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התובעת

- נגד -

1. עיתון ישראל היום בע"מ, ח*פ. 513942151
ביסמוט 2. בועז
אלטמן 3. יאיר

כ עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות' על יד< ב<<
̂יכ! מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב 6473104 י*גת

: 03-6944249 ן פקסימיליה: 03-6944211 | טלפון

כתב הגנה בסדר דיו מהיר מטענו הנתבעים 1-3
! הנתבעים, עיתון ישראל היום בע"מ, מר בועז ביסמוט ומר יאיר אלטמן (להלן יחדיו� "הנתבעים")

: ''התביעה"). \ מתכבדים להגיש את כתב ההגנה מטעמם לכתב התביעה בתיק שבכותרת (להלן
| כל עובדה או טענה הנטענות או נזכרות בכתב הגנה זה, נטענות באופן מצטבר, משלים או חלופי לכל טענה

! אחרת הנכללת בו, לפי הקשר הדברים והדבקם, בין אם נאמר הדבר ובין אם לאו.
| כל עובדה או טענה שהנתבעים לא הודו בה במפורש, תיראה כמוכחשת בזאת. כל המסמכים הנזכרים
| בכתב התביעה או המצורפים אליו כנספחים, מדברים בעד עצמם, והנתבעים מכחישים את פרשנות

| התובעת לתוכנם.

| נטל ההוכחה לכל האמור בכתב התביעה מוטל על התובעת, ואין באמור בכתב התביעה ו/או בכתב הגנה זה
ן כדי להעביר אל שכם הנתבעים את נטל הבאת הראיות או את נטל ההוכחה של טענה או עובדה, המונחים

| לפתחה של התובעת.

1 למען הסדר הטוב יובהר, כי כל ההדגשות שלהלן אינן במקור, אלא אם נאמר אחרת.

א* פתח דבר
1. עסקינן בתביעה שאינה יכולה לעמוד, לא מן הבחינה העובדתית ולא מן הבחינה המשפטית.

2. נדמה כי הסיבה בגינה הוגשה התביעה נעוצה בכך שדיווח חדשותי ב'ישראל היום', שהיה ביקורתי
כלפי התובעת, הקרן החדשה לישראל, גוף בעל פעילות ציבורית ענפה, לא היה לרוחה. ונסביר.

3. כזכור, ח"כ לשעבר באסל גאטס הורשע בעבירות מרמה והפרת אמונים ומתן אמצעים לביצוע מעשה
טרור בעקבות הברחת טלפונים סלולאריים וחפצים נוספים לאסירים ביטחוניים בבית הסוהר
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| קציעות, זאת תוך ניצול חסינותו הפרלמנטרית במטרה לחמוק מהבדיקה הביטחונית בשערי הכלא.
| על חה"כ לשעבר גאטס נגזרו, בין היתר, שנתיים מאסר בפועל והוא החל לרצותן במהלך חודש יולי

.2017 |

4. במסגרת דיווח חדשותי בעיתון יישראל היומי מיום 9.7.2017, נמסר כי חה"כ לשעבר גאטס נאם
באירוע לציון 50 שנים למלחמת "ששת הימים" שהתקיים בתיאטרון יפו, שבועות בודדים לפני
כניסתו לכלא, כאשר בנאומו זה התייחס לכניסתו הצפויה לכלא ושב והצדיק את מעשיו החמורים

: "האירוע"). אירוע זה, כך דווח, פורסם על ידי התובעת, הקרן החדשה. בהם הורשע (להלן

5. מדיבר בדיווח חדשותי, אינפורמטיבי, המבוסס על עובדות שנבדקו עובד לפרסום, תוך שתגובת
הקוץ החדשה לדברים הובאה והוצגה בדיווח באופן מלא. הכל, בהתאם להוראות הדין, ובכלל כך

חוק איסור לשון החג, התשכ"ה-1965-

6. ונסביר בקצרה במה הדברים אמורים.

7. ביום 4.6.2017 התקיים אירוע לציון 50 שנים למלחמת "ששת הימים" בתיאטרון יפו במהלכו הוצג
מופע תיאטרון בשם "מחברות מהכלא".

8. אירוע זה התפרסם באתר האינטרנט י50 סוף', אשר הקרן החדשה שותפה בהפעלתו. ויודגש: אין
מחלוקת בקשר לעובדה זו ,? והתובעת אף מודה בה בכתב תביעתה1.

9. טענת התובעת כי פרסום האירוע לא הזכיר את שמו של ח"כ לשעבר - אינה אמת.

בניגוד לטענת התובעת כי "הפנייה לא כללה כל התייחסות לח"כ (לשעבר) גטאס, הוא לא הוזכר בשמו"2 וכי
"התובעת לא ידעה דבר על נוכחות גטאס באירועים אלה"3 - העובדה כי ח"כ לשעבר גאטס צפוי לשאת
דברים במסגרת האירוע בתיאטרון יפו אגו פורסמה מראש. וח"כ לשעבר הופיע ברשימת הדוברים

(ראו נספח 2 להלן).

ודוק, לאחר פרסום הידיעה ביישראל היוםי הוסר, באופן המעורר תמיהה, עמוד האירוע הכולל את
שמו של ח"כ לשעבר גאטס ברשימת הדוברים, מאתר תיאטרון יפו ומשכך גם מהפרסום באתר י50

סוף< .עובדה זו מדבדת בעד עצמה.

10. כמו כן, שמו של ח"כ לשעבר גטאס אף הופיע כדובר באירוע האמור, בעוד שורה של פרסומים עובר
לקיום האירוע (ראו נספח 3).

11. יתרה מזאת. גם טענת התובעת כי ח"כ לשעבר גאטס לא דיבר באירוע בתיאטרון יפו על הרשעתו
הפרטית - אינה נכונה אף היא.

בניגוד לטענת התובעת כי "הוא דיבר על סוגיית האסיר הפלסטיני, על מצוקותיהם וכוי, עניינו הפרטי, שלא היה
נשוא ההתכנסות, כמעט ולא הוזכר" - חה"כ לשעבר דווקא התייחס גם התייחס במהלך האירוע בתיאטרון
יפו למעשיו הפלילים החמורים בהם הורשע, ושב והצדיק אותם. בין היתר אמר ח"כ לשעבר גאטס

את הדברים הבאים:

"כפי שאמרה אורלי אני נכנס ב-2 ביולי ל.. לכלא. אני עדיין לא יודע איפה.
רוב המומחים כמו סנה חושבים שאני אהיה בכלא גילבוע, בצפון. אבל, אני

1 סעיף 26 לכתב התביעה

2 סעיף 28 לכתב התביעה
3 סעיף 30 לכתב התביעה
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נפשית ומנטאלית אוכל להיות בכל מקום. לאסיר עצמו, בפנים, לא כל כך
משנה, כפי שאתם יכולים לראות... ואני לא מדבר אם זה מתפקידו או לא
מתפקידו כל השיח ה... סליחה על הביטוי הבורגני בתוך השבט. אני עשיתי
את מה שעשיתי והכנסתי את הטלפונים כי זה אני. ככה אני. זה האופי שלי.
זה התכונות שלי... אז זהו, זה האופי שלי, אני לא מתחרט על זה
שהשתמשתי במצפון שלי וביכולת שלי לענות ולעמוד בפני התנאים
ההומניטארים או הדרישות ההומניטאריות ששוב, שהאני האמין שלי מבקש

ממני".
(ראו נספח 1 להלן).

12. בנוסף לכך. לאחר הפרסום ביישראל היוםי איש יחסי הציבור מטעם התובעת, מר רן אהרון, התה,
מטעם התובעת, בפני כתב ישראל היום, הנתבע 3, בזמן אמת, בדברים, וציין כי "אם בסופו של דבר

| התקיימו באירוע תכנים שהקרן אינה יכולה לעמוד מאחוריהן אנו מצרים על כך ונבחן בדיעבד את הדברים".

ן 13. הנה, גם התובעת סברה כי שגתה בכך שנתנה פרסום לאירוע בו אחד הדוברים היה ח"כ לשעבר
| שהורשע בעבירות חמורות וסיוע לטרור. כך, גס הסרת דף האירוע מאתר תיאטרון יפו, המציין את

| שמו של חה"כ לשעבר כדובר באירוע, מעידה כי התובעת גורסת כי לשיטתה שגתה.

14. בניגוד לנטען בכתב התביעה, הדיווח החדשותי ביישראל היוםי התייחס לאירוע האמור לעיל אשר
התרחש בתיאטרון יפו ביום 4.6.2017, ויועד לאוכלוסייה היהודית. טענת התובעת כי הפרסומים
התייחסו לאירוע אחר (שנערך לאוכלוסייה הערבית בכפר ראמה ביום 1.7.2017, אחד מיני מספר
אירועים בהם נטל חה"כ לשעבר גאטס בתקופה שלפני תחילת ריצויו עונשו) - אינה מבוססת על מאום

ואינה עולה מהפרסומים עצמם.

15. להלן יבואר, כי הפרסומים בישראל היום נעשו בהתאם להוראות הדין ובכלל כך הוראות חוק איסור
לשון הרע, התשכ"ה-1965. על אף כך שהפרסומים אינם מהווים לשון הרע, לנתבעים ממילא קמות

במקרה דכאן ההגנות מכוח הדין.

16. משעמדנו על עיקרי הדברים, נעבור עתה ונבחן אותם לפרטיהם.

הצדדים ב.
: "התוגעת" או "הקוץ") היא קרן המאוגדת כמלכ"ר ורשומה בחו"ל. 17. הקרן החדשה לישראל (להלן
לפי אתר האינטרנט של התובעת, האחרונה מציגה עצמה כגוף המאמין בישראל יהודית ודמוקרטית,
דוגלת בזכויות אדם, צדק חברתי ושוויון4. בין היתר מעניקה הקרן סיוע לארגונים רבים נוספים, אם

באמצעות פרסום או באמצעות תמיכה כספית.

18. הנתבעת 1, עיתון ישראל היום בע"מ, היא החברה האמונה על הוצאתו לאור של העיתון "ישראל
: "ישראל היום"). היום" (להלן

� "ביסמוט"), הוא עיתונאי ותיק ומוערך, ומכהן כעורך הראשי של 19. הנתבע 2, מר בועז ביסמוט (להלן
העיתון "ישראל היום".

20. הנתבע 3, מר יאיר אלטמן (להלן� "אלטנע"), הוא עיתונאי, המשמש ככתב לענייני משפט בעיתון
"ישראל היום". אלטמן אחראי גם על הידיעה בגינה הוגשה תביעה זו.

4 מתוך אתר האינטרנט של הקרן החדשה לישראל: 11.1£01£מ//:ק111[
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! 21. כלל הנתבעים יכונו "הנתבעים" או "ישראל ומימיי.

| ג. העובדות הצריכות לעניין

| <?!? הרשעתו של ח''ב לשעבר באסל גטאס
ן 22. ח"כ לשעבר באסל גטאס הורשע ביום 9.4.2017 בביצוע שורה של עבירות חמורות, בין היתר בעבירה
1 של מתן אמצעים לביצוע מעשה טרור, לפי סעיף 25(א)(2) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016, ועבירה

ן של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

| 23. בתמצית, ח"כ לשעבר גטאס ניצל את החסינות המוקנית לו מכוח היותו חבר כנסת, המאפשרת לו
| להיכנס למתקני כליאה ללא בדיקה, לשם הברחת מכשירים סלולריים לאסירים פלסטיניים שהורשעו

| בביצוע פעולות טרור ורצח.

.� 
24. על הפגמים הקשים שבהתנהגותו של ח"כ לשעבר גטאס כתב בית המשפט כך5

"החסינות שממנה נהנה הנאשם, תכליתה לאפשר לו פעולה בגדר החוק
מבלי חשש שימעד בשוליה. ועל מנת להבטיח עצמאות לחופש הפעולה של
חבר כנסת כדי לחזק את המשטר הדמוקרטי, להגשים את שלטון החוק ואת

השוויון בפני החוק...

אלא שבמקום שהנאשם ינצל מעמדו להיאבק על אמונותיו בתוך בית
הנבחרים, הוא בחר לנצל לרעה את מעמדו ואת חסינותו למטרה ובאופן
הנוגדים את שלטון החוק ואת השוויון בפני החוק כשהוא פוגע קשות
באמון הציבור ומחדיר (במיוחד בנקודת זמן רגישה זו) טלפונים ניידים שיש

בהם לשמש לביצוע מעשה טרור או להקל על ביצועו".

ג*2* השתתפותו של ח"כ לשעבר גאטס באירוע בתיאטרון יפו
25. ביום 4.6.2017 התקיים אירוע לציון 50 שנה למלחמת "ששת הימים" בתיאטרון יפו. בערב זה הוצג
מופע תיאטרון בשם "מחברות מהכלא", במסגרתו גם נשא ח"כ לשעבר דברים לקראת כניסתו

: "האירוע"). לאירוע זה התייחס הפרסום ב'ישראל היוםי. הצפויה לכלא (להלן

26. במהלך האירוע אמר ח"כ לשעבר גטאס בין היתר את הדברים הבאים:

"כפי שאמרה אורלי אני נכנס ב-2 ביולי ל.. לכלא. אני עדיין לא יודע איפה.
רוב המומחים כמו סנה חושבים שאני אהיה בכלא גילבוע, בצפון. אבל, אני
נפשית ומנטאלית אוכל להיות בכל מקום. לאסיר עצמו, בפנים, לא כל כך
משנה, כפי שאתם יכולים לראות... ואני לא מדבר אם זה מתפקידו או לא
מתפקידו כל השיח ה... סליחה על הביטוי הבורגני בתוך השבט. אני עשיתי
את מה שעשיתי והכנסתי את הטלפונים כי זה אני. ככה אני. זה האופי שלי.
זה התכונות שלי... אז זהו, זה האופי שלי, אני לא מתחרט על זה
שהשתמשתי במצפון שלי וביכולת שלי לענות ולעמוד בפני התנאים
ההומניטארים או הדרישות ההומניטאריות ששוב, שהאני האמין שלי מבקש

ממני".

27. כעולה מהדברים, במהלך האירוע התייחס ח"כ לשעבר גטאס לעבירות החמורות בהן הורשע, תוך
שימוש ציני בחסינותו הפרלמנטרית, ואף הצדיק את מעשיו.

5 ת"פ 36995-03-17 מדינו* ישראל נ' גטאס, ניתן ביום 9.4.2017 (לא פורסם), פסקה 13.
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28. דברים מפורשים אלו אף סותרים את טענותיה של התובעת לפיה "עניינו הפרטי, שלא היה נשוא
ההתכנסות. כמעט ולא הוזכר"6.

העתק מתימלול הדברים שנאם ח"כ לשעבר גאטס באירוע מצי'ב, מסומן נספח 1 ומהווה
נספח 1

חלק בלתי נפרד מכתב ההגנה.

ג*3* אירוע זה בו נאם ח''ב לשעבר גאטס פורסם באתי בו התובעת שותפה
29. אירוע זה התפרסם באתר האינטרנט '50 סוףי.

30. התובעת שותפה בהפעלת אתר האינטרנט '50 סוףי המפרסם אירועים שונים7. באתר האינטרנט '50-
סוף' הופיע פרסום לאירוע בתיאטרון יפו, באמצעות לינק אל אתר תיאטרון יפו שפרסם את האירוע
האמור במסגרתו נשא ח"כ גטאס דברים לקראת כניסתו הצפויה לכלא. בפרסום האירוע הופיע שמו

: "ד"ר באסל גטאס". של ח"כ לשעבר גאטס תחת רשימת הדוברים כדלקמן

31. בכתב תביעתה ציינה הקרן החדשה כי "התובעת לא ידעה דבר על נוכחות גטאס באירועים אלה, קל וחומר
שלא ידעה על כל חגיגות ואירוע פרידה מגטאס"8.

| 32. דברים אלו אינם נכונים.

33. באתר האינטרנט '50 סוף' הופיע הפנייה לעמוד בו פורסם האירוע בתיאטרון יפו, שם צויו במפורש
| ובאופו ברור בי חה'יב לשעבר גטאס צפוי להיות אחד המרצים באותו ערב:

67- ן • י י� י י * '� 50 ל�

, י י  *5 י י , י , ? י 
**~~ יי י"י *, *1 |

העתק מפרסום האירוע באתר האינטרנט, מצ"ב, מסומן נספח 2 ומהווה חלק בלתי נפרד
נספח 2

מכתב ההגנה.

: 34. בהקשר זה יצוינו שני דברים

34.1. לאחר הפרסום ב'ישראל היום' הוסר דף האירוע מאתר תיאטרון יפו, שבו הופיע שם חה"כ
לשעבר באסל גאטס. דברים אלו מדברים בעד עצמם.

6 סעיף 32 לכתב התביעה.

7 סעיף 16 לכתב התביעה.

8 סעיף 30 לכתב התביעה.
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34.2. השתתפותו של ח"כ לשעבר גטאס באירוע פורסמה בעוד מספר רב של פרסומים ודיווחים, בין
היתר פרסום האירוע עצמו ברשת הפייסבוק. כך שכל טענה של התובעת כי לא ידעה על

השתתפות ח"כ לשעבר גטאס, אינה יגולה לעמוד,

העתק מהפרסום האירוע ברשת הפייסבוק ופרסומים נוספים בו נזכר שמו של חה"כ
נספח 3 לשעבר כמי שצפוי להשתתף באירוע, מצ"ב, מסומנים כנספח 3 ומהווים חלק בלתי נפרד

מכתב ההגנה.

ג*4* התובעת הודתה בבך שייתבן וטעתה עת פרסמה את האירוע בהשתתפות ה"ב לשעבר
1 גאטס

| 35. בתגובה שנשלחה מטעם התובעת, במענה לבקשה לקבלת תגובה שנשלחה אליה על ידי הנתבע 3 עובר
: | לפרסום, צוין בסיפת התגובה כדלקמן

| "האישור להעלות את הפרסום הועלה לאתר ע"פ סדר היום והתוכן כפי
| שהוצגו לעורכי האתר.

| אם בסופו של דבר התקיימו באירוע תכנים שהקרן אינה יכולה לעמוד
| מאחוריהן אנו מצרים על כך ונבחן בדיעבד את הדברים'/

! העתק מהתגובה הראשונה של הקרן, מצ"ב, מסומן נספח 4 ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב
! נספח 4

1 ההגנה.
ן

36. לסיכום, התגובה הראשונה שנתקבלה מפי התובעת, אשר שונתה בהמשך, מעלה כי אף לשיטת
התובעת היא שגתה בכך שנתנה פרסום לאירוע בו אחד הדוברים היה ח"כ לשעבר שהורשע בעבירות
חמורות וסיוע לטרור. גם הסרת דף האירוע מאתר תיאטרון יפו, שעבד בשיתוף פעולה עם התובעת,
דף אירוע בו הופיע במפורש שמו של חה"כ לשעבר גאטס כמי שמשתתף באירוע, מעידה כי התובעת

גורסת שלשיטתה שגתה.

ד* הפרסומים ב'ישראל היום' שדיווחו על השתתפות ח"ב לשעבר שהורשע
והדברים שאמר במהלך האירוע פורסמו בהתאם להוראות הדיו

ד*1* הפרסומי© ב'ישראל היו©'
37. הפרסומים נשוא תביעה זו פורסמו בהתאם להוראות הדין. העובדות בהם הוצגו באופן מדויק

ומאוזן, תוך הצגת תגובתה של הקרן החדשה באופן נרחב.

38. ביום 9.7.2017 פורסמה ידיעה חדשותית בה דווח על השתתפותו של חה"כ לשעבר גאטס באירוע.
בשער העיתון צוין "הקרן החדשה תמכה ב'חגיגה' של גטאס". וכותרת הידיעה היתה " 'מופע הפרידה' של

גטאס - בתמיכת הקרן החדשה לישראל" (להלן: "הידיעה").

39. המדובר בידיעה חדשותית קצרה תמציתית ומדויקת, במסגרתה דווח כי התובעת סייעה לפרסם
אירוע בו ח"כ לשעבר גטאס, עבריין שהורשע בגין סיוע לטרור, נאם לקראת כניסתו לכלא, תוך שהוא

מתייחס לעבירות אותן ביצע. עובדות אלו אינן שנויות במחלוקת ואלו הובאו כהווייתן בידיעה.
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| 40. ויודגש, בידיעה צוין במפורש כי מדובר באירוע שנערך בתיאטרון יפו ופורסם במסגרת קמפיין י50
| סוף/ ולא באירוע באירוע אחר, כטענתה של התובעת היום. כך בין היתר, צוינו הפרטים הבאים:
,• "כנס עצמו היה אירוע ; "באחד מהאירועים הללו, שנקרא 'מחברות מהכלא' " 1 "הפרסום נעשה כחלק מקמפיין ששמו "50 סוף"
| תמיכה בשביתת הרעב של המחבלים והשתתפה בו גם אשתו של המחבל ואליד דקה, שהיה מעורב בחטיפתו וברציחתו של החייל
משה תמם בשנת 1984 ונידון למאסר עולם"; "במהלך הכנס הוקראו מכתבים של מחבלים שנכתבו בכלא, תחת הכותרת 'מושגים,

עדויות וייצוגים של הכיבוש' ".

41. אירוע זה מתיאטרון יפו בו נאם וד'כ לשעבר אף כונה במסגרת הדיווח בשמות שונים דוגמת 'חגיגה',
'מופע' ו'הכנס'.

42. לשלמות התמונה יצוין כי בידיעה שולבה תמונה של ח"כ לשעבר, לשם הצגה ויזואלית שלו גרידא.
התמונה נלקחה מאירוע אחר בו השתתף ח"כ גאטס באותה התקופה ולא צולמה באירוע בתיאטרון

יפו.

43. אף על פי כן, בשל פנייתה של התובעת ל'ישראל היום' הוסרה התמונה מאתר האינטרנט של העיתון9.

44. ביום 10.7.2017 פורסם דיווח חדשותי לפיו השרה מירי רגב הודיעה כי בכוונתה להעלות בפני היועץ
המשפטי לממשלה את הסוגיה בה התובעת תמכה ופרסמה את האירוע בו נאם חה"כ לשעבר.

45. ביום 14.8.2017 פורסמה ידיעה חדשותית נוספת בנוגע ליישום "חוק הנכבה" במסגרתה דווח על
פגישה בין השרה רגב ליועץ המשפטי לממשלה בין היתר אודות פרסום האירוע בו נאם ח"כ גאטס על

ידי התובעת.

46. כל הידיעות פורסמו בהתאם להוראות הדין.

העתק מהידיעות שפורסמו בעיתון 'ישראל היום', מצ"ב, מסומן נספח 5 ומהווה חלק
נספח 5

בלתי נפרד מכתב ההגנה.

ר.2. תג1בו1 הקוץ הובאה בהירובה יו*יה
47. במסגרת הדיווח החדשותי מיום 9.7.2017 פורסמה תגובת הקרן החדשה במלואה ובהרחבה. תמצית

תגובת התובעת הובאה בבר בכותרת המשנה, ותגובתה המלאה והרחבה הובאה בגוף הדיווח.

48. כך צוין בכותרת המשנה: "לא יזמנו את האירוע, מגנים תמיכה בטרור".

49. בהמשך הידיעה הובאה תגובת הקרן במלואה, כך:

"האירוע האמור אינו אירוע של הקרן החדשה לישראל, הקרן לא יזמה אותו
לא תמכה בו ולא היתה שותפה לתכניו. אם יתברר שבאירוע נשמעו מסרים
של תמיכה בטרור או בסיוע לטרור, הקרן החדשה לישראל מגנה ומסתייגת
מכך בכל דרך. אתר י50 סוף' הוקם על מנת לרכז שורה ארוכה של אירועים,
שמטרתם להדגיש את העובדה שאחרי 50 שנים אפשר והגיע הזמן לסיים
את הכיבוש. במסגרת זו הועלו לאתר אירועים שונים הקוראים לסיום
הסכסוך, שאת חלקם יזמו הקרן החדשה לישראל וארגונים מתמחים וחלקם,
כמו במקרה האמור, אירועים שאינם קשורים בקרן החדשה לישראל כלל.
הקריטריון הוא שתוכן האירוע, כפי שהוצג לעורכי האתר, עמד בקווים
האדומים שהציבה הקרן. במקרה הנ"ל הוצג לפני הקרן אירוע השקה לספרו

של ישי מנוחין ולאחר שנבחן סדר היום אושר הפרסום באתר".

̂¥\//:ק}111 11016/48902נ€0.11/5.1מ0/י151561113.¥ץ 9 ראו עמוד הידיעה: 1
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ז/3* הפן המשפטי: הפרסומים אינם מהווים לשון הרע וממילא חוסים תחת ההגנות בחוק
50. הדיווחים החדשותיים אינם עולים כדי לשון הרע לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, ולחלופין

.( : "חוק איסור לשון תרע" קמות בעניינם ההגנות על פי החוק (להלן

51. הפרסומים מהווים דיווח עיתונאי לגיטימי בעניין בעל חשיבות ציבורית רבה - מתן תמיכה ופרסום
פומבי לאירוע בו עבריין מורשע לקח חלק והביע דברי תמיכה בפעילי טרור. הבאת העניין לידיעת

הציבור היתה מחובתם המקצועית, המוסרית והציבורית של הנתבעים.

52. הפרסומים הביאו את מצב הדברים לאשורו כפי שהוא נחזה במועד הפרסום. התובעת סייעה בקידום
| ופרסום האירוע באמצעות אתר האינטרנט בו היא שותפה, שפרסם את האירוע בו הופיע ח"כ גאטס

ן ובמהלכו הצדיק את מעשיו בהם הורשע ובגינם צפוי היה להיכנס לכלא.

| 53. תגובת התובעת הובאה בכותרת המשנה ואף בגוף הידיעה. תגובתה של התובעת הובאה במלואה,
| וזאת לפנים משורת הדין ומבלי שמוטלת חובה על ישראל היום לפרסם את התגובה במלואה.

1 54. לחלופין, הנתבעים יטענו כי קמה להם הגנת אמת בפרסום, בהתאם לסעיף 14 לחוק איסור לשון הרע,
ו שכן העובדות שהוצגו בכל הנוגע לתובעת הן נכונות, ואף התובעת אינה חולקת על כך שסייעה

| בפרסום האירוע האמור. באשר לעניין הציבורי הטמון בפרסום לא יכולה להיות מחלוקת.

ן 55. הנתבעים יטענו כי עומדת להם גס הגנת תום הלב, לרבות לפי סעיפים 15(2), 15(4) ו-15(6) לחוק
איסור לשון הרע, וכן חזקת תום הלב לפי סעיף 16 (א) לחוק. הנתבעים פעלו בתום לב ובהתאם
, לסטנדרט עיתונאי, מקצועי ואתי. העובדות האמורות נבדקו עובר לפרסומן. הנתבעים פעלו מתוך
| חובה מקצועית וללא כל כוונה לפגוע בתובעת, אלא מתוך חובה אישית, מקצועית ואתית להביא בפני

| הציבור מידע בעל ערך ציבורי רב.

ובהתייחסות פרטנית לסעיפי התביעה

56. מוכחש הנטען בסעיף א' לכתב התביעה.

57. מוכחש הנטען בסעיף בי לכתב התביעה, מחמת חוסר ידיעה וחוסר רלוונטיות.

58. מוכחש הנטען בסעיף גי לאור כל האמור לעיל.

59. מוכחש הנטען בסעיף רי לאור כל האמור לעיל. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה הנתבעים יפנו
לפרסומים עצמם. פרשנות התובעת לפרסומים מוכחשת, ויובהר כי המבחן הנוהג בלשון הרע הוא

המבחן האובייקטיבי.

60. מוכחש הנטען בסעיף הי לכתב התביעה, מכל הטעמים והנימוקים שפורטו בכתב ההגנה לעיל.

61. מוכחש הנטען בסעיף ר-זי לכתב התביעה. מבלי לגורע מכלליות ההכחשה יצוין כי הנתבעים יימנעו
בשלב זה מלהיכנס לתוכן הדין ודברים שהתנהל ביניהם.

62. מוכחש הנטען בסעיף חי לכתב התביעה.

63. אינו מוכחש הנטען בסעיפים 1-3 לכתב התביעה, ככל ואין בסעיפים אלו משום ייחוס אחריות כלשהי
כלפי הנתבעים.

64. מוכחש הנטען בסעיף 4 לכתב התביעה.
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65. מוכחש הנטען בסעיפים 5-6 לכתב התביעה מחוסר ידיעה.

66. מוכחש הנטען בסעיפים 7-11 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה הנתבעים יטענו כי כל
פרשנות התובעת לפרסומים מוכחשת, כי הפרסומים מדברים בעד עצמם וכי ממילא המבחן

האובייקטיבי הוא הנוהג במסגרת תביעות לשון הרע.

67. מוכחש הנטען בסעיף 12 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יצוין כי ניסיון התובעת
לייחס לנתבעים כי קישור בין שני האירועים השונים - מוכחש.

68. מוכחש הנטען בסעיף 13 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יצוין כי כאמור בסעיפים -42
43 שולבה תמונה של ח''כ גאטס מכנס מסוים לצורך הצגת ויזואליה. לבקשת התובעת התמונה

הוסרה.

69. מוכחש הנטען בסעיף 14 לכתב התביעה מכל הטעמים והנימוקים שפורטו לעיל.

/ 70. מוכחש הנטען בסעיף 15 לכתב התביעה וחוסר רלוונטיות.

| 71. מוכחש הנטען בסעיפים 16-20 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יצוין כי בין התובעת
| לנתבעים התנהל דין ודברים שלא צלח. מוכחש הנטען בסעיף 20 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות
1 ההכחשה יצוין כי הנתבעים הסירו את התמונה האמורה מן הידיעה המפורסמת באתר האינטרנט

1 ישראל היום.

71. מוכחש הנטען בסעיפים 21-24 לכתב התביעה מכל הטעמים והנימוקים המופיעים בכתב ההגנה לעיל.

73. מוכחש הנטען בסעיף 25 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה הנתבעים יפנו לפרק גי לעיל.

74. מוכחש הנטען בסעיפים 26-27 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יצוין כי בסעיף זה
התובעת מודה כי היא אחראית על הפעלת אתר האינטרנט '50 סוף' אשר פירסם אירוע בו השתתף

ח"כ גאטס וחזר באופן פומבי על מעשיו הפליליים החמורים בהם הורשע.

75. מוכחש הנטען בסעיפים 28-30 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה הנתבעים יפנו לסעיף
33 לכתב ההגנה לעיל.

76. מוכחש הנטען בסעיף 31 לכתב התביעה.

77. מוכחש הנטען בסעיף 32 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה הנתבעים יפנו לפרק ג.2
לכתב ההגנה לעיל.

78. מוכחש הנטען בסעיפים 33-34 לכתב התביעה.

79. מוכחש הנטען בסעיף 35 לכתב התביעה.

80. מוכחש הנטען בסעיף 36 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יפנו הנתבעים לכתב ההגנה
לעיל.

81. מוכחש הנטען בסעיף 37 לכתב התביעה.

82. מוכחש הנטען בסעיפים 38-42 לכתב התביעה, מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יפנו הנתבעים לפרק ג'�
36' לכתב ההגנה לעיל.

83. מוכחש הנטען בסעיף 43 לכתב התביעה.
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84. מוכחש הנטען בסעיף 44 לכתב התביעה.

85. מוכחש הנטען בסעיף 45 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יובהר כי בהתאם לדין הנוהג
הנתבעים אינם אחראים לתוכן דברים הנאמרים במסגרת תגוביות (טוקבקים).

86. מוכחש הנטען בסעיפים 46-47 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יצוין כי הנתבעים
אינם אחראים לפרסומים שפורסמו באמצעי תקשורת אחרים.

87. מוכחש הנטען בסעיפים 48-50 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יצוין כי הפרסומים
מדברים בעד עצמם, כי פרשנות התובעת לידיעה מוכחשת, וכי ממילא המבחן האובייקטיבי הוא

הנוהג במסגרת תביעות לשון הרע.

88. מוכחש הנטען בסעיף 51 לכתב התביעה.

89. מוכחש הנטען בסעיף 52 לכתב התביעה.

90. מוכחש הנטען בסעיפים 53-59 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יפנו הנתבעים לפרק
ד.3י לכתב ההגנה לעיל.

91. מוכחש הנטען בסעיפים 60-64 לכתב התביעה.

92. מוכחש הנטען בסעיף 65-66 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יטענו הנתבעים כי
הידיעה פורסמה בהתאם להוראות הדין.

| 93. מוכחש הנטען בסעיף 67-68 לכתב התביעה.

| 94. סמכותו המקומית והעניינית של בית המשפט הנכבד אינה מוכחשת.

| ה ס1ף דבר
95. לאור כל אחד מן הנימוקים שלעיל, ובהצטברם יחד מקל וחומר, מתבקש בית המשפט הנכבד

: כדלקמן

| 95.1. להורות על דחייתה של התביעה.

95.2. לקבוע כי בידיעה לא היה לשון הרע, וכי לחלופין עומדות לנתבעים ההגנות הקיימות בחוק
איסור לשון הרע.

96. כמו כן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את התובעת בהוצאות ההליך ובשכר טרחת עורך דין
בצירוף מס ערך מוסף כחוק, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין עד ליום התשלום המלא

בפועל.

^ינה נוימן, עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון ושותי

באי כוח הנתבעים
תל אביב, היום: 18 בדצמבר, 2017.



1 תצהיר
^(0^0 . לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 0# | אני הח"מ יאיר אלטמן, נושא ת.ז. שמספרה ^1

| וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלהלן •.
1 1. אני הנתבע 3 בהליך שסימונו תא"מ 29154-09-17 הקוץ החדשה לישראל נ< עיתיז ישראל היום ואחי
י המתנהל בבית משפט השלום בתל אביב-יפו (להלן: "התליך"). אני משמש גס ככתב לענייני משפט

בעיתון ישראל היום והכנתי את הפרסומים בגינם הוגש התביעה המתבררת בהליך זה.
2. אני עושה תצהירי זה כתצהיר תמיכה בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעים בהליך.

, 3. העובדות המפורטות בסעיפים 3-4, 7-10, 12, 18-21, 25, 29-49 לכתב התביעה ידועות לי מידיעתי
. 1 האישית, בין היתר לאור בדיקות שערכתי

 4. העובדות המפורטות בסעיפים 14, 17, 22-24, לכתב ההגנה ידועות לי מבדיקה שערכתי ומן החומר
1

והמסמכים שהיו מצויים בפני, לרבות הכרעת הדין בעניינו של ח"כ לשעבר באסל גטאס.

5. העובדות המפורטות בסעיפים 11, 26-28, מבוססות על דברים שאמר ח"כ לשעבר באסל גטאס
באירוע בתיאטרון יפו בהתאם לתרגום שנערך לדבריו.

6. המסקנות המשפטיות בסעיפים 1-2, 5-6, 13, 15-16, 50-96 לכתב ההגנה נכונות לפי ייעוץ משפטי
שקיבלתי מן היועצים המשפטיים של ישראל היום.

7. הנני מצהיר כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

יאיר אלטמן

אישיר
̂), מאשר כי ביום 16 בחודש דצמבר 2017, הופיע בפני, מר יאיר 11̂ אני הח"מ, ברק גליקמן, עו'יד (מ.ר. 
9^\0^, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת ואם לא \ אלטמן, הנושא תעודת זהות שמספרה 1

יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר בפני אמיתות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

,̂ ?י-ז̂ 
̂ $י^ל ברק גליקמן/�עו"!



וישימו* מסמכים ונספחים

1 תימלול דברי ח"כ לשעבר גטאס באירוע בתיאטרון יפו מיום 6.2017*4

2 פרסום האירוע באתר האינטרנט י50 סוף' ובאתר תיאטרון יפו

3 פרסום האירוע ברשת הפייסבוק ופרסומים נוספים

4 התגובה הראשונה של הקרן החדשה לישראל

 הידיעות שפורסמו אצל "ישראל היום"
_
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{
ו

1̂ 0*1£1ר ג:3ו� חן 311* וונרינן וווונתי 0>^ ]8 <1 ג1 



1 נספח
תימלול דברי ח"כ לשעבר גטאס באירוע

בתיאטרון יפו מיום 4.6.2017

̂) 13 ס1. <!י1£#ר בכר חן ו1ג* אוו�"נן ושותי 0^€ 021 



, ה-3.6.2017 כפי שהתפרסם אצלנו. תמלול ריקוע הפרידה של באסל גאטס בתיאטרון יפו

קישור מלא ניתן לראות ב

1£8605/10155276491864088/\/ע311ם15136150/ודו£0.>1:3£613001./^^^//:5ק^^/

24:19 דקות

אורלי נוי 00:00 :

בעוד קצת פחות מחודש ימים יכנס חבר הכנ0ת לשעבר דייר בא0ל גאטס לכלא לשנתיים, בעקבות
הסכם עם הפרקליטות בפרשת הכנסת הטלפונים הניידים וחומרי העיון לאסירים בכלא קציעות.

אני חושבת שהצורה שבה טיפלו המערכת הפוליטית, המשפטית, המשטרתית והתקשורתית בפרשה
הזו כל אחד בדרכה מייצרת מגמה מאוד ברורה. קרמנליזציה של האסירים הפוליטיים כשהם נאבקים

על הזכויות הבסיסיות ביותר שלהם מחד וביטחוניזציה של ההנהגה הפלסטינית של האזרחים
הפלסטיניים בישראל.

לצד המחיר האישי הכבד, באסל גאטס הצליח להעלות לשיח הציבורי את סוגית האסירים
/ הפלסטיניים ואת התנאים הבאמת בלתי אנושיים בהם הם מוחזקים ורשימת הדרישות שפרסמו

| האסירים בתחילת שביתת הרעב, ושגם אותה לא טרחה התקשורת הישראלית, מעידה במשהו כמה
ן הם נאבקים על התנאים הבסיסיים ביותר.

| אני מבקשת להזמין עכשיו את ד"ר באסל גאטס.

יי [מחיאות כפיים]

באסל גאטס 01:17:

... היה לי חשש שזה יהיה קשה. לראות את הסרטונים ואחר כך לעמוד לדבר. אבל באמת לא אני
ידעתי כמה זה יהיה קשה ואני רוצה להודות לעינב. את הצלחת לעשות משהו אדיר הערב. בשני

מובנים. אחד, את הצלחת להראות לאנשים את הדיכוי וההתעללות הפרטנית כלפי האדם. הציבור
, גם השמאלי ביותר אפילו האנטי ציוני לא נתקל ברמה הזו של הדיכוי. מדברים על עונשים, הישראלי

על מחסומים, על מה שקורה באופן קולקטיבי. אבל אתם לא נתקלים במקרים של אדם מול המערכת.
פה ראיתם.

כששמה יש רוע, יש התגלמות של רוע שאני לא רוצה להזכיר או להשוות עם מקרים אחרים
, בדי אן אי שלה כל מה ששיר לאחר הוא שטן. ובמערכת בהיסטוריה. כשהמערכת שעשו לה- די אן אי
, אסור או הזו, שנבנתה כך, בוילה כך, היא אומרת אסיר ביטחוני שככה מוגדר, כמובן זה אסיר פוליטי

מותר לו ביקורים של קרובים מדרגה ראשונה וזהו. אסיר ביטחוני ביטחוני שיושב בכלא גילבוע 27
שנים, נפטרו כל קרובי דרגה ראשונה שלו חוץ מאחות אחת. רק אחות אחת מבקרת אצלו. ריבונו של

עולם. יש לו אחות חורגת. היא מבקשת, הוא מבקש שתבקר אחותו החורגת. 10 שנים המערכת
מסרבת. תסבירו לי את זה. מה זה ביטחוני, מאיים על מי? אחרי התערבות שלי, שנה שלמה,

במכתבים, בטלפונים, אמרו אוקי1. מותר לה. הוא הגיש את הבקשה, היא הגיעה, אישה זקנה, בכמה
אוטובוסים בתחבורה ציבורית לאשנב שם, הסתכלו אמרו השם שלך לא במחשב. אני יכול להביא

לכם כמה דוגמאות, אני לא.. באמת. ראיתם פה גם כמה דוגמאות אבל זו דוגמה. חולה סכרת, אסיר
, מאותה קבוצה של וואליד דקה, עבר שלושה צינטורים בכלא, עשה לב פתוח. , אזרח ישראלי ביטחוני

המלצה מהרופאים שהוא חייב נעלי ספורט. חולי סכרת. רגל סכרתית. מסוימים. אומרים לו רק דרך
הקנטינה. אתם יודעים מה זה קנטינה? שמעתם על קנטינה, באמת? דיבר, יפה שדיבר על הפוסטה

חשבתי שיגיד עוד קצת על מה... אבל אני אשלים את מה שאומר. אבל הקנטינה זה חיי התושבים,
האסירים. כל דבר שהם קונים חייב להיות מהקנטינה. ואתם יודעים, פה קצת פוליטיקה, כל עניין

התשלומים ואיך הרשות משלמת על האסירים וכאילו מעודדת. הרשות הפלסטינית בהסכם רשמי עם
ממשלת ישראל, מעבירה על כל אסיר ביטחוני או פלילי פלסטיני 400 שקל בחודש לקנטינה. מחירים

מופקעים. אבל נחזור לאסיר אבו מוך מבאקה אל גרביה, אין אותו סוג של נעלי ספורט שהוא דרוש לו.



8 שנים ל אמצליח להכניס את נעלי הספורט עד ששוב, אני מתערב, התערבתי. בסוף הלכתי בעצמי
למפקד הכלא. אמרתי לא רוצה.. אנחנו עוברים דרך השרים ומנכ"לי המשרד. הלכתי למפקד הכלא.

ישבתי אצלו. אמרתי לו תכניס לו את הנעליים האלה, ריבונו של עולם. אני קיבלתי מהאסירים אחר כך
שהכניסו לו את הנעלים. צריך חבר כנסת, אחרי 8 שנים, ובצורה קצת לא שיגרתית. זה רמת

ההתעמרות וההתעללות והדיכוי של מערכת הכיבוש מול הפרט הפלסטיני.

לפני 10 חודשים בערך, 8 חודשים הטלפון שלי ברכב מצלצל ועולה על הבלוטוס כל של וואליד דקה.
הינה איזאדין באדרן, חבר שלי היה איתי באוטו. איזאדין ולאחרים שהיו באותו זה העמיד את השיער,
... שמי באסל , אני הכינוי שלי ששומעים את הקול של וואליד דקה. אני רגיל לשיחות שלו. הוא אומר לי

אבל אומרים לי החברים אבו סוהאלה. אתם יודעים האבא אצל הערבים זה השם של... אני אין לי בן
| בכור יש לי בת אז השם שלה סוהאלה אז השם שלי אבו סוהאלה, ככה זה אצל החברים שלי.

, אתה יודע למה?1 עכשיו יום לפני נבחר טרמפ לרשות | אומר לי יאבו סוהאלה אתמול היה יום היסטורי
תכוון לזה. אבל הוא בפיקחותו ידע שאני מתכוון לזה... | המעצמה הגדולה בעולם, אני חשבתי שהוא ה
| אמר לי ילא זה לא טרמאפ, זה לא הבחירות1. אמר לו את מה, למה זה יום היסטורי. אומר לי יכי מזה

ן שלושים שנה אתמול ראיתי בפעם הראשונה את הירח ואת השמיים1.

| העבירו אותו לקציעות, בקציעות האסירים יכולים לטייל והוא ראה את הירח ואת השמיים פעם
רו אותו לקציעות כי | ראשונה אחרי 30 שנה. ואז התגלגלה השיחה. הוא היה כל כך מבסוט שהעבי

| היה להם יותר קל לדבר בטלפון. הטלפון בשבילי זה חצי חירות. איפה כתוב שאסיר ביטחוני, באיזה
| תורה, באיזה קונספציה, אסור שתהיה לו גישה לטלפון.

(10:08) 1

, ממני. תלך לשר בביקור הראשון או השני אצל מרואן ברגותי, אומר לי אני רוצה שתעביר ממני
לביטחון פנים, עשיתי את זה אבל הלכתי לנציב השב"ס, אני מדבר בשם כל תנועת האסירים

הפלסטיניים. הדרישה היחידה שלנו שיהיה טלפון ציבורי בכל אגף ביטחוני. כל אסיר ביטחוני יתן
תנו מספר טלפון אחד שהוא יתחיב שיטלפון רק אליו. הם יקליטו את הישחות, יעשו מה שהם רצו. י

, רק, כל אסיר שינסה לחייב למספר אחר. ימנעו ממנו. יענישו אותו. אנחנו, אני חנין, וגיאמל לנו
, יש שם עוד הרבה בביקור רישמי אצל נציב השב"ס העברנו לו את המסר. אבל לא רק את זה אמרנו

תלונות, על ההתנהגות הבלתי אנושית, שנתקלים באסירים הביטחוניים. כמובן, אתם יודעים שעד
היום והדרישה הראשונה, המרכזית לשביתה האחרונה, טלפון ציבורי בכל אגף.

, רגילים, יש להם את הגישה הזו. גם אם הם רוצחים. אסירים ואתם יודעים שאסירים פליליים
ביטחוניים יהודיים יש להם את הגישה הזו. יש להם כל פריבילגיות שניתנות לאסירים אחרים. אמרתי

בהתחלה שהצלחת בדבר אחד להביא לאנשים אליכם את הרוע הזה, ואת, להסתכל מה זה עושה
לפרט. אבל עשית עוד משהו חשוב. מאוד. אנחנו מדברים על אסירים פוליטיים, חושבים רק עליהם.

את הצלחת גם להאנשי ולהביא לכאן שאסירים פוליטיים הם לא רק הם. זה המשפחות שלהם. תדעו
| לכם שכל אסיר המשפחה שלו אסירה בדיוק כמוהו אם לא יותר. מרכז החיים שלהם, כל החיים

שלהם הופכת להיות מסביב לעובדה שהבן או האח או הבעל בכלא.

| והיה דוגמה מה נגיד אסירים בכלא רמון, ההורים שלהם בצפון. הם מתארגנים פעם בשבועיים,
י הביקור של קרובים דרגה ראשונה ל-45 דקות זה פעם בשבועיים, יוצאים ב-02:00 בלילה, בבוקר,

במיניבוס, מאתרגנים כל המשפחות בשביל לחסוך כסף גם והאוטובוס מתחיל בברני עובר נגיד בצפון
אוסף את כל המשפחות, מגיע לרמות ב-06:00, 06:30. ואז מתחילה מסכת ההתעללות במשפחות

של האסירים. עד שמחפשים אותם, עד שנכנסים ורואים את היקרים שלהם לוקח עוד שעות, ואז
, בחברה שלנו, לא שמים לב לעניין המשפחות, מתחיל המסע צפונה. אני רוצה לחדוות שגם אנחנו

והסבל שהן עוברות והתמיכה שצריכים לתמוך בהם. אני מכיר משפחות שלא יכולות, אימהות שלא
יכולות לבקר בכלא כי אין להם אפילו את הכסף לממן את הנסיעה.

, אולי אני צריך להגיד גם כמה מילים שאני לא רוצה לטעון שכל מה שעשיתי פרלמנטרית זה כמובן
, , רוב הביקורים של חברי הכנסת הערבים נעשים אצל אסירים שלנו היה לבקר את האסירים. אנחנו
אסירים מ-48י. וואליד דאקה, מהיר יונס ואחרים היו צריכים כבר להיות בבית. בהסכם רסמי חתום



1 בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית מיוני או יולי 2014. בפעימה הרביעית, זוכרים את הפעימה
| הרביעית?

| הם היו כבר צריכים להיות משוחררים. אתם יודעים מה הטרגדיה הגדולה? שהם היו צריכים להיות
! כבר משוחררים ב96י כי אלפי אסירים פלסטיניים שוחררו אחרי אוסלו. בהסכמים הרסמיים. אבל הם,
מנעה מהנושא ונותן הפלסטיני לשאת ולתת בשמם. אלה אזרחי ישראל, אתם מנועים לדבר. ואחר כך

ניסו לתקן ב-96י אז היה דוד ליבאי שר המשפטים ואז קרה מה שקרה, התחלפה ממשלה והם 21
, שנים יושבים בכלא כי הם מחזיקים באזרחות הישראלית. אותו נכס שהיהודים חושבים שנתנו

העניקו לנו הערבים במדינה.

(17:08) |

כפי שאמרה אורלי אני נכנס ב-2 ביולי ל.. לכלא. אני עדיין לא יודע איפה. רוב המומחים כמו סנה
חושבים שאני איהיה בכלא גילבוע, בצפון. אבל, אני נפשית ומנטאלית אוכל להיות בכל מקום. לאסיר
, בפנים, לא כל כך משנה, כפי שאתם יכולים לראות. החיים של הכלא זה בכל כלא יש הבדלים עצמו
פה ושם אבל הבעיה המקום מאוד חשוב למשפחות, אם זה כלא בצפון או בדרום, כמה קל או קשה

להגיע לכלא לביקורים של המשפחה. ואני רוצה אולי בפעם הראשונה בפני קהל להתעמת עם
השאלה למה עשיתי את זה. למה הכנסתי טלפון ניידים לכלא.

ואני לא מדבר אם זה מתפקידו או לא מתפקידו כל השיח ה... סליחה על הביטוי הבורגני בתוך
השבט. אני עשיתי את מה שעשיתי והכנסתי את הטלפונים כי זה אני. ככה אני. זה האופי שלי. זה

התכונות שלי. ולא יודע אם זו תשובה מספקת, המשורר הערבי הדגול, היחיד במינו בהיסטוריה שלנו
- שמו ארבו טלבתי, מצאתי בית בשירה שלו שאולי הכי מתאים להשתמש בו. הוא אומר, כמבון

בתמציתיות גאונית בשירה, שכל אחד יודע את דרכי האומץ והנדיבות, נדיבות הלב. אבל רק בעלי
, אני לא , זה האופי שלי אופי, האופי שלך, קובע אם תשתמש בהם או לא. באותם הדרכים. אז זהו

מתחרט על זה שהשתמשתי במצפון שלי וביכולת שלי לענות ולעמוד בפני התנאים ההומניטארים או
הדרישות ההומניטאריות ששוב, שהאני האמין שלי מבקש ממני.

, אם ועוד דבר קטן לפני שאני מסיים, שמעתם הוא דיבר על הפוסטה, פוסטה נראית גן עדן, גן עדן
, אותו יום ארור, של אתם משבים למה שנקרא המעבר. כל פעם שאסיר יוצא מהכלא, בפוסטה הזו

עינוי. זה עינוי מה שהם עוברים. לפעמים 3 שעות קשורים לאותו כיסא ברזל עד שמתחילה הפוסטה
, 07, בדיקה... וזה יכול להיות מכלא קרוב לבית חולים שיכולים לזוז. בחום ואז נגיד הולכים לבדיקה
להקפיץ אותו להחזיר אותו. זה לוקח יום. לוקחים אותו למעבר, הוא שוהה במעבר והמעבר אם איך

אני שמעתי ומתארים אותו האסירים, גם החיות, הבהמות לא יכולות לגור שם שעה. הם נשארים
ללון, בבתי, במעבר, התאים, תאי המעבר האלה. למחרת הם לוקחים אותם לעשות את הבדיקה,

מחזירים אותם למעבר, ורק שלושה ימים, לעשות בדיקה בבית חולים גם אם אתה בכלא רימון
ומביאים אותך לסורוקה. איך אתם יכולים להבין, לתאר את זה.

עכשיו אם יצא מזלך שאתה יוצא ביום רביעי מהכלא, עושה את הבדיקה ביום חמישי, מחזירים אותך
למעבר מתי? בחמישי בערב? אתה נשאר במעבר עד ראשון בבוקר בשביל שיחזירו אותך לכלא. אני

מכיר הרבה הרבה מכירים, אנשים שויתרו על �ם ועל בדיקות לב כי הם לא רוצים לעבור את העינוי
הזה. זה המציאות וטוב שאנו מתכנסים גם יום לפני החמישים שנה לכיבוש שהוא הסביה המרכזית
לכל הבעיה שאנו היום מדברים עליה. הסוגיה של האסירים הפלסטיניים. ולפחות שאנחנו כאן מכור

את שני העניינים - גם חמישים שנה לכיבוש שכנראה לא הולך להסתיים, לפחות לעוד 50 שנה. וגם
את הקורבנות של הכיבוש, האסירים שלנו שבשבילי הם הגיבורים. תודה רבה

[מחיאות כפיים]
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ערב לציון 50 שנר, למלחמת 1967 | חמישים 0וף 12/17/2017

̂) הישמר. לנ-וזלטי 061)001<#0 4
(1ו.1.00ו5001//:קז1ו1)

|י **י** / ^ 1 ^ (1!.1.00ו5001//:נן11ו1) |  ?

נ- 0נט)3ים מם""*0 ̂̂ק
<< אירועים (13ח6/\00.11/6.ז50011//:נן11ו1/)

אירוע זה עבר.

; ערב לציון 50 שנה למלחמת 1967. לערב ביום אי 4/6/2017 שני חלקים: ערב לצי1| 50 שנה למלחמת 1967
| יוני 4 | 19:00 - 23:00

| בשעה 19:00 : השקה של ה0פר: 50 היבטים, עדויות וייצוגים של כיבוש: דיון בו משתתפים: תיאטרון יפו

1 הסופר עודה בשאראת (ערב11 ישראל, הטרגדיה של1 היא חלק מהטרגדיה שלכם), פרופי עדית

| זרטל (סרבנות שמאל), עו"ד דן יקיר (מעצר מנהל1), ד"ר ענת מטר (אקדמיה ישראלית), מיקי

| קרצמן (אמן משתתף ועורך הייצוגים), מנחה: ד"ר ישי מנוחין (עורך האסופה, שלטון החוק

| והגשת תלונות).

! בשעה 21:00, מ[ד אחר1 הדיון, יתק"ם הא^וע התיאטרוני "מחברות מהכלא" של עינת ויצמן.

מחברות הכלא כוללות מכתבים איש"ם של אסירים פוליטיים מתוך הכלא הישראלי. הכלא, בו

עברו כרבע מהגברים חב/גרים הפלסטינים, אינו רק מרחב ענישה אינדיבידואלי אלא גם מרחב
בו מתהווים תהליכים חברת"ם, מדינ"ם ותרבותיים. הערב יאפשר הצצה חסרת תקים לתוך

מערכת המחשבות, התקוות, הרעץנות, והמאוו"ם של הפרףקט הלאומ1 הפלסטיני.

הכניסה חינם

6ו1ח6^\

תיאטרון יפו
(-?170/0980/00170/0380/0£170/0950/0€170/09)170/0330/0€170/0990/0£170/0900/0)6/0/0ו1ח6"/1ו.14.00

(/0/0€170/0990/0€)70/0340/0(170/095-2

לת מפרץ שלמה 10, יפו העתיקה ט"
תל אביב יפו, 131361

/5/+%07%99%07%44%07%95+7%99%07%91ס0%07%97%< * נ01ת גובל ;/36-

1/1 ...ם/70ס0/0ם70/09ס70/094-0/0ס00/0^70/0ס90/0^70/0ם50-0/0-ק70/09ס70/0950/0ם70/0990/0ם60/0^ם/70ם0900/0/ם7ם0^
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0£2 1 6§3? מחברות הכלא

1^ •• ן . עגרית ? (08) ו91151ח£ ? ינ*0<^ ? 1)11)901ץ? ?אירועים 
י יי ? 01רו3ק£3

- �̂ ̂  ;. ן !# אירועים
, ,,, פרטיות ? תנאים ? פר0ו0 בחירות נקשר למודעות קובצי , . . . , ימי הולדת *י יי 2017©>001ג3061:ן^^ | ; 6ו>0001 ? י.!!דלוח שנר י * י " 

גלה/גלי **\ 1 >

: 
בעבר 1 � ^

̂  � - .;| מחברות הכלא ; ו ו
?ןנ� מחברות הכלא

4 ציבור' באירוח של ח3ח21!6/\/\ 34חו£ !-3 אחרים

מתענ"ן/נזתעג"גת

ראשון 4 יוני בשעות 00; 21 - 22:00 1/10+03
לקני 6-5 חודשים

מטה : תיאטרון יפו "<^̂!�^ רצג
̂\1^ 161 ,/\\ו\\/ 3-161^3(< , 181361 6803832 , ; מפרץ שלמה 10 <0ו

אודות דיון

! 164 השתתפו � 267 מעוניינים
| שתף/שתפי את האירוע הזה עם החבויים שלך

| פרטים

ן מחברות הכלא כוללות מכתבים אישיים של אסירים פוליסים מתוך הכלא הישראלי. הכלא,
| בו עברו כרבע מהגברים הבוגרים הפלסטינים, אינו רק מרחב ענישה אינדיבידואלי אלא גם

| מרחב בו מתהווים תהליכים חברתיים, מדיניים ותרבותיים. הערב יאפשר הצצה חסרת
| תקדים לתוך מערכת המחשבות, התקוות, הרעיונות, והמאוויים של הפרויקס הלאומי

! הפלסטיני.

| תוכנית:
מנחה: אורלי נוי

, חגי מטר, ענת גאל סרנה הקרנת סרטונים של מכתבים מהכלא, קוראים: יונתן פולק, י
, סיני פתר, אדם מאור, מיקי , טל ניצן, רון כחלילי , אורלי נוי מטר, יונתן שפירא, אבי מוגרבי

קרצמן, מיכל ספיר, אודי אלוני.
קריאת מכתבים על הבמה: מורד חסן ועינת ויצמן

ספוקן וורד: תאמר נאפר
דוברים:

דייר מאיה רוזנפלד- על תנועת האסירים לאורך 50 שנות כיבוש
ד"ר באסל גטאס- על ההקשר הפוליטי והחוקי של האסירים

סנאא 0לאמה- על ההתיחדות
נועם רותם- על תפקיד האסירים במאבק לשחרור

התוכנית הזו היא חלק מערב ארוך יותר תחת הכותרת 50 ל67
החלק הראשון יתחיל בשעה 19:00

השקת הספר "50 מושגים, עדויות וייצוגים של כיבוש"
0פרי נובמבר שמחים להזמינך להשקת האסופה 50 מושגים, עדויות וייצוגים של כיבוש -

אינדקס מושגים, עדויות וייצוגים ביקורתי שיוצא לאור לקראת השנה החמישים לכיבוש. את
האסופה הכוללת 50 מושגים (שנכתבו על ידי מגוון כותבים), 50 עדויות (אחת מכל שנה

מאז 1967) ערך ישי מנוחץ, ואת 50 הייצוגים בחרו וערכו מיקי קרצמן, דוד ריב וישי מנוחין.
̂\//:3כן11ו1 לינק לאיוונט: 13/132693803954978/7ח6¥6/וח00.>001כ3061?.?^
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2 0£ 2 3£6? מחברות הכלא

מידע על מקום האירוע
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במה לטרורי00יםיי: מופע בתיאטרון יפו יציג מכתבי פלסטינים מהכלא - וואלה! חדשות" 12/17/2017

יא1ץ // אירועים בארץ

"במה לטרוריסטים": מופע בתיאטרון יפו יציג מכתבי
פלסטינים מהכלא

ט0ונ"ם5 לרבות 0""3 המופע החדש שמעורר תרעומת ביינו1!, "תן גמה לכתביהם של א0יי1יים ג8
לשעבר גטא0, כדי לספק "הצצה למחשגות ותקוות של הפרויקט הלאומ1 הפלסנ^נ1",, רגב: "הב60וני

לגדוק א0 הונכנים חותרים ונחת ישראל כנ'נדינה דמוקרט§ת". יוצרת המופע: "השרה נזוזב'ננת לבוא
ולהתרשם"

^ תגיות: אסירים ביטח1ניים, מירי רגב, בא0ל גטא0

© איר רביד
*£*. יום חמישי, 25 במאי 2017, 18:00
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במה לטרוריסטים": מופע בתיאטרון יפו יציג מכתבי פלסטינים מהכלא - וואלה! חדשות" 12/17/2017

̂*ו *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ **�י �̂^ י י י�1*"* 
: � ., ; , -̂ •̂ �

|̂ ^^̂ 1̂ ^^̂ -3 - ̂י ? ? ̂. . י. -י*31": ̂י *̂  _ ?

פ\ (צילום: אתר רשמי) תיאטרון י

, צפוי המופע "מחברות מהכלא", שבו יוקראו מכתבים של אסירים ביטחוניים פלסטינים מהכלא הישראלי
לעלות בשבוע הבא בתאטרון יפו. המופע, בנושא "מושגים, עדויות וייצוגים של הכיבוש" מאת האמנית

עינת ויצמן, עולה ברקע החגיגות ברחבי ישראל לציון 50 שנים לניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים.

בתוכניית המופע מסבירה ויצמן, המזוהה עם השמאל הרדיקלי, כי '"מחברות מהכלא' כולל מכתבים
אישיים של אסירים פוליטיים מתוך הכלא הישראלי. הכלא, שבו עברו כרבע מהגברים הבוגרים

, אלא גם מרחב בו מתהווים תהליכים חברתיים, מדיניים הפלסטינים, אינו רק מרחב ענישה אינדיבידואלי
ותרבותיים. הערב יאפשר הצצה חסרת תקדים לתוך מערכת המחשבות, התקוות, הרעיונות, והמאווים של

| הפרויקט הלאומי הפלסטיני".

1
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במה לטרוריסטים": מופע בתיאטרון יפו יציג מכתבי פלסטינים מהכלא - וואלה! חדשות" 12/17/2017

 \ א . 111 י 111/ <

מפגש" עם האסירים היו חוויה מ0ל0לת". ויצמן (צילום: ראובן ק0טרו) "

¤̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂¤ ^^^^^^ ¤̂ ^¤¤¤¤¤ /̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /¤¤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

הנחתה לבדוק. השרה רגב (צילום: ראובן ק00רו)
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במה לטרוריסטים": מופע בתיאטרון יפו יציג מכתבי פלסטינים מהכלא - וואלה! חדשות" 12/17/2017

דבר המופע עורר 0ערה בעיקר בקרב אנשי ימין, ושרת התרבות מירי .רגב אמרה כי "מוסדות התרבות
הנותנים במה או ח0ות לסייען הטרור באסל גאטס או לרוצח חייל צהל וואליד דאקה - אינם יכולים להיתמך

מתקציבה של מדינה מתוקנת.
שינוי החקיקה שאני מובילה יידון בימים הקרובים יחד עם היועץ המשפטי לממשלה ואין לי כל כוונה

שהמצב הנוכחי יישאר על כנו".

ממשרד התרבות והספורט נמסר כי "התנהלות תיאטרון יפו מקוממת ואין בינה לבין אמנות ותרבות דבר
_גטא0 או וואליד דאקה אינם יכולים להיות מוגדרים בני וחצי דבר, כפי שהמחבלים הטרוריסטים בא_0ל

תרבות. תיאטרון יפו לא צריך לתת מקום למופעים החותרים תחת קיומה של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית"

מוויצמן עצמה, נמסר: "השרה רגב ונציגיה מוזמנים לערב, לשמוע מכתבים שאסירים פוליטים כתבו
ולהתרשם מהתנאים הלא אנושיים שבהם הם מוחזקים בכלא הישראלי".

בחודש שעבר ביטלה עיריית עכו את הצגתה של ויצמן "אסירי הכיבוש", שהיתה אמורה לעלות במסגרת
אין בכוונת פסטיבל עכו, בטענה שההצגה עלולה ליצור מתיחות בין יהודים וערבים. מהעירייה נמסר אז כי "

עירייה לממן תכנים מסיתים". אל טענות העירייה הצטרפה גם רגב, שביקשה לבחון מחדש את העלאת ה
המחזה הקומי-פוליטי של ויצמן, שהוצג לראשונה לפני שנה, "פלסטין שנת אפס".

]

!
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במה לטרוריסטים": מופע בתיאטרון יפו יציג מכתבי פלסטינים מהכלא - וואלה! חדשות" 12/17/2017

�

המפגשים שלי עם הא0יר!ם הפוליטים המשוחררים היו חוויה מטלטלת. הייתי חוזרת
הביתה נסערת מחוסלת רגשית ועם בושה עמוקה ממה שקורה בבתי הכלא בחסות

נה. המכתבים הם הצצה מרתקת לעולם הפוליטי והרגשי ולחוסן של ההתנגדות המדי
הפלסטינית בתוך הכלא (וגם לרגעים השבירים שלה ולתובנות עמוקות שיכולות כנראה

להתגבש רק במשך שנים של כליאה).

למרות הצימור ולמרות שלא אהיה בפסטיבל עכו השנה אני אעלה ערב חד פעמי בתיאטרון
יפו ב4.6 ומאוד מאוד אשמח לסולידריות. לא איתי. עם דרישות האסירים בשביתת הרעב

הנוכחית, שהיו ... 1018/\1 866

88818§9̂ ^̂ 1!8̂ ^̂ ^1100 _̂ .^¤ ^^^^1//^^^^^¤ ¤ו. ,£^^ 2£11£..^ -.4111 .4*1§*̂

יוצרים שיתמודדו בפסטיבל עכו מוחים כי הצגה העוסקת באסירים פוליטיי...
... פ0לה את ההצגה "א0ירי הכיבוש" בבימוי עינת ויצמן. לטענת היוצרים, הסיבות לפסילה פוליטיות

\̂^£12.00.11 :

141 24 31 1

/ ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) פנה בעצמו ללשכת רגב עם היוודע דבר המחזה, וכתב כי "במוסד
| התרבותי שזוכה למימון מהמדינה, החליטו לציין את היובל למלחמת ששת הימים בדרך של הקראת

ן מכתבי אסירים ביטחוניים. בין הדוברים באותו ערב, יהיה גם חבר הכנסת לשעבר, באסל גטאס,
| שלאחרונה הורשע על ידי בית משפט השלום בבאר שבע במתן אמצעים לביצוע מעשה טרור, במרמה

| והפרת אמונים, ובהכנסת ציוד אלקטרוני לבית סוהר והעברת מכתב האסור על פי פקודת בתי הסוהר".

ו עוד כתב פורר לשרה, כי לאור הדברים שתיארו את המחזה בתכנייה, "אבקש לקבל הבהרות בכמה כסף
ן תומך משרדך בתיאטרון והאם נראה סביר בעיניך שתיאטרון הזוכה לתמיכת המדינה יקיים אירוע לקידום

| השאיפות הלאומיות הפלסטיניות, ומעניק באירוע במה למי שהורשע בעבירות טרור".

ו
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תיאטרון יפו מעלה הצגה על חיי מחבלים... - 19רו חדשות - בארץ 12/17/2017
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_,__ _______ 
'
, 

^

*. ^-? י� , : <>* 1 ,* * ראש8 • ספורט ! עסקים ; תרבות ; 1בילות מדון ומחשגים / דעות / סגנון יהדות רכב אוכל ו 1ידאו�
)^ מבזקים פוליטי/מדיני צבא וביטחון משפט ופלילים בארץ בעולם ציונות מדע חדשות מוזרות בריאות

98̂ריי הרפואה שמשגע את העולם / 1̂* י* ̂י*^^^1,-^ - —^ן^^ -- ^̂^ |11^11£112|2£?^
2!נ11@קוק ! ̂וו1 48ח@1ז1*65

ם גכלא | תיאטרון יפו מעלה הצגה על חיי מחבלי
במ01ד התרבותי, שז1כה למימון מהמדינה, החליטו לציין את יובל בני 30-50? הנה הבשורה הפיננסית שחיכיתם לה /
ה-50 למלחמת שש\1 הימים עם הקראת מכתבים של אסירים 3ל3לי0ט ]
ביםחוניים. "הערב יאפשר הצצה לתוך מערכת המחשבות והמאוויים /
של הפרויקם הלאומי הפלסטיני", ננתב באתר התיאטרון /
אופנוענים ורוכבי קטנוע: אפוד זה עשוי להציל את /

כ0, צפן ב0ר0ו, וגל| א1ך! / 24/5/2017 11:50 ח,, 19ח חדשות 1

( (�!61:16.00.11
תיאטרון יפו,50 שנה לששת הימים ] תגיות: בארץ,

, . נוהל חדש עשוי להקטין את אגרת הרכב ב-1,500 שקל /
על רקע ציון יובל ה-50 למלחמת...ששת הימים, בתיאטרון יפו החליטו להעלות מ0פר /
יגג / י אירועים בתחילת החודש הבא, במ0גרת ערב מיוחד שכותרתו: "50 שנה למלחמת ג /ב0
1967". אחד מהאירועים באותו ערב הוא הצגה של עינת ויצמן בשם "מחברות מהכלא", /

, דרך מכתבים שכתבו אותם אסירים אשר עוסקת בחייהם של מחבלים בכלא הישראלי
ביטחוניים.

1360013 ץנ1 5>1ח1_5016011ח0ק5

באתר התיאטרון, אשר זוכה למימון מהמדינה, נכתב על האירוע כי "מחברות הכלא

/¤¤ ¤^ו^ ¤¤ו¤¤¤¤^ש^ ¤¤¤¤ו<< ^¤¤¤¤ ^¤¤ ,¤ ^¤¤ ^^^^¤ ^¤ כוללות מכתבים אישיים של א0'רים פוליטיים מתוך הכלא הישראלי. הכלא, בו עברו ^

"̂ כרבע מהגברים הבוגרים הפלסטינים, אינו רק מרחב ענישה אינדיבידואלי אלא גם מרחב ג"ו�או�
בו מתהווים תהליכים חברתיים, מדיניים ותרבותיים. י

קן*. חדשות מתפרצות: כל הכותרות בקצרה /
~*81" 9�יח חדשות,24/5/2017 6:30 ]
$1!86;-1 חשד לתג מחיר: שני רכבים הוצתו בצפון !
/ 7:34 24/5/2017 י- יאיר קראו0, , • , ? י*8$/-*

?\* תוצאות חלקיות: ניםנקורן מוביל על יחימוביץ 31• ^^^^ **£
חדשות,24/5/2017 3:36 - 19ח י ̂י  ¤ ̂?$0$ י י � .^ * 

•***י י

< ? סגנון יהדות רכב אוכל 4דאו < ]: � יו . ? ; י: .   ראשי | . � . ו �
^^1

̂*^ 10'!) >?ו7 הדף 1;ל"ק 1 שימוש 1:א9ל<קצ<ה 1  
8̂:י ן י י ^̂ ^̂ ^ 1$|̂ •י ןדן^י ן 

̂י 44 חברים אוהו י<1 את זת ^
^^^^^^^נ .י^&  / יי י י^

י :\י""

̂.י'י^  1

מעלים אירוע בו יוקרא! מגתגיט של אסירים ביטחוניים. תיאטרון י3ו צילום: 1ועט112

"הערב יאפשר הצצה חסרת תקדים לתוך מערכת המחשבות, התקו1ת, הרעיונות, בלונ^ט

^̂ 1 והמאוויים של הפרויקט הלאומי הפלסטיני". 
^  ̂ מארס טורקי כפול ,
̂*^ון  שטראוכלר 1�

 נדב
?

̂-י � : |

זה הזמן לפעול נגד הרוע 1 / ן שנת 2016-
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בין הדוברים באותו ערב, יהיה גם חבר הכנסת לשעבר, באסל גטאס, שלאחרונה הורשע
על יד1 בית משפט השלום בבאר שבע במתן אמצעים לביצוע מעשה טרור, במרמה

והפרת אמונים, ובהכנסת ציוד אלקטרוני לבית 0והר והעברת מכתב הא0ור על פי פקודת
בתי הסוהר. גטא0 הודה בסעיפי האישום במסגרת הסדר טיעון שנחתם עמו.

י, מסר בתגובה לקיום האירוע כי "מדובר בעיוות ופגיעה שי גליק, מנכ"ל ארגון יבצלמו
חריפה במשפחות נפגעי טרור, ובאזרח1 ישראל. לא יתכן שאנחנו נממן מכיסנו הצגה של
. אני קורא לשרת התרבות להבהיר מחשבות וחלומות ותשוקות של מי שרצח ופגע בנו

, ולכל מקום אחר שיעלה את זה, כי במידה וההצגה עולה מוקפאים כל לתיאטרון יפו
התמיכות במקום מיידית.

£^^9 � ל  >
*4 ***** **'" #1??^ך

ישתתף באירוע. בא0ל גטא0 צילום; יהודה פרץ

"תיאטרון יפו שוב ושוב מוכיח שהינו בית חם לאירועים נגד צה"ל ומדינת ישראל, כולל
קידום החרם על ישראל. אני קורא לשרה לעמוד בהתחייבותה ולא לתמוך במקום הזה

יותר".

נושא התמיכה בתיאטרון יפו כבר עלה בעבר לסדר היום, כשלאחרונה משרד התרבות
הודיע כי בכוונתו לבדוק את המימון שמקבל התיאטרון מהמדינה. הודעת המשרד הגיע

, יקואליציית נשים בעקבות פרסום של 360, על פיו ארנון השמאל הקיצוני
לשלום1, היה אמור לקיים בתיאטרון אירוע בו תוקפים את יהמצורי על עזה, שנעשה

לדברי חברי הארגון באשמת ישראל.

כו�נםונ נוספות שעשויות לענ"ן אותך

8016וו0כן3  ̂ ( 3>1ו1-11 3) /  1360013

1 הזדמנות השקעה: סטארט-אפ ישראלי ישנה את דרכי ההפצה של ...
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ראשי } חדשות ; 0פ11ט \ עסקים ! וזר1;§1נ \ 1כ!לות | מדע ומחשבים ! דעות | סגנון \ יהדות | רכב ו א1כל ן וידאו
}) טלוויזיה מוזיקה קולנוע ספרות אמנות גמה רדיו

ראשי >> תרבות >> גמה :

בעקבות הפר0*ם ב-360: רגב תבחן מחדש תקצוב המ!מיצ01
פחות שומן, יותר טעים: הכירו את המנצח הגדול של

תיאטרון יפו מגחן ההמב1רגר.ם ן
שרת התרבות: "שינוי החקיקה שאבי מובילה "דון בימים הקרובים. אין תחק1י המבןיגיי0 1
לי כל כוונה שהמצב הנוכחי יישאר על כנו". היוצרת עינת ו"צמן: "חברי |
הכנסת מוזמנים לבוא להצגה ולהתרשם מהתנאים שבהם האסירים בני 30-50? הנה הבשורה הפיננסית שחיכיתם לה 1
מוחזקים". תגובת התיאטרון: "לא נשתף פעולה עם ניסיונות לסתימת כיכל-סט ן
פיות והשתקת קולות ק"מים בחברה" |

! . ,_ ,_ ._ ,_ ,_ 17:24 25/5/2017 הפתרון של פלוריסטם הישראלית להגנה על חיילים ןרז ישראלי 1
אמריקניים מפני קרינה גרעי... |
מחברות מהכלא חז@}§11ו11ק ^ עינת ויצמן,מלחמת ששת הימים, תג)1ת: תיאטרון יפו,

שרת התרבות מ1ב1_בגב תבחן מחדש את תקצוב התיאטרון הערבי-עברי ביפו, זאת 1
לאחר הפרסום. ב-360 לפיו התיאטרון, המקבל תקציב מהמדינה, יארח את המחזה אופנוענים ורוכבי קטנוע: אפוד זה עשוי להציל את ן
"מחברות הכלא" של היוצרת עינת ויצמן. חייכם! צפו בסרטון וגלו איך! /
/ 14611(8.00.11
י'מו0דות תרבות הנותנים במה או חסות לסייען הטרור בא0ל גאט0 אן לרוצח חייל צהל |
וואליד דאקה - אינם יכולים להיתמך מתקציבה של מדינה מתוקנת", מ0רה השרה רגב /
שינוי החקיקה שאני מובילה יידון בימים הקרובים יחד עם היועץ המשפטי 0013כ31ד '<5 3>1ח1_ו 501601ת0ק8 1 / לממשלה ואין לי כל כוונה שהמצב הנוכחי "שאר על כנו". י/ ל-360. "
***̂ ^̂ **̂ ^̂ ^̂ * ^̂ **̂ ̂-ו ^????^̂ שהמחבלים הטרוריסטים באסל גטא0 או וואליד דאקה אינם יכולים להיות מוגדרים בני עיי ב"גבנזה*8"התנהלות תיאטרון יפו מקוממת ואין בינה לבין אמנות ותרבות דבר וחצי דבר, כפי ????

ו תרבות", נמסר ממשרד התרבות. "תיאטרון יפו לא צריך לתת מקום למופעים החותרים
̂^""^ליי ה>י1ק " ייי יי"0" / ;̂ 1 תחת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". י
יגגג�הג-מה� !  1984: פצ"ת זרחן ומיי-

20/5/2017 13:03 /1 0יזר "מחברות הגלאי1� קוגלר,  טזר מהגרות הניא . א0ף
ן

העיקר 7ה לעוף: תחנות תרבות עם מירב גרובר /
9�ורו תרבות,16/5/2017 16:57 /

108כוק 8 פ

0גזן ^ת הדף בל"ק ן ש<נ*1ש גאקליקציה 1

: 44 חברים אוהבים את זה

לאחר הפרסום באפליקציית החדשות 360 בנוגע להצגה העוסקת בחייהם של אסירים !
ביטחוניים בכלא הישראלי, פנה חבר הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו) לשרת התרבות /

מירי רגב בדרישה לבדוק את הנושא.

במכתב שהגיע לידי 360, כתב פורר: "אבקש לקבל הבהרות בכמה כסף תומך משרדך
בתיאטרון והאם נראה סביר בעיניך שתיאטרון הזוכה לתמיכת המדינה יקיים אירוע

לקידום השאיפות הלאומיות הפלסטיניות, ומעניק באירוע במה למי שהורשע בעבירות — ? 1
טרור" (לשון המכתב). __. ,.,"."....",___.",_,""""..,",,. |

יוצרת ההצגה, עינת ויצמן, הגיבה לדברים: "חבר הכנסת פורר והשרה רגב מוזמנים
לבוא להצגה ולהתרשם מהתנאים שבהם האסירים מוחזקים".
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שחרת על דגלו הקפדה יתרה על חופש הביטוי האומנותי, התיאטרון אינו מתערב
בתכנים אומנותיים, לרבות בתכנים של הצגות אורחות.

תיאטרון יפו לא ישתף פעולה עם ניסיונות לסתימת פיות והשתקת קולות קיימים
בחברה".

' * * 88^̂  יי "י " 18
- !^* * י" " * " י

̂!4י ^§£#@^8ממ  ̂ ̂^ י ^[8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8̂ ^8̂ ^1|̂ י  ו י

^ ז"^וות סגנון ו יהדות ו רגב ו אוכל 1 וידויוו 1 1 ותח^ג;8 ע ודאות 01/90 עסקים רגילות תד ,[!£]£) ראש1 � ו , 8̂8̂ -לי . י ,/ . ??מ � ^ -�*8^:̂
.̂. .-  ̂ -

תיאטרון י3ו צילום: 1ו/\גו142

ההצגה "מחברות הכלא" צפויה לעלות במסגרת ערב מיוחד שכותרתו: "50 שנה
למלחמת 1967", לציון יובל למלחמת ששת הימים.

| מדיניים ותרבותיים. הערב יאפשר הצצה חסרת תקדים לתוך מערכת המחשבות,/ אינו רק מרחב ענישה אינדיבידואלי אלא גם מרחב בו מתהווים תהליכים חברתיים,/ פוליטיים מתוך הכלא הישראלי. הכלא, בו עברו כרבע מהגברים הבוגרים הפלסטינים,ו באתר התיאטרון נכתב על האירוע: "'מחברות הכלא' כוללות מכתבים אישיים של אסירים
| התקוות, הרעיונות, והמאוויים של הפרויקט הלאומי הפלסטיני".

| בין הדוברים באותו ערב, יהיה גם חבר הכנסת לשעבר, בא0ל_גטא0, שלאחרונה הורשע
| על ידי בית משפט השלום בבאר שבע במתן אמצעים לביצוע מעשה טרור, מרמה והפרת

! אמונים ובהכנסת ציוד אלקטרוני לבית סוהר והעברת מכתב האסור על פי פקודת בתי
| הסוהר. גטאס הודה בסעיפי האישום במסגרת הסדר טיעון שנחתם עמו.

1

ישתתף .באירוע גתיאטרון יפו. גא0ל גטאס גבית המעו0ט צילום: יהודה פרץ

שי גליק, מנכ"ל ארגון יבצלמוי, מסר בתגובה לקיום האירוע כי: "מדובר בעיוות ופגיעה
חריפה במשפחות נפגעי טרור ובאזרח1 ישראל. לא יתכן שאנחנו נממן מכיסנו הצגה של

̂//:ק^ 2/6 1וח1ו*.12/879/538^/6/47חו1ח1/0ו.סם.שח."/\



נספח 4
התגובה הראשונה של הקרן החדשה לישראל
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נספח 5
הידיעות שפורסמו אצל "ישראל היום"
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! פוליטי (?ו<5631€_^ו/€0.11.וח0ץ3ו<151361.^^?הי//:קז1ו<

 10059=ח560110)
^ 

| חדשות >> (5/\/\6ח/1!.00.תז0ץ3ו^151361./\/\/\/\/\/\//:ק:1:1ו1)

| "מופע הפרידה11 שר גסאס � בתמיכת הקרן החדשה זי'שראלי
הכנס שבו נפרד החייכ לשעבר מתומכיו לפני שנכנס לכלא פורסם באתר שמפעילה הקרן • באירוע הובעה תמיכה במחבלים ששבתו רעב • בקרן התנערו: "לא יזמנו את

האירוע, מגנים תמיכה בסחר1
יאיר אלסמן // פורסם ב: 09.07.2017 00:19 | עודכן ב: 31.10.2017 15/13:41 שתפו : ; ך-"-ך^ךך-יק

, שהורשע בהברחת טלפונים ניידים למחבלים בכלא, זמן קצר לפני שנכנס לכלא בעצמו בתחילת החודש. חשיפה: הקרן החדשה לישראל סייעה לפר0ם את "כנס הפרידה" מחבר הכנ0ת לשעבר באסל גטאס
, הובעה תמיכה במחבלים ששבתו רעב בכלא בישראל. באירוע, שהתקיים בתיאטרון יפו בתחילת יוני

הפרסום נעשה כחלק מקמפיין ששמו "50 סוף" - המופעל וממומן ישירות על ידי הקרן החדשה לישראל המפרסמת באמצעותו אירועים שונים הקשורים, לטענתה, ל"ס'ום הכיבוש". באחד מהאירועים הללו,
שנקרא "מחברות מהכלא", נפרד ח"כ לשעבר באסל גטאס מתומכיו ומפעיליו. הכנס עצמו היה אירוע תמיכה בשביתת הרעב של המחבלים והשתתפה בו גם אשתו של המחבל ואליד דקה, שהיה מעורב

בחטיפתו וברציחתו של החייל משה תמם בשנת 1984 ונידון למאסר עולם. במהלך הכנס הוקראו מכתבים של מחבלים שנכתבו בכלא, תחת הכותרת "מושגים, עדויות וייצוגים של הכיבוש".

, "תמיכת הקרן באירוע הוקרה לבאסל שי גליק, מנכ"ל ארגון "בצלמו", אמר בתגובה לדברים כי "שוב הוכח שהקרן החדשה לישראל, שמצהירה על עצמה כציונית, תומכת במחבלים ובמסייעים להם". לדבריו
גסאס ולשאר הרוצחים היא אות קלון. אני קורא למדינת ישראל לפעול בכל כוחה להפסקת כל קשר עם הקרן החדשה בכל צורה שהיא".

בקרן החדשה לישראל העדיפו לא לקחת כל אחריות, אף על פי שפרסום האירוע בוצע על ידיהם, באתר שהם מפעילים.

, "האירוע האמור אינו אירוע של הקרן החדשה לישראל, הקרן לא יזמה אותו לא תמכה בו ולא היתה שותפה לתכניו. אם יתברר שבאירוע נשמעו מסרים של תמיכה בטרור או בסיוע לטרור, הקרן לדבריהם
החדשה לישראל מגנה ומסתייגת מכך בכל דרך. אתר י50 סוףי הוקם על מנת לרכז שורה ארוכה של אירועים, שמטרתם להדגיש את העובדה שאחרי 50 שנים אפשר והגיע הזמן לסיים את הכיבוש. במסגרת

, כמו במקרה האמור, אירועים שאינם קשורים בקרן החדשה לישראל כלל. זו הועלו לאתר אירועים שונים הקוראים לסיום הסכסוך, שאת חלקם יזמו הקרן החדשה לישראל וארגונים מתמחים וחלקם
הקריטריון הוא שתוכן האירוע, כפי שהוצג לעורכי האתר, עמד בקווים האדומים שהציבה הקרן. במקרה הנ"ל הוצג לפני הקרן אירוע השקה לספרו של ישי מנוחין ולאחר שנבחן סדר היום אושר הפרסום

באתר".

שתפו ; ; 1223*111]
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^3116_36=1ח16ח00_וח111^6173ז6^=וחש6€1^^
כתבות שעשויות לענ"ן אותך

(̂ ̂//:נן1} (31�ו61ז16=ודוו60111וח_וח]גו0013£נ31ז=@0�)500_וח1(1?051/130ק/וח17.00נ611ק1נ).^/^

הזדמנות השקעה: החברה הישראלית שיצרה אופניים משפחתיים מצרפת משקי...
2ונ611ק1ק 5*ח6וח*65/\ח1

̂|00נ|^ז=8^1ו^50_וח^ו^?130/ז05ק/וח0^.2|נ||6ק1כן.^\/גו/^//:ק^^ו|) 1̂^6:(6•ן=וח0ן|^6וח_רח4ם& |)
(?3ןו1ק.ק1/ו311ק/וזונ2.0'*ג41//:ק:11ו1

[^1ו<11261/*ץ0[63^ח^ס15[^0¥!א>1021/^05ז¥ץ0ץ1^14/\/\0¥^

זה מכשיר ריגול חובה שכל בעל רכב צריך שיהיה ברשותו
8ח3:?61|34£ג)

נן.ק1/ו311ק/וךו2.00^4//:ק11ו1 (?קו1
^^0^14̂ ג1^ודום15[2¥ץ0^>1021/*5נ1ז¥^

3|0^11201^1X
^1]

̂//:ק)1ו!) ^(̂ ̂\/00.11.ץ63€11�]. (5�ו0ז65/\ח1-^6116נ1-ח6ון]0^_ג131=:61�ו?5�ו6510עחו-�!6116נ1-ח6רח0

התגלה מקור הכנסה נפלא עבור נשים שרוצות להישאר בבית או לעשות הכנסה נ...
^63011^.00.11

̂//:ק11ו1) (5�ו6510/יח61-1ט6ג1-ח6וח0^_כ131=:(1-6?¥651015ח1-�ו6^6נ1-ח6ודו0^/€0.11.ץ63€11�ו.¥^\
^^_ח0_ץ6ח0ודו_¥6^11/2017/09/25/5. כ0.חוו000/\//:ק11ו1) ̂|00נ^3^=6^-ןן^50_וח]0?/ודו516ץ5_ץ^6:|53_�ז (|3�ו�ו6:)6�ז=וח0ן|^6ודו_וחז0&

ההטבה של משרד התחבורה מוגבלת לכ-80 אלף רכבים לשנת 2017. מהרו בכדי ליהנות ממנה
תו000/\
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8^^^^^^^^|̂ *^1̂  ̂ !#, סטוה: נחמן הותגד - ' הי1ם: הו6חם יחט � '*ת?ק תקניב ̂י ̂)ךי8 8̂י #* 81111 *^? ^̂ ^̂ ̂§11ו^̂�©^^ט̂נ נהוש * ^ המט0וה'* מגי/1  8̂ והחוי נו"ק נויוב10 י בו"1ו ^^^^^^  ̂ ^ י 1 קפטיא""ו̂ 
?^^^^^^^^^^^^^^5  ̂  ב3י'ץ 1דחה >> §?' א ] יחטמם >> 811* <0 ; 1111110 הטחם §0י 15

^^^^^^^^  ̂
¤ 2  ̂ ן טיי"מק

גינויים בישראל בהחלטת אונסק"ו # רה"ח: נקצץ חהתחינה בארגון

הבורות והאנס ורד
^̂ 10 ז<|[10| 1

^̂ ^̂ ^̂ ^ |*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¤  ̂ 6ל0תין*. 1ק*1. ק םפות עלינו את ההכרה הכה נחתה אתזש0ל8יוח9ל ̂פה הזדה נ1ס©ז, 8ג1ויר 5צ18 פם89ר0 ¤^ן* ם כל הו ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ¤ט^  ̂ ̂קית שארץ ישראל אינה רק ארץ מקלט, אלא ג0 /1 זנ�גון תדמה מ?רטח ור&רע של האו"ס, ?ןלא שאץ רע ללא 0ונ. למתוו ר&ו
^¤ סרוץ; ההחלטות בעניין ידוקלים, ארץ ייעוהשאתתם קרישים לאורכה ולרוחבה ^^^^^^^^5^^£^^^^ של חעו̂� ©9ית ומוות רל1ונטי. עד לאו ^ביל עוד המבחקת
.̂ ^̂ §1̂ ילן^ 1@^̂ |̂ ^̂  ̂

 מתמעיטקסוה�וה

נש�ניד הר זנית, חםתל חטקרםי, לןם� רחל ועחה 1ם וטק�ש וילדתנו בעט, והם אתחםזזז^השקרוהומסתץ'זזשםיקכע
,^0^^^^^^^^̂ ¤ ̂יליי^ץ את 3הג� מ?8�וו ר&ב^ה 1קבחץ< יש במלזיווחז מרכזי תזעתיד שלנו כאז, שאינו מושחת רק על יצורכי ^^^9^^  חיזורים מו^^אמזן

ששנא
̂^8י^^ ^̂ ^̂ ^ ̂י?1* ^̂ ̂י©£ית קמיתירק אינפ א16 ''בני אווח הן 9^0ת מול פנינו מחוה. הן מאלצות ביטחון*. אולי מכות אונסק�ו יחודשו עתה מקו�  !̂ 1רד. מ<<

^^^^*̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ הקוטיםוהחדדיודזאולילניעל'^רשהעניץק*1 אותנו לשוב אל שורשינו, לל&וי עליהק, לה� רי התארים במערת המכפלה. 
 איוו: שלנזה נהו

^
^^^1^^ /̂  ̂ פי איננו עופרי א^ה בארץ המאנודהמ<א-בן1מ'05 ^גנסחת אחזו ההסתה הגולמית: ''היקרים קטיק בהם ולהפץ

" *! י * " *"* 
, ****

.? -�0ן||[|11111 � ? < • - : . �. ? - : ; ? ; . • - ' ? � ? � י-
̂�:��-111ו1ו31ם1 • �-י יג ^:

?
� -�

? � י 1 י���: � • ' �� � � � � 
... 

? 1̂. ^

̂|=זx?^6גן5^.96^ק.^חחק/|6^31|/^ק^/6^ו|0/|ו.0^.וח0ץ^ו^ ̂|^020/ם|5136|=6וח3ח_5ו^ק&3=רחו^ח_396ק&09^070/02^02/ם2017?0/02ם 1/1 ...וח0ץ
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מ¤ 1¤ ^3* 1̂ משפחהישראליו* נכנסתי� |§§ 0* 1̂| 2 י נ ך **'�- ***£ 3
18 פול מ6וגנ לעיירה הפלשתינית 0  יי €?¤¤? ??"**" *̂ 

י
^ 8 1 .

8̂^0 *3אסשבשומרון. האירוע הת� |||  ^ 8)י*  ̂ £¤ ¤/ //! * \4.ן* *
^ 1**\ * . ^£

96נ8 י "38 רחש בשעות הצהריים, ואחריו || ,̂ 
י* י , * * ,'*< י

^ 
189 הועברה המשפחה לירי כוחות 8̂?  ̂ ^. 

*¥ ,_ ^
 הניטהוז במעם� מאלט, בתיאום |§

^ 
¤^ יינ£^^^^9 1 * ^

 , י
̂ן^ 6^^^^^^80 1 16" עם הנגינהל האזרחי. י!-י,^ ̂ןן^^^ - ,̂ י 

̂| 1 י נ81!* על נך, ביום שישי בערב |י� ^̂ 0̂ 1 .̂ 113¤ 8̂ 1 נכגפאזח! ישראלי בשוגג לגינץ. ||;88^ !8$ ^̂ ^£*. ^1¤¤¤9 ^§1 
188 

^^^. *̂ { ן*
8̂נ 4 05 ממקרה זה, האזרח הועט� לירי ̂ן 1̂ ^£^̂ ^̂ ^̂ מ¤ו ^  0^||̂ ¤ מנ כוהות הביטחון במעבר סאלם 24^?11^ 8̂מ*888מ)ממ88̂ו *?">$*?ו7* 51!1!**?4̂/ ̂?נ * ̂ץ ^^^?^^^^^^?̂ ^^^^^^???
בע� || ̂ןרוןי- בתיאוטעםהטת^ו&
*
^ 

̂ותזןמקרהנמטר מרוט� גורל ן

^ 
̂;"ל 85זח�ימ כי הכניסה ̂י 7אםיי^= מי�א� בינות� : כי *3 קח�ר�ם -

̂, מסוכנת ואסורה לי� |^  לשטקי 
^ 395^985893115 93 ?נ58ו58  א-ט-כע"את. ?????????ן ̂ו

ן-ף. :̂ י^:~נ~ז":הי
מש6ווות קאול וגולרץ הנימ ג0 11|1י11 |ן|י |1| |1 ???8 -י* שראליט, ?ל פי ו6ייז החל באזור ן^
 יועדה ה8ומתך. ^

^> 1̂ הן לרשומים על העסקה. מג!שפחת ???•?•?1 ??•?? ? ?! •?1
^ <*לו*נ** *^ ̂^^^^ננ ~  ^^^^ ??^^^ ^נ^^^ו̂נ  ̂

:-;:.-;::---;; 0X^1 � בתחיבת הקת ^ ךיי^י^^ 1שז8ל נמ0י כי "נחשפנולהתפתחות _
̂|1ד -"'^ הפסקת אש ב0ו1י1ו נן הק- ??????ןןןן* ?"?||| ̂ו ̂ו"'ב ה� ליביי

§ ^^^ <1 
11011

3 

נננא טנבש

נ¤ונו משמניו̂  3ורנ נ3וד ̂^?^? ממס 0ם
^ 

̂מ""^סודיה, ש [!1ע1בת1 "": ה^ ̂מ 0̂]! הובעה תמיט!̂   
* 11110 

1!ך1
*ודוז"1זל 0*111 10מ113ו סמ'?ר "( *לו1*דד

|:. ̂  שתושגט?מח1אחי;י*בורוסיהוג* | לוחם גזלני בשבי ההמאס. כמו ש" ו"וור ** דהוו זלתוווו"ו. "ויו! 11מוו וגת הוגוו"ווו ח1 וווו תתורו: רווו"וו""

ווו, מגנים חמ^מ בטרור ; ^^^^^" ^ 1111̂: 1א יומנו את ווו̂ו 0 להגן 1111^11111 בגמ�" על ל^יו"ו"ןו ד^
^ 

 הנגה שלפיה הנשיא הסורי בק80�
¤{ י"^ ¤ ¤¤¤¤ש ^^^8^̂̂^^^^^^^ ¤ ^  ̂̂ ^^01^0^^^^^^  ̂ נםלהעץג תדיע בך עלאירהי�שיאל/

8̂^81 1 אמד יישאך לפי שעה נשלטון. \9 ¤ ^8̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ^^^^̂י|*
אותו הביתה". יאיר אילטמן

ל� על פי הדיווח, ארה�'י הסכרמה |£ ^^^^^^18!11111111^11111118^^ ל 8̂¤  ̂ כלמשפהת גילדין נמסר כי 'ב^רי
ש7י אסד ^ ̂ ^דיוש את הפ?ית!י  "-'̂ ¤8ט  8̂ח1||888081^ ^8̂ ^̂ ^̂̂  חי&יפד^ ז?קיץ ^הדשה לי� ¤ש|111

לך שלוש השנים האחיינות. �רענו ^
|;̂ ̂^?^?ט :י משים שנמ במוסקבה וגם מושינ�  ^??••] ^.�̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ̂* שראל 8י*על! ל6רגבו א1?  בכל הנוגע לה�  הדנה סבל ואכזכ-
^^^ :ייי1 גטת העדיפות העליונה כרגע היא *�~ /̂¤ ^¤ 0/¤ //^^^§^^3^¤ שבת בגנו ואהינו הדר ח�רה ליש� "ב:פ לחיידק-" מז?3-זיכ;מי" ל-." ^^

81 '"- הבסתחועש"עק^^ב^טשישי ^ 1̂1151|̂ 8.1 ̂ ^^ ^3>^*̂ בדל� 3888 ?8י¥-?ז?ן נטא6, בא8ל ל?*קיבלט�כל עבר ת1ל1ל0יקר*!ש!!הה.
̂ז *6 ̂ייגמתןסטי̂�ג 011^1̂ -' חיימ^ייי ¤000  8^1̂ י ̂^

 למחבליט

 לטנקים גיחת טל^נק גי^רט

 י?8חולירשמי

ריווח מגורם
8¤ : על העמדה האמריקנית, שלפיה !)' ^¤ 8̂ ^̂ ^̂ ^2י"ב7ביא 098)| ' ^ 6| כלשהם ולכן אנו ממשיכים לשאת ג^לא,ז^7<נרל�5:י
̂^^8|0901110010 :; ̂" לאסי אי למשטת תפ?יי ?/ ^|8__^^ |̂

8¤
תפילות לשובו של הדר. אנו כיד בעצמו בתחילת ההדד�2. באירוע, ¤

• בעתידה של סוריהלטזה הארוך� |§ ? • ^¤¤¤¤¤ ¤ש¤/ש ^¤¤ ^^^^¤ ^^£^^^^^ התקיי6 בתיאטרון יפו בת-̂   ̂ שפחה מקבל*2 את המידע רק בלג!"
̂|8 בדיווהנאמרכיההסכפכוללגט <;2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |||^̂ ^̂ 8̂ ^̂ ^̂ ^ רמים ישראליים ר-מיים. אסור לנו הילת יי:י, !ליבי.*ה ,תמי2ה \
¤^ ',:' הבנה שאיראן תורמק מהאזור, <<ג ^^^^^^88^^^^^||||̂  יטשבתו רעב ^^^^^^/

 בגזז?בל*ט

לשחק ליר* המאס ולידי 8ערכת הרי�
חר ^2* ^ עןרנטעןמ�יזוקכייש^הי -

ו8>ק1ט ,י  (0>0ן^^\\1¥ גאסלגטאסבננס ציל!0.0י0<י
 בבלא בישראל.

םאינפור20יר. שלו'�.

^ 
^ שקיו מהקלטזומהסבם, במיוחד /י 8̂י  ^^^^  ̂ מהמשפחה נמסר עור בי ''אנו ח6רמו0 נעשו? כחלק

 לאור ההש© כי 6* יקיז? פיקות §>
 ̂

|!< במודלים ובמסייעים ו?קח לא יזמה 8ותו לא תמכה 0� ממשיכים במאמצים לשכנע את מקמפיין ששמו "50 סוף" י'||1|11|

^ 
ממשלת ישראל לשנות את ר&ש� - המופעל וממומן ישירות על לוט''. לדבריו, "תמיכת ולא היתה שותפה לתכניו. אם ית� "* ו5�וקעל25י5ותגות!ק8יך8*ניי0

ויאה ולהפוך את האוזוקה בחיילי ידי הקרן החדשה לישראל הטפ� ו^אץ באירוע הוקרה לבא8ל ברד שבאירוע נשמעו מסרים של 'י*'? לשטח. ''השאלה הי8 מאט וקקד |>|
2ה"ל ובזוזרוזי ישראל מנכס לנטל רסגות באמצעותו אירועים שר� גמא0 ולשאר הרו5חי0 היא אות תמיכה בטרור או בסיוע לטרור, ^ כ0 ינונל ?ל ידי ה8*2ר הטו� -י^
̂י עמר תגםונף. נים הקשורים, לטענתה, ל"10ם קלון. אבי קורא למדינת ישראל הקרן ההדשה לישראל מגנה ומ� \~-י רי, חחנאללה וא̂�אןקדי לק8ור }
משפומו של אט�ה מנגיפטז, הש� הכיגוש*. באחר טהאידתךס הללו, לפ̂�ל גכל כהד, לה06קת, כל קק8ר מזיינת מכך בכל חץ�. אתר '50 לי* עוברמ הדשוו! בשטח'', 8וטט |"|

בוי כשלוש שניס בירי ח*א0 לאהד שנקרא ''מועדות מהכלא", נפרד עם הקת תהדשה בכל צורה שהיא*. סוף' הוקם על מנת לרכז שורה 6^ מנכ''ל המ^ד לענייני מודיעין <'"

^ 
שבספטמבר 2014 חצה 8ת הגבול ח''כ לשעבר באסל גטאס מתו� בי̂�ן החדשה לישראל העדיפו אתכה של אירועים, שמגמתם 5 י תגי צודיאל ם�?מ 48€.. כד

^ 
 ^ כור, ביוס ומישי רווח ב''טיימס"

לדמעת עזה, טוענת 3י לא קיבלה מכ�י ומפעיליו. הכנס ע3מז היה לא לקחת בל ומדיות, א!1 על 6י להדגיש את העובדה שאהד* 50

^ 
 בי יש�אל ביקשה מת�

כל עדכון מירי ג2*גי ר&^שלה על אירוע תמיכה בשביתת הרעב ש9ר0וט האיתע םצע על יריהמ, שניט א8שר והגיע הזמן לסיים את ;~: תלונה?;*
ו169זת:עו0יזת שלא תהיה 0 החנ096 להחזרת 9ל המחבלים ותשתרנםה מ נם באתר שוט מפעילים. דגיבוש. במסגחז זו הועלו לאתר ;"! 0ץ; ̂"פ המתנהל 9ול יהנ
ביטתז £* ̂יתבר3וש/ י נוכו9זו*??

השבויים הישראלים. אשתו של ו?מהבל ואליד רקה, לדבדיוש, *ז?אירת האמור אינו אירועים שונים הקוראים ל0*ום \#
 ^ בגבול עם מדיו?. 21

̂ןתמנגי&טו שהיה מעורב מ?טיפתו וברציה� א̂�וע קול הקת ההרשה לישראל, הסכסוך, שאת חלקם יזמו הקרן ̂''מ& לדבריהמשפ
יל!ד תו של החייל משה תמם בשנת החדשה לישראל וארגונים מת� ;?'; בא83ז�, רופיה וארחיב החליט� ̂� ̂ו"מ. עלו כלערכח קיבלה לא
^8 

0^£^ 310 3 1£!ו?|י מחים והלקט, במ1 במקרה האמור, ;,/• כפוף השבוע לכונן ה08קת אש  ̂
 ונירת למאמר עולם. במהלך

1984 

 מממשלת

 םצ9ה

עם זאת, הפמו&חה

^ 
̂מערב ן̂�יה. נשיא ת* -\ בדחקי ינפ קק8?רים בקרן היד -י �, אירועיט̂   !!נ151*1]

^^^^  ̂
 של מז2�

 מכתבים
 הוקר88י

ע0קה הכנס כל כי 3רא*ה

ומהעושר

י*ח^
/^ ייתמינת 11130 רשהלי©�^בלל.ה<$�י??ריוןהוא -{;^ סיד. ולרימה* קוסין הגדיר את 71 ^ ? : תכלול את כל השבוייט והנעדרים לים שנםובו בכלא, תד1ז המת� 
-,: ההחלטה 8#רי1ת דרך*, 80̂9� י�*^ ...., י*,""" ן1*ן11טד עהוכן האירוע, בפי שו?צג לער ̂> הישראלים המוחזקים בידי מטאס, 1ת*נ8ישגימ,עדויותויי^גיט של ."

^ 
 15 פ'8ר לרמ�יו לשמור על ריבו�

[ ללא קיצא מהכללי. הכיבוש". ב* ו וע 1.*ו1*וו מ.טאו רכי י96זר, עמר בקתים ז*דומימ
| י5וי! בי לאחרונה קיבלה משפ� שי גל�ק, מנכ'ל ̂�טץ '5צל- הל^ח1!! הנא א1ת 1ןל1ן. שהגיבה הקרן. במי̂�ה הנ"ל ז^צג />| נות סוריה ותשמש בסימ להמרד £|
1̂ ̂. פוטין אף אישר כי � | תו מנגיסטו מירי 25ער3ת הביטחון, מו", אטר בתגובה לדברים כי ''שוב ק1וא לי/^ואל ל1110ל לפני הקרן אידזע השקה לסט�ו של יי | מדיני ג
585̂" י318"1 י""היוט י -יי: "החלטה י^קגלה בתיאום עם |3 8ניךף{ י ,/£ן |{{ן הקת" **** | לבקשתה, את הסודטת שו5ול0 על ירי הומ? שה?ו�ן ההדשה לישראל, שנר {ה3מקן[ ך
/ / 1 ;'^ ישראל וירח� 

""-""""�,"-. 85�ק8� הפרג8ש ב84?ר*. ,י ו תצפי^קמוד&^עראתמעמ�של צהירה על ע3©�. כציו�נית, ו^מכת ̂.

^ 
̂,*1*י1�בקוא*י<*11  ^ אי1<

 אמ�ה מגגיסטו לחנו̂�נ עוה.
ן
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, ו \ נ\£ ן 111 שו1ו. ן ו ו ן וזז0ץ3ח וט3ז5ו ו , י\ו• /_ו ?ום שני

^ 1̂=מה ומם: מטנחת טאקוונז̂ו י החוויה, בסוריד. 33^ל ובדרומאתו1 גו ים�. "גא "תנ1 טיהניא! חבת ישואנ" • המנחת: ""011 את פגשתיך גגק^י^^נ1י 1110 ממזומ הניוה שש מטותיו נשניקיה, והניש תמינמ םנופאת • יו"ו £352גי?2£גמסיכון*! "גגה את פכטתץ  י �- >''**̂ ̂*^ל*  _ £*י*88^
̂ו^^ ^3*̂ ^̂ ^̂ !*̂ ^̂ �

 סוריה 33רפ/לד0�י1,*שומ1מי
 ̂

 י
/ י  1י- � £^>$

יי~ יי ? 
יורי י'לון

 3נחזעםמזגירז?נ2רינד.רקםטי*
.�6 

י  ז
י * ?/

י^"~ 86 
ג י1י  ן^ ^ * *

1 לרטון ועפ נשיא ח0יהולרי8יר
^̂ י י!"? "�ן י • • •" י ?

י � -
*!*??} י

*£* 
|$1 1̂ §̂ ו99^6*?8י;ין1 * ?¤ >£ לןןי8א1י1  ה*ין5י!

^

̂.שנילטן^^תלי^גוטג^בי� ^ 
^!1'!! /�: ,1 \* ן , �:��; ! י 

"̂¤ *** _ £ ? 8 ^ 3ך 3יאה בייןיר ש!* משלחו* � י 1 ק, 

 3י8 ^ ?5מז#גו ייתהשבו בד�
̂ו י�^ י י י\ ' *$/. ? י ^28$  ̂• •** 41̂  י

1̂ משבוגת 8יל� י- טאקווקלי של בני נו
̂נ  1י ייקג! די*וויטי. אמ0 טשיך ל?

̂י^ **  ̂
^י^^^^י י י  ̂

̂י�ג�1^ ןי* י-"̂�י  י??$" �^ ̂* "^ן  אתפ דוו̂י ̂ו ̂טליט,שיי ?0 וזאן
̂!5ו!*מרל3ם1*וןיגו, ̂ז ̂ח 4¤ *יי 3¤ יי י* <*^00 / - י^^ ?  ̂ " יי *16? ^4 

̂י *̂
שתק בטורניר ג0דנ*פיה. **^|11| �

 תז1 ע83ידז? איתנה ?3ל ודווים
**1�יי"*1^^^^18

^  ̂ ^̂ ̂י!*- ן י ̂+.** / • | ז^ י̂" " מדוגר נמשלומ 80ור0 שתציאה *
̂""5ך1 האדומים שלטי - מני?5ז הת?8לי ¤ |̂ ן| י' 13 י* || **̂ י� ?י ^ / $ ,י3 / י 8^ �

^̂  
^ותתאל'מסווזנ&סגחונ טורניר טא-

̂;דדד0ודיה,מ�03 י*. פת/וזק3אל י י
 ̂  11̂ל *1

^̂ 8̂י1 8̂ )!881^̂ 1̂^ 1� � י קתנז�ו, שנערך ממדינה הערנית. גמהל ן
̂ן3ו!וץ*ק,מני� ̂וננ? + עלה^1ייד ^  '* *3\יי̂"

 ".יי
י
^י ןן! 1̂� י  ̂ו ה80ד0אי0 מ /י י לו הניקור פמרינה הגי

 < י י* ̂* ^/הת003�וו <ךקעק ^ זזז�
91̂ הצעירים ל&קים שם� יש אתר !812£; | י 101

1̂ מובססוח 1 באללה ליו� גמלנו  - . י*  ? יי
לנכיריאש"ףוט�א^חושאש'̂לש� * יי י1@990081

 של שזעה. איראגייפ, ימניעת
^ר יאסר ער&את. חם�י ר.מק1<*1ז1 1#ט מ1י*!ת 3'5'6וי1 בטקס ה1קדה יונדמאת

1̂ £נ0*ית #י1אניח. נסר 503̂ 1 

ה0*ר*וי0 משגוט? 0ילמ�אז ג*ח"
ח<ותת1 5מ*ע8 ודשוח, הפלשתינית מ5ב ידוש� הומיות, 31צר שני, יי3גו את דו�שזת ריר, טלו!*. ש� הנישק אביגדור 9<9י9:ום ה0פ(ד3וי* שות.1£1^ההנ1!?< 03עיל1ת הםת9קו לא שלים
ניתשלהםט?וני3?יהוק"8^את!גי?̂� של חליל אל�זזיר, ה^רוע בכינויו אנו ל*0,ו1*3תלה^סק.אני<1חו?^שויות רוצי!© רינת ישראל רעו!". ליברמן הוקי!" 3י *טדו3ר מ?6�
1ת;*ב לרוסיה. >מ16181 ח9קת!ם !6ותר שט 8תוערת הפעי*? 1'יז?אד, א81� 8ימ*ליפ ו?זזעי0 לש0� מ?וק לבתק כי3ר תושכק טםורח ית� נשיא עגוותת אל�כוסתז, כותיינה פט ניז )
̂י שליס יוצאים לטורניר 80ורט במדינת עודה, אמר בתגובה כי 'המשלמת ז*לקםה^£0,)נחנונלמראות1 של אש'ז*, כשדט שינשים חול?9; 3!3� 1ז?שז?יה סגנו של?0�0>מ, ומסל בביו
נעי דגל פלשתין. הצע̂�יק הביעו הד נתוניסיה ב�§198 על ידי 0"רת פ85"ל. ערנ, 55יי£טני10מ הרשות, ומשתתפים שלנו ייצגה את פלשתין נטורניר ונבל מקרה אנ1?גו ששייט על

.*̂ ̂- בתוני0יה. הם נפגשו ע0 שגריר 9ל� ו8?!ש6?1לד.טוז ח¥תו^0?נ5עילותשלז8ל3אתואוי מ*ר *8ת, יו''ר ז8יגון ̂� יתשליפ, 93עילותלזפתשלר!דד*�צחיטי}
̂י סמ� שתץ בתוניסיה וה8ו לקה אותם לאל '19*1111 *ונה קיימו ת8ילה כמקוט. אוו� סהם תועד אמר כי *?19יאחו שבה עמת^גת קש ערסאת. לא ייזזכן שהם יחזי

̂;^^3תושל?8" פועלות ומייצרות 0עילות לאומנית אז8� בתעודת, זהות ישראלית 09 כל תריט שוניט נמדיגה*. 3שז?מ*8ט�יענט

1^0;/ ^^ ;א-;^^1^^'1̂ - �י^-�: ^ ^. ̂- ;�.?1 החדוווה" "חננווה ̂ן *̂ ^**31!!�ג±ג •̂^̂ ^� �' ? �• :-• . - � �;�. - יווווו 110ו 11 1111 ¤$$?- '�.
^^^^ ¥^^^^/ / 7^^€ י • יי י יי- יי £ " * ��  • ��̂^? 11!! ̂!ן*ן-ן11"ן"11 מ11 י!1! ̂̂ן ^̂ ^̂ �̂- "  ̂;:�- ,. .̂  ? :̂ ̂|££^^ו-האד ות מנו בו.1 ם נ ^�:1�̂ מקויזממת''נ 9̂��: עגאיחע מגינהנממה ̂ נ3שנ עז 11010 הקרן" §§|^ח0ח! וטא0י. "אנקש חהיועמ'1

̂*"יייי— 8£8! 1 ?̂ ̂?1ו81ויייייי3888888 ?� .̂ ~* < ̂. \ י <8<8̂ 88̂עך ©78 שג!ץ* שנוניפף ! � _ י-י^^ < יי הפרידה ?8^ ך?"ג! ??8!?ן3ר השדה רגב 

? "*** ,̂ ^^  ̂ י � י � "��'�יי^^י י" �
י 2\^£1/. י"  י"*"ו19 ^*0//̂/

̂?3ק<טה5?3לנ,-נ הזד? 5̂ בגיפתו 3כל בא8^ גטא8 9
*- � - > / *¤ ¤ * * * ̂ו131681ו ?*- ̂* ̂^1י5ו  *̂ שלמחהחוק^מם&ןמפסש�נ��צינ . .1 ל9לא,שרתדארב1ז?יד^$ירט8ייי וערכי

^^^^^ ̂^̂̂ר !!^̂ /̂  ̂̂ ^^מ <^̂ ̂^£נ19 0̂ ^̂ !̂ ̂|י ̂ייתמי8ו!זונךן510י אירוע לנ3וד אדט שהורשע בסיוע י  ^תגתעיר.^?ט /̂:^^^^1—81¤ ̂י <*^^^ 11̂ן^^ ^ 8^88¤ י.יועמי"2 ב2ג"£תפ בי^בזע הבא. לטרוריפטיס'י. מכור, אתמול נל'�גוי ^-^^^^^/^^8|8|
-/0¤ //^1////^̂ ^^̂ 8¤ו3, י~£ ^818¤ ^̂ ^̂ ^^̂ |¤ |̂¤ ||¤ 9̂^^דדנר בהוכהה לטענותיי, שלפיה? נ�"שראל וד&יכי ז?קת סייעה ל2-�כב 3̂י ^̂ ^|0̂ ^̂ ¤|ן*£^00|||0|^ ^̂ ^^̂ ^^^^̂ /̂/סינמטקים שויי0 עתביפ כמ� להסתה את הכנס, שהיה אירוע תמיכה כשביתת 99^88^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¤̂/ ^¤ ^^^^^^^ ^̂ 8  הרעב של המהבל�ם והשתתפה 3ו 62 3̂0

^^9//1/^̂ ^̂ ^̂ ^¤ ^̂  ̂
 ̂ 191!]1**מ ופעהפדידה"טכ א?ת�-ייו"ה"-א--���--. ̂מ , • י ץ5̂909090080000 <ו בטהנל�מ 18 , ; ידההלקמת&�כד� הקךן האירחג ~בתמיגןן 1111ר1£1ה גתטיוווי שלבתי ר?י3 והתקיים 3חיא8רת י6ו"מאט

?

* '•;
? •• �̂ •�� � '- א " .-. ; ' י. ? 

" . �. .. , � ;  ; ' ""יי< = י � ? י- • " י * ,. י  , 
81¤מ *הכיטק0-ה5^8על וממומן ישירות על ^̂ ^^̂ 0| :̂ ̂ו,� 1לע<ל-

¤£ק ) מבח1 דגמים900!0 3ם0ם0ם1)| 2? ̂זמ;כי 3 ש0ו1 אחריות*םאן!)1£ ̂ז.מךוזז?רי8!?מג1�יט ¤ יריו |65̂ ~^^^^
̂מ!* ד ̂מו"ין"יי £י>^^2_1 "יז יוי8|1 ל*1 ̂"ו^א<*"^יי"* ו ו<< ]  י^קוירוע אינו אירוע שלנו. זמג בומלנו ן

8^^*^ ̂3^?̂
/ '̂  11|002? - 1111119¤ "@100^ י- ̂̂ן 91א8*>8ו-1£ *י0י ו >> ן ני<ו0<< ן  -^דח5הש?ן?ל0̂�ושלישי 1 8̂ תוק?8?� ^̂ ^̂ ^ <~*18נ] ^?^י̂�
1 ̂"�יהב*-  ימ�^^

̂"'נמ"**�"^^*�? ̂"^""יי^"^^"�-^-^^"" ̂""נז^^^^ ^ 
| .''̂ 0תת1ל ט0קץ,*אוחואישתול6ר0שבא ."0̂ ח -ישדאל

̂|=^x?^6ק8^.96^ק^חחק/|6^ץ8|/\/ק^/6^ו^ 1/1 ...רח0ץ^^0/020|6^^5|=6וח3ח_5ו^ק&11=ו^ו^ח_96^ק&10^070/02^02/ם2017^0/02ם
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נר ייושם "חוק הנכבה" ?מ8*
5*25̂ שרת המונות והיו¤"1 קינמו ענ חנ הקשות, ונהו נהיות מקו�י הפות החוק ורי "55
ט*ג*"" בביתה. 3ן זוגה, שצרך עימה אתהאוצר • נאטו לסוגיית הווירוו!: מנדלנליט גורם - וק אם מחנו נהחפנת האישה "*^ם
̂??^^ £ הסמים, נעגר ושוחרר בתנאים   ̂ ^^^ "**ו1*1ו •<?<*•)••>•<< ו11ו< יי י יי "̂̂ ^^^^^^^ ^. 5 מגבילים, מ�וט� במוות שניבח1ך"  ̂ ¤ן ̂* -י#*י~ '� | שבוע פשימוש בקמים.יאיר א^טמן מ31ט 133*111 361 ^^*^#_ >5 יי\ .1 ̂וואם-בתנויגונהקח *  י 
'# 1 ביוםראשין לפנות בוקרהת� ^~_ י יטוווג   קמוטוו^

^
^^תבנויו^נושפט

¤ '•*', ^^ ,,� 8 קיל דיווה על האישה. הושבת י /
̂י ^  

 61נ
*וו3)מ*<ט*0ו10ט>*1 ! 8נט8מטת-8ינ8̂0

 קריית אונו, שנמצאה בדירתה
** * ^  ̂ ̂' 0 יי "  ̂

̂י ^^ *̂ ^*̂ ^  ̂

 בפגישהשהתקין *9?מולבין
̂*.'- י 3x80 181קשה,! *# ^^^4-' **~"^ ן||   ̂' 818818¤ 18868̂ ¤ ^̂ -<^^^— 

 1ז"88$ורטמירי

חתרב^ת | ? ??רי2

 \^̂ ^10|)^ הינו בה ב?יד מד"א מבצע
̂,י _ 

(̂ ^̂  "*=^8̂  18̂ |̂ ^13̂ ^̂ ^̂  
̂יגת�?^£גה  י!:"ניי£:-ןאו8ןי

ן
18̂ 3ה 9?ילות מצילות חיים. ^̂ ^̂ ,8̂  ̂¤ 88̂ ̂^80מ1 ,^̂^198"יי נ^^  |0̂ ^̂ 9̂ ̂ידי�יג בו ̂�2;ו  ̂ק ; וביוב ד:ל^אי= 
^̂^1̂ מבדיקה ראשונית עלה כי האישה 9̂ י ̂^11 ̂י "-^¤ ^. -!8^̂ ^̂  .̂ !"11*1 ̂ 33^̂ .̂ ^̂ ! ד��"-̂�ת- 
̂י מסת ^ם  נט^ה ^^

1̂ ^̂ ^ 1̂ ^ \̂.^̂ ^̂ 8̂|� ||||^^י  ^£  ̂ .̂ ^̂  ^̂ ; בהגישה השתת19 גם המש� י"י�~5*~ ",9
¤6 ^^נ ^3 ^^^^^¤ שא!ז;פ צרכה יהד עם 3ן זזגה. ^̂  .̂ ¤ 8^- 

̂-5 5-?5£5^ 31©1£ י ן גה ליוע8*ש דינה זילבר, ה&שנה £^
9 18 ^111^^נ האישה פונתה לבית החולים תל 1̂ *¤¤ * * ,̂ ¤ ?''"' £^^,? ̂," *גגגג5??ג̂  | ליועמש''ש רן נזו�י, 8נ3י'ל משרד הת� 2^
שמ; ̂ו̂נ 0̂ השרה מירי חגג **81;13!0ו<מך18101ן היז^טד'"! אביחי ממ�ל50*ט הטש�גשהיאנ^רדנ | יבוזו והספוד8 יוסי ש�עבי, והיוענרש -י̂�אי היזם". 07.2017
| של מ?8�ד האוו2ר אקי מ6ינ4 31מ8נ קול מוזת קליני. בשעות
/וקף כ�2011, ז?ש�3 נקבע מותה. בן ווגה של 1 הפגישה נ?3רכה י^קשת הק8�ה רגב סופית על הקנ0 שיינתן בגין אותה לווכגיפ אינה מושתתת עליז?ם אלא מק הנכבה, שנכנ0̂ 
רמק ב''ישיז&ל ה^0*!9ז�ות עבירה, היכול להגיע עד פי שלו� על הגוף המבצע. היועמ"ש ביקש ג0 קובע ממש עילות לקגי85ז מוסר שנ� האישה נחקר מ/הנת המשטרה ! בעקםק ̂ו
! איתע זזט�ידה שנ̂�ך #?"ג לשעבר שה מסכום פימון המדינה למוסד. *ת מע1רט??1? נם של זיל3* בנושא. תגך על יד* המרינה ב5כום של ער £98ר. םאהד יותר הובא לריון
באסל גטאפ 3!?י8̂�וז י8�< ש0ר0וג1 היועמ''ש גפ הגחה את היועץ בנושא סוגיות מו9עי העי� פי שלושה מסכום התמיכה שאחזה ו8#�0ו מעט� בבית משפט הש*
1̂עה של הקךן וז8�ש? לישתול. המשפטי של טשדד האוצר \^^^^^^ יים' גיסה י"גב בי יימיי� י'יא 8?גל מהמדינה. העילות הן שלי� לופ ומל אביב, ושם שוהרר בת� ש#5 נ<
¤^ נה לא חייבת לממן מו� לת קיומה קל גיינת יקראל כפיי� נאיפ מגבילים, ובוט מעצר ב?ז. ^^^^ ¤̂ נפ1י0ה0ו3ם כי פניות טושאהט�ה מסיננ, לבהו? אפשרות של ^
^^^^^^?ן 2עים שבהם ק"0 עירום נה יהודית ודמוקרטית: הסתה לג� בית הוזל?? נטל דגימת! דם שלמוקהנכבהעלידיגופימהמט�ניק הפלת אקדקזז ג0 על ה&ד� [
8̂י מלא� היוע&'"ש מנגד אמר זענות, לאלימות ולטרור; תמיכה של האישה ל8וךך ם�יקית מע� ^̂ 4  ̂

 שאותה

 - כך
 המשכיר

 סר

 לטשרר

על ידי המרינה, יועברו
 כי יובל לה1ן על ההלטה כמאבק מזוין או במעשי. טרור, של ביה, אולם בשלב זה לא נפ8או

^^^^^^  ̂
האוצר ווה ישיב מווו שמע האם אבן עבירה ואותו קנס ימולו גם

^^^^^ כוו, ךק אם מרומ� בהח6�5ת מדינת אויב או של ארגון טרור, נגר רא"זת ̂� שהיה חטודעיל פסם.  ̂ וקוק הופר. עליו ולא דק על הטף המבצע
אם על 3ניו התשובה הינדית, הדיון את ההפרה של הווו'ק. האישה. רגב גרסה כ* כל עי� מדינת ישראל; ציון יום העצמאות או לאחרונה א'�דעו כמה פקרימ
יעב̂� לוועדה ה785כ3ת מנציגי משרד להליו זה יקו השלכות לגבי תם מלא לא ימומן. השניים לא הגי- יום הקמת המדינה ביום אבל ומעשה שבהם נפגעו משתג&שי סמיפ
̂,{$1£יה)*ר*ף<1( בכבוד 9)81ר*ם האתמ* ונציג מקדד התרגות, שתגיש תיאטראות המשכירים אולמות לגו� עו להמלטה, ומיבמו בי יתקיים דיון שלהקמ^והאוביוויקיזיד&ונע
̂ח. ̂ק3רטזו  ספל המדינה. ס1וצ?8?מק�ו

את הטלגותיה לשר האוצר וזה יחליט 3ים פוליטיים, הטוענים בי ה^^ות 3ו5^ בנושא. דגל המדינה *
 לפני כשםעים שט >ימ3? גבל
"̂ ---• רים בני 0ג ער 40 לבית ז8 " 0ימ בע^ות שימוע בקוקאין.גאווה ישראלית: חוקרים מהטכניון ייקחו -- ?? * ?_ ? *

^^"̂  
 נאס"א

 של
 מסוגו

 רא¤ן
 במחקר

חלק
̂ימ"מיםוט�גיפ"ה"  ̂ שניטקי 8ו£8 נמצאו ©�ידי קו*ההצווה ננתוה מתוך מאות הצעות מהעולם 0 יעס!) נניתווו גנאים טיזהו התנתקת א1ו1טיות בממ!
1¤¤ ההצעה לנאס "א, תשקי? מיליוני שקלים קא�ז, אולם אצל שניים מוט נלד ^̂^̂^̂^̂^ 1¤/¤/¤ ^!̂^̂^̂^̂ ̂מ^א�^9 י ̂י�^ מ^^^^^*£4
 ב&יחוח הגלאי ובהכנתו לחלל. צאו בדם גם שרידים של חומד

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^  ^^^^נ̂ 

 גטניו

) איל[
1̂ ש� המרע והטכנולוגיה, אופיר אקר לא מומ�, ומשדד המ�יאות מנסח ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂ ^̂ ^ } י ̂י

̂י לזהות את י^טי� ̂יייייבמחקר י כי ייי י ^^
 ניס

1̂ ^^^^^^^^^^^ 0^  ̂4^ ^ ^ ^  '< 1̂!יךי¥3ך1"2עד מךו�� 'י ..... *
̂ווה ניפוי נעקנודנ מותה של האישה אה�  כחלק ממז!ק1 בינלאומי ג

|̂ ^^^^^^^^^^ 6^^^
 י
19 [̂̂  ' . -�:� 

י
̂ו נוסז* ליכולותיה הגבוהות של ישראל פול, משפרת ישראל שבה ומ- ^^^^^^^^ ̂ן "י^^^^^  ̂88||̂  ' .;{?/ >4 יווקייפ מהטבייין "י-?ו ד!לק ? *
̂ימו ̂יבוו* 8פני 8 5̂ גר זהירה את ז  מנווטי המדע. שיתוף ו!6?8לה 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 19^̂ ^
י* ' *" :,̂  ̂ ̂'י^^ ̂ון י^ 8̂ ימים בינלא�ימייט רממ, ובהט נאט"א, טמים מסובנים, בפרט אלו הוד^ מפריי'קט מד!?- חייט יי-א' ^̂ ^ |̂ !!8^̂ ^̂ |||^̂ 00  ̂ . ̂ייכ ;*י ו,,*";:ו י נ!=ינו 'נ�איתו בהרה ;אפ"א ל

8̂עונייניםו©� שורים בי ^דבבי בהם ובמדים ̂להעו? 8̂ ו5לךוג!קר.1 ^̂ ^̂ 5̂ ?§ט  ̂.38^̂ ^̂  ̂ 32י >"4ח2ת ד!חלל הביגיאןמי,-;. בך ^^> ' ,
1̂ מכיס על הטכנולוגיות-�שלביות. זחל� מסוכנים. סמים אלה מופצים בבל ^̂ ^ 8̂ 881^ 

^
^^  ̂ 81118^̂  

דדיייילי נאס"א בכיר השבוע.
1̂ כשורה משמחת נוספת בתהום החלל, רחבי הארץ. ^̂ 9|̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ||8 ?̂ המחק.י�-ישראלי. הנתמך על יד� סר 

̂יי ייג8�צלה של הלוד�ץ ונוס אבי כהו ̂ יישי "*
1
8̂ י� ^0818 ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ !̂  11̂ 8̂ כנות החלל הישראלית במשרד �מרע, 

1̂ באזדונה". ^^^^^£^^^^1̂ עוסק כפיתויה גלאים שיזהו התפרצרות ||111||§|" ו|^
0100¤ הגלאי שפותה על יי� הטכניון מבי� £0^̂ ^̂ ^ 9 ;#8̂ אנרגטיות בהלל. 1^
1לע את חלקיקי קרי� 6#̂ * על גביש̂  זזקרי ו§?כנ?ז, ם�!*?מ�ת 8רופ� אהוד ילוויץ בח'יי 0י*0וגיו,: 3888ז"ו

̂ט 9ל - בם� ו©�ופ' שלומית טרפ מהפקולטה 3ת הנ&א רזצר א1ד נו�אה, קגק
̂ני. טן ̂יל אור חעטך 6^ת 8ל1*  הנא לפי13ן9ל עשרות ער 89

 יזכו בשלב
 גו�

 מ̂�כז
לפיזיקה ופמטן אשר למקר החלל, פי� בהובלת ד"ר ג'ורח ?אמ3

 י
^

תחו גל8י <ן�ני גמא, הק-יני האלקטרו� דאדר לטיסית חלל של גאסיא, תע� מאות מילקי דולרים. האות שיתקבל יהיה ניתן לזהות את *י י
פגגטיוו האנרגםית כיוק�. הגלאי יעבוד בזד בדיקת היתכנות ראשונית ואטדה ההצעות נבחרו מתוך מאות ה8עוח האנרג^ץ של החלקיק ואת הזמן יימ�

̂יר כי * ) בצ8ודל0למ99רנטג! בתצורת עיז של להיות משוגרת לת81ת החלל הביב� שמיגשי מכל העולם, על במיס ה^טנ� תיק שבו הגיע. פרופ* נטר מ
̂ד את *9י ?  צ^לד&רעי ועל ב0*ס כראיות ה8�0ניות '??יוג הו8ן קשוב כרי ?

 0מת 2022. ההצעה היא חלק
̂ורה ר?ריה רו3 במ^חד, לאומית לובסטר בעל 

6̂ 53̂ח1 8̂ד אחזה לאיתעיט איווקטוונימ: 5  ל<
 ום�י

שיימק על ירי נאס''א לצורך ממשימה. משש הצעות בתהום ואך הגלקסיות ק� הפיתוח שלהן. סוכנות הוזלל הישרא� התת9�קת
בהגשת אחרים, כגון גלי הכבידור. ̂ז''אבםוף השבוע ואשר לית במשרד המרע, שסייעה ש המשימה האמריקנית�ישר^ל'ית, בתיו על ידי נ

^^14̂ 1/1 ...וח0ע3^3610/020^15=6וח3ח_6ו1^17=וח0ח_396ג




