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כתג הגנו?
מוגש בזאת כתב הגנה מטעם הנתבעים, אשר פרטיהם להמצאת כתבי בי-דין הם כמפורט מעלה.

א. התייחסות כללית לכתב התניעה:

א1. כללי:
1. ענייננו בתביעת לשון הרע שהוגשה ע"י התובעת (להלן; "התובעת" ו/או "העמותה" ו/או
"התנועה" ו/או "בני ברול"), בטענה כי הנאמר ע"י הנתבעים 1-6 (להלן: "הנתבעים")
במסגרת שידור תכנית "בוקר טוב ישראל'' בתחנת גלי צה"ל, לרבות פרסום כתבה אודות
השידור באתר האינטרנט של התחנה, מהווים, לכאורה, "פרסום לשון הרע" בהתאם לחוק

איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"} המזכים אותה בפיצויים.

א2. טענות לגו0ה של התביעה;
2. בכתב התביעה טוענת בנ< ברוך כי שני נושאים מתוך כלל הפרסום אשר בוצע ע"י הנתבעים,

עולה כדי עוולת לשון הרע בגינה היא זכאית לטענתה לפיצוי (דבר המוכחש);
א. בכירים בתנועת בני ברוך השתמשו בפעיליה כדי לפקוד אלפי חברי ליכוד חדשים.



ב. במסגרת תצהירים שהוגשו לבית משפט בתביעה אזרחית מועלות נגד התנועה טענות על

שטיפת מח, יחס בלתי הולם לנשים וניצול כספי של אנשים במצוקה. התנועה מוגדרת
בתצהירים ככת מסוכנת ונצלנית.

3. בראשית הדברים יאמר כי:

א. הפרסומים נשוא התביעה- העוסקים בהתנהלות בלתי תקינה של בני ברוך- הינס תוצאת

תחקיר עיתונאי מעמיק, ענייני ואחראי, שבוצע ע"י הנתבע 4, אשר נסמך בין היתר על
תצהירים וחוות דעת שהוגשו לבית המשפט וכן עדויות ומסמכים רבים שעמדו בפניו.

בשל היקפו הרב של התיעוד תנ''ל ונוכח השלב המקדמי, לא יובאו ראיות אלה במסגרת
כתב הגנה זה.

ב. בטרם פורסם התחקיר פנה הנתבע 4 לתובעת לקבל ממנה את תגובתה. תגובת התובעת
הועברה ככתב ובעל פה במסגרת פגישה שהתקיימה בין הנתבע 4 לבין נציגי התובעת ביום
11.1.17. העתק מהפניה שביצע הנתבע 4 לתובעת ומן התגובה של התובעת בכתב מצ"ב

ומסומן בהתאמה נספחים א' ו- ב'.

ג. ודוק, תגובת התובעת הובאה במסגרת הפרסומים נשוא התביעה.

4. זאת ועוד, נוכח החשיבות הציבורית של הנושאים המוזכרים בסעיף 2 לעיל, היתה התובעת
נושא לסיקור תקשורתי ביקורתי ו/או לשיח ביקורתי במרשתת (ברשתות החברתיות,
בבלוגים וכיוב') בצורה נרחבת עובר למועד הפרסומים נשוא התביעה ולאחריו.
די בביצוע חיפוש פשוט של שם התובעת במרשתת כדי להיחשף לכתבות המסקרות פרשות
שונות שהתובעת הייתה ועודנה מעורבת בהן לאורך השנים ו/או טענות קשות שנקשרו לשמה,

דבר המדבר בעד עצמו.

על מנת לסבר את האוזן, יובא מקצת מן הסיקור הנ"ל עובר לפרסומים נשוא התביעה, להלן =

• בכתבה שפורסמה בשנת 2013 בעיתון ידיעות אחרונות תחת הכותרת "סוד הרשימה
הפוליטית" צוין בכותרת המשנה: "מה עומד מאחורי "ביחד" רשימה חדשה בפתח תקווה
שמתמודדת בבחירות לרשויות המקומיות שיערכו בחודש הבא? אף שאינם מציינים
בפרסומיהם, מתברר כי למרבית חבריה יש קשר ל"בני ברון", עמותה קבליסטית
שבשניט האחרונות עלו גגדה טענות שונות". ובהמשך הכתבה צוין: "בשנים האחרונות
עלו טענות שונות נגד עמותת "בני ברוך" ואופי פעילותה. בתביעת פיצויים שהגישו ב-
2011 בני זוג שהשתייכו בעבר לעמותה נטען שמדובר ב'יארגון אלים, כוחני וסחטו בעל
... אהרון אפלבאום מכוכב יאיר מתמודד עתה עם תביעת סממנים וקודי התנהגות של כת"
לשון הרע שהגישה נגדו העמותה, לאחר שטענה כי אפלבאומ פרסם נגדה השמצות
חסרות יסוד של אמת. הוא טוען מנגד כי "חזה מקרוב כ<צד העמיתה פועלת באמצעים
מתוחכמים כדי להשתלט בהדרגה על תודעתם, השקפת עולמם, כספם וחייהם של

הנשבימ ברשתה".
העתק מן הפרסום מצ"ב ומסומן נספח גי.

• בשנת 2014 פורסם כבלוג הקרוי "פלוג- הבלוג הפוליטי של טל שניידר" כתבה שכותרתה-
"אתה לא חותם לליכוד. אתה חותם בשבילי. נרצה או לא נרצה הליכוד הוא מפלגת
השלטון". הכותבת, טל שניידר, היא עיתונאית ובלוגרית פוליטית אשר שימשה בעברה
כעו"ד בתחום לשון הרע. בכתבה, מתייחסת העיתונאית לתסריט שיחת טלפון יזומה בין



טלפן מטעם תנועת הקבלה למתפקדי ליכוד פוטנציאליים, המשמש הלכה למעשה כ''נייר

הדרכה שעל פיו צריכים הטלפנים להציג את היעדים של גיוס מתפקדים לליכוד".
התסריט צורף לכתבה ומתן להתרשם ממנו באופן בלתי אמצעי.

העתק מן הפרסום מצ"ב ומסומן נספח ד'.

• ביום 4.3.16 פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות כתבה שכותרתה "סודות הקבלה לעס".
בכותרת המשנית צוין: "דווקא תביעת דיבה שהגיש ארגון "בני ברוך" (או 'יקבלה לעם")
נגד אדם שטעו כי מדובר בכת, התגלגלה לחשיפה שהקבוצה הקבליסטית הפופולארית
משתדלת להימנע ממנה. לפי סדרת תצהירים שהוגשו לבית המשפט, מפרישים החברים
עשירית ממשכורתם לארגון, מבצעים תורנויות ממושכות, מכוונים להתחתן בתוך
הקבוצה, סופגים צעקות והשפלות ומתייחסים אל האיש העומד בראשה, הרב מיכאל
לייטמן, כאל גורו כל יכול. מנגד הגישה העמותה עשרות תצהירים התוקפים את
הפורשים ושמהם עולה תמונה שונה לגמרי: הטענות כולן הינן בדיות בעלמא".
בכתבה ניתנה התייחסות לטענה נוספת שהועלתה בתצהיר שהוגש לבית משפט, בדבר
הקשר של בני בתך למפלגת הליכוד- לפיה, התנועה הפעילה לחץ על מי שהס רואים
כתומכים פוטנציאליים שלהם על מנת להניע אותם להתפקד לליכוד. להוכחת הקשר

פורסמה בכתבה תמונה של שרים בליכוד אשר השתתפו באירוע של התנועה.
העתק מן הפרסום מצ"ב ומסומן נספח ה'.

5. בנסיבות התיק דנן, קריאת הפרסומים נשוא התביעה בכללותם מלמדת כי הם מהווים פרסום
מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק. לחילופין עומדת לנתבעים הגנת תוס הלב, כאמור בסעיף 15
לחוק, ובפרט בס"ק (2), (4), (5א), ו- (6) לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14

לחוק. לחילופי חילופין, עומדות להם ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1)-(3) לחוק.

ב. התייחסות לסעיפי כתב התביעה:
6. מוכחש הנטען בסעיפים 1-5 לכתב התביעה. מוכחשת זכותה של התובעת לטעון טענות

עובדתיות חלופיות ו/או לטעון טענותיה לשיעורין.

7. הנטען בסעיף 6 לכתב התביעה אינו מוכחש. הנתבעים טוענים כי נוכח העובדה שהתובעת
הינה עמותה רשומה המעידה על עצמה בכתב התביעה כי היא ידועה ומוכרת בארץ ובעולם,
ברי כי קיימת חשיבות ציבורית בניהול שיח תקשורתי ביקורתי בעניינה מקוס שבו קייס מידע

המקים ספק בדבר התנהלותה התקינה.

8. א. מוכחש הנטען בסעיפים 8-17 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה טוענים
הנתבעים כדלקמן.

ב. הנתבעים מפנים את תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד לטענות התובעת בסעיפים 16 ו-
17 לכתב התביעה, בדבר הקשר של בני ברוך לפוליטיקה בכלל ולמפלגת הליכוד בפרט.
בהקשר זה יצוין כי בסיקור הנתבעים העומד בבסיס התביעה והמצביע על הקשר שלה
למפלגת הליכוד, טענה התובעת קשר זה וטענה בתגובה (אשר הובאה כלשונה בפרסומים

נשוא התביעה) כי בני ברוך הינה גוף א- פוליטי וא-מפלגתי.
הכיצד זה טוענת התובעת אפוא בכתב התביעה כי היא מתנהלת בשקיפות! לתובעת

הפתרונים!



ג. הנתבעים שומרים על זכותם להביא ראיות נוספות בנוגע לשמם והתנחלותם של התובעת

והעומדים בראשה, מכרז הוראת סעיף 11 לחוק.

9. הגטען בסעיף 18 לכתב התביעה אינו מוכחש.

10. הנטען בסעיף 19 לכתב התביעה אינו מוכחש.

11. מוכחש הנטען בסעיף 20 לכתב התביעה. הנתבע 3 אינו משמש עוד כעורך התוכנית "בוקר טוב
ישראל".

12. מוכחש הנטען בסעיף 21 לכתב התביעה. הנתבע 4 אינו משמש עוד ככתב בגלי צה"ל.

13. הנטען בסעיף 22 לכתב התביעה אינו מוכחש.

14. מוכחש הנטען בסעיף 23 לכתב התביעה. הנתבע 6 לא שימש במועדים הרלוונטיים לתביעה
כעורך אתר ראשי בגלי צה"ל, וכיום אינו משמש עוד כעורך בגלי צה"ל.

15. א. מוכחש הנטען בסעיפים 24-25 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוסיפים
הנתבעים וטוענים כדלקמן.

ב. הפרסומים נשוא התביעה- העוסקים בהתנהלות בלתי תקינה של בני ברוך- הינם תוצאת

תחקיר עיתונאי מעמיק, ענייני ואחראי שבוצע ע"י הנתבע 4, אשר נסמך בין היתר על
תצהירים וחוות דעת שהוגשו לבית המשפט וכן עדויות ומסמכים רבים שעמדו בפניו.

ג. דווקא התובעת היא שמנצלת את הבמה המשפטית למטרת פגיעה בחופש הביטוי וחופש

העיתונות והשתקת העיתונות מניהול שיח ציבורי חשוב ולגיטימי סביב התנהלותה
הבלתי תקינה. לפיכך מתבקש בית המשפט הנכבד לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו
ולהורות על סילוק התביעה על הסף לפי תקנה 101 (א)(3) לתקנות ו/או תקנה 100(1)

לתקנות בהיעדר עילה ו/או תקנה 100(2) בהיותה קנטרנית וסורדנית.
ד. הנתבעים חוזרים וטוענים כי הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו
בסעיף 13 לחוק. לחילופין עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק,
ובפרט בס"ק (2), (4), (5א), ו- (6) לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק.

לחילופי חילופין, עומדות להם ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1)-(3) לחוק.

16. א. מוכחש הנטען בסעיפים 26-28 לכתב התביעה, למעט עצם העובדה שביום 23.1.17

פורסמה בתוכנית "בוקר טוב ישראל" כתבה, שהיא תוצאת תחקיר אחראי ומעמיק
שביצע הנתבע 4, תוך מילוי חובתו העיתונאית. מכלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוסיפים

הנתבעים וטוענים כדלקמן.
ב. על בית המשפט להתרשם מן הפרסום בכללותו באופן בלתי אמצעי, ויש לדחות את
ניסיונה של התובעת להציג פרטים מן הפרסום באופן חלקי ומגמתי ו/או ליתן לו פרשנות.
ג. הנתבעים טוענים כי תפקידה של עו"ד כרמל פומרנץ בפרשה הובהר היטב בפרסומים

נשוא התביעה.
ד. הנתבעים חוזרים וטוענים כי הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו
בסעיף 13 לחוק. לחילופין עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק,
ובפרט בס"ק (2), (4), (5א), ו- (6) לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק.

לחילופי חילופין, עומדות להם ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1)-(3) לחוק.



17. מוכחש הנטעו בסעיף 29 לכתב התביעה, ככל שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 3

לעיל.

18. מוכחש הנטען בסעיף 30 לכתב התביעה למעט עצם העובדה כי נעשתה פנייה במייל של משרד

יח"צ מטעם התובעת אליו צורף מכתב של בי'כ התובעת הממוען למשרד היח"צ, שהוגדר

כ"לא לציטוט או לייחוס- חסוי לקראת הליך משפטי- לא ניתן להצגה בפני טריבונל שיפוטי
כלשהו". ודוק, תוכנו של המכתב הנ"ל מוכחש מכל וכל.

19. א. מוכחש הנטען בסעיף 31 לכתב התביעה, למעט עצם העובדה שביום 26.1.17 פורסמה

בתוכנית "בוקר טוב ישראל" כתבת המשך לכתבה שפורסמה ביום 23.1.17, שהיא כאמור
תוצאת תחקיר אחראי ומעמיק שביצע הנתבע 4. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוסיפים

הנתבעים וטוענים כדלקמן.

ב, על בית המשפט להתרשם מן הפרסום בכללותו באופן בלתי אמצעי, ויש לדחות את

ניסיונה של התובעת ליתן פרשנותה לפרסום.
ג. הנתבעים חוזרים וטוענים כי הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסוס מותר כהגדרתו

בסעיף 13 לחוק. לחילופין עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק,

ובפרט בס'יק (2), (4), (5א), ו- (6) לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק.
לחילופי חילופין, עומדות להס ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1}-(3) לחוק.

20. מוכחש הנטען בסעיף 32 לכתב התביעה, למעט דבר חילופי המכתבים בין ב"כ התובעת לבין
יועמ"ש הנתבעת 1. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוסיפים הנתבעים וטוענים כי תוכנו של

המכתב אשר נשלח מאת ב"כ התובעת (סומן נספח 4 לכתב התביעה) מוכחש מכל וכל, מן
הטעמים שפורטו בכתב ההגנה לעיל ולהלן�.

21. א. מוכחש הנטען בסעיפים 33-36 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוסיפים

הנתבעים וטוענים כדלקמן:

ב. הפרסומים נשוא התביעה- העוסקים בהתנהלות בלתי תקינה של בני ברוך- הינם תוצאת
תחקיר עיתונאי מעמיק, ענייני ואחראי שבוצע ע"י הנתבע 4, שמילא אחר חובתו
העיתונאית, אשר נסמך בין היתר על תצהירים וחוות דעת שהוגשו לבית המשפט וכן

עדויות ומסמכים רבים שעמדו בפניו.

ג. בטרם פורסם התחקיר פנה הנתבע 4 לתובעת לקבל ממנה את תגובתה. תגובת התובעת

הועברה בכתב ובעל פה במסגרת פגישה שהתקיימה בין הנתבע 4 לבין נציגי התובעת ביום
11.1.17. תגובת התובעת הובאה במסגרת התחקיר שפורסם.

ד. הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק. לחילופין
עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק, ובפרט בס"ק (2), (4), (5א), ו- (6)
לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק. לחילופי חילופין, עומדות להם

ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1)-(3) לחוק.

22. א. מוכחש הנטען בסעיפים 37-40 לכתב התביעה, למעט עצם פרסוס הכתבות נשוא התביעה.
ב. הנתבעים טוענים כי על בית המשפט להתרשם מן הפרסום בכללותו באופן בלתי אמצעי,
ויש לדחות את ניסיונה של התובעת להציג פרטים מן הפרסום באופן חלקי ומגמתי ו/או

ליתן לו פרשנות.



ג. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו

בסעיף 13 לחוק. לחילופין עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק,
ובפרט בס"ק (2}, (4), (5א), ו- (6) לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק.

לחילופי חילופין, עומדות להם ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1)-(3) לחוק.

23. א. מוכחש הנטען בסעיפים 41-44 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוספים
הנתבעים וטוענים כדלקמן.

ב. הפרסומים נשוא התביעה� העוסקים בהתנהלות בלתי תקינה של בני ברוך- הינם תוצאת
תחקיר עיתונאי, ענייני, מעמיק ואחראי שבוצע ע"י הנתבע 4 שמילא אחר חובתו
העיתונאית, אשר נסמך בין היתר על תצהירים וחוות דעת שהוגשו לבית המשפט וכן

עדויות ומסמכים רבים שעמדו בפניו.

ג. בניגוד לאופן בו מבקשת התובעת להציג עצמה, התמונה העולה מן המידע והתיעוד
המצויים בידי הנתבעים שונה ואינה מחמיאה כלל לבני ברוך, וזו בלשון המעטה.

ד. באשר לטענתה של התובעת כי היא אינה עמותה פוליטית וכי עלולה להיגרם לה פגיעה
קשה מ"תיוגה'י ככזו, חוזרים הנתבעים ומפנים את תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד
לטענות התובעת בסעיפים 16 ו- 17 לכתב התביעה, אשר מתהדרת בקשר של בני ברוך

לפוליטיקה בכלל ולמפלגת הליכוד בפרט.

ה. ראוי להדגיש כי נוכח החשיבות הציבורית של טענות כה קשות הנשמעות נגד עמותה
רשומה ידועה ומוכרת (כך לטענת התובעת), היתה התובעת נושא לסיקור תקשורתי
ביקורתי ו/או לשיח ביקורתי במרשתת (ברשתות החברתיות, בבלונים וכיוב'} בצורה

נרחבת עובר למועד הפרסומים נשוא התביעה. בפרסומים נשוא התביעה אין חידוש.
ו. הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק. לחילופין
עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק, ובפרס בס"ק (2), (4), (5א), ו- (6)
לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק. לחילופי חילופין, עומדות להם

ההקלות בסעיף 19 ס"ק (£1-(3) לחוק.
24. א. מוכחש הנטען בסעיפים 45-48 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוסיפים

הנתבעים וטוענים כדלקמן;
ד. הפרסומים נשוא התביעה- העוסקים בהתנהלות בלתי תקעה של בני ברוך- הינם תוצאת
תחקיר עיתונאי מעמיק, ענייני ואחראי שבוצע ע"י הנתבע 4, שמילא אחר חובתו
העיתונאית, אשר נסמך בין היתר על תצהירים וחוות דעת שהוגשו לבית המשפט וכן

עדויות ומסמכים רבים שעמדו בפניו.

ה. בטרם פורסם התחקיר פנה הנתבע 4 לתובעת לקבל ממנה את תגובתה. תגובת התובעת
הועברה בכתב ובעל פה במסגרת פגישה שהתקיימה בין הנתבע 4 לבין נציגי התובעת ביום

11.1.17. תגובת התובעת הובאה במסגרת התחקיר שפורסם.
ד. הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק. לחילופין
עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק, ובפרט בס"ק (2), (4), (5א), ו- (6)
לחוק, וכן הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק. לחילופי חילופין, עומדות להם

ההקלות בסעיף 19 ס"ק (1)-(3) לחוק.



25. א. מוכחש הנטען בסעיפים 49-57 לכתב התביעה. הנתבעים חוזרים על האמור בסעיפים 2-5

לעיל ומוסיפים וטוענים כדלקמן.

ב. מוכחשת זכותה של התובעת להגיש תביעתה לשיעורין ו/או לפיצול סעדים.

ג. מוכחשת זכותה של התובעת לתיקון כתב התביעה.

ד. מוכחשת טענת התובעת כי הנתבעים התעשרו שלא במשפט כתוצאה מהפרסומים נשוא

התביעה. הנתבעים טוענים כי אין יסוד לטענת התובעת כי הוא זכאית לפיצוי בהקשר זה.

ה. מוכחשת זכותה של התובעת לפיצויים עונשיים ו/או פיצויים מוגברים ו/או פיצויים

לדוגמא.

ו. בהתייחס לסעיף 56 בכתב התביעה טוענים הנתבעים כי התובע לא הבהיר, ככל הנראה

שלא בכדי, אם הסכום של 210,000 ¤ הוא סך כל תביעתו או שמא מעבר לסכום זה

מבקש הוא פיצוי לחייב את התובעת בתשלום פיצויים עונשיים ו/או פיצויים מוגברים
ו/או פיצויים לדוגמא. התובע נדרש להבהיר מהו סכום התביעה כולה ולשלם את אגרת

בית המשפט בהתאם לסכום זה.

26. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה דלעיל, מוסיפים הנתבעים וטוענים במצטבר או לחילופין

כדלקמן:

א. בהתנהלות הנתבעים לא דבק כל פגם ולא קמה כל עילת תביעה נגדה, לרבות מכח חוק

איסור לשון הרע.

ב. הפרסומים נשוא התביעה מהווים פרסום מותר כהגדרתו בסעיף 13 לחוק, ובפרט בס"ק
.(11) ,(10) ,(7) ,(5)

ג. כן עומדת לנתבעים הגנת אמת הפרסום, כאמור בסעיף 14 לחוק שכן הפרסומים היו אמת

והיה בהם עניין ציבורי, ואף אם נפל בהם אי דיוק כלשהו הרי שמדובר בפרט לוואי שאץ
בו פגיעה של ממש.

ד. לחילופין עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, כאמור בסעיף 15 לחוק, ובפרט בס"ק (2), (4),
(5א), ו- (6) לחוק.

ה. לחילופי חילופין, עומדות לנתבעים ההקלות בסעיף 19 ס''ק (1)-(3).

ו. לתובעת לא נגרם נזק כתוצאה מהפרסומים נשוא התביעה. לחילופין, אין כל קשר סיבתי
בין הפרסומים נשוא התביעה לבין נזקי התובעת (המוכחשים כשלעצמם)

ז. התנהגות התובעת ו/או הפועלים מטעמה, הם שהובילו לפרסומים נשוא התביעה, ואין

לה להלין אלא על עצמה.

ח. הסכום הנתבע הינו מוגזם ומשולל כל יסוד, והנזקים הנטענים והמוכחשים הנם
מופרכים ומופרזיס, וחסרי כל אחיזה בדין או בעובדות המקרה.

ט. על התובעת רובץ הנטל להוכיח נזקיה הנטענים והמוכחשיס.

ג- כללי:
27. כל הטענות המשפטיות בכתב הגנה זה הינן משלימות זו את זו או חלופיות זו לזו, הכל לפי

הדבק הדברים והעניין.



28. כל הטענות העובדתיות בכתב הגנה זה נטענות בהשלמה ו/או במצטבר, הכל בהתאם להדבק

הדברים והקשרם. עובדות חלופיות נטענות במידה שהעובדות כהווייתן טרם לובנו ואינן
ידועות לנתבעים בעת כתיבת כתב הגנה זה.

29. כל טענה ו/או עובדה בכתב התביעה שהנתבעים לא הודו בת במפורש, הריהי מוכחשת בזה.

30. אין הנתבעים נוטלים על עצמם את עול הראיה ו/או נטל ההוכחה, במקום שעול ו/או נטל זה
אינם מוטלים עליהם מפורשות על-פי הדין.

31. הנתבעים שומרים על זכותם לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק פרט או פרטים כלשהם מכתב
ההגנה, אס יתקבל מידע נוסף רלוונטי לאירוע נשוא תביעה, שאינו ידוע להם בשלב זה

32. ההדגשות בציטוטים אינן במקור אלא אם נאמר אחרת.

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על דחיית התביעה ולחייב
את התובעת בהוצאות הנתבעים, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כדין, והכל בתוספת הפרשי

הצמדה וריבית חוקית ממועד מתן פסק-הדין ועד למועד התשלנםהמלא בפועל.

ד^ שלו^עו"
אילת"

סגן בכיר א לפרקליט מחוז ת"א אזרחי
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:ה שלום רי.

מצ"ב מפפר שאלוה לתנועת "כנ� כריך - ~,ב~7. לעם" בנוגע למעורבות פוליטית ויחס לחברי הבועה, כעקבות מידע ועדויות שהגיע אלינו:

1. מעדויות שהגיעו י^ידיני הופעל לחץ על חכר� התנועה לפקוד כמה ש�והר אנשים לליכוד מתוך מעגל חבריהם. הבהירו לחברים שמדובר בפעולה חשוכה ומרכזית
מאד כחלק ממטרות התניעה וכ� "כניפה לפוליטיקה ה�א ה�"שום המעשי של האידיאולוגיה של כני ברוך". מה התייחסותכם לכך?

ל. האם נכנן שחברי "כני ברוך" התבקשו לפקוד כל אהד מ-נימום עשרה אנשים מהחוג ההברהי הקרוב להם לליכוד? האפ הביעו מ- מהחברים/ מאמינים הסתייגות
והאם מי מה3 הביעו בפניכם אר, מבוכתם ל�ג�&ית זאה?

3, האם נכון שעל החברים היה לש0וי� כסיד אח הקשר כ�ץ ההליך ההתפקדות ל"כני כרוך"?

השפעה על עמדות מפתח במדינה" באמצעות הפוליטיקה? 4. האם נכונה הטענה של חכר� "כנ� ברוך - קבלעה לעם" לשעבר שמטרה ההתפקדות היהה "

5. האם התסריטים המדו�ק�ם שחולקו להבי� "כנ� כרוך - קילה לעם" אשר מפרטים באופן מדייק מה לומר למתפקדים בכל מקרה ומקרה אינם בגדר הטעיה לגבי
מטרות ההתפקדות? מדוע תסר�טיפ אלה לא כיללים את אי;כור "בני כרוך - קבלה לעם"?

6. גם בההלץ- של ג�וה אנשים להנוער, "כ�הד" לא ניכר בהקר�טיפ גילוי נאות לגב� הקטר ל"בני ברוך - קבלה לעם". מרוע כעצם?
7. מדוע כתסריט כאשר מתבקש הגורם "יפיק� אנשים כשטח ל"ביחד" יאהר כך לליכוד להתכחש למעורבותו הישירה לקבלה בכלל ול"קבלה בעם" כפרט?

על מפלגה מרכזיה כדי לקדם את מטרור. "י:� כריך" באמצעיה מסדרונות השלטון? למה התכוונו אנשי "בני ברוך - קבלה לעם" באמירוה כמו "שיהיה לנו כוח1. למה התכוונו חכר� "בני כרוך - קבלה יעם" כאשר ד�כרי בתכתובות רשמיות על "הצורך לשנות דברים במדינה דרך התפקדות לליכוד"? האם מדובר בהשתלטות
במסדרונות השלטון"?

9. האפ נכון שקיבלו חברי "כנ� כריך - זב~-7 לעם" הו��אה ברורה לא להצהיר על קשר להניעה. ובמקום זאת להשתמש בקודים כמו "הפצה" או "הפצה מקומית"?

נשלחו למי שדילג על מעשר (אפילו בגלל הקלה טכנית) הודעית "הוי" עם התרעות; כמו כן נטען כי תשלומי מעשר "ניכפו" גם על מ� שסבל מקשיים כלכליים כאותה10. עדויות שהגיעו לידינו מראי.��. על לחץ נפשי ככד סכ�כ תשלומי המעשריפ. כך, למשל. הויהר להכרי "כני ברוך" שהשלום המעשר אינו רשות אלא הוכה; כמו כן
הקופה. מה התייחסותכם לטענוה והאפ ת;י�פ מעשר הוא בגרר חובה א! ישוה כעיני� "בני ברוך" והנהלתה?

11, האם הופעל להץ ;ד חכר� ההנועה להשר,הף ככנפ�כ. השנתיים. על אף מוקירם הגביה?

י 1. האס ק�בלו חכר� התנועה קבלות'. השכינ�ות לאורך השבים על תרומותיהם?

13. האם, כפי שנטען. היתה אי�רה של מת�רנרר, מיניה בהל? מהמפגשים של "כני כרוך - קילה לעם". כולל אוירה "מטרידה"?

לעם"? קכלה כרוך - 14. האם. כפי שנטען. נאמר שלגבר כותר להפיק אה א�שתי במפגשים של "כנ�

-התניעה נהג� י�שפ�ל אנש�פ במפגשים. לכנותם "מפגר" או "מטומטם" בנוכחות אחרים? 15. האם. כפי שנטען. ראשי

1?
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'^אלות לתנועת "בני ברוך -קבלה לעם" - מגלי צהל :#4? -גוטא . ?

*לו השאלות שהפנינו לבני בתך. טרם הפגישה (וכמובן טרם הפרסומים). נדמה לי שהיה לכן אכל שולח שוב ליתר בטחון.

ו) מתוך זהירות (על אף העדויות והמסמכים) ומשאלה 16 (בגלל שהממצאים אינם מוחלטים שימי לב שירדנו מנושאים רנים (5!-יל 
מספיק).

?01�̂'31 6̂0! 111£58£§6 
?1�0111: ̂ '061 !!011511610 <\0\;0.?10;111/\£1\-1£11\.£0\-1 -1>
03161 2017-01-01 10:43 0̂ 11+02:00
.מגלי צהל - "בני ברוך -קבל� לעם" שאלוה לתנועת :601|ל11ו3
70: 1151] ̂ {̂ 7311- 15113 .̂ 00.11
̂)י\0ת11> ליבוי ספקטור :00 ̂.י <1ו.1312.00

:ה שלום רב,

מצ"כ מספר שאלוה לתנועת "כנ� ברוך - ^ילה לעם" בנוגע למעורבות פוליט-ת ויחס לחבר� תנועה. בעקבות מידע ועדויות שהגיע אלינו:

מאר כהלק ממטרור, התניעה ו5� "כניסה -לפ ול�ט�קה היא הי�שוכ! המעשי- של האידיאולוגיה של בני ברוך". מה התייחסותכם לכך?1. מעדויות שהגיעו ��ידינו הופעל לה�ן על הכי� התנועה לפקוד כמה ש�ותר אנשים לליכוד מתוך מעגל חבריהם. הבהירו לחברים שמדובר בפעולת חשובה ומרכזיה

2. האם נכון שחברי "בנ� כרוך" ההכקשו לפ קוד כל אהד מינימום עשרה אנשים מהחוג החכרה� הקרוב להם לליכוד? האם הביעו מ� מהחברים/ מאמינים הסתייגות
והאם מי מהם הביעו בפניכם אה מבוכתם לעשיר, זאת?

3. האם נכון שעל ההבר�פ ה�ה לשמוי כסיד את הקשר ב�ן תהליך ההתכ-קרוה ל"כני ברוך"?

4. האם נכונה הטענה של חבר- "בנ� כרוך - ?בלעה לעם" לשעיר שמטרה ההתפקדות היתה "השפעה על עמדות מכתו! במדינה" באמצעות הפוליטיקה?

5. האם התפריטים המדויקים שהולקו לחב�� "בנ� כרוך - קבלה לעפ" אשר מפרטים כאופן מדייק מה לומר למתפקדים ככל מקרה ומקרה אינם בגרר הטעיה לגבי
מטרות ההתפקדות? מדוע תסריטי-:: אלה לא כוללים אה איזכור "בני כרוך - קבלה לעם"?

6. גם בתהליך על גיופ אנשים לתנועת "כ�הד" לא ניכר בתפריטים גילוי נאות לגב� הקשר ל"כני כרוך - קבלה לעם". מדוע בעצם?

7. מדוע כתסריט כאשר מתבקש הגורם ע!סיקר אנעןים כ-�טה ל"ביחר" יאהר כך לליכוד להתכחש למעורבותו הישירה לקבלה ככלל ול"קכלה כעם" כפרט?

על מפלגה מרמית בד� לקדם אה מטרור. "ב:- כריך" באמצעות מסדרונות השלטון? למה התכוונו אנשי "בני כרוך - קכלה לעם" באמירות כמו "שיהיה לנו כוח1. למה התכוונו הכר� "כני כריך - קכלה -עכ" באשר רלכרי בתכתובות רשמיות על "הצורך לשנות דברים במרינה דרך ההפקרות לליכוד"? האם מדובר כהשתלטות
במסדרונות השלטון"?

9. האם נכון שקיבלו חכרי "כני כריך - ?רלה לעם" הו��אה ברורה לא להצה�ר על קשר לתנועה, וכמקום זאת להשתמש בקורים כמו "הפצה" או "הפצה מקומית"?

נשלהו למי שרילג על מעשר (אכ�לו כגלל תקלה טכנית) הודעות "חוב" עם התרעות; כמו כן נטען כי תשלומי מעשר "ניככו" גם על מי שסכל מקשיים כלכליים יאותה10. עדויות שהגיעו לידינו מראות על לה�ן נפש� כבד סכ�כ השלום� המעשר�ם. כך. למשל. הובהר לחברי "בני ברוך" שתשלום המעשר אינו רשות אלא חובה; כמו כן
תקופה. מה התייחסותכם לטענות והאם הקיים מעשי הוא בגדר הוכה א� ישות כע�ניי "בני כרוך" והנהלתה?

11. האם הופעל להץ על חכר� התניעה לו7�:�ר,הף ככנס�כ השנה"ם. על אף מחירם הגבוה?

12. האם קיבלו הכר� התנועה קבלוה"- ה̂כונ�ות לאורך השנים על תרומותיהם?

13. האם. כפי שנטען. היתה אי�רה של מתירנות מ�נ�ת כתלי; םהמכגש�ה של "בני כרוך - קכלה לעם", כולל אוירה "מטרידה"?

14. האם. כפי טנטען. נאמר שלגבר מוהר להכית אה א-עןתי במפגשים של "בני כרוך - קבלה לעם"?

15. האם. כפי שנטען, ראשי התניעה נהגי -השפ�ל אנש�כ במפגשים. לכנותם "מפגר" או "מטומטם" כנוכחות אחרים?

1?
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/ ̂ אל: אבנר הופשטיין - ראש מחלקת תחקירים, גלי צה''ל *

**"
3המשד לפ3ילתד, 3?צ^פו5 ו5גי3ת עמיתו? במ 3תד ?ך5לוז לעט:

עמותת "בני ברוך-קבלה לעם" היא עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה בשנת 1995. העמותה
עוסקת בלימוד והפצת חכמת הקבלה ובמימוש הערך "ואהבת לרעך כמוך'' בקרב בני האדם

בישראל ובעולם. נשמח לקבל את הצעתך ולתאם פגישה לצורך הצגת פעילות העמותה ואנשיה.

במסגרות הלימוד השונות של העמותה למדו במהלך השנים מאות אלפי תלמידים בישראל
ובעולם. גם כיוס לומדים אלפים רבים את חכמת הקבלה, ומספרם הכולל מוערך בקרוב לשני

מיליון תלמידים. העמותה איננה עוסקת בפוליטיקה במדינת ישראל או בכל מדינה אחרת, וכל
ניסיון לטעון אחרת הוא שקר גס ודיבה לשמה.

עמותת "בני ברוך-קבלה לעם" הינה גוף א-פוליטי, על מפלגתי, ולומדים במסגרות הלימוד שלו בני
כל הדתות השונות כישראל ובעולם, ובוודאי אנשים האוחזים כהשקפות עולם שונות ומגוונות.

כן, אין לעמותה רצון, מידע, או כל עיסוק בהשקפותיו הפוליטיות של האדם באשר הוא, יתרעל
לעמותה אין כל מידע אודות תלמידיה, מלבד פרטיס אישיים של אותם תלמידים היוצרים איתה

קשר. באופן טבעי יתכן שבתוך קבוצה הכוללת עשרות אלפי תלמידים, ייתכן שיהיו גם כאלה
אשר בחרו להתפקד למפלגה הגדולה בישראל-מפלגת הליכוד, ויתכן גם שלא, כמו גם למפלגות,

דעות, אמונות או השקפות אחרות הרווחות במדינת ישראל. אולם כאמור, אין לכך קשר לעמותה.
בעמותת "בני ברוך - קבלה לעם" דוחים בשאת נפש את הטענות בדבר הפעלת לחץ על מי חברי

התנועה לפקוד חברים למפלגה זו או אחרת. לא היו דברים מעולם.

באשר לטענות והניסיון הנואל לשייך לעמותה יחס פוגעני כלפי מי מתלמידיה, מדובר במחזור של
טענות סרק דיבתיות, אשר חלקן הוכחו ככאלו, יחלקן נדונות היום בבית המשפט במסגרת

תביעות דיבה שונות שהגישה העמותה כנגד מר אהרון אפלבאוס, והפועלים מטעמו ובמימונו.
אפלבאוס ועורכי הדין שהוא שוכר, מנסים בצורה שיטתית ומגמתית להכפיש את העמותה, והפכו

את המלחמה בפעילותה של העמותה לעיסוקם העיקרי בחיים.

כל הטענות כאחת, הן שקריות לחלוטין. לא נותר לנו אלא להצר שגוף תקשורת מכובד כמו גלי
צה"ל מובל באפו על ידי גורמים אינטרסנטיים כנגדם מנהלת העמותה מאבק משפטי מתמשך.

למען הסר ספק, כלל הטענות לגבי יחס פוגעני לנשים, לחץ נפשי, וניצול או כפיה מסוג כלשהו הינן
שקריות בעלמא! על כלל האמור והמשתמע מכך.

עמותת "בני ברוך-קבלה לעס'' אוחזת באישור על ניהול תקין מטעם רשם העמותות מיום יסודה,
ולאחרונה אף הכיר המחוקק בעמותה כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס

הכנסה). העמותה מתקיימת מתרומות אשר בוחרים לתרום חלק קטן ממאות אלפי תלמידיה,
והיא איננה נתמכת מכספי ציבור. ,

באשר לעמותת "ביחד" או עמותות אחרות, לעמותת "בני ברוך-קבלה לעם", אין כל קשר או
. מידע אודות פעולותיה.

לאור היקף אי הדיוקים, והמידע המוטעה אשר נמסר לגלי צה"ל, ועל מנת שלא תתפסו חלילה
לכלל טעות ותכפישו שלא לצורך עשרות אלפי אנשים בפרסומים דיבתייס חמורים, כפי שציינו

בפתח הזיבריס, נשמח לקבל את הצעתכם לשבת לשיחה בנושא, במועד שיתואס.

בברכה,
רן רחב

דובר עמותת "בני ברוך - קבלה לעם"
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תם כאן; עטור הבית / כללי / יאחה לא חותם לליכוד, "ה,-, חותם בשבילי. נרצה 1(1 לא נרצה הליכוד נופלנת שלטוך
תשלום או מבוי לפלוג

,̂,^
^^* , נרצה או לא ^^^ך** , אתה חותם בשבילי  העצמאית " ניתן להירשם כמנוי לקבוצות הווטםאפשלהפלוג"אתה לא חותם לליכוד
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מהיכן מגיעים 26 :<לף ה1!ת'?7;דיק ,י.יוד<:י�0 ("הוזרקו לליכוד מראשית 2014? ^

•'*" @^!̂ מםמך, משעשע בתמימותו הגיע לידי וב1 פיו�ול1 ת0ריט לשיחת טלפו! ייומה בין נולפן/נית נ!טעם תנ1(1ת הקבלה למתפקדי ליכוד —ו
פוטנציאלים. ב"ר החדרנו; טעל פיו כריכים הטלקנים קיהגיג את היעדים ו^ל ניןם מתפקדים ללינוו פורט על נימי האחדות בעם.
̂י; הידית ו0וליד-רי!ת חברתית [ילהכ1] תכנית לאיחוד עם שתונח על שולחן בתקופה של אחרי המלחמה 1מציע אידיאולוגיה י^ל ערו

̂';ר לליכוד ולהשקיע מבפנים. הממשלה-) כאלמנט הנזרנזי האמור למשוך אישים ל.-ו1
הרשמו לעדכונים

סיעת יביתר/ עיהגגיסה 4 חברי מועצת עיר לפתה .�נקוזה.- 1מחוברו7 ל^מרת הל-גח� באמהות יועץ רא1י הממשלה. גבי קחט. מציעים י 1ו3יר3 י
̂י למתפקדים להשפיע מבפנים. באמצעות קבוצות לחץ. ;:3י י,גוצ]תהיו"73ות ביום בליכוד, ב'1בר אנשיהם טענו שהס פקדו 5000 א�ו

לליכוד בחודטים האחרונים, לתין להרדמה

בתוך הליכוד יש קב1צ!ת התפקדות נוספות: 0לפי אגע"ס כאטקלון. בהשכלתו ע1ל ראש עירית אשקלון. איתמר שמעוני (כעבר הוא י י
\ו1 5:שי"1ה עוקיה גתון� הליווי. יש קבוצות ההתפקדות הגדולות מן- ו י1ק -י.י !י"*ו;11:;י ל,י פק1� גנבור קדימה. אח"כ הבית היה1די). ו�,

בו 1/ת אנשי יש"'^ןעיבח *טר[ ושר). @עקוב אחרייההסתדרות (רועי שר/1בי. י1"ר סיעת הליכוד 1לה0ת1�ךןת} 1י/.1יאת י,

. ._)1עת יביחד�. כך על פי הטלפנים שלהק. לא מחפשים הש3ו1ה ישירה ו1ל החלטות ביו1יא נמלי ישראל א1 הרחבה ההתנתלויזה, @ע1�וב אתר" \
א( /וצת לחץ פנימית שתדרוש את אחדות העם. מוגח 0ו;ט 0מורפ" עכ1ר הפוליטיקה הישראלית. הם החריט וגלרגרים על
הת5*?דות למען נזטיות חברתיות, מדנישיט תתגז�בוח חברתית. פוליטיקה נקיה וכד יאך מ1בר לסיסמאות לא נכנסים לפרטים
ממשיים. אני מביאה גאן את המסמך המל*. כי תוא נזי*ו.*!£יר הגצה לאופן שב1 אנשים מנהלים א1�ל שיח1ת הנ1לפון האלה, נהן משכנעים

י) פוסט ים אחרונים , אפשר גם בהוראת קגע -לא ח1בה באשראי אנשים להתפקד (

̂י ^^£ 
 0עיפי

 הנה
 להישאר בשלטון?

 חצה
הנהכםהטורות: ? , הליכוד

גאונ01טל201 800 - חגרתי שילתץ על השרים מבטנים. מהלך דומה נעשה כבר על ידי קבוצות שונ1ת - עובדי הנמלים, עובדי התעשייה האויר'ת, 266384£�"- -במקום להקים מפלגה שתמת�ד ו1ל מגדט או שנ"מ בהקרה הטוב החלטנו להתפקד לניפלבת הטלקון ולהקים בנמכה טש 6
. . . . י1המתנחלים !עור" י  יי
 םוף ^^^די

 שעות לפני

24 
 דיין: טעיתי שפרשתי

דינה

"̂ 0̂ ^  ̂ - מה האינטרסים של אנשי יביחדי/תטעת הקכלתי גג"וגונט 2017

̂י6,-לא אינטרסים ארים ו?ו כלכלים. אלא למען האינטו-ק ת<:ללי. מטרתמ: להגיו תכנית לאיח1ד ר,1ם 1ול טולחן הממשלה. להרים את . ...".—-.--.--.. ̂י -דינמיקת #1פ 1 קולקמן: ועדת פישמן תבדוק את

הדגל החברתי בליכ]ז� ולקרם אח1�1תהעם- בר מ- ת- §11*18££

�?םה 7ה תכנית לאיחור העם? מה נעשה בממשלה?'

לוז פוליטי 30 בי1לי ;
̂?^^י ! \\ ? 

 ביולי 2017
;9 

 מתוך
 החלטות

 קבלת
 לבנות מערכת שקופה טתאפטר

 היא
 המטרה

 בעם,
הבטחו1 או הכלכלה, אלא הפילזג אינה ??הבעיה שלנ1.

118̂ 889  ̂ אינטרס משותף- ?

; 

?

!
ו

ייגיחד�לה לא רק נזילים יפות. זה תכניות פרקטית ;נ1ו שעשינו בטולחנות ה11ג1ל'ם-
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? ?"^  ̂ ? .; , ? י :?

- י 1דש  ̂ / לפיי / 7 ךד~
י"
, ;? י .!�--� �' 1̂^,.. "ייי!:;� ̂ו "4""""̂ "**

�̂ };>:? ?

- - - 
�- - -�יי. י .: ̂גנן1!. ̂";!-,!,-1.-,]....-}"!]. "1;בג.ללל- ̂ווי"ק; ̂ןת-זוג- �י1". . 1 \יי"ך�" ."<""? <ז"?£י? ינ יל"

?
. -�-� ?

. ;ורכין1 לפי ווודשים בחרחת�ט �י - ^ ̂ק;;" -1ךסון<*1'1ו-נד _.1�לה,ינ,(.ד1ש1- ̂"1.̂ח 1זמ11ת̂; י.:1 � ? ?^?!סגט|ייי'ק-�̂ג -.. � ??:.:�-?

" " "� � �� � � ^ . גמ^רוהורית--;�?:.� ̂יאינ יויי̂- ""יי-י". :""יינתו<י"יי. ??^בך, לם71 .,י0ס1-1: ל1" ̂י .-̂ - 5- ..� ;- �
י. ...יי

.-- - .

~ -:-�- �.י"י.י; ?�. ̂י- 1.יץ.��-�ל.�:.�-
-י ". י.ך? . י�...:.<. �-;. .י;י; :-,.:. � . י -

��.'/יי*יי:..י",<:�ןי;��"י ??לבףתם�ק51שר11�?;1נ: . י

^̂ ̂]11מטק1ו<(י11ן-*ף יר."מ*ה."^מק!" ̂^ל�-י̂ר ̂י ̂:./-*; ייי.�י.*;יי. ?ג'

̂^1א5)(^ה3-!1? -ו�"??י ̂הקשקיח ̂ו ̂מו ̂נ ליזק&גיה^ ̂̂ג ̂י ישי ̂זי"ק? 1!יט19)3<וו;ס ̂< ביז"חי ̂-י ̂ול�5?;5

גוי ג"יטינ "קגלח. תניייי* י*יי*1. 'י"יי "'"" ג.,ם םת�י,ז ים ילי

8



̂=-"1- *:<:? �גחל- � י =£ימ!̂י הו 1,7 -גל-'-.! י.:..-\,~. הימי, וליזה"ה :-נ1?1!  וז!;�. ו?יו?ק,ימ10�.י1,-?*"יציי >?*?�! ? ש/י םמ3 .751111 <;!1ו!1�  ̂ :_ 3ט1י1"ת -"עיי טה0'-11; .-�ג:ומ *הי�-ו ה.-!< . _
" - , : . .. י , , - ?  , . - ^ ^^1]ייוו5המ^ויז'וינ. - , :. .� .

. ? ; . . :.1̂ ̂נ1ז7יל;י.יז�'ט. 10ג!!ץע נפ^למנ-ן-ח�גננ;!!; מ םגנט".יע 1̂ח1> = יט.י1י01. ^היי. >!ייבי;ול1 ..,._ � .
60.ז;י " - .י ;

;
̂וע 'ינזקיניס," ;13ק1ן; ;5י\ טבנים" ןשנים,, ץ?וינוי1למווך ג1'ארי1'0..̂  ̂י?!י??ייף- - י.;.

.�י
- ̂^ - י-: ̂נת0!ט1 ̂י-. ̂מי:.טמ<^ 1̂ת-ג;14^ ̂^7ית:<^מ1!-סוקד, 1̂ ? ;י;.1!?הנ~גוס1ל ;. - ?.- � -

".י: " ̂...י- ̂ם^5יגלמח;�ט1יי]1קג!;גמ1|זיע)ץ�� ̂.ם ^3י. ̂יי̂�^^ל^נקחםתי�חןדטיק. .10חט . ל^^ - י �
>. ^̂ ^(̂ ,"̂ .̂ ^1

? '̂̂ ?.̂ .--? .̂̂ י/: יי ̂ו "

^̂ ^ ̂י ̂ק מ^ ̂�מ̂ו ̂םקשטן&^& ̂קזמח̂םו^ גו ̂י̂י ̂טי^ ^̂ ̂פ' ^̂ ^

̂נ' ניו0 מתפקדים לליג1ד בשיטת הקביר., הנוייוונ לטלפן. !51ווד ע

-0



̂ח, !?7*מד תי;? ת5ליגי3 ת^לקו! :ח;>;י3~ן7 ו58ק.71)1* .3:טג.~ 6'!!3"11? ר;ר7 .יוו ל;' יר�  ̂ שגילי. "!)71ה ל;' הוהם לליכ!�. אתה חותג: -
וגל פלמל-י

אבל פוליטיקה �זה מלונלר-

ייאץ 90ק. ^כל זה 10חנ1 מגלנים ל7ה להי1וד גן,..1�

ניוס מתקקרים לליכוד בשיטת ה7ןבלה. הנהי1ו1 לטלפן. עמ1ד רכי"י ,

ועוד למי שוווט^ מהזדהות ו1ם תליכוד כמפלגה ועונת לטלפן "ללי0ד4'ני לא^תקקדגח"ם-

11עו1בה 1: -אתה לא מא0רף ללימז�, אלא לג1ש טלנ1 בתוך הל-סד�

בעינ'ם הקרו0ת.� מ1ה0ונ^ל אין כרירה - יירוליגוד ה<* נזפלגת של0ו1 וט�"ה שגף�יה "שאר תשובה2.

וו1וה -א'ן.בר*1ננו לויסוק בפן הפ1לינ1י. אלא בפן החברתי. לשס גף אנחנו מקימים את הגוט החברתי בליכוד"

למה שאתם לא תהפכו למו^חחים? � י ?

. . . . . -אנחנו ל* תמימים- (\>1 . ..: י .
י - - ./י י �



1̂ בלה; הבחיות לטל&ן, עמ1ד חמי/ גיוס מתפקדים לליכוד גו*י0י7 ר.7,



.--:�̂ ̂י תח"יי "/י""�י "י~י~~ י"- -? ̂- "? -ב. ���ה�  ̂ הקי "

̂ו'גץ.. ̂תו�ז^^זמז.^\ ̂!:)ו ̂וז̂�1ר1ו).י)-1-ח,?ג/רח1�).י).-ז, ̂חלי141"_7ו_ו.ח+חיוח/0ח/1^וחל/^^מח!רז1 ̂ו^7'75' ̂/םו) ""; ^ 7�ו1�/1'/10



̂. ;;!ץי;-יכ;. ̂-יגי: �נע�ר ~ -;ג'פ -לילד�-. "-�!נ;:^ד דה"; ל�י�ת  ן"-בחלג! ד̂�י! חבי;ן ג�עי

̂מ , עב"ה  ̂י�הה בפאיק�ם ̂-ת ל^^םר הא�רתי, פע-�ל-י!,�? 0ק3ר" !,1רב�ת לכי ה� התבד

,אנלההל130 ל?ן3!ץ7ב?�ם. ה!ך3 יי /ע/ד. לא הבג! בלוםיפ1ליטא]ה ייקת-רנ/ גטלאים. בזארים

חודרים הפנט לסיעה הגדולה ב�ותר .מעיר! 11500 איש הצביע! לנ: והכבסנ! 4 חברים אל יי

מ!עצח: העיר* כ1ע1לם. לא קר! דירים כאלה ברמת הארצית. א3חגז הסיעה הכי גדולה 3

.במ1עצת העיר שהסיעה הבאת אחריי! היא 3000 ק!ל!ת פח1ת מאיתמי. הפכנו להפתעה

( 
היכמיר1ר3 הבנקומ-!ת..

; .
ס גפ הץמ, ג<תףי שבבוןרמ אכתט"ממשיכים בפעילות הח'במ'ת: הצגות לילדים, ח1גי העשרה ? י

. למאגרים, 0פ11�ס לטער,בפארקים, שיפ1ץ מבנים ישנים, ס'וע לםקקים... 5"0ת 150 .
לקושב'ם, שבאמצעותו אבחנו פןתרים י . .מתבך^ם^שמךהאזרהי^הקמנ^^מוקזלפניותציבןר ,

6̂ם בעיוונ שכ0הג1ת תם�שים אבחנו אפילו מעניקים ברתנדבות שיר!ת ם כמז "ע\\ 7ית1

מ/טפסי לאחרונה חנכננ מבכר� שבו. פ1על בא1פ] ק1לוע /טוק קח תן - גם לכזקק'ם ובם

ליאב&ים�רגילים. שמת?ןש ם לגמור א�ת רזחמ�ש

ס הבצלים ̂לנ1�1כמ1עצה: מגיע ברלכל פגישה גניחז� כל החלטה מתקבלת ב'ה1� אכיל! לשיחות

הטלפון הם ע/נים .םחז�-י בתרכתלת תע7.0ןנים תמק1מ"ם לא ידען איך לאכול ארכזה אבל רם

̂כת13 מ13ר0מ'0"גם במקצ1עי1ת שלנ1 וגם בזה שא- אפשר לשחד אותנו התדגלן 11�יום 

̂ם 1כבר מהיום הראשוך -במ1עצר דרשנ! ל/'ה�ר את. כל ישיבות ̂וקיפ1ר3 7ת1שג 0 לדבטחבנ 

̂, כל הטשא ם- שיעלו על 70ר מיזם מפורסמים מראש, רח^שבים !ג1לים לרציף הבמעצה היונ
את תבק&וג! של71ם, ה.יש!בות משודרות בשידור חי 1םיכ1מ- הישיבזת מתפרסמים באתר

שלם
לז0ד

0 אחרי ההצלחה בפתח תקוובז מבבז שאפשר לשמת והתלטכ! להתרחי לרמה הארצית.
̂חנ וממ1ל מבגר א'ך עזבדת ם חקרם אגג הב!שא הבנ"עצמ �עם מ1מת*ם 41?חל' מחשבות ר1

̂ים שרק 0^2 באמת משפיעים ק רזפ51ייםינךה הישראלית—*7נ1ר1
0 גילים ג^^ב^רץ- משח3ן פו5*טי פשנט - ר7ן מי שמתפקד למפלגה, כלומרטשלם םכום סמל'

 ^ ו
א�תח: לשנמ 1ב1חר בפועל *1נ הח"כים והשרים שישבו מטעמה בכבסת -ב'י?מת. משפיע

תבתיחמ: תפב^ם מפלגתיות: נקראות: פך"בלרי* 1מן נערכגת חצי שבת לפט הבח-תת: מכלליות.�� ^
̂ם מפ^שתתמ71ד על מנדט א1 שב"ם.במ7[רה הס1ב - - , ם אז ההלטנו להשפיע -_במקום לה7

̂ם מבפניס  קשר
 על

התלסננ^תגנפקך למפלגתיהשלט^הקי ם בת31מ ג1ש חבתןי� ש)'לתץ
ע1גרי מת^מ- הא1!ינ< _" ̂^"ע1ב1יבנמלים, 0 גנהלר מגמג מ8טו תכבד 1מי-*ך*ק^תלט

 " -י"-' ^ י
~ 

'- י ' ^ -' *- "" ^ : -ג -̂ - >— "̂ -" ^ -י �£ י*

1̂^מ00-^^םז1.00^61מ8011^ 1̂ק1 ^2014/09^11010-2-19-61412068017186._] 09/08/2017 8ק
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- תגים: 1.-.ץ י וו ??:.

-1ןנו; 075 יוגי: -.:*--^ך* יי -י-י;. .�.:,*<<<? :י;-י�^רר:^;יי ן"1.-ב מי^<ג£1<ן. ,��.1לןי. 1 י̂� עית!1*יונ ו^1גי'י-5 ו&ליטית -י^ ?�.�- ייו
*

י
0^̂ 1̂ בגי̂�יכ, >  וחהולז 1ר*-^<1נ י"ל ו1ל ר.111"

-נ�כ^ו��;?*!ר - ,�:1וי: ..?<?��" ?ל;ו^ -.יי ? ויו1� �-';?/? 1̂ ̂ח דיוייהייו; -י-ו*1"11� למטי

-̂  גתניהו כנינ יורק יגם אד;י0;ן !'!11 .?וי!;יר: יהוי"ם. ל1רץ "ינו נ^ר, פוליטיקה יומיי! ?2 בםקטמבר י
פוליטיין!�! יונ;ית 30 ך30י:.11:.��^

בתב1ת קשורות

33|7̂ י*י "יו "<3!6ו£1 ו")כ.!  1̂ ̂!£"ו 11̂ '\י-" 11̂  !>31̂ '

ל1111/ הני; 0<!'." 1:ו1ול, לט� 5^^^ הלי0ד ר1"ר. להישאר ך̂ו

 י
̂זו"} ^̂  ר.ק1ז1;"1 י

<ן>  ל59� 0
 נ1"יויי ט&י^הי (./ 1*11)1;

 ויין:
/ \ ד1ה

0056:1 13ח6רחרד€01

18 תגובות �

�,לי"יל.ל-� 5^

-י, ט0:1ו<יו נ4ל י כי- ההעוקעי: ^< כייל הקסדות מ^וקילנז ומת"זות ̂ו ̂,11?^^ ליי^ו וננ, ל -.̂ :1̂ ה�נת 111 ^^^^11

 ̂ ? -י
̂ס גז

̂כם נ'וחרטם/ובוי.י;^נןה ה&^טו'�נקו^ ^מיון י< אח ה&ו�גלן <:^י? ו̂�.ץ7ויר ו:1רוןי^י.ואטנ;ו ^^הו^ק ̂!י ̂"/ הניקיון ט להם.ל1 ^ כאןץ� 1 ןילים סי י רו"!* ה*יץ* חושבי קן^ת וזקן ו ה תרגישו ̂י ̂ויז נןו ^י1 7.1)ודי^ יו1^וזת נהנרי^ו ק ^ה * ר0ב1�,. למיגור. נ:ם חברו לר .)
̂יוי בנחירות ה*ה\�ז11ת וזו; ה- נם. אני מלן"ה. ו:0י?ורשל \ל-ייי1� '.11� ו.י"ניב יי כוחטףולגן י" ו1!נח1ו ל^מרו.י.י<11, �הו י�

הקבועה ה?ו.

̂כיאיס, גיו <:דו1�נח ל,^לגת ר- ̂ו ^ו.יי\י הב יה<יני וזק א"��1- ̂ו] "צ-;יט ̂"^י הם כ^נ'ת רוד?י וחלונו  אמ
̂נרלמנוו�וחיה0 ^^ןלגגי0 לךחום "ת ו:^ ̂ים אולי ''י? 1: ̂ו] ?? (]נ:וגו�' א�; ^רובי !*? אבל לקי איר^"ה מי�יח�

נ^^םםוק

-̂ ̂;""�י . ;\�1 7̂ ?:' ו 1^ � י � 5£ גםסט^לך נ.-י£1 =

י;י�0ן;1 � - לי-י:י �1̂111 י1 1�*;י1 ניךנת 11''יי: יותו� םישר-] ^ויי
ייפי" מת ר.ם ר' הם 5י

האם זה ו-סובן?

\

- -^  י - ^[
^ / י -0ו-*נ01ו*י נ1:ייי: -ג. יו3

גוקים, ^בל ב1זקלם. � י ר�-יי לייני. ?<�, נני ו.יוך "ל חינוך אי^י�?1 , ^לוגזרהרמ; ^מות&ל ן;5י<וו ?ו- /. 1̂ תםי1תהנדבות? זו 0פ
*�7ן1'1ל יעו^יל הי1רםת. אכל בכל 1ת+ היה ין*י1 ̂'ח י*ותג1, ̂.^:;י נר.ם ^לו ̂י-ריוניו' !*ג�ו  ^�'""̂

על אןחם^ני^ינ] נ&ו'!'1 י1מ1נבר
̂|-̂�'7ק1זו�:- י--^̂�. ^לי]ן^^י?.^^; ל10יי;/?וי)-,?ו::1 11/72; ר.7ר, לי1י, י&^פסו� ,-!י הם

--י *קי^תג^ א;/7מ' ילא נ"יריר-ו *?!�י̂�י^ ̂י ̂י ??̂ "� ייי . י  גאנקנו1נ1�^יי:-: יל- 5י



- ו"1ה שיץ
י . יי -יב 03<!נ1מבו� " ו י.יב :י.יי: י

0;ת של גופים. :?בל כחבלם, ? ברוך, :ה היווך �?ויגו.רלי. <:לו1?ד הרכה̂  וכ;י; ליום ור. -.! -נוניק י*-.1! נהי) *ל1 שמקינייט י'וונם, ;ה. היר. ;;צח רקע <1ל חנ1י1ח העונות, אבלי ג גל^ תנועת הערבות? 11 מ']'"יז ביתד, :\.� - ̂ו הג7רובד על א1חק אנשיי: יפנו!? שש" י�ו.; י-��
.̂ ̂?•/י/�-קסזו .?�? .1 ]6ו,'̂י -�י!י-�;.1ו ?.', ̂י וי ;̂ מקרה הנה לינק טממ&רמיהנ; כ0^;'-י

!? "-*£-* ̂ג.ימי /ל* 3ון!י..�.ו ?�.' נ'טהמש >
̂-14 ינ י�;"!// ג!ו1ק<ווגו4ויי; 1 2?

̂טדה בגדול,�!?1* ל'צ!ר מכלגה ש0נהילה קומוניזם ̂יל ̂ כוזבים כ&הלך ריץיי1)  אוי באופן אישי שמעתי מכ3:ה וכמו: שע'ל] /'ש ה נ;
- המחליף *1נ הו�גזוקו�טיה. ו11ז0ניח ה'י,ה11יזת י. יה. ?:.>!:??• "רנון <?")!??/. המפלגה. יהוו קממתיגז"ונח ובחתאם לכן, הוום 1ו"ך
לת?17ו'ב לחם. הם נותנים על זר ב190�יח !4להט ל" .קומ, על הטיעה ת!1 5נר)'ה ש:ו חלק ממטרת 30לנח כייזד. בונחילחה.

̂'י טיוהר אגטים יתגו על כך ום�א< טודועץ ביהד. 7ת ביוםית "קומתר.". ג5ה אוגיייי! ר";!1 יו "'ית גלוהו, 1111<1ו."ק. 111- חוקיר שקר
̂חום החינוך שהם 17מ1 ידם ̂ווריי�ה לדזחומ'0 רכים כולל 1 ̂ח.  ̂ יתו1רב ב]ה נם. החו/"ויההקן מה-�'י�. ל^ניר'/^ ההש119י לממו1>ייר

̂רוח. ינ1ל לןןרן* איר נראת עלי], וקיא מ10י;ת. הם נגר גאימ "ל10ו� 1י1 ר̂�ור "גא ~יר;ק*ינ למקלדת�. מי 1?יא יוחן מת וןומד ל
1!?.-. זו גי1, לא 0סלני.. ̂יות !;� גה גזו ו!1יט1ן כזה בםפי י�?19 המת'^ר חטיירי! �!111

^> 
""י - ? ? י

!:" '<—י ביחד ור. כיוםית "קומונוז

̂ר לקןמע;0 תשוווו. .�ירוי 1�1-:1!-1ז יי: "ו1ו0!1יי!" ואיו יזה שם !1 א0 אתה לא יו̂י גה'יהו י1ייף̂ 

̂י "^ ̂.18 1" £3*£0£4�"י  8; י&וקטוגי 114)5 

1:1̂ !יו! הו"^זיגים ניהלר י;זמן)שהנוג1רה בנדוי. י.יא יי1ור מפלגה שמ1תילה 7;ו0]ני1פ א1י ב310ן א")1 טמעתי נוגמי. ונהה 1̂
טחהליף את הך1(1קרי1יה. נמ0נרי�ו הקמ"י'ס :"*;. *!?.?• ארנון ל"נוחו.הנ01ל1ר.. יהוו 0מםת "ליונת ורהת.'?ם לגן-, העם וידיך
17̂ חלק םי1נ1ריו ספלנת כיח ר, בתחילתה. ̂ולה.�] ל^ יזי1י:. יןל ד^ייוה י;?ו. ניראה  ̂יי: להם. הם כנתריח 11ל זר- רסיתו:  להק

̂ייט 1'11 "ל גן01�אי שהיועץ ̂יותר אמ ביחד, זה בריטיול "7ומונה". יכה אומרים ניי!ד גר01'71 נ'לונזי, :,1נוונ*ום. *:? תוטבשבדא1 י
̂הם שקו ידם 0̂ח. תרורירר. לתחוחירז ובים כולל תחום ההיטן י ̂פטי לממטלר. יתנגרנ נזה 01. החתירה הזו 1111716 לקני ה הינ

כראה יי *?! ייורתנ;' ילהקטינ לממינהי. גוי שלא י"�וו מה עוין ו-לקרות, ינול לקחא איו� עיין. היא מ0ונ1ח. הם כבר כאים "לחנן
1̂�;. ל" הקלנה זו  ̂ מר1ולר. ̂לםון בזוז ב0פד 1964 הנ/ו^אר נ?1?ונ1י�71 גווישרות. 1ל יו

אני"י � *?�• י2
ב:1נכ;בר!.ךק;3;:*ונ. , , 9 ?
£, י!?!

̂יון [ ^ קראתי שמעת' ראיחי חהחח ו�זה מהיחיד"! גל'- לי ויוזל ייי ק'�ובי^1זכ י
̂,1� ו11!י15י'< 1�^1ילב51לנה1)הק ר.קימ1 נ5(קי*ת ניח1. י̂�היזקור 0ל תשם זה מהמילה 1 - ק היום כל מה שהם 1וו4יס 1ר. 3

י החםיתקומונה ט1ת הבםיס לקונו1ניזס חחחת סגוהיי
מר;כ0ף תם תוכע'ס בחזרה. ̂ות אלילים ועכשיו בכה1 להחזיר הל7̂ מ 2-הםהפ0ידו בתביעה הזו בהייתה 1גיח ו^'לר'ו נ-�זה

̂גננ� ל1 חלק גנהנםף וג.י0ה לםפר ו1ל הלקהו שלו שה1א עבריין סוטה מין מםונ1ם ם50י*ם שזה שזה אנחם, ה'ה לו ערף יי1 י'נ^חול --
עס ה'1ו1�ר יי) (טקין אני חושב) ני הם מקי>ניםשקרים עוייוו1ר יתעח י;ר/יר, לעם ונס או משה! נזה 1עיכלהע1"1 הסתבך

3- בקשר לעניין המנישיך דרך שיל"ני"ן. ?ה 1'1יו,�לוז"יה התבק(>1ל יי: שזה י.:יה חיקוי של חב"ו. שנם להם יש את הרבי
להו^דיל מחב"ד שגלשתם לא מפלגת ביוזד נמ י01ו ל^שות- ̂ילים ול (להבדיל כמובן) וכל הלימוד שהוא העביד, 70:1 נלה'-

מתע0ק'ס בכלל�/1ם פוליטיקה אלא 1173 עי] \.ד.בה י<מ ישר'/ל ואדוניו:?
4-שיהיו בריאים

!*̂ 5  ̂ 1!:ל שאני לא ל'יןונין

*̂ *̂ 1151:1 נו 01-1; י£1:1י ו!  ?נ2

י ו1ו0-וןן: י.;וליל -;וי.1ב '."ל ל"נו10 הנוגי! לחי1ון של מו1לגה ביחד [חיטך א1י 111רף 5ה )�;1יר. של נ11י1נ)|יטנ.י! !ר. י.נ! .:^ר:ד ).י
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תקראו 1ל מעשי 0הם ש"^ שם ^רפתי
של ל"0מ1 ויש שט גם תגובות של התלמידים 1£1לו ̂מעו, אני,בשוק נזמה ש^לחנ לי במייל י1ר- אותנו1י <יי..�(וי וה י*ם הכתו נרר1 ם"ל שנונםים לעשזתהנלכדי להתרזהק 1ה 0נח3.1<הוא כי1ר והוא '11811? את זה כר לנ10ח לו1ג0ו על החנ'ת לפ1י שתהיה חקירהי

תק. ינקי�או: ̂י? ^<רי.י <'.גל נ/̂י משטרתית, של&י מה בהבנתי כבר תגוהי̂ל כיו
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רים ̂יארנ ̂נ י<רב י

. י*ל01לכול0
̂י! 1�.ז.7ו ויי 0:1111, יולי 111'," ת י קיו�לנו !וח האשיות לצקוה בגל המצללוות ט3רו0ו71 גגן במהלך השני�. 1ח!י ר,/<חו�ונות. !\!:ו -.

תנלננלי.

; 

ושלנ0 מביים את חג ?!?! י;ולי.1ה !מי1:1/?לור. 1!1<ט בין. נו היל-ים שלל1 ו.1 11 ?! התל מרגע ;ה והילך אלחנן י1ו� ים לנ"�.ד-ת. ו7ו<<<1
ולים כחרו לו;זוי אתתנן לאחרי^ילדטחוןחנוד^נמה בנן. ההורים ו1זבו באתיקה כפויה.ולמיות הננוחות אין 1130 ^ל מנהלי 1;1ן שהנ1ש'1ים הגוו"ונ"ט הללו "פתח. רבי ל* מטה, המחדלים ממוינים להתקיים.במהלך השנה וו!*1 האחחננח ;'1ח" החי&ו <ה;יינ1 ''י7 נויהייי תג;, י'=רה נ-'1ר[ ליטב"ך. עלנל חקלנ;.נותדל ובעיה נוהותית.יקיהט. השנה וחצי האחרונות הורים !� ̂; ונידוי חברתי.בטחלך לקר^ה חנ תפסח נןי�ה מקרה ט*1{1 מקף 11.1 י.י1(^קו.ו.יל ייינ: בגוגילנזות. ל* ינזלוו 1111111 יותר מיגר. אנחנו נ;ו1יא'ם את ננו�ינ!לאתר איומים 1ר.1הו�1ת נןןווהלי הגן 1ז!זות חנן. */!ו ?'??;" עליהם בחרל'וה. תביעות די י

: 

י�ו'יוולי. ל0 1ן1'וו ט31י, ויל שינ�וש בחקות לסורגי רפט; אן חברה אז קהילהקהנן ומתנערים כוכל ק)!!.- שינ1 לגן הנ17ב<י לנן ו?אל1 ^ת/ץש י^אם 71'גבוינ0ו כבארנון כני בחך גולו נ!תלו1ו מיל ק!8י ל1) יונ:ח של יל' גג�וך נ'י^טיק כ?*ת. להכין אוכל ̂. ה<: 1�.ינו1ח1?11נוןל)'!לא לויניד דם�. ל-דיעתנם: חלק מהמקרים קח ל'לדינםמי לםבר את 11ינינם ו^וקי<נס. לתלן חםהי הל!!1!! או"ו 1)�1!1 י1ל 'יינו יהגלמות. סופח לע על ידי 0נשי 1ו1ח שברחו מהגן ועל ירינייקת במקום ויתגלו קלקולים ה'ג"ם כ1ן תהוזל!?. "?*;?).! לר.ג"1 ;למ�:'; גח את מו1ג."ינ1.יופ0ק1בז<;אן 9אלתר. לשם גך יש את שבוייו ר.חי� '!�י הווים רבים בהוציאו את ילי-ר.!] מהגן והו"לח ו1י
̂-נ ילדיה על ה,"^נ>ון ו"1י לנו תלויות י;כמה *ירו"<ם. גם אס זה לגמרי תמים זה *0ור לחלוטין.ואתם-אינגם יוז�1(י0 על גן: ו!!נ'1ונב1(להרג1!ה ונ1ו ̂סוקר לא"^^ל יז-י \יש1י1ויו אחי. שייר- וא1!!111 >ו1!ים בתאלמות>!לת<עטר- ב<ן, מעטי! הופסקו,ו.םדריף ̂ה סונפ על ידי ילדים כ1י 2.7-3. נח�ריר טנשכב על הדו*'* וגרוס נזמן שאמור להגיית על הילדים בתגי.מ'ותו היום 3. יליים םשתקים ב"רוקא וחולה" בלי שיוף איש *וייז עיגי בעיק. בשיינתיס הוו 10� ילדים 0ע

4. שער הכניסה ל7) קתות ננח;ון� 0י,�- ז�קוי�ו. 118'<;יו�יון !*י(1*ו מתחתו1 הנן 0:111 יין נגלל שאחר גוהילו'ים ר,יר. אחר!?י נ<90יק,כמונן שאין השנחח והנול 9ווץ,
ואף איעי טות לי< מבחין בנך.התורים של אחד מהילו�ים יא יוה1י3 על י:ך ער היות- היוס בגן. נתו1אי. חחכלהו;-^01ילתע1י(יחלו:. ^ ו 6. אמא,באר. ל1'קוףא11 הילד שיה ורואה ?י#חוו 1וד,י<מה ואף אחד לא יןרע "יך ונוחי 1ה קרה. 5. ילדמאנדשן נמהיר

̂ר. טל א1י1ויס שאינם קשוריס בשוט ורן' לטיפול נילדים. רו^ת חשבון. בני 13^— 7. ילדים 1מ^אים ללא השבתה לפרקי מון ארוכים. "^לו 10י וקוי�י, נם ליי שוט� חכ00ה.\ אזח כלקי תילריוו, •?;? לכן י1חיוה מזעץג1ות בנוטא.5. םרגית אחר הצהי-ים הילוים 1מגא-ס יוחת ר.1'י1 ̂'ליק אותם ליד הילדים האחרים ובכר0ו.0נטי גוות מחנויקים םטירות לילויח חוךהתקק* יוס ועגנים. יך',1הם נוח1ני0 על הי,'ר רפו'אות.9. אנשי הטות מתמרדים נ'עם 1ל ה'לויט ומטיחים גטאות י1וי הי1ירו71 גועצבים. החקסים אי1 קוי"ם על ב0י0 קבוע,ולק'1מים אמילו גנ- 8 משייחיםעל יליי1ו.11וה1ימ יקי לד-ט,1ז. אנשי שות שמטלטלים ילדים נני וי-יווץייח, ווחויקי" אוחס 1יהרבו""ם, מוארים אותם ונ^ו 2ר. מקרים בתם ילדים רגים כ'ו'הת, אגו1י -י^וןן; לחרירים ביניחה 1:?ורה י#נרמיביח. 1ווש5י0 אור;!: בידיהם. באברקיביוחנוחנכיק אותם. הילדחןוה רו^פלת 1ינ:יו1 וניתר- ר,-
^הי0^וריה <;$\7. יו*י"0 י�יהיק הזיו לר"-טיג בלילה, תהוריס רבים אינם יוז�עים ^ס'לו מרוע,13. צוות הנן 0*"ם אח ה-לז�ים גהנוטויי יד"מ ל1י1ן תטרנוף. מניעים 1!;0ו מול קרצזפם יו בר עיאטור על ידי 1ושרי החינוך?המשאירה םימנים על נופ0. טותה!; מעניש את הילדים בליהיחכיחי מו^ינים אותס כשולחן לכי וגם מונעים (והם לאכול *חקת ייהריים. מקרים נאלוו1?0ת'1ים אוונס ערשהילרנ.גל0 , :4

רוחה את5י. לימה מאנשי הי1ו!ת ישיליימ גנןו.-;גנ1ר. הקרים *•/." ה1וותיוו1יב נ�הצר 01 הילד שלו על ורכ-ו מנשק וםחכק אותו במשך^טהקורים ו1ל בםים קבווי, ̂ה. י:נ1ן גו !!1כז11ן הוד. איו^תנוות לא מ1"ני0 ו1ל מילדים ולא ̂ריג! יי1"קח;לי'1 ר,ק יללא תמונות לב ליידיס יזא ו0:י.
̂וכיס "נמרים ששולחים אותם16. הגן מיאפשר נניטת ילדים בוגיים ל<ן. נמ0ני-'7 <יול 1ק11ךקטר "ד אינט משביתים 1 יירם כלל. הילדים ה>'לה סכ'טומתעלליםשמנשה. י.לכלא, מלמדים אותם קללות, מרכיבם אליהם בטרת נ0ה. נניו11ר לציין ו1\וג אה הסקרים המזדווגים של 0ג1שי תםדום שקרובילדים הקטנים. רודפים אחריתם ובולטים כהנ1 ככל הנוף על הרצסה. נועלים אותם בכ<ח0כים הו ב1גרחננך קטן " א1ר(ומתקשרים להפנות את0.17ק1�י0 בהם ימים ובלמים ילדים אינם בועלים דנו. לא לווצא לוקםי1וןם "וכל במקום ארוחה הנהי"ט שאינם אוהבים.בשיחתים. מכאן אני יוצא בריור*ת כלל יה1ר'פ'11יא לשלוח את ילדיהם ל<ן הנל1כלי לעיור^ו לחנוךבמטנרת ע7ש ילד<וו!וג במו"ך 15 יקנח ללא צלחה , ̂ה בזמן ה*וי'.י טל ^וות^נן לנו 18. חוטר תשומת לנ

יגו בבית",ו—/ 19. אנשי צוות שמכינים לעצמם קופסאות אוגל ושול"הים הגיתת, עור לפנ1 שהילדים התיישנו לאגול. כמקרינו רבים לא נשארחטוקת ליבם לכך. ̂ין מספיק,(\ לילדים מס&יק אוכל ואז איש ;"ת אונוי לילו שנ'נקש ח01פת ן^וגל "1וור. תבין שעוו לא קיבלוי גיוון ש ארווות היגהר"ם.21. תתיםח א1כל קשוי! שהילדים לונסו וייק! 1אק5ו 1<וי ידי אנשי הצוות וחולקו -1וכ לילדים.20. איש טוה עיאנהר לילדשסגקו;1 הונית אונל"תתהשל בחגיים לאנהון עטי נו0פי יליים. ללא ידיונ.-! .-להורים. זהו32. לפעסים השוח מתי^צל לפרק לילנ�"ח 71# העזף י(ות1י0 רק או7 התוססות ,לפעמים אין מספיק פרוםותלחם לנל 1?י;�ויט. נך -ן1.;�* שילדים.יא אוכלים בכלל. אה אילם גם אנהביס את 23. זוותהגן הזמין א;שי נוקנו1. 06יי.נל1ני11. קנויגי^רם :י1וכוות()11י"ליןת
, יק לאחר שאשתי יו^רה ו1ם מנהלת י�גן שיו'ר. ועם אליק. התפריט שלהיו בשירותים ומעיאיר אותם עם *ו*רי במ^ר ייי ףיוי�:, ועור ןעוד ועוד...24. מיותר לציי; שהגן ישן. מ! ונח ונזקריח. התזגוייוז ה̂�איט אבק. תותירו וזי! י מטויחים. !וותיו1ן ל^ מנקה את הילדים ואחריהםנ'וגשה פלילי והניחן לתלמידו לדין. ̂וילים בבן?במשך שנה וחצי אנ1 ואשתי התחננו על ה�*1גל הנוונ: ^מ(ך,ליתנן לי< ג�נ ן- יוקרה נ1ה התיעננ והוד"1ו להנהלת הנן והובטח ל1ו שהמחיל יתוקן.הצהר"ם שונה מ'נט. מדןעצריך להניע <7-:יד, נ:וה? <?ו1 ̂ר, הקרוון;. ובכל 0810 /1י/י 1ויו חני�תית גשנל חני"ן היה ראנה יילדיהו, בעקבות החשש מה נידוי החברתימ;[ וההורים 113 לטות וני-יד ר.צ"1' הא"יח <ותנ1 דהה!* ה. שקרים וא"0 אליהם בהנשת תבי"ת על הויצאת רינה. אמהות שהעזובשכועויז האחרונים הגנו שהמצך רחוק גו"וו מש�פורואוי מאוד חושש לשלוט הילדים. א1י י1י'ו על מקיים ט ם פי ס בהם ילדים נפג/1והחננואות ה>'לו ה) מלוש ק יוי�1י1ובגו1נהם לו'ילוח אתילדיי-ם לגךגו אחרים,להתלונן ננגדריגן הואשמו שאינן �כדרך י וקחי.- ̂וים לי;י1� 1הי1 !*ל-גו ה1ריפ להוציא י^ת ילדיהם נוהגן. סיפורים אלו הוסתרו והושתקו.באנשי )מותא-כות"ם, כמו כן.ש1ה י^נאר- רק ^וו.י. גל הו ל ו. ייטרף ל1'ולם 1.500 :.*. למרות ש1ר, חינם לגמרי כננים כיווץ.ולמתתשהנן מקגל ת^'ולוחנכבר ביות1 נ�ל חוו-;?ו ו�!! ל הורי. כי1יוונ^לה^1חה, אוכל ו כירחון לטארורנ, ואנשי י�יצווו7 אינם מוחלטיםכנזה משקחווז רשמו את ילדיהם לגן ל/!יכת הבאלי ל0ו ניהוטר יכולת להתמודד 01 ההנהלה נעם דרך הניהולליד'^ת?ם. יז�נע לח טל עטרה 1,1  ̂צה, כךהגוטל של התקום. כמו גן, קרה כך ננ! >!מ ץו/ה החילון� י.^ל נלי^ר שיפון שניקה לו'גמת במק^ת את ירך ההתנהלות בנן,ני71נ;וך יה1דית םכל ניסתה ל'גנה� בנןהנלןכלי ועי!;.�. אותו נאוקן מ"י� ̂ירח ו'וור> ליבוכיץ". דייקנו בפניהם תוכנית פנגולה לשינוי של חגן מקצה *ל ה ,היו ^'נם רועים לשנות דבר.ביום שישי יה אהרון נפגשנו עם מנהלי הנן, � ̂ך מנהלי הנ1ול<:, ז  ^ל ב^י0 יופיו!".הנ4אנו באטליונתמים'^וששינ! מנקמה אגו גזםרטו-'ג טכת? זה ני1 י-'וונינ-קם ייפקהוותיאנו ל-לדינם מול הה קנחה הפושעת.כעקבות 1את, אנחנו מוציאים אה ילדינו נוהגן. למריר שנשארו רק 3 חודשיו] י1ד המעגר לגן החיש. אילנו יכולים לטמוךעל צונתשיוכל לוגמוד ולהוות דונמה לכל

 בנן
̂-ןן; המחדלים הפליליים והבכיות האיומות שמתרח

̂ן היב ל"ט



̂יקקך -01* ^נ�י.יו וג- ̂כ ;י

ני! מסריחה {)!1< א&ד" ל.�'י

̂יוה 1-1 י חוין נ�ה"נעולוי! 1)י'5!->ס נ1-*ו6 "ח!!1!1 -1< ת1ו<היך. ה"רנוליי שלהט. הם ו'ע"0הזרמים משפתווז. לא *ול0וז "ת,-ו ח

רק ?? ז�קוח. ני1ם ז^וישו:. לשלם י,*10 יז] ו>ר!*ים '�תנוס אליהם, לתח יי  '."ל אני
וד^ווז1 ה0 נוט"ט בלעזוג >'1ז המשפחות יהין

̂וח, 1ג11צמ ל�תהבעל לתל1טין ניפי ההחלטות ו^ל^תחנה ו,ו1ל1 ל^20 מהו^<;ר ג*!טו, יי.0"1 אה 0/110 ^"11 לתטציק ו)י(יי.711 ג"יו
̂גוו? *י!ו:י<י, ̂הם מקבלים נ:1 הם "קנ

נ1ים ^ליו ננותות המ0ט"ק שלהם <)*�! להם 1)011 נר. וה כ0�י.ה הגל ה1"ה) וחוץ מזה הי שלי; מ;"!נ לתת וגה ת1תר חהתת היי ;1א"
יי. יי"נותות הקבו^ת�י ינ1לח הט3'(ה על כל בלפיוע באותם אישים. -וחד מהוני11!1(1ח ו8להטי!ה)^ין ;-וח7] טי:י וו. הנל "מווהה

אדם באזושות אפילו לדונ15א 1ל ;ו0;!יה;:הי 1*11י0קי-

י^ ראו ו;ו1ר.רחס הס נם אלימים 011 1{0ת1<[ י^י17^ קנ']רי;

̂̂י גל^'""" :  ̂ ; ני1נ- 2015 35;*.י .ינ

ו,יטויי ו.ייו0 . ל1' <1ל התלולה 1לא ונל הריר של.�. .ו�בריר ג0םו1ס קה קחוך 11̂?זוי. אתה לא יןד(1 ג/יווו , ק ארם אתה ממ
י.�חה ה!�.ו'1ך ז .�5!�. טנאה (א>ן לי מושג למה ל), מאכל לן: חי_

לא אנטון, >1חה הכר בכת ועינ"ף טחו מלילית *1ז.1ות ?טנוקביבר, כמוך יש !;7יו!ים בנתות ז1זו71ע0
ת אותה. ל כ א ה ח ^א נוןי וו: גי]  ^מות שוגים, >*ס יתמזל 1£לך תתגורר יזהתרזי

�.�� הפלוג בפייסבזק תשלום או מגוי לפלוג - עוזרים באתר .-����
ה *•/<??{.? ——-.—- הגלוגהוא בלוג עצמאי * ^3^ר להשתתף ו ? ו 
7! במימון הוגיחוטח הו1;?מאיה-1.ןק להיחסם 1^8£3 י""י י�1� י

̂^ י�י ".^(-'ת :1-<!1ג� ?•.?ר-1י^- ,71ןו, לקנוצותתוןטם^ט^להפלזב י הכ0ף 8י£
̂^ -0".! "ף לקיהק 31ית]ח הק^וג ^̂  ̂ -

̂*^*"ייי£ח: 123281 ויבם 1£ "ז" £3 י  - י\ -
י י ף . -

^^8318̂ היה/ה" הר^שון'הראשונה מבי] הב"-יך �*יי?32

1]08וו?10ז אונזה י , ן^£3£3 ""

מדיניות הפרטיות

^7 ה;:לו; .!,̂ -?^דיגי!�! !31רוו

ללארשותמ3[ח1111ו11לטלשנ"רר ל(1שו11ש.מועו1:תכנ<םבאתר או להעת-ל1 טי0לשנ"רו1:להונויותשחוהת3ו0;-אין הבלונת3ולי(1י 1י ;י\ ; י ? ?וקע1לזו; /̂ ?
�?,, -

"*? (?££0<�̂?



9̂ם1מו18 ^8̂ 10̂ ^̂ ^̂ 98̂ |̂ - :? 1̂ -��י- �� ^̂ ^ -� 40^̂ ^̂ ̂^0נו�.ן�^^^^^¤^^^^- ��י-| יו�יי^^^מי��-�? ̂^8^ -8ןן . מ ., -^^^^^_-  ̂ 0̂^̂ ̂?ו 0| ^̂ ^??

8§6 £\ ̂ם ^ , ^̂ ̂^*1*1" -י *י * -י^ ̂^4, "?סה גטי להסביר מבחין את כל לארונה לנית המשפט וםתפרקםים כאן, הושקיט לרב�^^^^^^^^^9  ̂ ^^^�"0 ̂ן̂  ^̂ ^̂ ̂י�-י ̂?ק ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂?" הקסיסלוביים והרד ר� כומביהס כטה מקורית הקבתץן הקנל-סקלת - דברים^ ̂^4 י1"1113 י ^̂  ^̂  ע^
8̂ י̂* ^̂ ^̂ ^̂^ ̂^88^̂^ט!1 ̂ם בבני ברוך היו רתים שיגיש ליו"עת הגיבור.3  ̂^ 18^"^ חנ"ם הטי3עלים על אי0 הנטייה שספק  ^̂ - 5 8^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂^מ ^4^̂ ^̂ ^38^̂ ת ריבו;, שטנהלח, בני8^ ̂יי̂  ההצהיריס הוגשו במסגרת תכ̂י � "ני יייע שמםז שה

!:ה
 בקנ:י

^̂ ¤  ̂ ^̂ ^ ̂ו: ̂^מ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ר1ן אפלטום, שכט הצטרף לקנוטז, לטענת̂^8  ??" השבתי שאני תופקר לפעול כרצוני אך כחד נגר 4
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ בריזגבר, אחרי קינאתי מהקברצה, אנ- חש שלא נחרתי בני בחך, אפלבאום הביא לבסויה בפר&ומיק טקמיציס,̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 38@^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5•'̂ ?

̂^ באטת את בחירות החיים שלי, אלא נתתי לאתרים לנחור לרכות הצגתה ככת נפנ"ה לםשרז� מחיטד- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂^מ ^̂ ^̂ ^̂ ^ §^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^ עייר�- באיסז אישי אני חש שענרתי שטיפת מווו". טרום: בחביקה לשון הרע קגרתית, שהתפוצה במק�|! *̂ -̂ ?^̂ |8^^̂ £?
~ 

.̂ ̂ .ץי^^ ^^^8^ 
1̂^  ̂י

"
̂י '- י-:יי הווידר הוה ש"ר למקט�ם רץןפנרי מאשדוד, שנולד תי'נ למאבק יצרי, הםלל האשפות קשות ונטפדיס כלתי ̂^190-י ̂י� י^9-  ^̂  1̂^1̂ -:_-=-7-י;ן: לפני 38 שנה ברוסיה יב�1951 עלה לישראל. שנים רבות 131"ס - כאשר לצר תצהירי יוצאי הקבוצה, כני מאותי- ̂^ך=-̂- ^|

8^̂ ^̂ ̂^886^מ ^§^^̂  
11§̂ §̂ £

בחר*1או "?ב* ל'נםי)� קי1̂ 7!7£"0, הגיבה בשבוע קעבר בני נרוך כשהנישת לבית סניכ ""י ̂"י סבבי ̂~- י ^\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¤ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ קבליפט'ת סוחבת, שבסיסה בגתח�תקוהל. כני כרוך הוקמה זטקזפט עשרות תגהיריס 0סעס אנשיה המציגים תמונת¥ ^̂ ^̂ 5̂מ |8̂ |8̂ ^̂ 3838||̂ ^1̂ ^?̂ ?̂ ^^̂ ̂. ./ כשנות ה�90 על יר�<5נה�נה,הרכטיגאל לייקטז, שכחר לק� טציאוח שונה לגמרי, ומת תור שהיא מנקה לקעקע את^^ ^̂ ^
90̂ ¤מ¤| ^̂^̂^̂^ !! 

�
̂!:-.;ן"" תא לה עי 25 טודו, הרכ בתך אשלג. נאתר הארגון נכתב אמינות היוצאים כגדד. :̂ ^̂ ^̂ ^8888^̂ ^8̂ [|81̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^3 5̂ י ?̂-

̂א איש עסקים עשיר "קבלהלעפ'הוקמהעלכקיסת7פיקהכירקנהח3טטוה לטענת בנ� ברור, �אפלכאוק ד ̂^2.י�: כי ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8©|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂יי�: חכגה הקיל" ביי- עטגזכה לטייל" הסלמה"- אשר םקריש את כל מתו, ימנו וכפפו, מפביעיו האיק"ם,̂^ ̂י ^̂^̂^̂ 0̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ , � מאי הוקפה, בכרה הקבוצה עתנפה ופופולריות רבה בנדי למבוא דוכי בפעילות העמותה�. קו�ריש� שנידור,^̂^̂^̂^ - ̂ י*^-*^!?~.יל �,- 8מ¤8]88^^^^^^^ י"י^י-1 "י� ? בישראל ו5חוגה לה, בעיקר ברוסיה. לפי הערכות כני שמייצג אח אקלבאום, מאשים מנגד כי �התביעה היו היא^^^^^^^^^^6^
 "יי

^̂ 1̂^ 108 ^̂̂ >.?יי ." בתך, יש לה כ�50 אלף תלמידים נ�שראל וקרוב לשני נריונותטשפטיתשטערהלהרתיעאנשיטסלפעולנגרם^̂̂^ " -? ? ? ? 1̂ 88- ?^̂ ¤ ^@^̂ ^̂ ^§?̂ ^^̂ -י�י ו מיליון ברחבי העולם. הלקםמתעורתםסרי לילה אל ש" נזירה הציבורית. והניצול עוצמה ארגונית וכלכלית כרי^ ^ �"י י י��": ̂י [??^188^ ¤01 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^̂ ̂::̂- עורי הרנלי�טמן, שמתקיימים החל מהשעה שלוש. להשתיק קולות ביקורתיים'..^ ./ " -י ::-- - - 1¤¤י":� ¤ -̂י !^^^^^^^^^^^ ̂יייייי כני בתר ביי7" יקטצה פניפית- קל?̂� ̂^ לפ� י ^5?;-̂ ̂לי-ל§¤ ^3 €̂#?^�-̂ ^̂ ̂ים ב7"יילה"^ ̂�^^?^^^ פעילים אדיקיס, ומנגנון משונן של מתנדבים ועוברים | "ן;דן 7יו 7דין7 ̂ו^מ̂מ --^̂ ?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂י§*£2"!2§31 העוסקיםביהפצוד: הוצאתסקר�ם,עיחוניס,קירוריוידיאו,^ 1̂̂�:לי 8̂ |̂ ̂י~^ ^̂ ^?-: " ;י - "̂0�̂^̂ ̂.^ פעילות א�נקרנט, ארגון כנסים וקעילרות ל̂�טד לצר לכ המאבק הת) סכיב הוו�כוה האם נית; להגדירנ&י^ *̂-̂ 9¤^ע ^>;:^^^ -̂4,
?י §§^¥^*£*-י ��.

̂^ יד הפצת חוותו של לייכםן. יס לה אומו ערוץ טלווקיה את בני ברוך ככת. אהד התצהירים הטרמ"ם טהוגשו ^̂ ^5-^��̂1??^̂^ ^̂?^̂ ̂^?" טקלה. מטעם אפלבאוס הוא זה של ר�אטנרי. "הגעתי לבבי^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ט! ̂ט^ ̂י ^̂ ̂ט^ ^̂ ^̂ ̂^--�^̂�ל ̂^^ לטרוח טענות קההלו לעלות עם השנים נגר כני כדור כרוך בסכיטת 1995, בהיותי בן 19�, הוא מספר, �נהש�̂. 1¤^^^ -^^0ש^^^13^^ ^^^2?̂ ̂ " ואופי פעילותה, לא הרנה ירוע על הניתרחש בתוככי פת� לספר של לייטמו וההלסתי להגיע להרצאת מבוא..^^^~£ ^̂ ^^̂ ^^3^¤ ^^<:̂ --̂ ^^̂ ^̂ ^ ̂ייל?^^ \̂יי
11̂ הקגהנה, ובעיקר בקרב ופעילים הקרובים שמקיפים את / המשכתי לבוא להרצאות מדי שכוע במרס נני בדור ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ̂י ̂^ל? ^̂ 5̂ שנ:'1 דקות בינם" יי הרבלייקפן.אלאשקררהקלתצ1דריםמרתקים,שהוגשו 1 ולאחר טפסר חודשים עברתי להתגורר כסה שכונהי לתתלאישה ^מהנטלםשמידותנגדהזזבמה""ססקיק



̂^8ן^@11 שלגקה"גת^יתסידי^ � |^9 8̂ 1̂ ^11̂ ̂-י^ ^;י^י ̂יי-:̂: ^^^^18!̂ 8^^^88^8^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^

0¤!?ין?*ט 8̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^8דח^8^^^^8^^^^^^^8 ̂ י 1*^̂�̂  08̂^38̂?� ו �ו  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ * -י , �"\ י יייי�י/י ̂!£!י ̂![וי1935 ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0^^^^£40*9םנ30?0^

-:̂ ם;דיאמ3ד יבהמה".� ? מ7ח1ל ? _, ,,,"_ ""י-"ו"ותו: (זם^יניגוםלחליזכהנ'�̂יגקכה:!;". 1 עלוהרוחנית)הינו

̂ים �הקני*� 1*נר מנ.?מ3י, הש?י47ה:;י ̂'^ "^-י"!" קשי ^ו  "יגל"*ק� ""י"""ןג"נ 
 כטנח גאר-

נית גטהה�, ה��י�י. נהנ"רףול ליז"יב

̂ז�י"ק�ו*."�" בקבהגה. בךיעבך ;י ̂ס�ת" ^̂  ̂
̂ נ� כי ^יכולל^"קי"ם"^הת"י-"ילי"""רס קוי- הח�ל*" "גובות ילימ"". עם ^

 "? ^מונה קלי כלייתו עצמי ל�. יכולתי להתגחש
 ̂?.*" ^'̂ '̂  

 ובתיאום
 היא

 שליעהו
ל-�ק16 עורר א"� ל1""ו איי�ה, ר^כי

̂ םנלי ££ -יתי ל"י ̂�יי�י הי"נהלני. נ"�גח� הדיקציה  ̂ לר ̂יה ̂ש ̂ ר ̂: £ ר ""י" טתאימה לי, "1י� "י�'
 ^ הךירקפוףיון בחנרי הטענל

17י£ . . השליט_  ^נם^*
 ה811

 ב�
 הייתה עמקו רבות

 שוו
 נמשכו חורק"ם שנגהלכם הבגתי

סואים

"""""  ןההשפלה הכוינ.ים 3
07"נינ ?'. גטפ^תנ^לט"יק7"

^ 
שנגמרונגירוק�ם. _

. 
^  ̂

לט גלקי לייטם[ ̂י̂   ̂  
בתגהית מם&ר ייאפנדי על טעיוח לקעץ �טרי� היה להגהות כיצר לכתוב םוקבק�ם טבל להסג את _

תשליםכקסיטרנ-ט...-. @ ילכלפינש�ם, ̂פ ̂." יהס  ̂ " �י .קיל
��̂" 

 בר ןך
נאיטו נ�^סס�, וס�<הייו היו-לם ל�לק מנני

י2 י"צמירו פוכיר י�אטנדי עניץ נוכו�: ניסיונות הק- **י "^
7ה
י ̂ הפניית�, והוא . י^מנדיבותב עור גת711ירו ג ק קכוצו: של כעשתל הכרים ג!'הקנו

 ^בלי�טית לה^קוליטיה ל��נ- כשנ"ייס -
ל^

^
ל^
^

לייםמן"'מי- גייר =לפ- נפלתיטי-ריי;לו'טת-', נכני ביניהם.�כ"כוו*ה'גיוז'�-

̂" �^"ה^של"ה *לי 1 '̂  ^^"2^" ̂ה.̂  ^מ^^ילי^ילילה"יייתל^י

* ̂ ̂ייח קשי ל*י �ייי . ̂ ב-"7ז""�. י�ל��יגייי י ̂י �" """ """י� ן ^^^^^^^י "י  הי"- בידר ביוון �י��י
לםס� 1\1- '̂ ̂י ^ 

̂ על ע���ו <ננ"ייית ^חייעח ים'ה הם "?"̂ "̂  
שתיו לי ל5�< "חט�י�תי לבני בריר',

̂ ^̂ ""ל ני1חר נפז'"ת י"ניד). . /י |  ^  ̂
 רני,.£"

 בגל

-בטוף 007�-, התו מםשיר, -קיבלתי מבי שהאנשים נתן.ם*""*חו

̂ה להק�י'ג ̂יר, הקנתה נ- ̂נ'ט�י בת ̂" לי^י ליבי� י ?̂ ^!?̂ ̂י  
 להזירלנניכריר"-

שסולקו ב-2004, ביניהם �1ני, רשאים

^ 
ט"<ו"חנ1קתהל"ד.'ב*0ת � הםשףנ"נוו י*י"יי. ̂. ל^ גם" ̂-^^ם^ שי""י והרגשתי ם��יי ל^נ�'י הכשות� כיויז שלט� לכיסיי;



� , - �. ? � � � ? . � ̂י � "?� י כר� שיוועו להשפיע ?ל ר-טל�טיקה יהישראלית מנ

י�י^ ו נ�ם..—קשרו ^ל�ישלוסהמהברי התנועה וביקשו מנ;נ- -"� �; . . - . י � ? . . "

- ? ?.. ? ? , � ;  - 
י -: -; �. . .

̂*�_ ..�.? � י - � - . - ? , �� ? .� - � � ? י להתפקד לל�מר על מנת להצביע בפריימריז למועמד ..:.

? ? .. י ...!�;-:??._�
;:.-""ל-#י ין. ,�י;

1
-;^,̂ י; ̂-;�: �-י "• � י -��: � . . ! טטעטםי. הוא מספר בתצהירו, ומציג תכתובת; ציאם .

? - י
.̂  - "1-��"? י. - � : - י י י� - .ט6 ??/�:.�,.;��. ב  �: ? ? ��§ "<?",, -..  י

] שטחו לדבריו עולה קרנני בדור החליטו להפעיל לחץ ., א י � . � ו

? ;? , ? .=-.-�>"?
. .-- . . .�י :- . . . :

1�*.
- י. י* ?-� י י � -י�   יד; ;"

י  . •�� י
י  י -

1 י, - , ;
< ?ל פי שהם ראי כתומכים פוטנציאליינז שלהם על מנת י

�. .- ̂ו- !-"-:.
י
י י -̂ ----�":-̂ י י ?קןןטו1ןט<*ן

� -- ^, �:�,- "-? � ?! * - ? י ?.. י. ? ̂; לאפשר לכנ� \ להניע אותם להתםקר לל�כור., על ס

..̂ �:-:.�;-;̂ ̂י#-:<: ל;..�.??; 
י
. :--�?? . 

י
. � י י- ? "  י < יי- . - י ? - רסםלקניסספרמורשיםמנרוץקג-ביוםןתופ"גשטו .:. י;^-; ,

̂י£^חה.י*>*^ .̂  
 ם;
^"25X7  ̂ ^ 

- לשךךבין .

� ? ,. 1- ,1 . . -י "י עי1�זו 7תה1וו1ך {יכ̂�אנימנ-חקאםלייגטןהיהאומרלילאלהתח� � �. י:

̂ 11הר, נם עלייי) שהפעילו להחוזחזעםהכרטהקנר1ו;ו:פנ�נ1ק�ים�ישוה'קרסאויוה;... � 1111 חיברי הארגון תן 7ם אשתי זה היה מקשה עליי מאור�. ציות ההכרחיות ןשהושתו ל

 ןגיז-ר-"וז^ "ד7 ? בה0שך תצהירו םופיוי קוגו כי �יש הבדיט נקמצה הוועדות ה&ונות על פי שנתפט כלא צייתן מספיק, את ?בררר.ה1אאמו�של!*משנו:נ̂ללמיהגבר�,;."נ!�ריר,'ר-י
?

̂ תשוג בנללסי יהחלהכעל; כיוץ.שה��  לי-סטן בצרג�י ו&יש"מ: מגיט ההסתנהת ודג�תיק מיתר החברה ש�אינה חלק טו1קנו� בעיות בזוגיות ול
 טתכ^ךם לשרת את

א ן 1. /ו1ש. א 1.

,:. . .. י . - - . ̂ה לשלם סבומי כקף פשטקות"מ, ההט- נ'גלהת*ק�לתלם1*"-.� - ̂ה ה3ירה תה.םביני}1וכל.1ופריראס.ישרכזקאחר�ייייגלשי� צה, את הרר 10 �

-לפ� � גשהניעהלק1ה!ל,טסקךהאנה, היא התגוררה במכנה: - ר171זג/¥ ר�ו1ייו7 מזהמ��ם לתורנות ביטיןון קל הדג". נתצהיחטספר לצהשלהרכלחתאתבלשעוההפ̂�נר^נדב̂ו

 ק"נ"ג"; קל בני ברור הכולל, ביו עילות תארגח, '�טיפת המוח לפיה באמהות ולהפצהי 0לאבד*חתקטטת88הוימקוזהקטמ;-*?נ!,¥ו0ד38ע, -
£.!.1*_!/2ו 14-1 1^ 1

ה געה לבל הש"גיריק, השתתפות בהפצה, והחברות ביןבהיה נגיע לדבקות בביתו'. ס0זך גוזחכרים טבני.כריר- 'ממחלה הייתי מאושרת*, 7 היו"- <ווט7 ו733יוח̂ 

ה"תהבלטה שי� נני 0�ח* נטר& הקבועה ו"בחרנז תשלת! קשירית 8המשמית לקבוצה, הובת נישואים בתצהירים נגד"ם שהגישה בני ברוך מתואר בני הלא פעייה, 'השה"מ

̂י-וסיה בהמשף), י'ידנויית תהיו�" המרגז, כלליט קוגו 1ל �יי בטח מז'ברי הקטצה כנעל 'התפרחת כולתי לבקש בחיים.- כל שעותיי היו מקדטית להפצה, ו"-^וו זייזיז^ י71ז�" '
גםעלילד-ם של "גרי הקבילה ועיר. "איו ועם-. ''התנהגות קיצונית הייתה פ�םן ההיכר שלו בץ ליםודאוטיכה�.  ת,^ שחלו

111 ."1 (6/ ן  מהימ

̂,,., קאע, טכי,. היטב התלמידים, שםגלו התנהגנו מתיך ככור כלפיו וקנ� אנה מספרת ס עי שנכנםה לבני נתר, וייתה קרר  מנ.,, הגר. תטקןל ן
א- ^

את התקבול... פעמים רכות נחשפתי באוקן איטי לםנק- נה שכני ברור הינה המסגרת הי3יבה היחידה שה"תה נמ ל=:י משפחתה נלזזבדקז. �נתח� נט! חודט�ט�, היא
םשלי שהם לא חברים , ציות הגיתיות טש�ילותוקשות על חנרים פלא עטרו לו בהייו�, נטעו כאחר התצהירים, עורר גורסי, הפעיל טסג-רת ב1עהיר,^טרת ילרברי

̂ קלי שהיא לא!1טאשל�. בכללי התקנון. גם אני הורתי אותו באופן אי&י/ . כבני ברוך, וזםיף בתצהירו כ-, -הטענות גענ"ן שטיבת שלי, לאח� שהוא 6! אחי ול�ומ
אנה קובז מספרת בתצהירה בי "כבני כרוך ישנה מוח המפורטות בתצהירה של אנה קונו *�נו משוללות . אטרתי להם קרש לי טשטמה הרשה. �משקמת הרשה' היה

אישה שתפקידה לשח� ביו הוזברים, כמקרים יביט אני כל י&וד... אץ שום שטיפת טו0 אלא רציו ללמוד כמו ביכו-קלקבקתנניברוך'.

:̂ ^^=:̂ ̂"=? יי""� . =^.=^
££2££?££2£$ 'י''"*1"""1** ==--

א11 טעות קטיתי צריכהלהיוחיוחרהזקהרוחנית. נם כלפ�י... תופעות אלה נעלפו בהדרגה כשעזבנו את 1 �אחרי ש'גובת�אתננ-בחךהבנתי
הקט5זד.כהפקר1דא מתארת כי �בשנה האתלונהשלנו בחיי... הרגקחי טאור אשמה כלפיהילריט שלי שנולדו 'לאט�לאט התחלתי לראות אוז הדברים בלי יהטשק-
̂ט. למשל, [טרנייר לקיקר^ה^שאנא�שלהם^ל^שהםנילדולכניכה �יים הוורודים'.. ה"וי שהאנשים טכינימש "̂ "̂� �̂̂^^
קיפ יקטצה זה הרל�ק נורה אדוטה אצל הדירקטור^ שלכת^איוליאפשייתלתתל"םאתת�נר-סשמגיעים שתדםםהגבדים^נתניםטליטותט�ליל�תופהיתמיפי
̂. .. ^הניה^הגהר^-תש לקכתת בני ברור�. להמ�-את^בריט^לה��כ��דתכחצה-רהאנה̂םמז�, "ח"".""י*י'<זדודס1!0זה! כ1 גברים ונשים  ;.

̂להכ- -שאנשים כעלי השמ שטר במערכה), בשטתזר"נ לחייה, ט�תח^קיח;. בקבוצה. הנכדים זזו רומתולנ*;* הנשים ילהספיל ^^מ><£ ^ומט^י^
̂י�זיש לא היה עושה תז�, ̂וחןטול זזבר� הקט ̂ א"��וה� שגווק להם לההמסר ולט7ח קשד חלו� לקני שהגטיפה לבני כריה לפני כעשור, הייתה אנה ,  63311 י 1 טב

̂יתיבב-לי�ר ? אנה טםפרת שנטהלד התיריון הד^שוו השה ריכאלן, וי^^1! הי כלפי הקבוצה... אותו *דט מרנ�ש ��פתאים יש לו כטורנטיתלהר^שניניוסיה-ייוםאהרנתק
̂ו"וליחתי ̂ ונעלהב^^י�'יזעםר̂�ליי ̂"""ז"ט"י�י.^**". ̂̂י�-| 1 פש^קל"ק אנש-םה^היאאדי^אהו'הב- ""^לל !|
̂ ת�-אשלייטט! והנהגה כני ברור נוטעים בהכי�ם נתי לשיעור עם בן הו" סלי-מאח- טהר התחלתי למי" קאפייית היו לנחור *1 הדיכאון. התרופות "יו סוכריית  ^^£2££^

תייקלהיוחטקוב� לק"""טה-מ"-"^ןזוז-"ה"ט""ט"היי.� נו^ני-י��קכר-̂י 7̂^^1^ כל"�כ^בני ^^? ^̂ י?^
-  יס�^ה^להפח"אתמער.

̂ט  ל�
̂וה בי ̂^£"�"ל�" לתרלעבור^הטח�וטי-בל^לחיותכשנ�הע^ 1 אגה נ "̂ ? מוי 

^י^ר מהלחצים נפשיים שיפעלו (הגקפי 1החמ1 מחד, כפי שעשה לייממן". כן זוגי 1"�ד ן דבותה נגני ברור. ג"קביל, ולפי חטז�רה, אליט" כעלה ¤ ^̂לרבריו� ^̂ ^ |
יה גבוי- ��20.37�, הי. מכפרת, '"" חזי אתר לוט-  ̂

-| 
̂ני כרוף בנהגים כ^ 10. והרבים לא לה^ "תר. ̂"ע1  ̂" ר^םו " ̂ ¤^^ ע^בט^תב

̂ה עי �וראי בנני כר"� תל י?ע �=�� 1 ? י�לם- שנ<לה נ̂�כ!" ** ולח שיבור לגמרי. "�^ימתי.  אני כנר הייתי ש
̂ דה^ל כטרא"ה הקשה בחיי" ב! "  "

??מ י
̂"" "!"."," י\יתי כלפי נניגרזדרכט ונפרדנו- י קאניצףפ; לנקות את הבית לקראת משפחתו בשאני תולה "" "-."., 5110111018 ק / £ י "

̂ לי מ" , ̂ר-ט. ר^ יע"פל עלי� כמכות.. ה א^^י£ה4� ^רטע^ש^^^ריפילבניברור,^ ? וטטפלת ב
^4רי

ל
 ̂

"""
61

""י

̂.הקטצה, בהמשך -�'טורף בעיניים. הו* <תז ל� אגרופים גפנימ ערשגפלי�י ^̂*"7^ משרה וה�4ה לע^ד כהי�נדפד, ע 1̂ � ! *1י 53^
-!̂ ^!""!

"ה.
ג"יגנ"י"ו^ �"הלהץ אףעביהל-שיאלונישאחלהכרהקכיצד-^��י!!^. ?"והיס�י"-

£££ |1י1|^ *££££££££*ל



? 19̂ !1611909̂ 0̂ ^99̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ה  1הנ את הקבן
" 9̂ ^101!904!809^^^^^^^^^^^^^ 8̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ *- לאחר תה/"י)1 אנ7ך, **-
" 11̂ ח0 ?̂ 1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^99!1ח¥ ̂נ1^^ ^^^^^  ̂ יי "^^י5£§מ1§^ ^בלל קיפול נפשי
£ 0̂ ^̂ ̂נ<81|ו8||נ1ו|||ו1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ||0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ק^ 0^̂ ^̂ ^̂ ̂ו1^ * ו1מי15זלזאלכחזתי ]^^^^^^^6^^30ן|0£^

1^^^^".̂ �/. י"

^ 18̂ ^^^^^^^^^^^^^^ 1"̂ 9̂^^^^^^̂�יי^^^? ^^^^^ 1̂ י.. 1^ י י י -
^^^??"/ ?

"13 17 01 ק1 |̂̂ י יי� י י י� � :: 0ל י ̂^̂נ 8̂|^^^^^9!131̂�'̂י  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 8£̂ יי י

10̂|!§11§68 ניעה מזוז ~-- - ., '. ?; ".**..יי.-� ? ?,$-?.. ! ??•-? = �='- - ̂."-�י <^5ג^ . - ?.?�?י 0̂מ1 יי |9^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1!|
̂יה!י1~ ד1ז�י" ̂^*©ג*? רך* '(̂ -י �� - נ;י <�-�י,.:!35 - �??? ? :.- 1 ̂--"י- ??�.?'? ?? . �י� � ??': 5 י-� ? ^89^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* 3̂*ק63633*£מ6 51-1*-1* ? *±/\ -3"י ^ ^י? 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0^9501� י י-י� 2 " � � 2**£ י י � ?= "; " �^י וי* �

"8ע71ג71א פגו

̂ יד�ו*-"ו!-  י~ רי-�-
יקודםכלהקז�נקהוהטשפחה-ורקלאחר יצאתיםהב�תבקאניפטעהבכלהגוףוהטוטר"-זזןקשרתי יפית השבה; הזר הכיתה בסביםת שבע, אוכלאתהת ל"טמןאוטה

י1 לחניה הטובה ביוחו� שלי בבני כרת�. סיפח/י להטה קחז, ערב, ובשעה שמתה כולנו הייני צריבות להיות בשקט מכן הקבלה", הצהירה אכתריצחייק. דברים רוסים נכ� ^ *ל * י י י*� *1*
̂ נקום אופן ללכת לטשקרה..�. כיטיהלרלישוןברילקוםלש"נוההואאטרשכךהורה תבובתגהית חברים נופפים. ק311ך תרומה, היא אטהזל-שאפורל

לדברי אנה, בכית החולים היא שוכנעה להתלונן ל"טמן לעשות. 5ר, נמשך חור&ים לא ויינו רואות אוחו. את האמירות על דרישה להברקת מעשר או פ7ילות רןז1* מעשר י1ו
כטקכחז, ש'גצרה אח מגלה לשבועיים. �כמהלך אותם כש71;לוננתי, ם' אמר לי שאין לי מה להתלונן כי לפי להפצת תורת השלה, תקפי רבים טד&צהייים מטעם • י י

; שםעיןםהתקשרה אל" חבת; נקנוצת בני בחך, הטרה ל"קםןםטפ�קלתתלאישה שבע דקות כי;ם/ בנ� ברוף. �מעולם ל\ קנו אל" מהםרכ! של ב;י ברוך 0133 תיבה 11?י
? לי לא ל5ה1 יותר למרגו לעילם. תיא לא אפרה לטה אבל נהטשר,טס3רת;לנה.יכת5היר71,"ץך<5 ב'גלה להעכיר גביקקזו סמני חרוטה, .כסף, מעשר. ט'גולם. יש כמרכז ש1"זצה - יכ71י

:� הננתישנרטתי נ5ק למונ�סץ טל גני גר1ך בנר שע�רבתי כסקיק לגני ברוך. י!םזרי שנבנם לקטצח הגניסית מ' תיכה ומי פרוצה יפרגיש גורר - יכיל לשים. טי שלא ל"1>�ז* 1<י
יוה הטסטרה בעניין יפנימי� החליט לתרום על דעת עצמו 40 אלף שקל בטוופן לסם - לא שם. אין קוק בירוק או ט?קכ�, קהידה ניצה מזוז. י" """

# "1̂ 1 ̂ ; אנה טעידה 1ך הברה נקברגה פנתה אליה, יאמרה הקפת ערוץ 66 - ערר! הקבלה שליקטן... לק' נתנק �איו שום חיוב לגב� פעולות ה55ה. כן יש הסבר כלפי 7¥1י# י -
אוכללת1זדלקנ1ט:. נפתחה קין השתלטה; והוא ההליפ�שןה הוגר הנטו לע� החשיבות ו^תקתחות�ח קיש לאדפ כשהוא בא כמגע �קאםאכש>דאתהתלונהכטש13ץל,

כאותה תקופה בני ברור מלה השקיעה טאםצ�ם ;!ד~ שות... אנ� החנגיז;� מאוד אבל לא הלה גיס מי לדבר�, עם אנשים אחרים..,�.
ריס נקידום סיעת 'כיתר... המתי שבגלל הנזאטץ לנוגה בניקף היא םסגלת שעוד קודם לבן בעלה"ההל לקלם גס ר�ר שרון קליפר כתבה בתצהירה כי לטענות בדם�

י. בכתירותהםהושסים בפיוהד טםוניקין שלילי ולכן לא םעשר,עשיז;אתו1םטשכו1-תו,טו�יחורש�. "ד11ייהםוח רעת לנשים אין כל גקינו. גאישה, ו1טיר �.
רוציםקקר עם טי שיכול לפגוע נשטם הטוב�. ברגגשר תגהירה היא טספרת כ� �הקש ששבר את גב חווית� יחם פכבר והרגשתי שכל האפשרויות פתוחות
̂יםאז שעד הגמל והביא אוחי לפרק את ניטרי1ינוח7רהש כסוף אוגר נקנייי. קל מדלב!1ום הצהירה בי לטענות כרכר עיריד ניקתית של אבה הםתייטו כשנה שעברה. 
בחי את בני ברוך", היא טמפרה, "אני טשתתפחבריונ�ם 3ם טקסי... אמא קלי הרגישה לא טוב ואושפזה לניתוה למתזןתן עם חברי בנ-ברוך אץ ביסומ. את נעלת ה�א
באינטרנט, בעיקר בפייקכוק, בנושא בני ברוך כרי לתג� רהוף,., כסוכן שנבהלתי מאור ןהתקשרתיגבגי והיסטריה מספרת שפנשה בפפנש פנו"ם�פנויות שלבני ברוך.
ביר אה הפורעות לסכנה שכהצטרפוון לקבוצה-. ל!7. מ1 הניב כאדישות מוחלקת. הוא איחל לי גתצלהוז: "בהרגו להלוכ�ן םרצון לחיות יהד. איש לא כפה או הב�

בבםג-ת התצהירים הנגדים שהגישה כני כרוך כהכ לאהציע עזרה, לא הציע אםטתיה, לא מסה להרגיע אותי ריח אותנו לעשות בן'.
ירובי; "קרא� ̂בה של (זטותו מזה 15 קניק". גיל יצחקוב, חכר בני ברוך, כתב כ̂ת 0הר טוזבר� הקבוצה כי י6�א אח תצהירה של אנה, �ול3� ולא התענ"ו נס
צא1ת-. תי את הטענות... שלפיהן הרב לי�טטן עופק גםתערכ ן?, אך לא להפתעתי, הצהירה רצוף שקרם 1̂ד

אל�טותבוווגהכמבכי�עלכךאיןםהלוקתועלכך "^ךגון לילא דבב" י בעניינים האישיים של החם�ים
????וו ??^̂ יווו >ו— ן^הוורי!! י ̂י ̂זו ין יחד � " גבני ברוך: הרב טםפח לען _,,ה1נילכלגגאיולכלעונששישית7ליוהםת1קק. ? �

?

00 8̂9^̂ ^̂ ¤ ^̂ מעפר של קודש ומורם מעם; 18119 עםו^הנלםיוןילקשוראתפערבתהימפיםהפקולקלת אל טול טענות יוצאי הקבוצה הגיבה בני בחך בה- .
0̂ 10̂ 0̂ ̂^3ם!9?^91!^ קלהם לתוכן הנלמד או ל'נןימית� שנהוגות לכאורה בבני גסה של ייתר ם�0כ תצהירים טטעם הכרים נארגת, ררכ משפיל יכמה את ר.1למי� 
09̂ ^̂^̂^ £110̂ 06|א  ̂ כחך, הנה מגוחכת ומהווה ש?5� בעלמא. א7 דבר רה1ק חלקםמשכ�ליטובעליןנטרוחגכירות^צהיריםשמהס י?1! הרב טחלק תרופות! בבני
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 הנגעירר

יותר ט�&צ�אות�. עולה מציאות אחרת לחלוטין. "אני פכיר את ההתנה� ברוך יש שלקח פתר
̂*051רו8 ^11¤18|||  |88ט8

לוח בעמותת בני ברוך לפני ולפנים*, כתב בפירטיפון, תרבוח הלשנה; התלטירים בבני
?̂???? ^̂ ??? ?̂̂ יה)גיבטונזלת7וטךןשטדי� ברוך מהחגים לםוריוח, לציות ???? הפרלא�דנו אהר" שליסר קבלה כתשע שניס, "

בר בארגון נקי, ללא רנג, שיכול לשטש דוגמא להרבה ולם�לנות: יש לחץ ולהשבת
'מטיר זה עוםק בההרשמוהי מתהליך שינוי הנקיות טקוטות אהריםי. כספים ונכסים לאתון: יש יחם משפיל ומבזה לנשים. 1,
של כעל� הראשון, על רקע כניסתו לבני בריר- טיטי בהמשך כתב כמו אחרים כי< "לא ירה: לי על תקנון אני מצהיר כי סכל הידוע לי 9ל בני כרוך, הטענות "?

אי7רות קו7נ-ל לגיחשינו�, כסילים אלו פוזות; אח ס�� כלשהו קקייס בארגון.,. באשר לטעטת ברבר אווירה הללו כולן, ללא יהט* טן הכלל, הנן בריות בעלמא".
פוריז ילנה 1שם כהי),מורה שעלתה לישראל נשנות 1ד90י. של יסוריותי, ניתוק מהמשפחה. כידול, אדיקות, טק� ? ר�ר יצחק אורית. הפעיל בבני ברור ם�9ו!1)2, הצהיר

היא ט^רח סטפחה םאוקרת, ילדים וטיולים בקופ� פיות, -הס מזלזל או פוגעני לנשים ותרבורנ של הלשנה בטדאהרינז כי, "אני םשוכנע קאילכפ"ה בררךקנ7צ^ל י י
שבוע. אלא שאז גילה בעלה, אותו היא םבנה בתצהיר טי, - מחבר נהפך הגמור מהמציאות של הארניו שאותו בני כרוך, אהרת לא הייתי מוצא כה ענייז בהיותי חוקר
" מעולם

את הקבלה ואת בנ� ברוך. �לאחר שסי הצסרף לקבועה אני מכיר. קראתי את הטענות נאשר לרב הן פקוםטיה בעל חופש אקרטי, רוח יצירתית ורטץ מוטס1
הצעירה, התנהגותו השתנתה באופן דרסטי. הוא הקדיפ נם�וחר.. הרכ דוהה גתוקי - ער בדי קלייה - כל ניסיון לא נחשפתי לשום כפייה טסוג כלשהו ובטח לא התער�
עוד ועוד שעות להתנדבות כנני בתך1 התייחס ללייטפן לשונה לו מעטר של מנהיג תצרח סירק או משהו תסה. כות כאורהית הה"ם ומחטים באיש"ם בץ בני זוג 1/או

באל אלוהיס נהפסיק להתעניין בכל שאר הרכריק בה"ם; מעולם לא נתקלתי בכפ"ה, שםיפת מוח, בריונות, נ- במשפחה. מעתק לא נחשפתי ל'תקנין סודי' כלשהו".
סשפהתי, הוריו, עבודתו, הכרים וכל שאר הרבדים קס- סיונות הגבלה כאלה ואחרים של חברים על קשר עם טכני ברוך נטסר כי, �הרב לייטט; גשטר ממעורבות
1̂ו אנשים אוזרים'. םז"ם האישיים של תלטידיו ונמנע טלחת עצות הלב- לאו את וזיינו ער £ותו זמן�, מפגרת ילנה בתצהירה, הברים ו
~ר.חןס שלו אליי השתנה והוא הרכה להתרגו עליי והקסיק עודר גורפי הוסיף בתצהיר! כ�, �זז/רשמותי טהרב היות, עסקיות, אישיות או אחרות*. עור נטסר כי יסביר

לתפקד בגן זוג ושיתף להורות... רא�חי את בעל� הוק� לייטמן היא שהרא ארם ישר ואמיתי. ככל 3'1ם שיש ני� להניח שבעםותה שמלמדת טאות אלפי אנשים ניתן לני —
לארק אחר�. קיו? ליטול שהה* קדוש במובן ה'גממי קל המילה הוא צוא עשרות ואולי אפילו מאות שאינם מרוצים. העובדה
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̂> "1-,11.1.*-נ1<"*,1 "1.-"11"'",!." .*! ו ". •" '"ןן  'ו ? .1*1̂ עבודתי,ישןכאוטושעה�שעת"םוהולך7ענה-. הקבוצה. '7סענ1ת'הט ש7 ?וגן 1-11*נ"1-י 1
'...יוםאו יוס"ס כשבוע מיק נוטע להתנדג נבנ" ברוך כעניין העירור להתנתק מכני משפחה וחברים אץ כל נושא. יכול להיות מחיר בבד להגשת תביעת ריבה קה המוסף לשנה �;<
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