישבמכנסיומינואיבראתו'יסידרי'בביציוגירבץתכוףובאופןהמצלמה!!(,
המצלמה!!!:(

במחיר:המרבהלכלניסיונואתמוכרהזהלשעברהשוטרוכיום.2

טעמיס:ממספרחיוניהמבוקשיםבמסמכיםהעיוןכןעל.

בוהאופןאתישפוטוהציבורלציבור,המידעהבאתמחייבהדיוןפומביותעיקרוןא.

במחיר.המרבהולכללנאשמיםבמשטרהניסיונואתמוכרלשעברשוטר

למקרתויימומחיותיייימקצועניות"ישלבמסווהשרלטנותמפניהציבוראזהרתב.
בדיניהביטויחופשבעניןהפסיקהראויישירותיו'י.אתלצרוךישקולשמישהו

ת'"א,השלוםבוטגה,ורדנ'ואח'בע"מאיטליהסולו57398-11-16תייאצרכנות.
,12/1/2020בוסני,אפרתהשי

אתלהתקילמנתעלחיונייםהמסמכיםהבלוגרים,בתיקטובשםלורישללהגנתהג.

שםלורינגדיעידכאשרלמחשבים(,מומחהבכללהוא)אסבוזגלודרורהיימומחהי"י

הראיותיוצגותיקים,ותופריםטעויותעושיםשבמשטרהאפשרותכלוישלולטוב

מחדליםבטיעויות,המשטרהמהאשנותמתפרנסעצמוהואשכיוםלהוכחההללו
פורנזיים.תיקיםותפירת

בישראל.השפיטהאיכותלמעןהתנועהסגניתהיאטובשםלורי:נאותגילוי.4

המבקשקפאח,יהונתן
₪719272

3
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הנכבדהמשפטלביתיוגשואשרהתביעהראיותהינםרבתי5נספח

פרוטוקוליםמפרסםהאתרכיהעובדהלאורוזאתסגורה,במעטפה
למכביר,בשופטיםפגיעהותועבה,שנאהדבריקטינים,בענייןחסויים

באתר.תפורסםזותביעהגםכיסבירומשכך,דיןועורכימשטרהאנשי
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הפגיעהוהגברתהמשךאתהמתעדותחדשותכתבותמקבלהינו6נספח

.2022פברוארבחודשעודהתחילאשרבתובעתומגדרימינירקעעל
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א=9₪=>ו8שני+רופא+עדנה+קרנבל=ם706ו895/חוס6.6ו0ס1009ו)051וושו=80:8068=508:8\ו068ום5:87ן426041.7)0ו263ו93ו564]53ו263ו991/93ו64.1.6חוסזחטו8-ז1!=ס08סוחסזת6=טוסט₪פ<3
₪() עסקיגוגלדף₪..739-813-קמפיינים\=ססתו\]=הסנפוחם3חוא.-<אם8=שלוביםכליםמערכת68=מכת...|בקליקמכתב06הספשסא₪310=הספסֶסו8-רושניד"ר[3=מו'ו=א+!ססוק!ס-.--ד(5)60וםוהמח5הוסה-\..פ

₪%רקרנבלעדנהרופאשני8'9”(6\

כליםעד!מפות0](סרטנים חדשות₪תמונות=)הול%
-

שניות(0.64)תוצאותכ-001,3

* איך-נראתה-דר-שני-רופא-בת-הזוג-.+וצ4חז%8ח5://086קזוחחסס

עלתוצאותהצגת5
9...קראושחתכה?לפניבוזגלודרורשלהזוגבתרופאשנידר'נראתהאיך
4דיןעורכימשרד-ושות'רופאשניד"רדוקטוריתפייקוהיארופא""אהודלהקראושחתכה?לפניבוזגלודרורשלהזוגבתרופאשנידר'נראתהאיך אביב-יפובתלמשפטייםשירותיםלזהותהומתכחשתכגברמעברה"מתנערתמאוקראינהבהתכתבות

*שני-רופא-מעסיקה-שוטר-דר..+133+וץחו2%8ח5://06קזוחוחסס

קרנבל(עדנה-גמלשלתמונהשאיתרבוזגלודרורשוטרמעסיקהרופאשני
3<סוסו8ז88רח505ח0086חווסחטסץ-0855ווח6161ז6ז68וח505ח00186וסחטסץ40-0855ווח1ח

5חסוו2סזטסא!זח5666₪ח0086ו10וס!טמירצילהדלעוצורבהפסד..

*פקזוהוהל8חזהא8ח06//וחסס

המשפט.9מעולםהחמותהחדשות-קרנבלעדנה
איך...הגבולאתברגלשחוצהמילישראלתחזירשלאירדןנגדבאו"םדיפלומטיתפעילותקרנבל:עדנהחדשות
שחתכה?לפניבוזגלודרורשלהזוגבתרופאשנידר'נראתה
24/08/22אחרון:ביקורפעמים.3זהבדףביקרת

*(\1-608ן-והסהוחס6!52 06ה|פקזותוהצ8חזה%8ה06/וחסם

9...בוזגלודרורהשוטרזוגהבןאתמציגהרופא()אהודרופאשניעו"ד
המשטרהאתשעזבבוזגלודרורהשוטרזוגהבןאתמציגהרופא()אהודרופאשניעו"ד--2021באוקי1
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ההסרהצומתןמאחריראשונהכתבה

021254הראגם-כיןטואוותכלהנרביתהחשלזרותרוההנחפותכנגרהגברהמהכעריזמאוקראעהבהתכתגותהוריתדאפיוןוהיאדופ""אהודלהקראו.כה7

קרנבלעדנה=
חיפוש%

לפניבוזגלודרורשלהזוגבתרופאשנידר'נראתהאיך
דוקטוריתפייקוהיארופא""אהודלהקראושחתכה?

כגברמעברה"מתנערתמאוקראינהבהתכתבות
כלהט"ביתהמיניתלזהותהומתכחשת

טראנס-סקסואלית
תגובהכתיבת;המשפטבית

לזקראזסלמה.סניףיבמשטרהאביבתלשלהסייברבמחלקתונאלחשקרןמגרבץשוטרהיההיה
שניעו"דאתפגשלימיםמבין.לאאחדשאףמזכריםוכותבוםבחמבחהיההואבוזגלו.דחרהשוטר

המשטרה.אתלעזובאותופיתתהוהיאזפא

+6הופחהזד

רמכוותו=שהחיה+הוס)אץך-נראתה-דר-שלי-רופא-בת-האג-טל-דרור-בווידסכיבהו
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ו725868טנצפרותוהורשנכ-כקכלהנרביתווחעיתלורותרומהנפיוותנגבדהגברהמרערית"האודאשהבההבפנותטוייםד!מיוןוהיאדומא""אהוולהיאוכה7

חתכהלפנ*שהיאופא,שנידעו"בעצםזהתפאאהודעו"דאבלהשמותביןלקשרמצליחיםמעטים

הבולבול,אתלעצמה

רופא:אהורשםלרהרזפאשניזוהמאושרים.הזוגבגיהנה

'
דוקטוריתלאבכללוהיאתפאשנישלהקודםהשחהוארופאאהוד

*פוהופרהו1

מכנזו!וסאשוהאיהיסס-יצדט=שוץ-נריתה-דר-מצ-רופא-בת-הזונ-טל-דחר-בו2003
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21258ווראנם-סיקטושריתכדהגרביתהמיציתלורוחהוההנחפותלגגרהעררההתנפרתהאוקראיוהבהתכתנזתדוקטוריתס"קוהיהמא""אהורלהראבי7

י
למשפטדוקכווריתרוּפאשניבשםהח;;!רוו:וו,װןט'נ!'תהואתופאאהור

פוװו;ח;!חיזאו'ו-'וֹוץ־'י\רװ־'־*:מי־רופו\יני־\יה־װ־יגי־דחויםוֹי־־";(;וב
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221254הראנס-סקטווניתניתכלרפרהפשיירורותרומהנחשותנגגרהשברווהתשדמעוקראיוהנההכתנותד!קטוריתפיזןוהיאחאו"הודלהיאוכרל
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רופאאהודבשםפיאהעםגברבעצםשהיארופאשכידיןהשרכתזו

אופ:פוסטהניתוחלאחרכיוהרופאאהודהגה

וואוףההזז
מכחזו"וטיציםהתיאדסכר"תל"זהות-יאץ-וריתר-דר-ארירופא-בת-3
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בוזגלוידרורעו"דהגרבצןזוגהבןוזה
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12ף7255הראבס-=יקסטוכיתכלהגרביתהמשיתרורותהוהתכחפפתכנכךמעברהמתגפרתהאוקראיוהבהתכתפותדונוריתסיוותיאהוצא""אהורלהקראוהל
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2,1254טראנס-טקסנידיתכלהנרביתהמיניתלזהותהומתכוושתכגברמעברה"מתנערתמאוקראינהבהתכתבותדוקנזריתפייקוהיארופה""אוהודלהזורהו-כה?

ההליכיםתוםעדלמעצרגמלשלתמונהבפרסוםחשודמובילבוזגלודחר

שלהמןמחההעדמאוקראינה.בהתכתבותהתואראתקנתההיאדוקטור.לאבכללרופאשףכנציין
כוס.פייקציצים.פייקתואר.פייק.בהתכתבותוהדוקטורטהאוקראיניתהאוניברסיטההשופרסל,

סייבר.מומחהפייקהואבוזגלודרורגם

.=פװק+פייק

כאן:אדוןהיתהכאשירבגברתצפו

/:5מוותשא"והס6.אססםפסה!=?וב]972

.-"אי...ל שהיאאישהכעצמהשמציגה־בםולהזכירמותרהאם

גבר>-היתה
הפוסטמהרופא".כ"אהורבעברהלהסתירישמהידועלאכגבר,לעברהמתכחשתהנ"להפוסטמה

6סעיפיםלפישםושינוישם"בחירת:19סע'תשט"ז-6591השמותחוקאתמכירהלאהנראהכפי
שלההקודםשהשםדברשלפירושוהציבור".לעיוןפתוחשיהיהשםשינוייבפנקסיירשמו14עד

איברחתכוהאישההואהאישגםדברו.אתאמרהמחוקקהציבור".לעיון"פתוההואחפא""אהוד

לעיון"פתוחהואשלהםהקודםשהשםקבעהמחוקקעדיין)ציצים(,איברים2גידלואוהזין()את
הציבור".

גברת?זןאדוןלאזהרופא-שני
כדיאחרונותידיעותובאתרלאישהבאתרלעצמהקנתהחפאשנישהגברתציבוריחסיכתבתהנה

ומימנהכתבהעצמהשהיאהכתבהכותרתשעברה.אופריישןצ'יינגהסקםאתולהשרישלהטמיע

חפא".שניד"רעו"דמצליחות:עסקים"נשותהיא

ויראהיידעשהציבורמפחדתשהיאאישה,שהיאהעובדהאתבציבורלהטמיעלהוטהכךכלהגברת

זהאבלאחרת,אישהכלכמואישהשהיאבכךלהכרהכמהההיאהמיני.השינוילפנינראתההיאיך
==ה|=ההזו-לצעןצריכהכזואחתקוקסינלית". העםובלשוןטראנס,אלאאישהלאהיאכייעחרלא

מכז)מלטודאיצמיונוט!)/איך-צראתה-ר-שנ*-רופא-בת-הזוג-טל-דרור-בוויחוסם3ל
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2,56412נראגס-סקטנהרותכלהנ'ביתהמיניתלוהותהומתבחשתכגברמעברה"מתנעריזמאוקראינהבהתכתבותדוקטוריתפייקוהיארופה""אהורדהקראוכה?.

ואיןאליה,שייכתשהיאהקהילהזוכי)להט"ב[(וטראנסלסביותג'יז,זכויותעלולדברהגאווהבמצעד
אישה,לאהיאכיהנשיםשדולותשלבקבוצותלעשותמהלה

וגבריות:טסטוסטרוןמשדרשלההגוףכאשרכגבר,עברהאתלהסתירמנסההיאלמהברורלנולא

קוקסינלית,כמונראיתהיאבקיצור,"נשי".ולאעדיןלאפניםמראהוגברי,עבהקולהראש,עלפיאה

מראיינתהיאכאילוועשתהבעצמהכתבההיאלעצמהשסידרההציבוריחסיכתבתשאתלבשימו

תשומות.לעצמהועונהשאלותעצמהאתשואלתעצמה,את

ראיון.פייקוגםותשובותשאלותפייקכתבה,פייקבקיצור:

למועדוןמשתייכתשהיאהקוראיםיוזהרולמען-ממומןתוכןשזהנאותפרסומיגילוילכתובבמקום
כתובהזה,בתוארעצמהאתשהכתירהזווהיאעצמה,מטעםורקאךמצליחות"עסקים"נשות

רופא".שניד"רעו"דמטעם"מוגשבכתבה

.2/3/2022בפורסםהכתבהלהלן

ז"וו:
רופאשניד"רעו"דמצליחות:עסקיםנשות

היאאמיתית.צדקולוחמתדיןעורכתרופא,שניד"ראומרתכךיעדים"ישליהלומות,ליאין"לי

כיום,בחיים.ייעודההואהמשפטשעולםגילתהבמקרהממשאךסייבר,כמומחיתדרכהאתהתחילה

עברייניםתייצגלאולעולםמשפחה,בדיניממורכביםבתיקיםיוםקשותלנשיםמסייעתהיאהיתרבין

ביותר.הטובהלתוצאהעדנפשהתשקוטולאהפלילי,בהליךבנשותיהםשפגעו

מפורסםמשפטהואאותן",כשיצרנוהשתמשםשבוהמחשבהאופןבאמצעותבעיותלפתורנוכל"לא

היאכיום,רופא.שפד"רוהמשפטנית,הדיןשרכתשלהאתרבראששממוקםאיינשטייןאלברטשל

הובילואףשלההמפורסמיםמהתיקיםוכמהפלילי,ומשפטהרעלשוןהמשפחה,דיניבתחוםעוסקת

שמה,עלמשפטיותוהלכותדיןלפסקי

רופאד"רניהלהוירטואלי,אימסבסוגיותבמשפטיםהדוקטורטלימודיאתשסיימהלפניהרבהאך

מעבודתהכחלקומהמרים.קזינומשהמשיהתנהגותבזיהוישעסקהבין-לאומיתסטרט"אפחברת

דווקאובישראל.בניו"יורקהמשפטבביתמקצועיתדעתחוותנותנתעצמהאתמצאההסייבר,בתחום
היאאחרות:ובמיליםומשפט.טכנולוגיהביןשנרקםהקשרעלרופאד"רגילתהההיכל,כותליבין

בחיים.ייעודהאתייצאה

לתחום?אותךמשךמהלשאולפשר
=הופההז61

מכחי!שנאטיוטוט/)האאה/איך-צראונה-דר-שנ'-רופו-בת-+זוו-של-דדור-בווונס83
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12:54,,2טראכם-טקסנידיתכלהט"ביתהמיניתלזהותהומתכחשיתכגברמעברה"מתנערתמאוקראינהבהתכתבודוקטוריתפייקוה'ארופא""אחורלהקראוכה?

המשפטבביתדווקאעסקים,ומנהלתוכנההנדסתהמחשב,מדעיבתחומיתאריםשלושה"אחרי

מרבריםוהטכנולוגיההמשפטשעולמותהבנתישבושלי,המקצועייםבחייםשלבהתחילבניודיורק,

אנימשפטים.ללמודחייבתשאנילהביןליגרםביניהםההבנהחוסרלחלוטין.שונותשפותבשתי

טכנולוגיהשביןהחשובהגשראתלבנותמצליחותשליוהמקצועיותהאישיותשהיכולותיודעת
אלהזהוהידעההבנהאתלהביאלימאפשרתבסייבר,רקעעםדיןכעורכתשליהעבודהלכןומשפט.

שלי".הייעורזההמשפטביתסתליתוך

'\
ק,-

:
-

.

כטראנס-קוקסימיניתזהותעםמתמודדרופאשנילעצמוקוראשכיוםרופאאהוד

משפחה?בדיניהעיסוקלגביומה
מצליחיםלאהשופטיםאבלהזה,המשאאתלהביןעקרוניבאופןרקמצליחהמשפטעולם"כיום

אוהשפשלאחדלטלפוניםלחדורנניח,אישהאולגבראסורמשפחהבמסגרתשגםלגמרילהבין

מהבכלברורמאודגבולקוישאסור.זהנשואים,אםגםילדים.אחריומעקבריגולתוכנותלהתקין

שלי".ההתמחותתחומישניביןשמשלביםהתיקיםבדיוּקואלוולריגול,לפרטיותשקשור
בעבודתך?אותךמספקשהכיהדברמה

הפניםכלאתלראותויכולההמשפטעולםתוךאלשאנימיאתמביאהשאניהעובדה"חמלה.

זהשלי.הלקוחותעבורביותרהטובהמשפטיתלתוצאהלהגיעחשוב,והכיכולםיחדשלהאמיתיות

הם".באשראדםבניוכלפיבכללהעולםכלפירבלסיפוקליגורם

ללב?לךשנכנסמיוחדתיקיש
חייבשהואהמזונותעבורשילםלאמעולםהגרושרבות.שניםבמשךכבראותהמייצגתשאנינישה=

חוייודחזייולהמשפטייםהליכיםמכלולאחרירקשקלים.מיליוןכחצישללפועלבהוצאהחובנצברק.

=הופההזד

פקח\ואיההוהאהחנוווג-טל-דרוי-בהחונס(איך-צראתה-ר-שני-רופורבת-ד3

0



ג.5:7רק7,הראנם-סקבנהד"ודבלהברביתהתיניתלוהותהומתכחשחכגברמעברה"התנערתמוווקראינהבהתכתכוזדוקנזריתפי"קו'ארולח""ההודלהקרחןכה7-

הכסףאתתקבלמרשתיבקרובנכסים.כינוסדרךאותהומכרתישלודירהעלידיאתשמתישנים,
יום"יוםמתנהלתאניוככהתרדוף'.צדקצדקלמשפטעבוריביותרהטובההדוגמהזוממנה.שנגזל

ביותר".הטובאתעבורםלעשותמבחינתי,שלי.הלקוחותעבור

אני-יותרקליםחייםלעצמימייחלת"איניכסופרוומן?עצמךאתתגדיריהאם

יותר!"חזקהלהיותמנתעלהכלעושהכן

אזרחי?משפטלגבימה
שהורשעאדםבןלדוגמה,אופציה.שזוידעושהפוגעיםרחצהאנימשפחה,בדינימתעסקות"כשאנחנו

אךלחברה.חוםואתושילםדיןגזרוקיבלייתכןאלימות,שלסוגבכלבאישהשפגעאחריבפלילים
ואומרבאהאזרחיהמשפטכלומר,אזרחית.תביעהתוגש-העונשריצויאחרישגםסברהישהיום

בהליךנגזרתבתביעהלתבוערשאיםוהנפגעיםהנפגעתאבלבסדר,זהפליליבהליךשהרשעה
בהתאם",הפיצויוגובההפגיעהחומרתאתלקבועצריךשרקהואהאזרחיבהליךהיתרוןאזרחי,

וֹ
רופאשאהודמעברההמתנערתהקוקסינליתדיןהעורכתרופאשני

נשים?עלמקשהעדייןהמשפטשמערכתמאמינהת

==והוד

מקאין\סם'ומשמווונואיך-לרהתה-דר-לי-רופא-בת-הזוג-טל-דרי-בהחוםס13
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2,12:586טראגם-סיקסואדיתכלהנרכיתהמיניתלוהותהומתכחשתכגברמעברה"מתנערתמאוקראינהבהתכתבותדוקנוריתפייקו'ארופא""אהורדהקרהוכה7-

באירועיכ-%03שלעלייהומתארשפורסםדו"חעלשמעתיבחיפה,המשפטלביתבדרךהבוקר7רק

המיוחל".לשינויעדארוכהעודהדרךלהבנתיומשכך,ועוד.נשיםכלפיאלימות

ליטיגציהדיןעורכימשרד-ושות'פאשניד"ר
03-9080934פקס:ששהסדוסו-וחה/5/סחו|הת5הוסחכתיםההס6|39

--מפאו-סווחוםו
[7וחוזס5קסקואתש]-[

5

רופאשנילוקוראיםוהיוםזהאתעשהרופאאהורזין?לחתוךכייףאיזה
בוזגלודרורזוגבןעםרופאשניבשםקוקסינליתהואהיוםרופא?אהודשלבמאמרנתקלתפ

הבולבולוןאתשחתכהלפניפאאהודכשהיתהרופאשנישלבתמונהצפן
מאוקראינהלמשטיםדוקטוריתפייקהבולבולאתשחתכהלפנירופאאהודהיארופאשני

רופאאהודבשםקרחתעלפיאהעםגברהיאאבלנשיםלזכויותלוחמתרופאשני

נושאבאותוכתבות

מאורסיגל:5מהגהנוםגרושהענבלמאמר:3הוריניכור
250התלוננהבפ"תמורהניכורעללהתגבר"כדיקיבנסון

אבניבעלהנגדשוואתלונותבנשיםלפגועישהורי
ניכורשלקלאסיקה-צביבןובמזונותבכיסהנרקיסיסטיות

שלבעידודהונרקיסיזםהורימשמורתבהעברתולהפחיד
גרינוולדיוכבדלאבא"

תטובהכתיבתתפבהכתיבת

=6ה|פתפזד|התקשורתלגזיאל:רונןחברהאיילוןמנכ"ליוגבאריק
-שפשא- שאוווששוו=פמש=.וופהאמששאשליוהאלחיופ*וואפהיפאאא

=קווהאההצההחסט"/וויך-צראונה-+ל-שני-רופא-בת-הזוג-טל-דרוי-בהחומס3ו
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ההסרהצומתןמאחרישניהכתבה

קרנבלעדנה=
חיפוש0\

שאיתרבוזגלודרורשוטרמעסיקהרופאשני

גמלשלתמונה
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212:55גמלשלתמונהשאיתרבןזגלןדרורגוע'ס'ו־.הוֹשןטורןכיאנוצי

מ--
/4-'

]ן{י

וצ.

דרורהשוטרזוגהבןאתמציגהרופא()אהודרופאשניעו"ד

דרורבפועל-סייבר"כ"מומחההמשטרהאתשעזבבוזגלו

גמלשלתמונהעםכתבהאיתורכמובשטויותעסקבוזגלו
אםז6םץ6חג'ובראןסליםהשופטשלהלחיאתשליקק
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הפצתם,וצרופותיה,זוהודעהתוכןקריאתעורכי-הדין.לשכתחוקמכוחהמוגןסודימידעלהכיל
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