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תצהיר עדות ראשית
אני הח"מ, יאיר נתניהו, ת.ז. 305702623, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן;

1. תצהירי זה ניתן כתצהיר עדות ראשית בתיק 5745-09-17 בו אני תובע את מר אייבי בנימין ("הנתבע").
התביעה מוגשת בגין עוולה אזרחית על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 (להלן = "חוק איסור
לשון הרע") - עוולה שביצע הנתבע כלפי באופן מתועב, ציני ושפל, והכל מתוך מטרתו לנסות ולבייש
אותי ואת הוריי, לשפוך את דמנו ולהלבין את פנינו ברבים באמצעות פרסום כזבים מכוערים, למרות

שהוא יודע שאין בתם ולו- שמץ של אמת.

2. הנתבע מתמיד במשך זמן רב בניסיונותיו האובססיביים לפגוע בי ובמשפחתי ולרמוס את שמנו הטוב
בפומבי, מתוך זדון ורשעות לשמה, כאשר בין היתר ובעיקר, הוא ביצע שימוש ציני ואכזרי במעמדם הרם
של הורי, תוך שהוא מפרסם כנגד משפחתי כזבים, במטרה להסית את הציבור כנגדה, להשפילה ולבזותה.

3. בשנים האחרונות, אני ובני משפחתי נחשפנו להכפשות רבות, ולפרסומי כזב הגובלים לעיתים בהסתה
מסוכנת מצד גורמים שונים. אחד מן הגורמים הללו, העומד בראש קמפיין הכפשה חסר תקדים כנגדי

וכנגד בני משפחתי, במטרה להוביל לתפלת ראש הממשלה ושלטון הליכוד, הוא הנתבע.

4. הפרסום בגינו מוגשת תביעה זו, הינו המשך ישיר לפרסומים בזויים שפרסם הנתבע כנגדי וכנגד בני
משפחתי במשך זמן רב בעמוד ה"פייסבוק" שלו (אשר לו מספר "עוקבים" בלתי מבוטל).

5. כך למשל, פרסם הנתבע בעמוד ה"פייסבוק" שלו ביום 11.8.17 את הדברים הבאים �

"אין לנתניהו הישגים כמעט גשום תחום. 20 שנים שלטון איומות ה"הישג" הנורא מכל שהוא מצליח לפלג
את העם' הכל למען הישרדותו הפוליטית."

"נ" העתק הפרסום הנ"ל, מצ"ב לתצהירי ומסומו "!".

6. כבר מהפרסום הנ"ל, אנו למדים על השנאה העזה (פשוט כך י) שחש ומפגין הנתבע בפומבי כנגד ראש הממשלה,
שמעבירה אותו כנראה על דעתו והיא שגורמת לפרסומיו הכוזבים והמרושעים כנגדי, שכל מטרתם כאמור

לנסות לפגוע בראש הממשלה וברעייתו, בין היתר, באמצעותי.

7. לפרסומי הנתבע "שיתופים" רבים, כמו גם תגובות ו"לייקיס". כך, נחשף הציבור הרחב להסתה של הנתבע
כלפי וכלפי בני משפחתי, לדברי הכזב שלו כלפיהם ולגינויים ולהכפשות מכוערות השזורים בפרסומים.

לצורך הוכחת כוונת הזדון של הנתבע, ומבלי להטיל עלי כל נטל אשר הדין אינו מטיל עלי, מצורפים פרסומים
נבחרים מדף ה"פייסבוק" של הנתבע.

"2" העתקי פרסומים נבחרים, מצ"ב לתצהירי ומסומנים "2".

8. במועד הסמוך להגשת כתב תביעה זה, נחשפתי לפרסום כוזב מיום 17.8.16 שפרסם הנתבע כנגדי בדף

ה"פייסבוק" שלו, אשר נוכח חומרתן של ההאשמות המתוארות בו, אביאו כלשונו =
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"יום אחד קורא ביבי לראש המוסד ומבקש דרכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו,
כמי למרגלים, בנימוק בטחוני, לשמור על הבן ההולל המסתובב בעולם, שתהיה לו

זהות בדויה.
עד כאן הכל קצת הזוי אבל נניח שזה גם קצת הגיוני.

מסתבר שעקב דליפת מסמכי פנמה שיאיר נתניהו הצעיר שבקושי הרוויח משהו
בחייו, כבר עשיר גדול.

לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 433 אותו דרכון מטעמי ביטחון, הפך להיות
תרגיל הונאה של משפחת נתניהו להעלמת מיסיס, הלבנות הון וקבלת תשלומים
מכל מיני בעלי אינטרס שרצו לשמן את ראש ממשלת ישראל בשוחד ותרומות

אסורות.
לרוע המזל של שרה וביבי הדלפת "מסמכי פנמה" גילו לרשויות החוק שאותו שם
בדוי שנתנו במוסדר ליאיר הקטן... הוא זה שמחזיק על פי החשד חשבונות של

מיליוני דולרים ואירו במקלט המס העולמי של השמנה והסלתה.
והוא בסד הכל אוהד לטייל ולבלות ועכשיו מסובן בפלילים.

מסמכי פנמה הידועים לשמצה הם אוסף של 11.5 מיליון מסמכים חסויים של
חברת עורכי הדין מוסאק-פונסקה מפנמה. שהודלפו בידי אלמוני לעיתון גרמני,

שמגלים רשימה ענקית של בעלי חשבונות במקלט המס.
יאיר נתניהו לא לבד

חברי קליקות ההון גם ברשימה השחורה הזאת.
זאת השיטה של העשירים להעלים מיסים מעם ישראל, להלבין הון שחור והדרך

של פוליטיקאים נאלחים לקבל תרומות אסורות.
כן חברי ההון שלטון יכולים להשפיע על פולטיקאים מושחתים לפעול למען
האנטרס שלהם ולא למען מה שהבטיחו בבחירות לעם הפשוט שקורס תחת נטל

המס בישראל.
ביבי הרי תמיד דאג להם ולא לכם, אולי עכשיו אתם מבינים קצת למה.

להגיד לכם שהוא יועמד לדין!
אינני יכול.

זאת משום שבמשך שנות שלטונו הארור הוא דאג לשתול אנשים מושחתים מטעמו
שיעזרו לו ולחבריו העשירים אם יסתבך בכל מיני צמתים של החוק, הסדר,
המשפט, הבקרה, רשות המיסים, החברות והרגולציה. כיאה למאפיה שלטונית.

עכשיו מפעילים המאפיה לחץ על שומרי הסף השתולים שלא יעזו לבצע את
תפקידם הציבורי.

זוכרים שהתגלה בעבר שביבי מחזיק בחשבון העלמת מס באי ג'רסי שבאיי

̂//:כן11ו1 6ח/וח61.00>311וח6ו11.^ח^ח התעלהו 108/1.2218820*011נ]/3̂/
זה כנראה הלקח של משפחת נתניהו להמשיך להעלים מיסיט מהעם היושב בציון.

למה זה לא פותח מהדורת חדשותי
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התקשורת הנשלטת ע"י אותה חונטה נזהרת לא לדווח יותר מידי, ולכם נשאר רק
לקרוא בפייסבוק על פרשת השחיתות הכי חמורה שראש ממשלה בישראל היה

מעורג כה.
קצה הקרחון!" (השגיאות במקור, י.כ.).

"3" העתק הפרסום, מצ"ב לתצהירי ומסומן "3".

9. בעקבות הפרסום, פנה בא כוחי לנתבע כיוס 13.8.17, במכתב ובו דרש, בין היתר, כי הנתבע יסיר את הפרסום
הכוזב תוך פרסום הכחשה והתנצלות בנוסח שנשלח אליו.

"4" העתק מכתב הדרישה מיום 13.8.17, מצ"ב לתצהירי ומסומן "4".

10. חרף הדרישות הברורות במכתב ההתראה הנ"ל, ניסה הנתבע להתחכם בדרישות משלו, אך מחמת חיסיון
שחל על הליכי מו"מ לפשרה, אמנע אני מלפרט את תשובת הנתבע.

11. על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, הנתבע ביצע כלפי עוולה, אשר בגינה אני זכאי לפיצוי כספי סטטוטורי ללא
הוכחת נזק, מכוח חוק איסור לשון הרע.

12. הפרסום שפרסם הנתבע הוציא את דיבתי רעה ומהווה "לשון הרע", כהגדרתו של מונח זה בחוק איסור לשון
הרע, כאשר הנתבע פרסם את הפרסום הכוזב בזדון, מתוך רשעות של ממש ותוך ניסיון להכפיש את שמי ושם

משפחתי.

13. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

-44^/
אישור

. הופיע בפני מר יאיר נתניהו, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות \^- אני הח"מ, יוסי כהן, עו"ד מאשר כי ביום £\ -\
אשר מספרה 305702623, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים

בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עלית בפני.

ם0ם\:?\נת(יהו\יאיר נתניהו ני א"ני בנימין - דיבה\תצהיר עדות ראשית ? יאיר גתגיהו - 13.3.18.>10£>
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כולם בוגדים שמאלנים עוכרי ישראל מקבלי מימון מהקרן החדשה.

זה מה שישקדו לכם כדי להצדיק שלטון מושחת בשטיפת המוח.

איך הגיע המהנה הלאומי לניצב שבו אסור לשאול שאלות על נתנ�הו?
נכון, -ש רדיפה עיתונאית נגד נתניהו, אבל האלטרנטיבה לא יכולה לבוא בדמות אתרוג ומחיאות כ3"ם.

כי אם להיות ימין זה אומר לתמוך ם באזפן אוטומטי, אז אני לא חצה להיות ימין מה
/:י, י/44#. .<00 [

̂  6))ו1 6ן
 1ח6וח 00111
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1̂1 ̂נ*||1£י4̂* ̂ם 8̂ן61| 11̂ 11£ 0̂10 4̂9^̂  ̂  לפני שהיה לו כתב אישום

 א1למרט

זר. מה שאכזת על
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היו יותד מ0ם50

לאחר כיירפ התמיכה בנתניה!�: 3,000 מפגינים בפ"ה כנגד השחיתות
השלטונית

הפע�ל החברתי דוד מזרחי: "בזמן שבממשלה מתלבט�ם על רנישת צוללות במ�ל'או�די דולרים, אמי
..- הוובה מתלבטת בין תרופות לאוכל. תיק 5X00 הוא תיק קצבאות הנכים" | מ1לם הפגינו 300 תומנ;1

1̂ ̂  }611תורוו00 9 6^י-י  6�ז3ו51
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איך מישהו שעבד בלשכת משרד ראש הממשלה המושחתת. יכול להי1ת המכריע הבלעדי
האם להעמיד אותם לדין,

ה!א התפלל איתם
הוא חבר שלהם

הוא הבטיח להי1ת נאמן להם
!  ^י^מור עליו

ובעיקר למנה מושחת נתביה! שמ"בה אות! נדי

פלא שדאג שאר1 הרו יהיה עד מדינה ולא יכנס לכלא ?
פלא ששנה וחצי הוא לא מגיש נתב אישום בפרשת המעומת?

פלא שהוא לא מגיש כתב אישום בפרשת 1000 ?
פלא שאפילו הקלטות א מספיקות לו לכתב אישום בפרשת 2000?

פלא שדואג שביבי לא יהיה חשוד בפרשת הצ1לל!ת ?

עד עכשיו רק בגץ הכריח אותו לפעול
הגשתי בגץ לחקור את נתנ'הו בפרשת 3000

עזרתכם נדרשת
תרמ! כאן כפי יכולתכם

6015̂[0-?ק/!ו.3.00וו00ות1וז].^/ו-\\//.5ק11ג? 10[)116/4214 ""

גם חבר וגם חוקר מנדלבליט תתפטר!

עזבו הכל, תרמתם לבגץ ?!
תהיו שותפים למאמץ!

— תרמו עכשיו. לחצו על הלעק

8̂ ^̂ 00^̂ 18|̂  ̂ מימנן פניה לבגץ שיחייב! את מנדבליט לחק!ר נחשד את ביבי
||̂ ^̂ ^̂ ^ 0^̂ ^̂  ̂ בפרטת 3,000 תצוללנת וכלי השיט החמורה. יעל11 אומר שנתניה!
199189980 ^̂ ^̂  

 לעדות!
 לא ז1מן

 אפילו

 עד היום הוא
 מעורב.

מ!^חת, והוא

̂ן  11156 
6�31(51 */ זה6ותתו00 ^
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0̂ .0105ר1כן #י6ת 2 30063 אייבי בנימין |

מחדל שניר חפץ צפה מראש
תקראו את ה0מ0 הזה.

"ראש ממשלה מופיע באחד הרגעים המורכבים בי1תר בקריירה בפני כל העם ללא איפור
ושיער????"

מי אמור לדאוג לזר.?????" "

, "זה1 נגמר כך דיווח ח6ר001 30ז83 אחרי שצילם את הסרטון בכינוס הליכוד "לגנבים ימינה"
"...המבריק.

והנה... נירחפץצדק,
לא נעים, הקרחת של נתניה! נתפסה במצלמה .

לא ה"תי מתיתס 7*זה אם האיש לא היה כולו פוזה
,— פוזה שעולה למשלם המ'סים הרבה מאד כ0ף על איפור ושיער .

פתה בלוק, בנאומים, בה1פעה מוקפדת שבאה לכסות
כלי ריק שכול! תדמית עטזף בשחיתות

מילא היה גם פוזה וגם מעשים היינו יכולים לםלוח
ש?ה רק זיוף אחד שלם של אדם שכמעט לא עושה דבר טוב למען העם, פוגע בו, אבל

, למען ם"קונים, מקורבים ולמען עצמו , עושק אותו מתעמר בו
זה בהחלט עוד נקודה למחשבה.

מה שהכי יפה בסמס של ניר הפץ
שהוא מבין שנתניהו "מ1פ'ע באחד הרגעים המורכבים בח"ו"

ובכן גם הוא '1דע: שחייו במעון ראש הממשלה הולכים ומתקצרים
השאלה היחידה אם קיסריה מחכה לו או מיטה במעשיהן

, בגלל באג ענק בדמוקרטיה, נמצא אצל אדם אחד...אביחי מנדלבליט, החבר שלו; הכדור
ו— הלקח מפרשת בראון חברון.

. גם בנ'וצ"ש הזה , נלך אלי1 הערב לשכונה בפעם ה38 להזכיר לו לשרת את העם לגן
כשומר 0ף של החוק ולא את מי שמעה אותו כד- שישמור עליו

1שיעשה לנו עוד פוזה של יועמ"ש.

תגיע! לכנר גורן, העצמאות פ6 ק"ת בשמ1נה בערב.
יהיה נונשחת -^

י ?** ייק ̂ ?£ י 81 1̂0*1̂ #י0איו2מ10̂  ^^^^^^^^^0^<י:"̂ 
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ביבי תתביש לך!
בחיים שלך לא עשית למען הביטח1ן בישראל כמו האנשים האלה.

. כולם שמאלנים גאים, בוני העם הארץ והביטה!]
ואתה לא מוטטת את החמא0 כמ1 שהבטחת, יצאת בשן (עין /גם אלפי טילים ומאות אלפי

הרוגים אלמלא כיפת בחל שדאג לו עוד שמאלני, עמיד פרץ.
שירוררת מאות מחבלים עם דם על ה"דים יותר ממה שאף שמאלני או ימני הסכים לעשות

לפניך.
היית ח0ר אונים מול א'נתפאדת הסכינים בירושלים ,

מלא פיגועים : ממנהרות הכותל 1עד המגנומטרים שא"מו להכניס אותנו לסכסוך אקטיבי עם
^ כל הע1לם המוסלמי, כי אתה לא מסוגל לקבל החלטות טובות .

לא דאגת למקסם את הסיוע הביטחוני מארה"ב בגלל שהתעקשת לנאום נגד נשיא אמרקאי:
. ו0יכנת אפילו את הברית עם המדינה הכי אסטרטגית וחשובה שלנו

לא דאגת לפתח אמצעים למינהרות ושלחת חיילים לא מיומנים למות למלחמה שנגררת אליה
, כשהם מתים בנגמשים כ1 כל הכסף הלך להתחמשות מול אירן אירן ולשחית1ת בלי תכנון

של כל הסובבים א1תך שקונים כל מה שאפשר לגזור קופון.

השמאל לא עקר ישוב יהודי אחד
אחד!!!

השמאל ניצח מלחמות
השמאל כבש את השטחים

, ר,חץ וכיפת בתל הנשקים הכי אסטרטגים של והשמאל הביא צוללת ראשונה , כור אטומי



. המדינה.

לא הםפיק לן ?
הסתת נגד רבין עד שנרצח וחתמת על אוםלו

עש"ת הכל לא הצהרת שאתה בעד שתי מד1מת כדי לשמור על רוב יהודי בארץ ישראל ו
לעשות כלום

עשית זאת עם החמא0 כתבת 0פר שא0ור לנהל משא ומתן עם מחבלים ו

לא דאגת לא לעמונה ולא לדימונה .

לא עשית כלנם חוץ מלכב1ת שריפ1ת , לעשוק את עם ישראל שט1בע בחוב1ת מרוב יוקר
המחיה , להרוס את החלום הציעי להקים בית בישראל מרוב יוקר הדיור , ובזמן הזה עזרת

לט"קונים, מקומבנים למושחתים נלך.
נשרד1תך האישית . כשרק דבר אחד מעניין אותך, ה

מפטר שר ביטחון מהלליכוד רמטכ"ל לשעבר
י"^ ומביא אפסנאי מ1שחת כדי לרכוש צוללות שלא צריך.

ידיים של פ1נדמנטלי0טים נותן אישור לגרמנים למכור צוללות קרב למצרים שנפלה כבר ל
אי0למ"ם

בלי להתייעץ בקבינט , ובלי המלצת צה"ל ...זאת כבר בגידה בביטחון.

פלא שהגשתי בגץ לחקור אותך בפרשת 000;3 ?
̂'\//:3ק!1ו1 16/4214וכ101^6̂5[0�וק/1ו.3,00ה00יתווד].¥\

הקשבתי בעל כורכי לנאום המזעזע שלך נגד התקשורת ששידרה אותך בשלושה ערוצים
בשידור ישיר ונגד שמאלים גיבורים בוני העם והארץ.

איך אתה מעז להסית את חצי העם נגד האחים שלנו ?
כולנו יהח�ים אוהבי הארץ, לוחמים שמתים במלחמות משלמי מי0ים כד1 שתוכל לשמן את

הנאמננם לך.

ר~ אתה יכול לצטט אותי עד מחר

אני מתבייש שאתר. מנהיג *ת העם הזה
, יקח הרבה זמן לתל,; את הנזקים ש011י011'! בכי תחום אסשו�1, אם כשתלו ? 1*חה תלו

. בנלי נצליח

תתביש לך. נו ושח ת!
ענשיו ת*ט0 אותי בנאות1 ההסתה ו8לך. נראר, אותך,

1̂ ^̂ 900̂ י *111\י1@9 31̂̂�?י^0ונ\. י 1̂ ̂?2£<ו63^^^^^^^^ ?̂ ? !:::11?̂10111 £37/:>::::::> §31* 30£נ ̂^*?י ^ ?̂ ^̂ ^̂  ̂19¤ £3¤¤ ^^^  ̂.01¤ 7
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מאמר ויראלי שסירםנותי היום לפבינ7שנה
על נתניהו וחמק הכלכלי שעולל לישראל

בנוסע הםיוע האמריקאי הביטחוני לישראל.

לקרוא לכעום ולהיזנר נכוה מל, כלכלי ביטחוני
עושה מי שהושב רלן על עצמו ושבתו הא�שית

א"בי בנ-מין 00
|13 .̂ > 16סי 3115111

נמה /1וד נז7: יכול לעשות אדם אחד לעם ישראל ?

פל* שהפגנו למדינה הני עניה במערב בתק1פת1?!

אתם הולכים להזדעזע ממה שתיקרא! עכשי1.

נ61יא ארה"ב, בר7, אובמה רצה לסצ1ת את ישראל במיליארדי דנירים על ר.ה0ג<] ה?מ1ר והחתום עם
איו!

, ו�ק י0ו1ום את הפר, תנ-�:יונ ק"טי נדיב ^לקח לגם נתייהו : איש י^ יגל לעצוו את ר,ה0<0 <1ט איון

יט ב1ושז1 י^ראוי לו^דת חקירה ג^מלנתיח 1הרחת בסופה ההכיכי

תנשמו עמ1ק ...

כ-00 000,כ<!4.0י 5 תוספת 0'וע אמריקה לי0ר*ל
שזה ג 60,000,000,000 (נ'ילארד} שר,ר בעי&ור

ג'תנה בלתי חתרת , רנוג נדיר שט�יר היה לתפו0 בשתי ידיים , נמו נל אתד בו' דעה עם שיקול ר0יה
.!! של נונתיג שרוצת נסובת העס ולא כסובתו האישי

^בל מה לא יעשה ביבי למע1 0?!ם בקונגרס ערנ בחיר1ת . נגד נשיא ארה"ב טממנ!) את הצבא שלגו
כבר ב 31 מילאת� דולר בעשור.

זה לא כ0ף 1*תיה מושקע רק בארה"ב
, בארץ. בתעשיות שלנו. אן כ נתרו (כבד ליהסנום הדמיוני הזה ה�ה מומר לשקלם וה1שקע 

אילו רל, היה ניבי 0ותט את הפה שלו מ/ל םשהו שגדול מאיתנ), 0גור וחתום ול>? מועיל ד1ר במאבק
האנמי בגרעין האיראני.

1̂ להי1ונ1אש ממשלת, אהרי רצח רביו ̂לו בקונגרס אחרי 1�נבחו ב 95 אין�בנ>'1ם הראשון ו אני נזכר.

הוא !יתר על סיוע א!רחי ע*ל 000,000.000 3 דולר שהם 12 ניילאו�ד שקל בשנה (כרי הסכם השל!ם
עם מצריים) ויכה תמורת מחיאות נפי�ם הזויות ה?0דנו עשרים ש:ר. את הכסף ה1ר,.

240 מיל>'רד 0קל 0ל* ר'ני^ו לעם ישראל בגלל מחיאות .י— נ'רובר ב0ב1ם דמיוני של 000,000,000,
גס"ם

נל1מר הנזק שנרם בנימין נתניה! לישראל רק י0עיף הסיוע ה̂מר'ק�^ הוא ב0כום א1די של נ1על
350.030,000.000 שקל לא מה1וונים .

, הרבה הרבה יותר. בהי!1[ לזמנינ! זה תרבה י1ת1�

ו^םזה לא ניספיק _
, וגם מיליארדים רבים , נולל רנש מנווטים , נש7ן. אימונים הוא השקיע בתקיפה שלא הייתה באירן

הנםף הזה נזרק לפח .

פלא שאנחנו מתחרים על המקום הראשון בעוני במערב ?

. בני�ה לדורות. ועוד לא אמרתי מילה על שזי הגז למען ?צחק ונשובה ונובל אברגי

שנה !!! כל 50מילאררשקל לט"קוניםבםו וחבילת ההטבות והעלמ1ת המי0יםהם1שתתת
,גק� שהתריעו ?1 שהעניק באנ!צע1ת מושחתים ששתל ברשות המיסים מאז שהיה שר אוצר ב03ם2
קצינים ישרים, חושפי שחיתות מרש1ת הנויפים , שגילו את פרשת השחיתות הגדולה ביותר בישראל

(לדברי מגי מזוז).



מה עוד צריך לקרות לעם היושב בציון שיבץ איזר, א0ון נל?לי הב-א איש אווד על מדינת היהודים י

יום יבוא ונבוא איתו חשבון 1

(מומלץ לשתף)

̂נ-010£נ*:ן 9̂).*י? ^̂ ^̂ ח£ ̂ו! 4̂̂ י ?: 0:�1> 88074̂ ̂נ^^^^^מ̂�י.*!נ>* 19911£$  31(̂ ̂נ?4# ^^^^^^^^> 07י ̂נמןנ^מם^̂י ? .. י 1י, ך ̂נ ^^ננ  ̂ 1?̂

ביבי לא תעבוד על הציבור
תענה תשובות בנוגע לשחיתות

במקום לחפש #צלי סרטונים בס"סבוק , לערוך אותם ולהוציא אותם מהקשרם כחומר הסתה
לעם

י~ /ע/ד לצטט בנאום המבחיל שלך.

נ�!1 ^̂ 5  את 999|0̂11
 האשים

בנאום ראש הממשלה החשוד בעבירות שוחד , הוא
|̂ ^̂ 5!1^̂^ 11188̂  ̂ . הפעיל השמאל, את התקשורת ואת: כולם בא!פן מסית ודמגוגי
81^̂ 00 החברתי א"ב- בנימין צוטט בנאום שלו באופן ציני ומגמתי... 811180פ"̂*

6�51131 ?/ ]ח16חו1[00 10 6)111 14

019

15 זו^וו̂  ̂ו ו^וו�̂ו
ביב1 אינו יודע להפסיד! ??£

לא מוכן לו1תר!



חברים, אני שי ומבקש מכל אחד שעוד לא תרם, להיות שותף ולקחת מניה במאמץ לוודא
שבנימין נתניה! יחקר בפרשת הצוללות החמורה.

עד היום הוא לא חשוד ואפילו לא זומן לתת עדות.

, ההיסטוריה הוכיחה שרק בגץ דוחף את מנדנבליט לפע1ל כשזה נוגע למ' שמינה אותי
בנימין נתניה! המושחת.

ישלמנדלבליט ושי ניצן עד 3.9.17 לנמק לשופטי בגץ מדוע נתניה! לא חשוד בפרשה שפרצה
ב15.11.16 ות!ארה בהרחבה בתוכנית המקור

תרמ1 בבקשה כפי יכולתכם בלינק הבא .
אפשר בלחיצת כפתור להישאר אנונימיים.

תודה מראש ושבת שלום.
ביחד ננצח.
אוהב אתכם

|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 8̂ ^^^  ̂ — 4!?" ד*. /0 ד* 8̂\��/ו^̂� ^^^^^^^^^ 1 ,̂ 8̂  ̂ !! 0עט^ כי!-1
|̂ ^̂ ^ 10^̂ ^ |8  ̂ מימון פניה לבג'ן ש-ת"בו את מנדבליט לחקנר כת^וד את ביבי
|̂ ^^^^^^^^^^  ̂ בפרשת 3.000 הצו7?1ת וכל1 השיט התמורה. י עלון אומר שבתניהו
̂^מ1 ^0̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ מושחת, וה1א מעורב. עד היום הוא אפילו לא זומן לעדות!

¤8 יל;£) י ̂ י 0^̂ 9 1̂111
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*ו"ד 'ובל יןעז ודורון ברקת הנפלאים
:ם גם שניסחו את העתירה לבגץ לחק1ד מיד באזהרה את נתניהו כחשוד בפרשת 3,000

�וצהלות וכלי השייט החמורה.

^בדבליט ושי נ'צן נדרשים להשיב לבגץ עד ל'1ם 3.9.17 מדוע נתביהו לא חשוד, לא כחקר 1לא
ומן אפילו לעדות מאז 15.11.16 עת התפוצצה הפרשה. ?

במיוחד לאור דברי יוגי יעלון שר הביטחון מהליכוד והרמטכ"ל לשעבר.

גזרתם נדרשת
?ני שב ומבקש מכם לתרום לממן את הבגץ

יפי יכולתכם 50/100 ש"ח בלינק הזה

̂'\//:3קטר1 ̂ו116/42כ101^3^6[0'וק/!0.1ס.3ח00ווו!ךוו.¥\י

^ ?0 - �61;-1�31^9חז � ח�]2:153 31 11 !5ט£119̂ 

עורכי הדין של מכון מ1לד, יועז וברקת הכניסו לתביעה נגד כתניהו הבן פסקאות מתוך
התביעה שהגיש עוי'ד כהן בשם הזוג נתביהו נגד סרנה. אפשר להניח כי העתקת

... הציטוטים היא תל

366 ^1016



נתניה! ל1רוץ על מנדלבליט כל יום, מעצם חברותו ,נאממתו המובטחת 1עכשי1 עם כל תומכי
השחיתות בליכח�.

אתם מבינים למה אתם ח"ב'ם להגיע לפ"תבמוצ"ש ?
צו שמונה לעם ישראל נגד השחיתות.

ככר גורן, העצמאות 55 פיית

?•;-:;:::י::;�:�:<:*:::::*:*??י::::-:--'*- 41330̂ **?• י?-:�:*:-.-,-,-.-. ? ^̂

^^ מופע האימים של נתניהו נועד לשדר מסר אחד: מכדלבל�ט היזהר, גינון ורגב מחכים לך מפגן הכוח
הבא שלן עשוי להיות הקדמת הבחירות לכ?אר0 2018, אבל אז יגלה ^לא כל בכ�רי הליכוד שהריעו לו

._ . בגני התער1כה עומדים מאחוריו. ואם רא̂- הממשלה "דחק עם הגב דק ?ר הוא עלול ליזום כבר



משיב לנתניה! שציטט אותי בנא1ם ההסתה שלו בגס התערוכה בתוכנית הצינור.

9̂ ̂^0ן^ ^̂ ^̂ ^ ל1.רננ 1.ו. י 11 * 0|0| � ^מ £ י.נו_1*
? < יו<פ 1ו1.'2ג_ות נ".רל !

0̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ אימ� י'פג^ת 0מאל 9^
9̂ ^00080 ^̂  לאתר שתקף אותו 1|^

 הממשלה

 של ראש

 להאשמות

 מג�ב

 בנ�מ�ן

א"בי
|̂ ^̂ 0̂ |̂ |̂  מהקר; 9|^

 שמ�מומנת

בנאנמו בגבי התער1כה. "זוהי אינה הפגנת שמאל
8^^^ ̂̂�יי ~יי̂נ ^̂ |0 

 בנימין
ההז�שה, אלו שקיים�1, טען בנימין בראיון ל 'הצי נו ר". עוד אמר

91^̂ ^̂ ̂נ  ^̂ כי יי�1זם ההפלות הוא מני נפתלי שראה את השחיתות מקרוביי 11

8^̂ ^̂  9^̂ 9 
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רק להזכיר לך אתה לא יחם ההפגנות בפתח תקווה . 11118
11̂ 10� 31 11 ;^$/41, - ץ\$*,9 - 9 רח83��:

א"בי בנימין 08|
אמרתי זאת בשידור, אבי לא קובע מה ניני אומר וערוץ 10 מצטט. !¤11

הבהרתי חזור £הבהר שמני נפתלי הוא היוזם ואני ה"תי שם מהתחלה עם מעטים אחרי שקרא
;י לנו.

ואב" גאה בזה
1-111"ם - ̂�11 ! >-.11\. . !? *#. . ו ו 1*1 \'7�1-0�/י- +1-' 1-1� +--.1 



רש1'ות החוק צריכות להבין שאנחנו לא ניתן להם לטייח את החשדות החמורים .

לא יהיה עוד פעם ווינשטי'ן

|̂ ^̂ [| !100̂ 119990̂ ?
ההסתה והשקדים לא יעזרו: גורל נתביהו בידי רשויות החוק

̂; השמאל א1 התקשורת - מה שמפ�ל את נתנ�הו הוא התנהגותו לאורך השנים !חבריו הקר!בים 7
שמעזים ל50ר את האמת. ת1מות השתיקה מתחילות לקר01 םב'בו תה מה שגורם לו לפחד

ווקותדתרו") ? 0)11 1 *??  ̂ 0�והד]?̂ 



אמרב2006 מהב�בי

קריאת חובה!

"מוקד השחיתות בישראל מצוי בממשלה, המרכזת בידיה יותר מידי כח, האשמה ה'א קודם
כל על התקשורת שלא חושפת שחיתויות"

שתפו בכל הכח.

1̂ ^̂  ̂

 בידיה

8̂ לדברי יו"י הל�מר, מנקר השחיתות בישראל מצוי בממשלה. החרכ7ת ^̂ ^9^^^  ̂  שלא
 התקשרת.

8̂^^^^0 יותר מדי נוח. הוא ג0 אמר ש"ה^שמה היא קודם ר.ל '1ל ^̂  ̂ ^^^^0 חושפת אח הנחיתות"
8̂ ^̂ ^̂  

20:0;� 

13 02.06 

 ב;ר0ם�

)/  {0ע 0ל
8̂ ^̂ ^̂

 יו*ר הליכוד בנימין נתגיה1ה<'נת הערב ("וםאי1 אצבע מאשימה ל!*1ר הממשלה. שר.'א, ^^^^^נ
^^^0^^^^^נ  ̂ ^^^0 לרעת!, מ1קז� השת>ה1ת בישראל, בשל ר�מז הבנת. יהשת�ת^ת הגדולה בישראל, היא לא  ̂ ךי

0^^^^  ̂

 הדברים

 בהפלגות >וו ביננ0ת, היא בתוך הממשלה*, אמר - והאשים את "שתיקת התקשורת�,
̂|^^^^^נ ^̂ ^̂ ̂;יו1 י/0 הולדתו ה-80 של השר לשעבר, משה \רנ0, במרגזמ1רשו1 בגי]   נאמ!�ז בערב ע�ון 
>^^^^^|̂ ^̂ ^̂  

 ב'רושלי0.
^^^^^נ

8̂ ^̂  ̂

 דבריו

̂-יץ ב&תח ̂ום בכג0 עי יח0* �שראל-0רה�ב, ובנ1קו10אי1, ר  נחניהו היה אםנר לם
8̂ ^̂ ^9^^^  ̂  שהנושא הוחלף והוא ידבר על השחיתות השלטונית. "השחיתות גת1ך תגוטשלה. לא ר7,
̂|^^^^נ ^̂ ^̂  גוח 

 ר'ג̂�ות

 ישראל יש

 בגנדי1ת

 ה0םשלר. ושריה, אלא במובנר. הרתב, מבחינת ו�עוז הכוח.
1̂^̂^̂0^^^  ̂  עצומה בממשלה. השחיתות מתחילה שם, זה לא שה&שע המאורגן חודר אל הממשלה, אבל
^^^^0^^^^נ  ̂  >ש פשע בנ7ג7שלה הרחבה*.
1̂ ^̂ ^̂

|̂ ^̂ ^̂ ̂ דהשתלח בתד,ש1ר11:   כמי שגבר הורגל ב!ח0' שנאהיאיובר. עט ר.עיתו1ות, בחר נתניח
>^^^^^|̂ ^̂ ^̂  אנשים שחם נקיי גפ"ם 

 השתיתנת.
 �האשמה היא ק1ד0 0ל על הת^1רת, שלא חוש&ת את

|̂ ^̂ ^̂
|̂ ^̂  ̂  לחלוטין, ואני אחד מגם, מי&נ-ט כמושחתשי.

8̂ ^̂ ^

̂ן  11̂ ̂ו51 */ ]£11ו1וווו00 0 3 6�ו

י^—י
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יום אחד ק1רא ביבי לראש המ01ד ומבקש דרכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו ,כמו
, לשמור על הבן ההולל המ0תובב בעולם, שתהיה לו זהות למרגלים , בנימ1ק ביטחוני

בדויה.

עד כאן הכל קצת הזוי אבל נניח שזה גם קצת הגיוני.

, כבר מסתבר עקב דליפת מסמכי פנמה שיאיר נתניהו הצעיר שבקושי הרוויח משהו בתיי!
עשיר גדול.

, הפך להיות תרגיל לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 433 אותו דרכון מטעמי ביטח1ן
הונאה של משפחת נתניהו להעלמות מי0ים , הלבנת הון וקבלת תשלומים מכל מיני בעלי

אינ0ר0 שרצו לשמן את ראש ממשלת ישראל בשוחד ותרומות אסורות.

) לרוע המזל של שרה וביב1 הדלפת "מסמכי פנמה " גילו לרשויות החוק שאותו שם בדוי ,"י
שבונות של מליוני דולרים שנתנו במוסד ליאיר הקטן ...הוא זה שמחזיק על פי החשד ח

וא'רו במקלט המ0 העולמי של השמנה !ה0לתה .
והוא בסך הכל אוהב לט"ל ולבלות ועכשיו מסובך בפלילים.

מ0מכי פנמה הידועים לשמצה הם אוםף של 11.5 מיליון מסמכים חסויים של חברת עורכי
הדין מוסאק-פונסקה מפנמה. שהודלפו בידי אלמוני לעיתון גרמני, שמגלים רשימה ענקית

של בעלי חשבונות במקלט המס .

לבד יאירנתנ'הולא
חברי קל'קות הה1ן גם ברשימה השחורה הזאת.

זאת השיטה של העשירים להעלים מיסים מעם ישראל , להלבין ה1ן שחור והדרך של
פולטיקאים נאלחים לקבל תרומות אסורות .

כך חברי ההון שלטון יכולים להשפיע על 3ול0יקא'ם מ1שחתים לפע1ל למען האנטרס שלהם
ולא למען מה שהבטיח! בבתיתת לעם הפשוט שקורס תחת נטל המס בישראל.

, ביבי הרי תמיד דאג להם ולא לכם, אולי עכשיו אתם מבינים קצת למה

להגיד לכם שהוא יועמד לדין ?



י�

אבני יכ1ל.
זאת כ/ש/ם שבמשך שנות שלטונו הארור הוא דאג לשתול אנשים מושחתים מטעמו שיעזרו

לו ולחבריו העשירים אם י0תבך בכל מיני צמתים של החוק, הסדר, המשפט , הבקרה,
רשות המים�ם : החברות והרגולציה. כיאה למאפיה שלטונית.

עכשיו מפעילים המאפיר. לחץ על שומר� הסף השתולים שלא יעזו לבצע את תפקידם
הציבורי,

זוכרים שהתגלה בעבר שביב- מחזיק חשבון העלמת מ0 בא- גיר0י שבאי1 התעלה ?
7̂�\.י//:קזזו! 0111105/1.2218820ק/5^6ת/רח00.�)€>1�31וח6ח1.

זה כנראה הלקח של משפחת בתניהו להמשיך להעלים מי0ים מהעם היושב בציון.
למה זה לא פותח מהדורות חדשות ?

, ולכם נשאר רק לקרוא התקשורת הנשלטת ע"1 אותה חונטה נזהרת לא לדווח יותר מידי
בפ"סבוק על פרשת השחיתות הכי חמורה שראש ממשלה בישראל היה מעורב בה .

קצה קרחון!
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לכבוד
אייבי בנימין טל' לאישור; 052-2554058

באמצעות מייל מ€01.1ו3מז§@מ1מ31'<111(66.1כ1י<1:
מרח' הוברמן 10

תל-אביב 6407509

( ח.נ.
י—-

: פרסומים כוזבים נענייז מי יאיר נתניהי , הנדון יי� "

בשם מרשי, מר יאיר נתניהו, הריני לפנות אל מרשיכס, מר אייבי בנימין, בהתראה, כדלקמן �

ג. ביום 17.8.16, פרסם מרשיכם בדף ה"פייסבוק" שברשותו פרסום שכותרתו: "יום אחד קורא
ביבי לראש המוסד ומבקש דרכון בשם בדוי לבן שלו יאיר נתניהו, כמו למרגלים, בנימוק

ביטחוני, לשמור על הבן ההולל המסתובב בעולם, שתהיה לו זהות בדויה."

למען הנוחות, מצ"ב קישור לפרסום האמור =
.̂ 1̂ ̂\//:5ם /י9/וח€0.}8€66001ז.^^

̂.66ג1  נ
5/1074396555972181^005/ת ודת 73ח 1

2. מלשון הפרסום עולה בעליל, כי מרשכם מכפיש את מרשי בהכפשות חמורות וקשות. כך לדוגמה,
טוען מרשכם כי "לפי החשדות הנחקרים כרגע בלהב 433 אותו דרכון מטעמי ביטחון, הפד
להיות תרגיל הונאה של משפחת נתניהו להעלמות מיסיס, הלבנות הון וקבלת תשלומים מכל

מיני בעלי אינטרס שרצו לשמן את ראש ממשלת ישראל בשוחד ותרומות אסורות." ועוד ועוד.

~~ 3. פרסום זה, אינו אלא המשך ישיר לשורת פרסומים מכוערים, בזויים וכוזבים ביותר שפרסם :
מרשכם בעקביות בהקשר למרשי בדף ה"פייסבוק" שברשותו.

4. הפרסום הכוזב, שאינו נתמך ו/או מסתמך על חומר ראיות, עולה כדי לשון הרע ועומד בניגוד
להוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965 (להלן� "חוק איסור לשון הרע") ואף מציג
"עובדות" כוזבות אודות חקירה כזו או אחרת המתנהלת ביחידת להב 443 ביחס למרשי.
ויודגש: לא היו דברים מעולם וכל הפרסום מתחילתו ועד סופו אינו אלא דברי בלע מכוערים

וכוזבים.

5. נוכח האמור, מרשכם נדרש בזאת לפעול כדלקמן:

; 5.1. להסיר את הפרסום לאלתר ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת מכתבי זה

רח' קלישר 17, בית גי .אח. תל-אכיב 6525717 טל: 03-5168484 פקס .? 03-5166066
̂-61�ד 1-10036 .ו1\/.01 .51 3̂1151161 ,17 3x1 +972-3-5166066? 972-3-5168484+ :61�ד 151361 6525717 /י1/י

8-̂ ¥\'\\'\\ ;נ61י\\ 00.11.ח6ו0331-001'<@1311:01¥106 [00.1.ח6ו0551-001'{.



5.2. לפרסם הכחשה של הפרסום בכותרת מתאימה, במקום, במדיה, בהבלטה ובדרך שבה
; פרסם את לשון הרע, תוך שבעה ימים ממועד שיגור מכתבי זה

6. ככל שמרשכם לא ייעתר לדרישות המפורטות במכתבי זה, מרשי הורה לי לנקוט כנגדו בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותו ובכלל זה פנייה לערכאות ולמוסדות המוסמכים.

7. מובן כי אין בהיענותו של מרשכם לדרישת מרשי כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדת לרשותו
בדיך, לרבות נקיטת הליכים משפטיים כנגד מרשכם.

8. התראות נוספות לא תשלחנה!

/ בכבוד רב,

עו"ד , כהן י דוך</סי
דר' יוס<1גהו - משרד עורכי-דין

)
)




