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פגיעהלרבות1998תשנייח-מינית,הטרדהלמניעתחוקלפימינית,מין/הטרדהעבירתהתביעה:מהות

חדש[.]נוסחהנזקיןפקודתלפיגוףנזקיבגיןופיצוינפשעוגמתבפרטיות,
הנכבד.המחוזיהמשפטביתשלסמכותובגבולהתביעה:סכום

מחוזי.בבימ'ישלניכויסכום)אגרות(המשפטביתלתקנות5אלתקנהבהתאםשייח918אגרה:

לא.נוסף:הליך
כתבלהגישמוזמנתאתהמצ'יב,נגדך,תביעהכתבזהשיפוטלמחוזהגישווהצדדיםהואיללדין:הזמנה

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

תביעהכתב

לרבותהמתגבר'"",'"כמעייןרועבתעצומותהעוסקתתביעההנכבדהמשפטביתשלשולחנועל
לפיהתובעתכנגדומגדריתמיניתפגיעהעבירותבחובןמכילהאשראנושית,והרסנותאכזריות
הגנתחוק,(2)4,11לפיעבירותוכןתשנ'"ח-8991,מינית,הטרדהלמניעתחוק4,5,5א,סעיפים

האדםכבודיסודלחוקל)א(,2,4נא,לפניעבירותוכןהגבוה,במדרגתשמ"א-1891,הפרטיות,

קודם.אחתשעהויפהכחברה,מקרבנולהוקיעיששאותןוחירותו

כלבעברית,כתובקליפורניה,במדינתהתביעההגשתליוםנכוןהמצויבאתרמדוברכילצייןראוי
מודעותווכימהארץשברחישראליהינוהאתרבעלישראל,במדינתעוסקותבוהמתועדותהסוגיות

מכווןהאתרקרימבצע,הואאותןהעבירותבגיןייעצרלישראל,שיגיעברגעוכיאחריומחפשיםבי
מדינתלאזרחימלבדאחרתלמדינהקשרכללויהיהולאאיןוכיבלבד,בישראליםפוגעלישראל,

ישראל.

באתרהתביעהכתבאתיפרסםהפוגעכיהינוהנפגעתשלמודעותהכיאצייןהדבריםברישאעוד

חסוייםפרוטוקוליםלרבותסגורות,מדלתייםאחריםדיןביכתבילפרסוםבדומההתביעהנשוא

רפיהשופטכבודשקד,יורםהשופטלכבודבדומהרביםבשופטיםפוגעגםכמוקטינים,בעניין
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זהירההתובעתופרקליטות,משטרהואנשירביםדיןעורכיהעליון,המשפטביתנשיאתארניה,

התביעה.בכתבהנכתבבאשר

הצדדיםזהות

בישראל.מוכרתדיןעורכתהינה,התובעת1

דרךלתקוףשבחרקליפורניה,במדינתומתגוררמהארץ,שברחישראל,אזרחהינוהנתבע2
תוךומגדרי,מינירקעעלהתובעתאתובניהולושבבעלותוקרנבלייייעדנההאינטרנטאתר

לפיוכןתשנ'יח-8991,מינית,הטרדהלמניעתחוק4,5,5א,סעיפיםלפיבתובעתקשהפגיעה

ל)א(,12,4א,לפניעבירותוכןהגבוה,במדרגתשמיא-1891,הפרטיות,הגנתלחוק72
קודם.אחתשעהויפהכחברה,מקרבנולהוקיעיששאותןוחירותוהאדםכבודיסודלחוק

המבוקשיםהסעדים

הנזקיםמלואאתלתובעתלשלםהנתבעאתלחייבבזאתמתבקשהנכבדהמשפטבית.3
ובהתאםנזק,הוכחתללאועוולותעבירותבגיןגםכמוהכלכליים,הנפשיים,המיוחדים,

בתוספתהנכבד,המשפטביתעיייויקבעושיוכחווכפיהתביעה,בכתבכמפורטלחוק,

כחוק.ומעיימדיןעורכתושכייטמשפטהוצאות

חסימתמסוגדחוףזמנילסעדבקשהוכןסעדים,לפיצולבקשהמוגשתזותביעהעםביחד4

ישראל.אזרחיבפניהאתר

לאורולואתזו,תביעהבסיסעלנוספיםסעדיםלקבלהזכותאתמבקשתגםהתובעת.5
הסייברמחלקמבצעאותםחסימותלעקוףמנתעלמתחםשמותמחליףהתובעכיהעובדה

המדינה.בפרקליטות

שעומדהיחידאינוהואהמצורףבתמלולככתובהנתבעשלמדבריוכיהעובדהולאורבנוסף,6

זהותםזהבשלבכיהעובדהולאורהתביעה,בכתבהמתוארותוהעוולותהעבירותמאחורי

שתידרשמבלינתבעיםלהוספתהזכותאתמבקשתלתובעת,ידועהאינההמעווליםיתרשל

התביעה.כתבלתיקון

מתחייבלהיות,שיכולהמגעילההכיבמהלזהאתןאנימתחייבלפרסם,.מתחייב.....?

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'"יכהמשפט......,
החיים......,לכלנעצראנישניהבאותהבנתב'יגדורכתרגלישכףמוחלטת.....,......בשניה
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......הפרקליטות,כותב.......,שאניכתבותבגלללכלאאותישישלחולפחדלא.....
במדינתהחוקשלטוןנגדקשרשקשרוגופיםשלושההםהמשפטובתיישראלמשטרת

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

הזמןכלאניהאתר.אתלילסגורניסתהישראלפעמייםהבריתבארצותפהנמצאשאני
משתמשאניאגב,אנילפרסם.שישמהאתלפרסםלהמשיךכדיעכברחתולאיתםמשחק

בצורהכותביםלאאנחנואומרתזאתהעבירה.מבצעאתהלבייש,אתלקדםשליבאתר

האמתכלאתמוציאיםאנחנואוהבים.אחריםשבמקומותכמווממלכתיתונחמדהחביבה

זוברירהאיןאבלבהגאהלאש...אניכןובצורהלפניםמוטחתקשהבצורהשהיאכמו

,-.....עובדתית.עובד,וזהפשעים,מלבצעלחשושהאלהלאנשיםלגרוםהיחידההדרך

למותרוצהאניאםלמות.רוצהאניכןאםאלאאחזור,לאלישראלאניבעיקרון......אבל
והעיסוקהבריתבארצותפהנמצאאותי.....,.....אניעוצריםבנתב"אגנוחתשאניבשניה

אותםלנתחחסויים,דיןפסקיגםדיןפסקילפרסםהואבשבועימיםשישהכמעטשלי

פרקליטות,משפט,ביתזהישראל.מדינתמעלליעלבעצםהמשפט,ביתמעלליעלולכתוב
פרקליטים,משופטים,מובנההזההקרטלקרטל,ישבישראלכןמשטרה.....,......,

לקחתיכולהואלגנוביכול.....,......-שופטבילדיםסחרשעושיםרווחה,עובדישוטרים,
)י.....,......ייכלום.בישראללשופטיעשולארוצהשהואמהלעשותיכולהואשוחד
בכתובת:ביוטיובהמופץבסרטוןהנתבעשלדבריותמלולהינו1נספח

מצבקאפחת "יוני כותרת: 8+7+757-,72=ץ78062/המ00.סוט1טסץ.שושוש/:פקסות575

האומה".

העמותהשלוהמנהלהבעליםהואהנתבעכיהמתעדהעמותותרשםאישורהינו2נספח

ביןמנהלהואאותה580709574שמספרה:בישראל'יהשפיטהאיכותלמען"התנועה
בישראל.השפיטהלמערכתהידועהטובשםלוריהבלוגריתעםהיתר

אשר,14615-04-17בתיקהמחוזיהמשפטלביתהנתבעהגישאותהתביעההינו3נספח

ברחכיהודעתוגםכמוהאתר,בעלשהואכךעלמעידהנתבעכיללמודניתןבמסגרתה

מהארץ.
השפיטהאיכותלמען"התנועהבשםאחר,בענייןהנתבעהגישאותהתביעההינו4נספח

שםלוריכימצהירוכןובעליה,כמנהליההעמותהבשםפועלהנתבעכיהמלמדתבישראליי

מהעמותה.חלקהינהטוב

במעטפהיוגשוהנכבד,המשפטביתשלבאישורואשרהתביעהראיותהינםרבתי5נספח

קטינים,בענייןחסוייםפרוטוקוליםמפרסםכאמורהאתרכיהעובדהלאורוזאתסגורה,
כיסבירומשכך,דיןועורכימשטרהאנשילמכביר,בשופטיםפגיעהותועבה,שנאהדברי

באתר.תפורסםזותביעהגם

לעילהמשפטלביתסמכותהמקנותהעובדות

התובעת.מגוריומקוםטיבה,סכומה,לאורבתביעהלדוןסמכותלעילהנכבדהמשפטלבית.7

המקרהעובדות

מגדרית.להתאמהתהליךשעברהאישה-בישראלידועהדיןעורכתהינההתובעת4

באתרכיהעובדהאתהתובעתשללידיעתההביאוקולגותמספר,12.02.2027הבתאריך9

מתנוססותהתסס8\0.18ת18א8ת06,בכתובת:חדשותיי,קרנבליעדנההקרויהאינטרנט
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קשהומגדריתמיניתפגיעהשבמהותםאמירותוכןהקודם,שמהלרבותהעבר,תמונות
בתובעת.

פניעלפרוסיםומגדרימינירקעעלהפגיעהממדיוכיקוצים,בשדהכאשהתפשטהדבר.0

?להלןולדוגמה-ודוןכוונתומתוךבגוגל,חיפושתוצאותעשרותגםכמודפים,עשרות

הפגיעהאתלהעציםודוןכוונתומתוךהפגיעה,עוצמתאתהממחישיםמהאתרקישורים

בתובעת.

:5ק6ות-89%70%999%970%90997009/נתס6.]מל8ה18%8ת00//
-900709080900790889007960909007908890079094-9007009390079088

-908890079095%007908490079090-90079091900790889099000700899007008090079007

1₪6.,.7.7*1,ך==6

:8קוות/]הל8ת18%8ת00////תסס;84
עבירה.כנפגעתוהוגדרהישראללמשטרתתלונההגישההתובעת.1

הנתבעאחריות

ייהדבראודות:מלמדותאיתומיו/אומטעמו,מיו/אוהנתבעשלרשלנותוכיתטעןהתובעת.2

חדש(.)נוסחהנזיקיןלפקודת41בסעיףככתובעצמו'יעלמעיד

סעיפיםלפיועוולותעבירותכהגדרתםהינםרבתי4בנספחיםהמוצגכיתטעןהתובעת.3

הפרטיות,הגנתלחוק(2)4,11לפיוכןתשנייח-8991,מינית,הטרדהלמניעתחוק,4
האדםכבודיסודלחוק7)א(,12,4א,לפניעבירותוכןהגבוה,במדרגתשמייא-1891,

וחירותו.

לתבועמבקשתהתובעתהסטטוטורי,הפיצוישלבגדרולהיכנסצורךבלאגםלזאת,ומעבר.4
לקבועהקושיבשלהנזיקין,בפקודתהכלליהחלקלפיוסבל(כאבנפשי,)נזקמיוחדנזקגם

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

המשפט.ביתשלאומדנהלפיממונילאבנזקעסקינןשכןפישביין,עוייד

אינהעדיןשזהותםהשותפיםהשולחים,לענייןכיתטעןהתובעתטענה,בכללפגועמבלי.5

לפצותההנתבעיםעלכיהתובעתתטעןזהבעניןוכיישירה,היאאחריותםלתובעת,ידועה
ו/אוהמסייעיםמביןמישלומחדליהםלמעשיהםהשילוחיתאחריותםבגיןנזקיהםעל

הנתבע.שללימינועומדיםאשרמטעמםמיו/אושלוחם

הנזקיםהערכת

מיוחד:נזק.6

וטיפולים.נסיעותרפואיות,הוצאותא.

הפסדימיעבודה.\ב.

כללי:נזק.7

החיים.הנאותאובדןנפש,עוגמתסבל,כאב,\ג.

תשנייח-8991,מינית,הטרדהלמניעתלחוקבהתאםנזקהוכחתללאפיצויד.
הזדון,כוונתלאורפיצויכפל,תשמייא-1891הפרטיות,הגנתחוקלפיוכן

בתובעת.מהפגיעותואחדאחדכלעבור
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ההשתכרות.בכושרופגיעההשתכרותהפסדה.\

סוציאליים.ותנאיםפנסיההפסדו.-

ועוד.טיפוליםנסיעות,רפואיות,הוצאותז.

אחרתחלוקהכללפיאודלעילהחלוקהלפינזקיהןעלהתובעתאתלפצותחייבהנתבע.8

הנכבד.המשפטביתקביעתעפייינזקראשכללפיו/אוהמשפטלביתשתראה

הדבריםהקשרלפיהכלההשלמה,דרךועללחילופיןנטענותזהתביעהבכתבהטענותכל.9

ועניינם.

וסכומה.מהותהלפיבתביעהלדוןוהענייניתהמקומיתהסמכותהמשפטלבית.0

ולחייבולדיןהנתבעאתלהזמיןהנכבדהמשפטביתמתבקשלעיל,והנטעןהאמורלאור.1
חלוקהכללפיאוהכלליים,ו/אוהמיוחדיםנזקיו,עלהפיצוייםמלואאתלתובעת,לשלם
מיוםהצמדהוהפרשיכחוקמרביתריביתבצירוףהנכבד,המשפטלביתשתראהאחרת

משפטבהוצאותלחייבווכןבפועלהמלאהתשלוםועדהנזקגרימתמיוםוו/אוהאירוע

סכחוק.מע'יימבצירוףעויידושכייט

אָ עו'ידרופא,שני-ד'יר
התובעתב"כ--
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ביוטיוב.המופץבסרטוןהנתבעשלדבריותמלולהינו1נספח\*

העמותהשלוהמנהלהבעליםהואהנתבעכיהמתעדהעמותותרשםאישורהינו2נספח*

עםהיתרביןמנהלהואאותה580709574שמספרה:בישראליהשפיטהאיכותלמען'יהתנועה
בישראל.השפטיהלמערכתהידועהטובשםלוריהבלוגרית

אשר,14615-04-17בתיקהמחוזיהמשפטלביתהנתבעהגישאותהתביעההינו3נספח*

לכךוטענותיוכתובתוגםכמוהאתר,בעלישהואכךעלמעידהתובעכיללמודניתןבמסגרתה
מהארץ.שברח

השפיטהאיכותלמען"התנועהבשםאחר,בענייןהנתבעהגישאותהתביעההינו4נספח\*

שםלוריכימצהירוכןובעליה,כמנהליםהעמותהבשםפועלהנתבעכיהמלמדתבישראליי

מהעמותה.חלקהינהטוב

וזאתסגורה,במעטפההנכבדהמשפטלביתיוגשואשרהתביעהראיותהינםרבתי5נספח+

ותועבה,שנאהדבריקטינים,בענייןחסוייםפרוטוקוליםמפרסםהאתרכיהעובדהלאור
תפורסםזותביעהגםכיסבירומשכך,דיןועורכימשטרהאנשילמכביר,בשופטיםפגיעה

באתר.מהר

כוח.יפויהינו6נספח\*
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הומוש

2022לאוגוסט3חמישייום

הצהרה

וכןותרגום,תמלולהקלטה,שירותיבמתןהעוסקתחברההנה8181(:()8'"יייםחברת
שנים.6מזהקלטותפענוח

אתערכתיפרוטוקולים,בעריכתשנה6שלניסיוןבעלבראון,מייקמרהח'ימאני

קאפחיוניבין:השיחהתמליל
האומהמצבקאפחיוני:הקובצשם

לשמוע.שניתןככלבהקלטה,לשיחהזהההתמלולתוכןכילאשרהריני
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זוהצהרתידיןהפליליהחוקשלענייןליידועמשפט.בביתעדותבמקוםניתןזהאישור

משפט.בביתעדותכדיןידי,עלחתומהכשהיא

בראוןמייק
זת)(י(תכמנכ"ל
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פרוטוקול

שופטיםונגדאינטלשליהמעסיקהנגדתביעהלהגישכדילפההגעתיקאפח:יוני

במטרהלאוםנסעתיב-9102,לאוםשנסעתישאחריכךעלישראלבמדינת

ישראלמדינתאיךמה..להםסיפרתיבבמהושםאדםלזכויותבועידהלהשתתף

אףהציפו.לאמעולםכמעטשמעולםמשהווהישראל.במדינתאדםבזכויותפוגעת
ערביםשללזכויותקשוריםשלאישראלבמדינתזכויותעלדיברלאמעולםאחד

גבריםשלזכויותעלדיברלאמעולםאישאבלנשים.שלזכויותעלאולדוגמא

לקחביהמיישלארץשחזרתיאחריזכויות.לגבריםאיןישראלבמדינתשלמעשה
נהיגההרישיוןאתלילקחואבלמיותרסתםזּהכיהזהבנושאאאריךלאאנילי..

שעשומהכלמזונות.לשלםסיימתיב-3102בעצםשאניהדרכוןאתלילקחו

מזונות,ומקודשקדושערךבשםישראלבמדינתהיהודיםליעשוביהודיםהנאצים
שאנישנה20אחרישליאבאשלבבאיושהוהווה.מזונותלאואפילועבר,מזונות

ליוישוהמשכורתהרכושכלוחילוטלפועלהוצאהותיקימעצרצוויתחתנלחם

ואחרימתמודדים.אנחנוזהעםשגםסרטן,חולתשניהאישהסרטן,חולתאישה

עסקהגרושתיעםוסגרהלךשליאבאשנהחציבמשךהמשכורתאתלישלקחו
היחידההדרךזאתכימישראלועפתיכרטיסקניתימידלחופשיאותישחררהוהיא

לאאניאםכיללכתלישכדאיליאמרו־ללכת.שלי

אניועפתי.כרטיסקניתיאזנוספת.מהארץ(יציאהעיכובפקודתלימוציאיםאלך

כלו...הקורונהובגללהקובידבגללהבריתבארצותנתקעתיהברית,בארצותנמצא

המערביהעולםכללנשיםגבריםביןביחסיםבעיותאותםאתלוישהמערביהעולם

שבארצותלהגידחייבאניאזהמינונים.מההיאהשאלההפמיניוםעייינכבש

הדברוזהאחקרשאניברוראזאותהאנסתישאנילדוגמאתטעןאישהאםהברית

מחירתשלםשהיאלהניחסבירשיקרה,שהיאויימצאבמידהאבללעשותהנכון

שכשהייתיולהגידלבואיכולהאישהבישראל.קורהלאזהיקרמאודמאודמאוד

לאהיאבאילתולאבמטולהשהייתייוכחאםוגםבאילתאותהשאנסתיבמטולה

עשולאעדייןבולהתנקםרציתישיקרתיכןותגידתבואהיאאםגםלדין.תעמוד

החוק,עללשמורשאמוריםאלהזהכלוםלהיעשולאוהמיעכשיוכלום.לה
הםדת.זהפמיניוםדת,זהגלי..שאמרהכמולהםישכיבכוחהעינייםאתעוצמים

עובדתיתרוצותשהןמהלהגידיכולותהןנקודה.בגבריםלפגועשצריךמאמינים

יוםבזכרים.בלפגוע24/7ישראל,ממשלתשלמלאבמימוןפועלבישראלהפמיניזם

זכויותיותרבלתתשיוויןבחוסרשדוגלותרדיקליותפמינסטיותנשיםקמותיום

ומתכננותשעות8בשבועימים24/7,5לאקמות,בגבריםולפגועלנשים



גםזהביהודיםרקלאזהאגבדרךהישראלי.בגברלפגועכיצדאסטרטגיות

אםלכןלגברים.מובנתשנאהלהםישאבלהזאת.האר*יושביבכלוגםבערבים

הבריתבארצותנתקעתיבמקרהאנילחיותכדאימדינהאיזהאותישואלאתה

היוםעדהקובידבגללמשפטיםשמהללמודולהתחיללגרמניהלהגיעאמורהייתי

הברית.בארצותפהאשאראנימהנושאוירדתילגרמניהשםלהכנסיכוללאאני

ששופטיםמיזהנתחילבואשופטים,לגבי־

הולךהואפשעשהואימצאואםייחקרהואפשעשיבצעשופטהבריתבארצות
הפטישאתלקחתיכולשופטתאורטיתישראלבמדינתלדין.יעמודגםהואלכלא,

־כלום.לויעשוולאמצלמותמוללנאשםבראשלדפוקשלו
מכירלאכנראה.לושנמאסלשופטמובהקתדוגמאהיאלדוגמא,טימןשליואגב,

קםוהואלונמאסאבלאחרים.שופטיםשלהיסטוריהמכירההיסטוריה,את
מצפיםהיינורעדה,לאהאדמהאומרתאתקרה.לאדברושוםודיברופתח

|בישראל,קורהמהלנתחומנסהלוקחאניאםאומרתזאתאדמה.לרעידת
נכוןאזצומת.בכלשולטיםהםכינגדםלהילחםדרךשוםלנואין.

זהלדעתיחברתיותרשתותלהםשלקרואהחברתיות,הרשתותאתטיפההיוםיש

בדעתלשליטהרשתותזהאלאחברתיותרשתותבאמתלאזהכילמציאותעלבון

רוצה,שאנימהאתלפרסםיכולאנילא.
עושה,אנימהלךאגידאניאזעושהאנימהשאלתכימפרסם.אנימהעכשיו

אנישמסתיריםכלמה

האזרחותעלויתרתיאנימותר,וזהחוקיזהפהכיזהאתעושהואניחושף.

אחדשיוםזהעלבוניםהםכיהאזרחותאתלבטללימסרביםהםשלי.הישראלית

יותראראהאנילא

חיישאתהחלטתיואנילהילחםשליהדרךזהאזמקום.לשוםיגיעלאאנייוםאור

מיואתשליהאחיםואתהחבריםאתלהציללנסותכדילמלחמהמקדישאני

מהכיאותם.להצילצריךכיברירהואיןישראל,במדינתמאחורשהשארתי
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נגדפשעיםשהםקבעהבינלאומישהחוקדבריםזהישראלבמדינתשעושים

זהשלוהמשכורתכלאתאדםלבןשלקחתקבעהבינלאומיהחוקהאנושות.

אתשמגבילדבראיןאיןלפשוע.מותרהכל,לעשותמותרבישראלאבלעבדות.

איןאיןשימם.אימךהגרמניםאתמביישיםהיושלאפשעיםמלבצעישראלמדינת
והםאותולבצעיכוליםהםפשעכלרוצים,שהםמהכלעושיםהםבושהלהם

יכולאנימיאצלכילהתלונן.למילנואיןכיחוקיתבצורהלכאורהאותומבצעים

כלום.זהעםתעשהלאהמשטרהתלונה!להגישיכולאניהמשטרהאצללהתלונן?!

כךיותרנפגעתיכךיותרשהתלוננתיככלהוא,נהפוךאותנו.יזרוקהמשפטיהיוע*
דרכים.מיניבכלביפגעויותרכךבמעצריםיותרביליתיכךבחקירות,יותרביליתי

אזרחיםאחרימעקבמנהלהמשפטביתאבללזהמודעיםאתםאםיודעלאאני

להםישחוטף.ישראל,מדינתשלהזאתיהמכוערתלשיטהשמתנגדמיכלכמוני.

כדיהפיות,אתלאנשיםלסתוםכדיבומשתמשיםהםהזההתקציבעםתקציב

וֹ
מדמלין,מדמיליןאתהליאמרואנשיםהברית.בארצותפהשאניבינלחמיםהם

מההאחרונההנקודהולגבי

האנושיתבהיסטוריהאיןלעשות.צריךלעשות,צריךמהלכםאגידאנילעשות,

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

מהכבשו,שהםמהבחזרהנקבללאאנחנוכזה.דבראיןמרצון.שלהזהבביצת

לרחובותלצאתנצטרךאנחנויעזורלאזהלשנות!רוציםיוחזר.לאכבשושהם

אותנוהובילוהםהבעיה,הםלכנסתלהםמצביעיםשאנחנואלהכיולשנות.

עלויתרוהםלהתחוזק,לביהמיישנתנוהםהעינייםאתעצמוהםהזה.למקום

הםלקבוע,אמוריםהיוהםלשלוט,אמוריםהיוהםהחוק.עלהזכות,עלהזכות,

ביתאותם.סופרמיבכלל,הםמיעליהםשמסתכליםאבללנווטאמוריםהיו

-הפרקליטות!אליהם!מתייחסתהמשטרהאותם!סופרהמשפט
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לאהםאבלהחוק.שלטוןקוראיםשלהםביותרהמגוחךוהדברישראלבמדינת

לישמזכירמההחוק.משלטוןשהפוךמהאתבדיוקמייצגיםהםהחוקשלטון

הדבריםבכלדוגלתהיאאבלדמוקרטיתלהקוראיםמפלגהישהבריתשבארצות

מהזריקה,לקבלאותךלחייבמסכה,עםללכתאותךלחייבדמוקרטים.הלא

ישראלמדינתישראל,מדינתדבראותודמוקרטית.מהמילהחו*בזה?דמוקרטי

פועלמסויםששופטולטעוןלבואיכוללאכאדםאניאםדמוקרטית.לאמזמןכבר
ילכלאַ,אשלחשאנילפחדולאהאלה,הדבריםאתולהציגולהראותלחוקבניגוד
שופטים.שלבגלימותפשיעהארגוןידיעלשנשלטתמדינההיאדמוקרטית.מדינה

הםשבהבדרךהיוםבהםנלחםאניהעברתי.שליהמסרשאתחושבאניזהו

שליאבאעוד,להורייגםממזמןאמרתיאני.

מהאבאלואמרתיאותךאראהלאאניאמותאנימהליאומרהואמבוגראיש

אבואאניאםיעזורזהמהלכלא?אכנסאניתמותשאתהשבגללרוצהאתה

לכלנעצראנישניהבאותהבנתבייגדורכתרגלישכףבשגיהאותךולבקרלישראל חושביםאנחנולכאורהשאנחנוארגוןמולעובדיםאנחנובעיהפהישאז-

שהואוענייןדברלכלפשיעהארגוןזהלגיטימילאבכללהואאבללגיטימישהוא

הגוףשזההפרקליטותאתלויששלו,הצבאשזהמשטרהלוישמדינה.עלהשתלט

זֶהאםעכשיו

אדברים,שניהוא,היתרוןשהיוםלהםלהגידרוצהאניאבלמילאאחדמקרההיה

רקלאלביבי.עושיםהםהיוםהתאמנושהםמהשנים,במשךלנועשושהםמהאת
מהצדק.מקבללאהואבבירור.זהאתשרואיםמובהקתדוגמאזוביביאבללביבי

שאפילוהפיכהניסיוןזהמטורף.פשוטזהאותולהפיללנסותבשבילשהשקיעו

־בזה.מעורבאגבדרךהשב'"יכ
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...

עד1973השניםביןכיהןהואכישנה50לפניבערךהיהזהבטלוויויה,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...הפמיניוזּםשלהמלחמה

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

מיחידהמכתבקיבלהואשלילאשוהגיליתיוככהלקרואהתחלתיקראתיכולם

מזונותבגינהמשלםהואאחתילדהלוישאזמזונות,שלהזהבנושאשמטפלתש...

לךומכניסיםחובלךעושיםלאכסףלךאיןאםהבריתבארצותופהדולר.0
באאתהכסףלךאיןאםהחוב,אתלךמוחקיםאלאפשיעה.ארגונישלריבית

פהכימזונות.לשלםצריךלאאתהפוטרת,עובד,לאשאתהמסמכיםומוציא

אגבדרךלאויב.כעלעליהםמסתכליםולאגבריםעלמסתכלים

הרבנותלתקן,חייבאניחילוניביהמ!יששלבעיההיאשהבעיהחושביםאתםאם

לאוהכימזונותלשלםחייבשהגברלושקוראיםהזההדבראתשהמציאהווהיא

מעולםזהלרבנות.קשורלאזהרב.שלכבןזהאתלכםאומרואניבכלל.מהיהדות
אנחנוהדתיהדיןזהכןואמרוהחילוניםבאובנולפגועבשבילהדתי.הדיןהיהלא

עלבנויהכלבפרופגנדה,הענייןזהכלאבלשלנו.לידייםמחוץזהברירהלנואין

ביןבסכסוךב-4491התחילזהרמיה.שלאחתמערכתזההכלתרנגולת,קירי

בוונלחמוהרבנותובאולשלםרצהשלאמישהותקופה,אותהשללורקמצהקמצה

רוציםאתםאםהשופטלהםאמרואזהבריטיהמנדטשלהמשפטבביתוהפסידו

ואתםהדיןאתשינוהםאזשלכם,הדתיהדיןאתתשנואזככהיהיהלאשזה

אנימזונות.אתשעהבהוראתחייביםהאישהוגםהגברשגםשינו!הםלמהיודעים

בגילאותולהכירזכיתיאנינשים.נגדגבריםשלהזההנושאאתמהביתמכירלא

שהייתיאו30גילעדכןלפניאומרתזאתשלי,הגירושיםבגללרקשלימאוחר

זהאתוכשגיליתילבינה.שבינוביחסיםהבנתילאפשוטאוטיפשאומדיתמים

השניםבערבותשגיליתיהדבראבללחלותנועלינוקמהישראלמדינתשכלגיליתי

עובדישראלבמדינתהממשלתיהגוףכלשבעצםגיליתיכעשור,לפניבערךיודעאני

באוהמלצה,להיותהפךהמחוקקשכתבמההחוקאומרתזאתלחוקגמורבניגוד

באותקנות,לעצמםתיקנוהפרקליטותבאותקנות,לעצמםתיקנוהשוטרים
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זאתחוקמדינתאיזואדיריםאלוהיםרוצים.שהםמהעושיםהםבכלללביהמייש

קמהישראלמדינתהרילחוק!גמורבניגודופועליםהפיכהומבצעיםבאיםשבה
אתשמשווההחוקחוקק1951ישראל,מדינתהוקמה1948השיווין,שלהבסיסעל

זכויותהיולאמעולםלגבריםהבנתישלמיטבלמרותהגבריםלמעמדהנשיםמעמד

הדוגמאותאחתלגברים.מאשרזכויותיותרהרבההיהלנשיםתמידלנשים.שוות

מוותראניהכבודכלבקרב.ולמותלקרבללכתזההגברשלהזכותווהמובהקות

אדם.זכויותקיבלנועודכלזהעםרעהרגישלאמאיתנואישאבלהזאת.הזכותעל

הפמיניום.מזבחעלהאדםזכויותכלאתלנושוללתישראלמדינתלהיוםנכון

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

אוגזעלדתקשרללאקשרשוםללאבאמתאדםבזכויותפוגעהישראליביהמ'יש

בכולם.פוגעיםהםמין

מאוד.נכוןנכון,אישה:

־החיים.אתפהלנומשבשיםהםדברשלבסופוהםיקאפח: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

והכמהיודעלאכבראניאותנולהצילמבוגרים,כבראנחנוכישלנומשפחההבני

להםשיהיהולדאוגאחרינוהבאיםהדורותאתלהצילרוציםאנחנואםאבליעזור.

לארצותפהשברחוישראליםמיליוןכמויברחוולאפהלחיותיוכלושהםמדינה

פתוחה,היאמלחמהוהמילהזה,עלנלחםשאנחנושכדאיחושבאניאזהברית,
-השיטותאתנבחורכךאחרלהילחם.נתחילבואו

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

נקודה.לחוקבניגודפוסקיםבישראלהמשפטבתילחוק.בניגודפועלתהיאהואת
נגדשהםמובהקיםבהחלטשהםנושאיםבכמהדקה..שבהחלט..נושאיםבכמה

צריכיםנשיםוגםגבריםשגםפסק1981משנתבישראלהחוקלדוגמא,החוק.

שלהס.הילדיםעלמזונותלשלם

נכון.מהקהל:אישה
לאהזהשהחוקוהחליטהמשפטביתבאהשהות.לזמניקשרשוםוללאקאפח: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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זייפההיאאםלפרקליטותהזההכסףאתיורידולאלעולםהמחיר.אתישלמולא

הםהחוק.מפניפחדלושישיראה,לושישמדינהעובדאיןעונש.שוםאיןנתונים.

לפושעיםלהותלאנשיםנותנתשאתאזרוצים.שהםמהלעשותיכוליםהםיודעים

אתרואהלאאנילמאבקחבריילמרביתבניגודלדוגמאאנילפושעים.הופכיםהם

עשתההיאמהמשנהלאזהרע.דברשוםליעשתהלאגרושתיבגרושתי.הבעיה

זהאחריותבזהשנושאהיחידמשמעות.שוםלוהאיןמשפטבביתעשתההיאואיך

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

טענותטועןבאאתהמשחק,מןכאילוזהמשמעות.חסרוזההטענותאתשומעים

אםנגדך.הםתטעןשלאמהטוען.אתהמהמשמעותשוםלוהואיןדין,עורךלוקח

שלרקהםשלךלאהילדיםכישלךהילדיםאתלגדליכוללאאתהגבר,אתה

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

תסבולאתהאזדתיאתהואםדתילהיותלךאסורדתיאתהאםלנוקיום.זכות

לדרושצריכיםאנחנותסבול.אתהאזלאישהאוברבזכויותמאמיןלאאתהאם

בשיטהכמובדיוקשלנו,הציבוראתלכנסשלנומהציבורוגםשלנומהמנהיגים

עכשיונפשעדמיםהגיעורבותיילוולהגידשלנוהציבוראתלכנסעושה,שאת

לדבררוציםלהחלטות.נקבלבואוהחלטות,לקבלבשביליישביםאנחנו

אילהכיר,אפשראיכישלהם.בסמכותמכיריםלאאנחנונדבר.בואוזהעל

חושבואניהקודמתהמאהשלה-03בשנותנמצאאניעכשיושנניחכמוזהאפשר...

שאניבגללזהיהודיאניכיהביתאתלילקחהקומוניסטיהנציונלשהמפלגהשזה

ואניכסףחייבלאאניאומרואניכסףחייבשאתהבגלללאאומריםוהםיהודי

חייבלאשאניומוכיחותובעלהתגונןומנסהדיןעורךולוקחהמשפטלביתהולך

־עוזר!לאזהלמהיודעתאתעוזר.לאדברשוםעוזרלאוזה
הדיןמרותאתעלייךתקבלשאתהמצבלךלייצרכדינועדהוא־

והיולגברבאיםהיואםלךברורכימכור.המשפטכילאהמשפטאתהפסדתכי

ואיןהחלטנוככהלמהשלךהילדאתרואהלאאתההראשונהבשניהלךאומרים

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

לוהייתהדבר,כזהליואמרספרביתמנהלהיהליאותנו.יסגרוהםהדרך,לאזו

המוריםשכלהסתברואזזוכרלאכבראניהמורותאוהמוריםאחדעםבעיה

שליאבאשלההחלטהעםהסכיםלאהמוריםשלגדולחלקהמורים,כלכנראה...

המנהלאתהמוותראתהלמהאבא,אותוששאלתיזוכראניכילדואניויתר.והוא

יכוליםהמוריםכלאבלשניים,אחד,מורה,לפטריכולמנהלכן,ליאמרוהוא

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

שרפנים,שרתבחרולכנסתואומרהמשפטביתשבאהזההדברנשמעאיפה

תבחרוטוב,לאזהכןלהםאומרהואואזמשפטיםשרבוחרתהכנסתמשפטים.

זהלכם!נתןמישמכם!מיאדירים.אלוהיםטוב.שזהלכםאגידשאניעדמחדש.

ציבור,נבחרילנושאיןבגללקורהזהעכשיושלהם.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.שלמסוימותבעיותלהויש22בתשליהילדהלאר*לחו*שנסעתיבגלל

הבריתבארצותפהתביעהנגדושהגשתימנוולשופטלאותוהמשפטלביתרצההיא

סדוםזהלכם,אמרתילכןשלי.הבתעלהאפוטרופוסיותאתלישישלולכדי

־
בילדים!סחרשישאמרתמהקהל:

לך!אעזורשאנירוצהאתהמהקהל:
חלקבהם.וסחרוילדיםלמשפחותלקחוה-05בשנותישראלבמדינתיונייקאפח:

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.לפגועצריךהציבורבפניזהאתומציפה

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,זהאתעשושאזרקב-05בשנותשהיהמהבדיוקוזה

שיחקורמיאיןפשוטדברלכלפשעזהחוקי.לאזהאבלחוקי.שהכלחותמתעם
שצועקאחדמשוגעאנישרקהנוכחיהמצבעםלצערי,אניאותו.

ן
יותר,קצתלנוהיהאם

לאאנחנויותר.לעשותיכוליםהיינותקציביותרקצתכסףיותרקצתלנוהיהאם

בארצותהעמותהאתישבישראל,צדקלמעןהאבותאתיש

השםברוךאניארגונים.עודוישהילד,למעןהקואליציהשזוהע11,ישגם,הברית

שלהטענותאחתכיארגוניםמאודהרבהשללהקמהשותףשהייתילךלהגידיכול

קורה,מהמביניםשלאלחדשיםבעיקרמצליח,לאשלנוהמאבקלמהשלהגברים
אבלמאוחדיםמאודאנחנונכוןלאזהאבלמאוחדיםלאשאנחנושלהםהטענה

שאנחנוהבעיהאלאמפורדיםשאנחנולאהיאהבעיהמפורדיםמאודגםאנחנו

הארגוניםאתוישישראלבמדינתלהלחםבשבילעתקהוןתורמיםוהאירופאים

השני.מהצדנלחמיםשקליםבאפסואנחנוישראלמדינתתחתשחותריםהערבים

איתםומייצרותלחודש20,000₪מקבלותלעבודהבבוקרהולכותאבלהןי

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

פיעלאלאמוסברלהיותיכולזהאלאעושהשהיאלמהלאבפרופורציה

הלאשהמצבהוכיחובעצמםהםלכן..לכן,מבוצעים.אכןשהפשעיםהפרופורציה

אמיתי.באמתהואהזהייאמן

אבלתצליחשהיאמקווהאני)באנגלית(לאזהאומרתזאת

הפה.אתלהולסתוםעסקאותאיתהלעשותשמנסיםיודעאניבהחלט...אני

ואריאלהיום?עדבושמתעלליםאיתה!שנעצרוצביקהחזקה.נשארההיאבינתיים

־אירוע.באותוימיםלשמונהגםאותושעצרו
צוחקיםהםיכולים,פשוטהםיכולים,הםכיאנשיםעוצריםהם־

אותךורומסיםבעיתוןכתבהמוציאיםמחרוהםרוציםשהםמהעושיםהםעלינו
כמהמשנהלאזהעזר,הואכמהמשנהלאזהזהב.משייהודהל..ל...שעשוכמו

אדםשהבןלמצבאותווהביאובעיתון,אותוהרשיעובעיתון,אותושפטותרם,הוא

בעונשאותימאשימהתמידישראלאםלךאומראניאותו.רמסונפשו.אתלוקח

מתאבד.הייתיאנישגםלהיותיכול

רעיונות.להםתיתןאלמהקהל:

בושה.זהבושה.זהאבלכן.קאפח:יניב

בסכנהאניכמהעדזהאותךשומעתכשאניחושבתשאניהיחידיהדברמהקהל:

ליוטיוב.זהאתאעלהשאני
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אנישגםמקווהאניפה!היתרוןמהיודעתאתאבלבסכנהשאתברורקאפח:יניב

לנולעשותיכוליםלאהםנגדםפועליםביחדשכולנוששומע,אחדוכלאריאלוגם

אתלך,לשלוחיכולאניהיחיד.המשוגעאניכןלבדשאניכוח.אנחנוביחדכיכלום.

־
מיניכלעלהכפשותמיניכלברשתותכותביםשמעליםאתריםאינסוףישמהקהל:

כדיכחוקשלאהסייברמחלקתאתהפעילבאמתהמשפטיםמשרדאםאנשים.

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

נכונים.

שלנובאתרואנחנולומר,לנושישמהישמעשהציבוררוציםלאהםיוניקאפח:

אתלךאומרשאנידבריםחושפיםאנחנוברור()לא

ראמתי
המשפט..לביתבקשהעכשיוהגשנו.

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

בכוונהלכלאהכניסולאאותהאין..ולהאישה,היאברור()לאהיאמסכנה,היא

התאומההאחותאתהלרצוחאתשלההחברעםזהאתתכננהשהיאלמרותלרצוח

לאפעםאףאתהבוודאותרוצחאתהגבראתהאםרקאבלקורבן..היאשלה,

שהואשלו,משפחההשםאתווכראנילאאה..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

הםהכסף.אתבכוחמאנשיםולגבותפרטיתבצורהלעבודהפסיקופשיעהשארגוני

במדינתחובותלפועל.בהוצאהתיקלךופותחיםהולכיםהםאםיותרמרווחים
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ואומרתמשפטלביתהולכתואתכסףלךאיןאםהעולםבכלנמחקים.לאישראל

חודשים,18זהתאורטיתישראלבמדינתלחיים.שתחזרידואגיםכסףליאין
הואקומבינהבאיזהלדעתצריךחודשיםב-81זהיקבלאתמישהואםמעשית

קשרשוםבלילפועלהוצאהתיקילהםישמכירשאניהאנשיםרובהשתמש.
מאודמשהוגיליתיואזשנה.ו-7002במשךלפועלהוצאהתיקילהםיש.למזונות

לבררניסיתיהכנסה.למסמקורבהייתיהכנסה,למסמקורבשאנימכיווןחשוב,

ליכיאבודכחובשלוהחובעלדיווחהבנקהאםהפועליםלבנקחובלושהיהלחבר

שנהאבוד.כחובחובעלידווחלאשנה15עדבמשךשבנקהגיונילאלינראההיה

תשובההכנסהבמסבכיראותוליאמרלדווח.יכוליםהםלמעלהגםשנתיים

מהלבדוקיכוללאאנישליבתפקידשליבדרגהאפילואניאותי,הפתיעהשמאוד

לנואומריםלנומדווחיםהבנקיםאבודים.חובותמדווחשהבנקהזההבנקהוא

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.

יכוללאאנילארז,לחו*לנסועיכוללאאנילהסתובבהחופשאתלילקחתאפשר

לעבד.אותיהפכוהמשכורתכלאתלילקחוחופשי.אדםלאאניחופשילהסתובב
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הלכתיאזפסק.המשפטביתעבירה,לאוועבדבישראללאבישראל.עבירהזועבד

ביתאזעבדות,תחתעובדאנירבותילהםאמרתיבקליפורניההמשפטלבית

לאהםבערעור.אנחנועכשיואזזהעללדוןרוצהלאאניאמרבקליפורניההמשפט

פהאותיהדהיםשהכיהדבריםאחדוזהלמה!יודעתאתבזהלדוןרוצים

כנראהלהתעסקרוציםלאהםלקרות.יכוללאזהשאמריקהחשבתיכיבאמריקה

אבלחסינותישבישראלשלשופטיםהחליטוהםאזישראלבמדינתשקורהבמה

החליטוגםהםחסינות!ישבישראללשופטאיךחסינות.איןבאמריקהלשופטים

עבדות.בהכרחלאזה-השופטאתנסחככה..לאזההמשכורתכלאתלישלקחת

אצלך,עבדאניאם-כזאתהייתהבאמריקההעבדותרבותיי,-בערעורכתבתיאז
החשמל,אתלימשלמתאתהמים,אתלימשלמתאתהאוכל,אתלימשלמתאת
יותרהרבהמסוגעכדאנישלי.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

הםכולם,אתהעלולאהםכולםאתהעלוהםבצערורקעלה.לאאחדאףשלמה

אתרצוהםכיאותוהעלוהםאותוצריכיםהיושהםבגללשליסבאאתהעלולא

לימדלאאחדאףהמציאותזועצובזהבמלחמות.שישתתפושלוואחיםשליאבא

פשוטוזהדבריםוישללמוד,ומתחיליםהאינטרנטאתהיוםפותחיםאזאותם.

היהודי.לעםביתלאהיא..מדינהלאהיאישראלשמדינהאומרתלאאנינורא.

ביתהייתהבשביליישראלמדינתהיהודי.לעםביתלאהיאשהיוםבוודאיאבל

אדם.זכויותליהיולאשלי.האדםזכויותכלאתלישללוישראלבמדינתכיהכלא.

למעןבגדולבאימיילליכתבברצחעלייאייםשהואלי,כתבגרושתישלשאבא
1`1006”(11.00.1וֹ©0[מו050-7770734ֹטל6745615ת"אאשרמן71תמססתא1



לעשות,מהאניכיתלונה,הגשתיטיפשותיומרובלמשטרההלכתיימייךיאריכון
משפטי,ידעהרבהעםאדםאניתקופה.באותההייתיהמדינהשלאורגןאני

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

להגילהשלהאבאכילהתלונןהלכהשהיאאחריויוםלחקירהשלהלאבאלקרוא

עלאותהשדחפתיזהעלתיקפתחווליהתיקאתסגרולואזעליוהתלוננתישאני

הייתהשהיאבתקופהשנים6אחורהתלונהקריבהריוןהייתהשהיאהמקרר

.1998בספטמברשנגמרלביןההריוןשהתחיל1998ינוארביןהילדה.שלבהריון

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

קידוששלבאותיותכתברקהואליוהרביץבאשהואלאזהכאלה.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

מפחדותלאאפילוהסשלהם.השמותאתלפרסםשאסוראנשיםיהיו,שלאככל

־שלהם.הזאתיהכנופיהכימפחדותלאהןולמהמהחוק.
שהםמהלעשותיכולותהםולכן-

הזה.הגינגירוצות.

השלטון.איכותמהקהל:
כן.השלטוןאיכותקאפח:יוני

בגייצ.שלטוןאיכותמהקהל:

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

השני.בליאחדיכוליםלאהםהאלההגופיםשלושתקשרקשרו

י
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הציבורנבחריבנושאשיטפלושנייםאואישצריכיםאנחנואמרתי,לכן־

מדינה.תהיהשלאלפנישלהםהחייםעלאותםלהעירשלנו

י
כמוכישרונותשלאלפיםומפסידההפסידהשהמדינהוהעלנדברשלאמהקהל:

שהפסדנוכמומפסידיםאנחנווהכלאתלעשות,יכולהיהשהואמהכליוני,

האלההאנשיםאתשנהבכלמפסידיםאנחנוככהגאונים..אלפיאלפיבשואה,

המדינה,מתחוםאותםמוציאיםאנחנוהחיים,מתחוםאותםמוציאיםאנחנו
האדםמחברתאותםמוציאיםאנחנוהאדם,זכויותמתחוםאותםמוצאיםאנחנו

המדינהואזלעצמנועושיםשאנחנומהוזהיכולים.הםכיסתםברוע,בנקמנות,

ובתמיכתזהאתשעושיםהאלההארגוניםאתשקליםבמיליארדימממנתעוד

שלנוהחוקמערכותכלעלשהשתלטלכךמאודרציניותראיותשישש..ארגון

זהכלאתמממנים,אנחנוזהכלאתהמערכת.כלאתומשחיתמושחתותומסיבות

אבלמשפיעהשלנושהפתקיתוחושביםלבחירותהולכיםואנחנוסובליםאנחנו

בגללהשרים,היומייחליטוהםהממשלה,ראשיהיהמייחליטוהםדברשלבסופו

המשפטיוהיוע*אליהםשקשורמשפטייועישכנסתוחברשרשלמשרדשבכל

היועץ,אזחוקהצעתלהציערוצההכנסתחבראוכשהשרזהעושהשהואמההזה
בגץויעבורלאאומרתזאתומהבגצ.יעבורלאזהלאאומר22בןילדזהלפעמים

זהוה.שלהמשמעותמהשנביןרוצהאניבג*!יעבורלאזהלא..זההמשמעותמה

בשלטונותגםישאומרתזאתומושחת.שרירותיטוטליטרישלטוןזהמפלגהלא

כדילעשותלךאסורומהלעשותלךמותרמהיודעאתהלפעמיםטוטליטריים

אתהאזטוטליטרי,כשלטוןעצמועלמכריזהטוטליטריושהשלטוןמצרותלהימנע

לאשלטוןזהיודעים.כולםטוטליטרי..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

המשכורתכלאתלילקחווכךככהליעשותראהאבאשלילאבאאמרתי.מדהימה

אוכללתתאוכלשאנישבועכלכסףלינותןאתהעלייךנופלבאמסכןכמואני

סיפרתילאפעםאףשליהסיפוראתתשמעבואאבאממךמבקשאנישלי.לילדים

הראשוןאדםלבןישראל,למדינתאויבלהיותהפכתישאנייודעהריאתהלך.
הממלכתיתהמערכתכלהישראלית,המערכתכלכיהישראלית,במשטרהשנלחם

אלייחזרשליאבאשבועאחרילחשובשבועליתןליאמרהואאזבעיניי.מתועבת

לעשותהולךלאאנימצטעראנישליוהמדינהנגדאלךשאנירוצהאתהליואמר
לארצותטיסהכרטיסליישלצערי,נפרדיםאנחנותודה,אבאלואמרתיזה.את

בחיים,כנראהנפגשלאיותראנחנויגיד.שהואמהשזהלעצמיתיארתיאניהברית,

עללהגןיכוללאאניעצמיעללהגןכלקודםשצריךאגםבןאנילעשות.מהאין
לעזורמוכניםלאשליההוריםאפילוכיעזבתי.אזלבד.נלחםשאניהבנתיכולם.

רקזהלילעזורשיכולשהיחידבעולם.לבדאדםלהיותזה.נוראאיזהתחשבולי.
יכוללאהואאבללילעזוררוצהומאודשרואהטובחבראריאלאתליישנכוןאני.

עויידכלום.לילתתיכוללאהואאוזןלימלתתחוהכל.ממנולקחוכילילעזור

אבללעזורשניסתהתמרועויידלעזור,ניסהשבאמתלבשכולוהזההיקרמידןירון

לעזור.באמתיכוליםלאהם

אניכיזה,עלתספרשאתהכדייונישאלהאותךלשאולרוצההייתיאנימהקהל:

להםלהגידכמונואנשיםבשבילזהמהלהםתספרכמוך.רגשיליבאזה..פחות

הארץ,אתאוהבכשאתהימני,כשאתהבמיוחדוככהככהלךעושהישראלשמדינת
המחוברהבינחוריהיהודיאתמייצגהריאתהישראלירקלאשאתהבמיוחד

כךכלשאתהישראלמדינתעלולהתלונןלבואבשבילךזהמהלהםתספרלקרקע.
אוהב!

מרגיש...אניכיקשותמאודבתחושותהולךאניכלקודםאניזה,מהקאפח:יוני

היוםעדהארץ,שלהרעהדיבתהאתומוציאאנטישמיכאילושאנימרגישאני

ואנילאוייםכותבאניהמאבק.אתשהתחלתימהיוםשנה20כברשעברולמרות

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,בתוראותךרואיםאנחנויוני,ככהאותךרואיםלאאנחנומהקהל:

ישראל.של

קאפח.הזמןכללךאומרשאנימהזהמהקהל:
לכלווןהולכיםשלךהאחיםאתזהלראותקשההכישהדברחושבאניקאפח: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.שלהםהנשיםאתהכובעצםוהםשזועמיםפריבילגיםזה
באנוואזלהגיד.להגידלהישפזשפיכמושגועניתמהאתלשמועבאנואותם.

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,והכברהםיונייקאפח:
בניגודשהםלמרותאותךישפטוהםמחראחרייך.לעקובכדיכסףציבורמכספי

יחליטוהםמחרשאותךנניחאותי!שופטיםאתםסמכותבאיוהאיתך.עניינים

הםאיךנגדם.פועלתאתבחוייל.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

להאמיןחייביםחייביםוהםהמדינהזהבשבילהםבשבילםהממסדממסד.
להיותיכולההזאתשהמדינהזהלהגידרוצהשאניממהאזטובה.הזושהמדינה

ש...מהטובה.להיותאותהלהחזירזהשלנוהתפקידכרגע.טובהלאהיאטובה,

לחיותיכוליםיהודיםשבוהמקוםשזּההזאתבמדינהלהביןשצריךהראשוןהדבר

עליהם.שומריהודיכשצבאנרדפיםלהיותולאשלהםהיהדותאתלתרגלבחרות
שולטיםכרגעמוסדותאיזהמהמשנהולאמשתנה...לאהשתנה,לאהזהוהדבר

לאזהנגדם,יוצאיםשאתםאומרלאזהאבלרשעבמוסדותלנושולטיםכרגעבנו.

חושבתאניהיהודית.נגדאוהציונותנגדאוהמדינהנגדיוצאיםשאתםאומר

אנחנווגםלמדינהגדולהמאהבהעושההואעושהשהואמהשכלמיונישברור

כדישבהםכאלהקיצוןלמצבמגיעיםמגיע..לפעמיםאבלהמדינהאתאוהבים

אחרתכיהנגועיםהאיבריםאתולהסירכואבמאודניתוחצריךהמדינהאתלהציל

נמשיךאנחנומדינהתהיהשלאעדמדינה.תהיהולאהמדינהאתלאהובתוכלולא
כרגעהתחככתילאעודפשוטאניאדם.זכויותאיןליגםכיאדםזכויותבלילחיות

אחד.לכלמחרלקרותיכולזהמחר,לקרותיכולזהממני,אותושגזלהזהבגורם
1`1006”(11.00.1וֹ©0[מו050-7770734ֹטל6745615ת"אאשרמן71תמססתא1



להילחםצריכיםאנחנובמולדתו,חופשיעםעם,יהודיבמדינהפהלחיותרעיוןואם

אוהאויביםמצדמאיתנושנלקחתהחירותאםגםשלנוהחרותעלכלשעהיוםכל

שהסתאבושלמיםממסדיםמצדאובוגדיםוקונותאויביםפהשממנותקרנותמצד

לאזוהמשפטמערכתמדינה,לאהםלעשותמהאיןטוטליטרי.לשלטוןוהפכו

אתם.זההמדינההמדינה,

קולי.אתהשמעתילאהילר,מרטיןשללמצבנגיעשלאנכון,קאפח:יוני

תמלולסוף
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הבעליםהואהנתבעכיהמתעדהעמותותרשםאישורהינו7נספח
בישראלייהשפיטהאיכותלמען'"התנועההעמותהשלוהמנהל

שםלוריהבלוגריתעםהיתרביןמנהלהואאותה580709574שמספרה:

בישראל.השפטיהלמערכתהידועהטוב
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פלהשו
.ם

טופס1
₪)תקנח

אנוה1

(אוסמתי

חשמות

כישר(\-ש92(ריוו[01אישוץ\,וֹ

- ג

-
`מען(אינודוארתאמספר)בישואלהעמותהמען.2

-הומרומו.-ות..-מפפ--אחיפנ 2533989|9| תאזראא620הבפא
העמותהכמעןוסמששמעגלכךהסכמתואתלצרףנאהמייסדים,ביןאינוהנמעןאםלב:שימו

69)!!”68&82:«:.רודכס"(יש(:)אםאלקטרונידוארכתובת
)סמתיא([]כןש'טלחוקו60בסעיףכאמורקייימתכאגודהרשומוסהייתסאורשומיםאתםהאם.3
תאגידסוגבמחוותאנידמסימתאריךכן,אס

שם
|

םמלההמש-בהללהההלהההל
העיקריות:העמותהמטויות=.4

מצורף(.למסמךאואָעזתה”סתסזװתם\ד\חאחידבבסשחוםצקסז,אזועלװדװזפביה
[5/2[!85&וֹפ&יסיי/נפכ;ו.תז7כוה--רקא`[ה'2!

שץק,ישר6ו]6יוצשהל(םרושוה-'לסור י.2

*158001יר|שלים34071ת"ד2446722ושלים,1בנץהבירהמגדלי,39ירמיחורחוב
:

.''.כוח<<-וחדטום\20510הפה3שלוחה1-200-20-60-44טלפוף 9..כניםס.)בקומתבלֶבדמסמכיםהפקדתג'שם;1230-0820ה'ד,ב/א/ימיםקהלקבלתשעות
בלהטרוניהאשםסטי"וֹװ\;';װ;י'י]:סאישור

14.00.0יוסססיוו)01(0ח050-77707341טל6745615ת"א17אשרמןממססם81



'*'ישראלמדיגתט
0המשפטיםמשרדו4
7ס:ס"התאגידיםרשותו 2רטותתעמותותרשם

ההאגידים: המתאים"(אתב-א.)סמן/יהעמותהתקנון.5
קיימת:לאגודהחדשה:לעמותה

האגודהשלהקייםהתקנוןאתמאשרים[]לעמותהמוצעתקנוןמצורף[
תיקוניםבתוספתהקייםהתקנוןאתמאשרים[] לתיסהראשוגהבתוספת]המופיעח[תקנוןטצ\ד%מאמצים

המצוגהתקטוואתומאמציםהאגודהתקנוןאתפבטליםנש;?;סו\:נקגװחםטיעכמהשװװם\:ססרטסאתמתקנים
םפםסלוסאתתקװן\ט\\־דח\םאםציסוּטזהתסװו\זפט־י

תטלצרףמחצקסװחםסקעשטתה.ספעסאסאופותזקגװוטצחססםסיס”ם.ומקבליםהאנוזדהתקנוןאתמבטלים[.1.

,0[(יתשלום6
מיום,₪עלסךמסיהדוארבנקשלקבלהמצורפת

ו-איצטואהאאהוססקבקיכצוף)ושישומותרושואגרתעבור

הושהקההחוההמהגר סװמט־װסס־װםוֹתװשעװקבלחשתשססמחסספגעותעקמזאר,שװיסװװמסע,
לחוק(.לוא(סעיף)לפי\תצהיר. :הח"ימאנו

תןי:וז;ו:צראװהקװפװעלמתװכסחתאסיפהונלעיתשלמטחזעלרישוםישמש&;ח:פװם)לעמוהמייסדים[ל
-ש0||משפהה/שם

| ]אשן]י||מתשסה1 ₪ש₪|₪₪₪₪י₪`י\[75 השסל=אהאןל"-לושפיאבהשם

1
--1לשמ-. י?װ%&װטסשזציװחװהמװמ\שוֹףלװססזחחששסשוסוסהט%װטוֹכ;;\צװשתעודתכתדװעװסטװתװמװתוסשוּמ,װװס־סוּסט:שװךתלװדתװװתשזג*וּפסװ\װוח

)שההתרנולאחר

מ;טטװפמ”שסװמװמממוֹחטםוֹיס”װװתקפװמוּפטממפ,װמטװפי
בטופסהמופיעיםלפרטיםבהתאםכעמותהקיימתאגודהלרשוםםעמותהמושװ%/לייסרנכונותינועל-=

1

ן,4;װבװפװממתוּחמגמםװאמגעװש
וֹש&ש3שיטוחח.1-200-20-60-44טלפון: 5270טסװן.|בסוםבלבדמסממםהמקדתג'יום;1230-0630ה'ד/ב/א/ימיםקהכקבלתשעות

אלקטרונית;'הת:?;\;ג:םשמסטן:יאישור
המבויהלתק(או)מקורמסמךשלהעתקמהויה

התאנידיםברשותהתאגידבתיקהחתימהביום]
.
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-

התאגידיםרשות\1
וופהזפופחסווהזסקוססעתסחוטת\"ס0

2101201
עמותהשלכלליתאסיפההחלטותעלדיווחטופס

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

מבקרגוףג'קורת/ועדתחברי

טובשםלורי.1

הההזה(..מספרישראליאזרח\=זיהוי:סג
כתובתפרטי

קומה!דרהוכניסה:126בית:כצלסוןרחוב:גבעתייםעיר:
אצל:5327812מיקוד:
השאפקס:השאכס>\השאאאששששכלפן.
אתר:כתובת
דא"ל:

15/10/2020המימי:.תוקףתחילתתאריך

חתימהמורשה\|לדוותמוסמך||

סטרולוביץחיים.2
־זיהף:מספרישראליאזרח\זיהוי:סוג

כתובתפרטי

קומה:דירה:כניסה!2בית:גלבוערחוב:מנשהאלפי\עיר:
אצלי4485100מיקוד:
השאאאאאאאשכהא|ככס=.\השםכלכ,
אתר:כהובוב
דא"ל:

15/10/2020המיטי:תוקףתהילתתאריך

חתימהמורשה|||לדווחמוסמך||

11.00.1(־1*1008וֹ©0[מו050-7770734ֹטל6745615ת"אאשרמן71מתמססתאז



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
ישטבמדינתבתחומירקשיחולכךצאייפשלטריטוריאליוצמצום

המלאהאישוםכתבכוללבתיק,החומרכלאתולהעתיקלעייןלמבקשלאפשרמתבקשהנכבדהמשפטבית
כללרבותישראל,למדינתשמחוץהישראליםבקהילותפרסוםלצורךהמתלונניםשלהמלאיסשמותיהםעם

תביעחהכנתלצורךוזאתי"נעלבוייהןכיהעידופושעותופרקליטותסוציאליותפושעותבהםהפרוטוקולים
נגדמגדריאפרטהיידהאנושות,נגדפשעיםבגיןזהבתיקהמתלונניםכלשללדיןלהעמדהבינלאומיבפורום

בינלאומיות,אדםזכויותוהפרתגברים

הבקשה:נימוקיואלו
המבקשישראל.מדינתשלהמושחתותלפועלההוצאהומערכתהשפיטהמערכתקורבןהואהמבקש.1

הבושעותלפועלההוצאהורשמותישראלמדינתשופטישלהטרףמציפורניונפשוגופועצמו,אתהציל
בקליפורניה.מתגוררהואוכעתישראל,מדינתשל

;קרנבלעדנההעטושמותישראל,הוריםקרנבל,עדנההאינטרנטאתרשלהנאההבעליםהואהמבקש2
.היאשגםוורדפרספלטפורמתגביעלהתארחואוהמתארחיםנלוויםנוספיםואתריםסתיוואילנה

נאו-`['האתריםאתבלעדיבאופןוניהלהפעילוגםומנהלמפעילהמבקשבקליפורניה.הממוקמתפלטפורמה
!-ץוו)הללו,

.המתלוננותעדויותשלופרוטוקוליםהאישוםכתבלרבותזהמשפטביתבתיקייפורמליייעיוןמבוקש.3

;חיכותמושתזרההזקוהקהחיימוצרן

1

11.00.1(־1008ז1`0©1מ050-77707341טל6745615ת"אאשרמן71תמססתא1



הפרסוםאשרפרסומיםזהבתיקמהנאשמיםלחלקובזדוןבשקרמייחסתשהפרקליטותמכיוןא.
עללחומריםזקוקהחיימומתמיד,מאזהחיימשלותפעולוניהולואחריותו,בבעלותו,הואשלהם

כתבנשואהפרקליטותבעיניחןמוצאיםשלאהפרסומיםלכלהשוואתיתטבלהלערוךמנת

מדובראותם.פרסםמילדעתשאיןפרסומיםלביןידו,עלופורסמולחיימשייכיםאשרהאישום
זח.בתיקמהנאשמיםלמימזכהראיהלשמשיהיהבכוחהאשרבטבלה

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

אתכספיתלכמתמנתעלנדרשבתיקהעיוןבישראל,והפרקליטותהשפיטהבמוסדותשחיתויות

הורדואשרשבבעלותייוצריםבזכויותהמוגנותליצירותהפרקליטותשגרמההנזקיםשווי
בזדון.מהרשת

המתגוררתלשעברישראלאזרחיתושבישלקבוצהעומדתהחייממאחורינדרשהעיוןכן,כמוג.
עלהתרמותמסעמתקייםאלהבימיםבישראל.השפיטהמערכתשלקורבנותוכולםבארה'יב

האנושותנגדפשעיםבגיןבינלאומיותבערכאותזהבתיקהמתלונניםכלאתלדיןלהעמידמנת

הנאצים.אתמביישיםהיולאאשר

בתיקשגיאבניהשופטשהוציאהפרסוםאיסורצוויכיהבתרההואזובבקשההמבוקשהשניהסעך.4
טריטוריאליתהצוויםשלוהתחולהישראל,מדינתבגבולותורקאךתקףהמתלונניםשלשמםעלזה

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)והיוביחדהשתתפוארניהעוזסיניוסוזישגיא

שגיאחשופטאתלפסולהייתהאמורהזועובדהבעצמו.שגיאבנילשופטאנאלילמשגלישבנח

אותה.שסרסרארניהרפיהשופטבעלהושלארניה,עוזסיניעו'ידשלשמהעלצאייפמלהוציא

רקהללוהמסעיריםלמידעיםלהיחשףיוכללאבישראלגרשלאהישראלישהציבורסיבהשוםאיןל.
הפרקליטותתרצהאםהטריטוריאלית.תחולתואתלהגבילמבליצאייפהוציאשגיאשהשופטבגלל

לצפיההאתראתלחסוםמגוגללבקשהאופציהלהפתוחהישראל,מתושביהמידעאתלמנוע
ישראליות.ץ!מכתובות

בקרבהפרסוםלאפשרמנתעלהצאייפשלטריטוריאליוצמצוםבתיקעיוןמבוקשכןעלאשר.0
ואירופח.קנדהארה"יבתושביישראלים

%
קליחורויהקפאח,יהווחן

/.4-'
+קדר

י,צ5
3
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י"התנועהבשםאחר,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
אתיודעיםלאשבמשטרהבמחירהמרבהלכלדעתחוותיימוכר'יהואוכעתמהמשטרה

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.עיריתהשיחיפה,השלוםואח',צביבןירון

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

הממצאיסאתשתלבווגלושדרודוהוכיחוהמחשבבזיכרוןנשמרוהחיפושמילותשתילת

1
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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

שלהמחשביםמומחהשלהעבודהרפיעלנסבחעוררתהלינחעליןנוסףנושאד.
המופחה;ידיעלגעשהבדיוקמהלהביןקשהלטעגתהבאשרבהגלו,ררורהמשטרה,

חיפושרו"חותהכולליםמסמכיםמספרהוגשוכיבקצרה,אומרזהלעניין

צורפורבנוסף,ידן.עלשנעשןחפעולותאתהמומחהמפרטבהםמחשב,בחומרובדיקה

אכושולאואודה65486ה6,תוכנתבאמצעותבמחשבשנעשהחיפושלגביעבודהדפי

להיחקראמורהמשטרתיהמומחהפקום,נמכלחסינית.כשפהבעיגיינדמןאלהדפיםכי
שלדרעתחוותלהציגההגנהובכוונתשערך,הרו"חותלגביהקרובהההוכחותבישיבת
מטעכה,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

]1.00.0וסססי₪ו)0וס1ח050-77707341טל6745615ת"א17אשרמןמתפסס0םא1



כנדרשכוחיפויהינו6נספח
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7?ןעורךכוחלפניי
ועניין.דברכלכחל,באלהיותמטעמה,אחרדיןעורךכלו/אורופאשניד'ירעוה"ידאתבזּהממנהפלוניתהח"מאנו

בקשרהְבְלָמקצתןאוכולןהבאות,הפעולותבכלובמקומיבשמיולפעוללעשותרשאיםכחיבאיוהיוהניילהמלנובכלליותלפגועמבלי
כדלקמן:ממנוהפובעולכלהנייללענוין

שכננד,וגרעור,לעריגר,לרשותבקשההתנגדות,הגנה,כלו/אושכננד,תביעהפלילית,קובלנהלרבותתביאָהכלולהגושעללחתום.3
אחרהכיךו/אוטענההודעה,בקשה,כלוכושלישי,צדהודעתארואי,סדו/אובינייםסצדו/אוזמנזסעדלכלבקשותנוסף,דיין

כאמור;הליךבללהפסיקו/אולבטללעכב,לתקן,ובןהגייל,לאניןהקשזרו,אוהנובוג

תקנותלפיפעילהכלולעשותהליךבכללנקוטוכןאחרתואומקצועותדיגת,חיותכלולקבללבקשמומחים,למנותעדים,להומין.2
הנייל;הענייןללזמומומןשיחולדיןכלפזעליאולזמן,מזמןבתוקףשתהלזנהכפיהדין,סדר

גוףוכלבוררערר,ועדתוגראור(,ערכאהכל)כוללשהיאדרגהו/אוערכאהבכלדין,וביתמשפטביתכלבפניולינצגנובשמנולהופיוג.3
אחרים;אומוניציפאלייםממשלתיים,שהםבטימוסד,אורשותמשרד,תאניד,גוף,אדם,כלבפנווכןשיפוטימציןו/אושיפוטל

בפשרההכרוךויתורלכללהסמיםהובכללבחְנֶן,באשלדתושיקלללפיממנו,הנובוגאוהכייללעניקיהנוגוגוענייןדברבכללהתפשר\.+
המשפט;ביתלכותלימחוץוהןהמשפטבביתהןפשרה,הסכםכלעלולחתוםכאמור,

לפיעלההוצאהחוקיעַללפוולהוצאהיאוגביהשלפעולהכלולאשותהלוךבכללנקוטצוו/אוהחלטהדון,פסקכללפועללהוציא5
אחר;דיןכללפייאו

שיתקבלוכספיםכללהשקיעעוייד,ושבייטמשיפטהוצאותלרבותהנייל,לעניןבקשראחרסכוםכלו/אוהתביעהסכוםאתלנבות*6
שללניהולםלמוסרםואוהנייללגנייןבקשרשיתקבלושהואסומכלונכסיםרכושולנהללתפוסלקבל,וכןהנייל,ליננויןבקשר

הנייכ.לענייןהנוגעבכלושתרדריםקבלותלתתוכןאחרים,

הליךבאותוהנאשםבנזכחותשלאגםוזאתהליך,בכלבהםלהודותו/אוביהקשורהו/אוהכלולהוגובדהו/אואישוםבכללכפור7.
בהעדרו;יאו

מזמןלהעבירו/אוכמנןבאבשםבעניקילטפלאחרדיןאורךלמנותיאובתגןבאעםביחדהג'ילבענליןלטיפילאחרדיןעורךלצרף8
כאלו;הוגברהראומינויצירוף,בלולבטללאחריסםןהוגברהזכותכל)כוללמקצתו,אוכולוזה,כוחייפויאחרדיןלעורךלומן

הנ'"לןלענייןבקשרלפעולהדרוששיהיהככלמסמךכליגֶלולחתוםמעשהו/אופעולהכללאשותכללבדרך.9
מראשתוקףונותניםמאשריםמסכימים,ואנוהבלעדידעתושיקוללפיזּהכוחבייפויהאמורבמסגרתלפעולרשאיזהיהכתנןבא.0

זה;בוחלייפו?בקשרשלהם,מקוםממלאבלשלאוכחגן,באשלמעשהו/אופעולהלכלבדיעבדו/או

וכןבמשמצע,נקבהלשוןאף-וּכרבלשוןהאמורוכל;להיפךוכןבמשמע,יחידלשוןאף-רביםבלשוןוהכוחבייפולהאמזרכל.1
להיפך;

2022אונוסטבחודש01היוםהחתום,צלבאנוולראיה

-פלוניתחתימה:
-

;.כוונוחםן.1
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