
בבית משפט השלום
בתל אביב ת.א.

בעמיו:
1. עמותת בני ברון - קבלה לעם ע.ר. 58029753

2. עו"ד חנון מילביצקי

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד צבי גלמו י/אי ארז פרסי ואח'
ממשרד אריאל שמר ושות' עורכי דין
מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731

03-6091002 : טלי: 03-6091001 ן פקס'
? התובעים

גד - נ  -

מר גור מגידו ת.ז. 066385568
מרח' כנפי נשרים 35, ירושלים

הנתבע;

מהות התביעה: לשון הרע, פיצויים, פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, פיצויים מוגברים, פיצויים
לדוגמה, הוצאות עונשיות, הוצאות מוגברות, הוצאות לדוגמה וצווי עשה.

סכום התביעה: 600,000 ¤.

בתב תביעה
א. כללי

1. התובעים יהיו מיוצגים בתובענה זו על ידי עורכי הדין המפורטים בכותרת וכתובתם לצורך המצאת
כתבי בי-דין תהיה כנ"ל.

2. כל טענה ו/או עובדה הנטענת ו/או מאוזכרת בכתב תביעה זה נטענת באופן מצטבר ו/או משלים לכל
טענה ו/או עובדה אחרת הנכללת בו, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו.

3. התובעים שומרים על זכותם להוסיף ולטעון טענות נוספות ו/או משלימות לטענותיה במסגרת כתב
תביעה זה, ככל שאלו ידרשו בשל השלמה ו/או תיקון טענותיו של הנתבע בכתב ההגנה.

4. אלא אם כן צוין אחרת, ההדגשות בכתב תביעה זה אינן במקור.

ב. פתח דגר

התובעת" ו/או "העמותה") הינה עמותה הרשומה 5. התובעת, עמותת יבני ברוך -קבלה לעםי, (להלן: "
כדין במשרדי רשם העמותות בישראל.

6. התובע, מר חנוך מילביצקי, (להלן: "התובע" או "מי מילביצקי"), הוא עו"ד בהשכלתו, שותף במשרד
עו"ד מוכר וידוע, המשמש גם כיועץ משפטי פנימי ותלמיד ללימודי קבלה בעמותה.

כמו כן, מר מילביצקי הוא פעיל פוליטי ובחמשת השנים האחרונות שימש כחבר מועצת העיר פתח-
תקווה. להשלמת התמונה יסופר, כי מר מילביצקי היה מועמד גם בבחירות האחרונות לרשויות



המקומיות, למועצת העיר, מטעם סיעת 'יש עתיד/ שהצביעו עבורה כ- 15,000 איש והיא הסיעה
השנייה בגודלה במועצת העיר.

רקע על עמותת נני בריד - סבלת לעם

7. עמותת 'בני ברוך - קבלה לעס', היא עמותה ללא מטרת רווח, בראשותו של הרב ד"ר מיכאל ליישמן.1
העמותה שמה לה למטרה ולשליחות לממש את צוואתו של אחד מגדולי הרוח של המאה העשרים,
הרב יהודה אשלג, ולהפיץ שיטה מעשית לחיבור בין אנשים, כפתרון יסודי לבעיות ואתגרים של ימינו.2

• העתק תעודת התאגדות העמותה מצורף ומסומן כנספח 1'.

8. העמותה הוקמה בשנות התשעים, והיא עוסקת במימוש הערך "ואהבת לרעך כמוך" בקרב בני האדם
בישראל ובעולם - מימוש באמצעות קידום מערכות יחסים טובות יותר בין בני האדם ובין קבוצות,
תרבויות ועמים. לאחר פטירתו של הרב ברוך שלום הלוי אשלג (הרב"ש), מורו של הרב ליישמן, בשנת
1991, הגיעו אל הרב ליישמן עוד ועוד אנשים אשר ביקשו לשאוב ממנו את הידע שספג ממורו הרוחני.
בסלון ביתו של הרב לייטמן בבני ברק נפתחה קבוצת לומדים אשר נקראה על שם מורו, "בני ברוך".
התלמידים שהיו ברובם חילונים, התאימו את עצמם לאורך החיים המקובל בבני ברק ועסקו בעיקר
בלימוד עצמי של הקבלה. בהדרגה, הם החלו לצאת לשדרות העם ולהביא את החכמה לציבור הרחב.
המהפכה המשמעותית התחוללה עם שידור השיעורים באמצעות האינטרנש ותרגומם לשפות נוספות.
הקבוצה הקטנה הפכה לבינלאומית ורחבה, במסגרתה לומדים אנשים מכל גוני הקשת החברתית
והתרבותית בארץ ובעולם: חילונים, דתיים, חרדים, יהודים ושאינם יהודים, מהארץ ומחו"ל. כולם
מתחברים זה לזה באהבת אחים, מתעלים על הבדלי דת, אורח חיים, לאום, גזע ומין. "אץ כפייה
ברוחניות" הוא הכלל הגדול שמנחה את כולם, כל אחד חי את חייו כפי שהוא מוצא לנכון ומכבד את

האחרים.

• העתק פורטפוליו אודות העמותה מצורף ומסומן כנספח 2'.

9. מדובר למעשה במסגרת לימודית פתוחה ללימודי חכמת הקבלה המעשית, אליה מוזמן כל אדם באשר
הוא, ללא הבדל דת, לאוס, גזע, מין וגיל. נכון להיום יש ל"קבלה לעס" כשני מיליון תלמידים ב-107

מדינות ביניהן גס מדינות ערב כגון איראן, סוריה ולבנון.

1 הרב לייטמן הוא הוגה דעות בעל שס בינלאומי, דוקטור לפילוסופיה ולקבלת, ובעל תואר שני בביו-קיברנטיקה רפואית. עד כה
פרסם הרב לייטמך למעלה מ'70 ספרים שתורגמו ל-22 שפות. ספריו מציגים שיטה מעשית היונקת את יסודותיה מחכמת הקבלה

1 הרב יהודה אשלג (1884-1955) ידוע בכינויו "בעל הסולם" על שס פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר. הרב אשלג חי ופעל בתקופתלהתמודדות עם משברים במגוון נושאים וביניהם חינוך, משפחה, חברה וכלכלה.
המחובר באהבת הבריות כדברי ספר הזוהר "על אהבה עומד הכל". לאחר פטירתו המשיך את מפעל חייו בנו הבכור, חרב ברוך שלוםומשה שרת, כדי לשתף אותם בתובנותיו, ולייעץ להם כיצד ליצור חברה שתהיה אור לאומות העולם. הוא ראה בחזונו עולם אמת,החכמה העתיקה של הקבלה. באותם שנים נפגש הרב אשלג עם ראשי הישוב המתהווה בארץ ישראל, בהם דוד בן גוריון, זלמן שזרממקומות שונים, בעלי מנהגים שונים ושפות שונות לאומה אחת המושתתת על אהבה וכבוד הדדי. לשם כך, פישט והנגיש את ערכישיבת עם ישראל מארצות הגולה לארץ ישראל. הוא סבר שמשימתנו העיקרית כבני אדם היא להפוך רבבות אנשים שהגיעו

אשלג (ןזרב"ש).
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10. הרוח הפלורליסטית של העמותה מתבטאת גם באופי השקוף והנגיש של הלימודים במסגרתה, ובמתן
ההזדמנות החופשית הניתנת לציבור הרחב בכל עת לבוא, לשמוע את השיעורים המועברים, ולהתרשם

באופן בלתי אמצעי מתוכנם, מאופן העברתם ומרב גוניות של התלמידים הפוקדים שיעורים אלה.

11. בנוסף, במסגרת פעילותה, מנהלת העמותה מזה למעלה מעשרים שנה את פורטל התוכן הגדול ביותר
בעולם בנושאים שונים של חכמת הקבלה (בכתובת: £0מ1.ג1811//:ק11#/ ובעברית בכתובת:
̂// :ק11#/) התכנים זמינים חינם ב-33 שפות ומנגישים את החכמה העתיקה לכל ^̂ .̂ 3100.11

המעוניין.

12. כמו כן, מנהלת העמותה את מכללת "קבלה לעם" המפעילה בישראל 25 סניפים, ומזמינה תלמידים
מכל רחבי הארץ ללמוד ולהתעמק בחכמת הקבלה. המכללה מציעה מסלולי לימוד שונים, לרבות

לימודים אונליין, ומסלולי לימוד רב-שנתיים למרצים.

13. מעבר לפעילות בישראל, מתקיימת פעילות דומה גם בכל רחבי העולם.

14. בנוסף לכך העמותה מפיקה את ערוץ "קבלה לעם" בטלוויזיה (ערוץ 96 ב-1101), בו מידי יום מעביר
הרב לייטמן שיעורים בשידור חי לקהל הרחב דרך ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט. השיעורים משודרים
בתרגום ל-23 שפות עיקריות בו זמנית. כמו כן מנהלת העמותה טור שבועי באתר "וואלה!"

-0̂ ̂\.31311ל1לו3 311̂ נ00.11.

• צילום מסך מהעמוד הראשי בטור של העמותה באתר י'וואלה!" מצורף ומסומן כנספח 3י.

15. במקביל לכך, העמותה מהווה גם אחסניה לפעילות חברתית ברוח ערכי היהדות חנ"ל, ערכים של
"ואהבת לרעך כמוך'/ "אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך", "כאיש אחד בלב אחד". ערכים אלה
מבקשת העמותה לקדם בחברה הישראלית, גס למי שאינו מתעניין בלימוד הקבלה, וגאה בפעילותה

הענפה בהקשר זה.

16. בנוסף, ייסדה העמותה את עמותת תנועת "ערבות". במסגרת הפעילות האקדמית של עמותת תנועת
ה"ערבות", מתנהל שיתוף פעולה צמוד עם מוסדות אקדמיים שונים לנוכח הכוונתם של המקובלים
מדורי דורות ללמוד שבע חכמות ולנוכח החשיבות שמייחס הרב ד"ר לייטמן לכך שתלמידי קבלה יהיו
אנשים משכילים, אנשי שיח וספר, אנשים חושבים וביקורתיים, המודעים להלכי הרוח החברתיים

בזמנם ומעורים בחברה.

17. במסגרת לימודים אקדמאיים אלו נרקם שיתוף פעולה ייחודי בין עמותת תנועת הערבות לבין מערך
אשכול באוניברסיטת חיפה שבמסגרתו מתקבלים פעילים בעמותת תנועת הערבות ללימודי תואר
ראשון בתכנית ייחודית למנהיגות חברתית. במסגרת הלימודים נחשפים התלמידים לידע נרחב
; ב. מקבץ בניהול משאבי בחמישה אשכולות תוכן מרכזיים: א. מקבץ במנהיגות במגזר השלישי

אנוש ,• ג. מקבץ בפוליטיקה וממשל; ד. מקבץ במשפטים ,י ה. מקבץ במדעי הרוח.

18. מן הראוי לציין כי מבחינה אקדמית הישגי התלמידים שלומדים במסגרת התכנית חם הגבוהים ביותר
באחד מהחוגים הגדולים ביותר באוניברסיטה. ציוניהם עולים בהפרש מכובד על ציוני יתר התכניות,

ובכלל זאת תכנית התואר הראשון שלומדים צוערי קורס חובלים.
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19. תכנית אקדמית זאת פתחה לאחרונה את שעריה למחזור הסטודנטים החמישי, לאחר שכבר פנו
ללמוד בה למעלה מ-250 תלמידים ושני מחזורים - ובהם כ-140 תלמידים - כבר סיימו במסגרתה את

לימודיהם.

20. בהקשר זה, ראוי לציין פרויקט מיוחד שבו העמותה גאה במיוחד הוא עבודתה עם תושבי פריפריה
ומרכז שלא זכו מעודם לאפשרות ללמוד לימודים אקדמאיים וחסרים לא אחת מיומנויות ואוריינות
אקדמית בסיסית, אולם מבקשים לנסות בכל זאת, לאור החשיבות הרבה שנכונה ללימודים
אקדמאיים בעמותת "קבלה לעם" ובעמותת תנועת הערבות. מרגע שאנשים אלו מביעים רצון ונכונות
להשקיע מאמצים על מנת לבחון את יכולתם להשתלב בלימודים אקדמיים, הם זוכים לסיוע מפעילים
בעמותה בתהליך של השלמת בגרויות, פסיכומטרי, רמת אנגלית הכרחית או מכינה. יצוין כי לאחר
תהליך הכנה זה, לא רק שמועמדים אלו צולחים את רף הכניסה לאוניברסיטה - בניגוד לכל הסיכויים
והרקע החברתי שלהם - אלא שממוצעיהם בלימודי התואר הראשון מאפשרים להם להמשיך את חוק

לימודיהם גם לתואר שני.

21. עוד ראוי לציין לעניין חשיבות הלימודים האקדמאיים בעיני הפעילים והלומדים במסגרת העמותה,
כי המסיימים את הלימודים לתואר ראשון ממשיכים לרוב את חוק לימודיהם אף לתארים שניים

ושלישיים, או לחילופין פונים ללימודי תעודה אקדמאיים.

22. כך למשל, לאחר סיום התואר הראשון, רבים ממסיימי התכנית במנהיגות חברתית המשיכו לתואר
שני בלימודי מדינת ישראל ויהדות בת זמננו, שמהווה גס הוא שיתוף פעולה ייחודי בין עמותת תנועת
הערבות לבין החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה. בשנה שעברה המחזור הראשון של
תלמידי התוכנית למנהיגות חברתית לתואר ראשון סיים את חוק לימודיו לתואר שני בחוג ללימודי
ארץ ישראל, ומחזור נוסף עומד לסיים את לימודיו לתואר שני באמצע השנה הנוכחית. בנוסף, בוגרים
אחרים של תכנית התואר הראשון פנו ללימודי תואר שני בניהול מוסדות חינוך וכבר סיימו את
תואריהם השניים במכללת גורדון ובאוניברסיטת תל אביב. עשרות בוגרים נוספים מסיימים כעת את

לימודיהם לתעודת הוראה בחינוך מיוחד.

23. כאן המקום לציין, כי בשל פעילותה החברתית הענפה לעיל, העמותה זכתה לדברי שבח רבים מאת
שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת, מכל קצות הקשת הפוליטית אשר ביקרו בי'כנס הטובים העולמי
2017" (מדובר בכנס שנתי, בהשתתפות נציגים מהארץ ומ-75 מדינות ברחבי העולם). להלן הדברים

שנאמרו:

'יערב טוב. קשה לעמוד בסטנדרטים המרגשים של השיר והדגלים וכל המילים החמות
ששמענו כאן. אני קודם כל רוצה לומר יישר כוה ענק גם לרב דייר ליישמן וגם לכל

המארגים ל"בני ברון", פשוט מחמם את הלב.

חבריי לשולחן כאן וגם לכנסת, השר ישראל כץ, השר אלי כהן, השר יואב גלנט, חבר
הכנסת והשר, שר התקשורת והשר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי, יושב ראש ועדת
הכנסת חבר הכנסת יואב קיש, חברת הכנסת מירב מיכאלי מרכזת האופוזיציה, חבר

הכנסת יואל רזבוזוב. לא שכחתי מישהו הברים.
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כמה עוצמה יש לה לתורת ישראל שהיא מצליחה לחבל בין גוונים רבים בציבור הגדול
מן הארץ ומן העולם. אנחנו רואים בשגרה הישראלית שלנו כל בן הרבה חומות של
איבה ופירור, כנס זה הוא הוכחה שלמרות כל אלה יש לנו בסיס משותף עמוק ורחב,
ולהיות "כאיש אחד בלב אחד" איננה רק סיסמה יפה אלא גם מציאות אפשרית.
חוסנה של החברה הישראלית, האחווה בין חלקיה ואפילו ההיכרות בין אחים לאומה
הזאת זהו האתגר הגדול שלנו כיום. כנס זה הוא הדבר הטוב ביותר שאפשר לייחל לו

כדי לחזק את החיבור בתוכנו.

כשאנחנו אומרים "כולנו כאחד" או כפי שכתוב כאן 0#£ 4$. ,1̂,1 בתרגום לאנגלית
כן? חשוב לזכור שמאוחדים אין פירושו להיות אחידים או זהים, אנחנו צריכים לשאוף
לסלט הישראלי העשיר שבו כל מרכיב קיים בפני עצמו ומעשיר את הכלל, ולא לאיזו
אחדות מלאכותית שבה כל מרכיב נעלם ומיטשטש, הוא גם מטשטש את מאפייני

העדה, המגזר, השקפת העולם של כל אחד ואחת מאתנו.

הנביא ישעיהו קרא: "כה-אמר האל יהוה, בורא השמיים ונוטיהם, רוקע הארץ,
וצאצאיה נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה.". יש לכם חלק משמעותי במתן
נשמה לרבים בעם הזה וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אתם.. מגיע לכם, מגיע. אתם
שותפים להשראת רוח גדולה וטובה המטביעה בקרב רבים את תודעת הייעוד והייחוד
שלנו כבני העם היהודי. אחד ממאפייני התקופה שלנו שיש בה בלבול, תהייה וחיפוש
בלתי פוסק אחר זהות ואחר מטרת חיינו, ושמענו את זה מן האורחים שלנו לפגי כמה

דקות מרחבי העולם.

הן באופן אישי והן במישור הלאומי כעם ישראל החי בארץ ישראל האתגרים כאן
רבים, והאיומים בלתי פוסקים, אבל אנחנו מצליחים להתגבר עליהם. לכן אחרי
שהעמדנו כאן ברוך הי תשתית מצוינת לקיומו הפיזי של העם ברור לנו עד כמה חיוני
שנדאג עתה לא רק לאפשרות לחיים אלא גם לאיכות החיים. לא רק לאיכות החיים

במובן הגשמי שהיא לא פסולה, אבל היא לא מספיקה, אלא במובן הרוחני.

ראינו כאן בסרט שרשרת מאברהם אבינו ועד לימינו, רבים זיהו את הצורן בחיפוש
הרוחניות, אנחנו רואים את זה מסביבנו כל יום אנחנו שומעים על עוד מסגרות ובתי
מדרש ואנשים עם השקפות שונות שבאים להתחבר. אני כולי תקווה שהקהל הענק
הזה רק אם יחשוב על עוד שלושה או חמישה אנשים שמחפשים משמעות בחיים יוכל

באמת לחפון עולמות ג0 במדינת ישראל וגם בעולו כולו.

מי ייתן, וכפי שסיימת הרב ד"ר לייטמן, אמן!

[מתוך דברי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין]

"הרב ד"ר מיכאל לייטמן מייסד ונשיא ארגון "קבלה לעם", יושב ראש הכנסת יואל
יולי אדלשטיין, השר צחי הנגבי, השר יואב גלנט, השר אלי כהן, חברי הכנס יואב
קיש, חבר הכנסת יואל רזבוזוב ונציגת מירב מיכאלי. אני רואה שהאופוזיציה מאח�

אטרקטיבית כאן, זה מאוד מפתה, אבל נתגבר.

זה שאנחנו יושבים כאן ביחד נבחרי הציבור באחדות זה ביטוי לרוחו של הכנס הזה,
ביטוי לזה שכולכם הגעתם לכאן מכל קצווי העולם להיות ביחד, ואנחנו מעבר לחילוקי
דעות פוליטיים ואחרים ואידיאולוגיים יושבים כאן ביחד באחדות העם, באחדות

המדינה, באחדות העולם, באחדות הכנס.
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אני רוצה להחיות לך כבוד הרב על כל מה שאתה עושה. בעולס מסוכסך, בעולם מפוצל,
בעולם דורסני; בעולם שהאלימות והטרור אין להם אפילו לכאורה הצדקה, יכולת
להבין בשם אידיאולוגיות, בשם תאוות אלימות, אתה מאותו גרעין שראינו כבוד הרב
של עשרה, לאחר מכן שהפן לארבעים, והפן למאה, והפן לרבבות, והפך למאות
אלפים, והפך למיליונים ברחבי העולם שאתם מייצגים אותם כאן הערב הזה

שמאוחדים כולם בחיבור של האהבה ונתינה.

העולם מתפצל, העולם מסתכסך, אתה הרב אתה מחבר, נוטע את האחדות, נוטע שלום,
נוטע רוח שהיא היחידה שיכולה לשנות. אנחנו נמצאים כאן בכנס הזה שהוא כנס
עולמי, אבל כל מי שנמצא כאן בזכותך הרב גם בא להזדהות ולתמוך במדינת ישראל
במקום שהיא נמצאת בו, ועם העשייה שהיא עושה ועם הרוח המיוחדת של המדינה

זאת. ותודה לכם שבאתם לכאן לחזק גם אותנו הערב הזה.

אני נושא בממשלה בשני תפקידים, שר התחבורה ושר לענייני מודיעין. כשר התחבורה
אגי באופן פיזי שותף בחיבור המדינה לכבישים, רכבות, נמלים, מטוסים. מחברים את
כל חלקי המדינה ביחד באופן פיזי. כשר לענייני מודיעין אני שותף לבניית החוסן
הלאומי. החוסן הלאומי שנשען על חברה חזקה ומאוחדת שאתה הרב גם בערב הזה וגם

בכל פעילותך עמל ומוביל כדי לחזק אותנו כחברה ולחזק את החוסן הלאומי.

אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לכם ולאחל לכס המשך הצלחה. אני שמח שאני
כבר פעם שנייה נמצא כאן ואני מקווה זאת תהיה מסורת לשנים ארוכות. תחיה

ובהצלחה לכולם. ערב טוב לכם."

[מתוך דברי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ]

"ערב טוב לכולם, ידיד הרב לייטמן. הזכיר ידידי השר ישראל כץ את החיבור המיוחד
של השולחן כאן. אפשר להביא 75 מדינות ו175 דגלים, אבל להכניס יחד את
האופוזיציה והקואליציה, את הימין והשמאל, לשיר "ואהבת לרעך כמוך" באמונה
אמיתית ועמוקה, זה משהו מאח* מאח* מיוחד. רק לפני שעתיים, שעתיים, היינו
בכנסת, נלחמנו אחד בשני. האופוזיציה ניסתה להעביר חוקים, אנחנו ניסינו להדוף
אותם, יש נושאים שהם ניסו להדוף, אנחנו הצלחנו להעביר. אבל היום אנחנו לא
רודפים כלוט, אנחנו מחובקים, אנחנו יחד, אוהבים לרענו כמונו, בזכות המפעל
המדהים הזה, שבאמת שמעתי עליו כל כך הרבה שנים אבל היום זה הפעם הראשונה
שזכיתי להיות אתכם. זה לא פעם אחרונה, כי כל יום כזה נותן לכולנו, לי, לכל אחד
מהחברים פה, אנרגיות ועוצמות לעוד שנה שלמה של עשייה, כי אתם פשוט ראויים

לברכה ולהערצה.

בשני התפקידים שלי פה, ישראל ואני זכינו שכל אחד מאתנו קיבל שתי אחריויות
שונות, אז באמת יש שיתוף פעולה אזורי ויש תקשורת. במשרד לשיתוף פעולה אזורי
אני מרגיש שליח של תנועת הקבלה, כי מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקחת את כל
האנרגיות החיוביות של האזור, של השכנים, של מדינות שבעבר נלחמנו, ירדן, מצרים,
אלפי הרוגים משני הצדדי, ועכשיו מנסים להוביל יחד פרויקטים משותפים שמעניקים
איכות ושגשוג ורווחה לכל העמים של האזור. זאת השאיפה שלנו, זה החזון שהרב
לייטמן מלמד אותנו, החיבור, האמת, האהבה, הרצון לעשות דברים ביחד, למצוא את
המכנה המשותף. להביא לשיתוף של שניים ועוד שניים זה לא ארבע, זה לא חמש, זה

אלף, אלך כוחות, זאת מתימטיקה של אהבה ושל קבלה ושל נתינה.
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אותו דבר כמו שרמז לי המנחה במשרד התקשורת, משרד שיכול להביא לפירוד, אנחנו
נדאג שהוא יביא גם כן לבניית הדברים החיוביים בחברה, להבנת מה שמעצים, מה
שנותן כוחות, מה שנותן את היסח* של היסודות של ראיית העתיד כחזון משותף בדיוק
ברוח של תנועת קבלה ונשתדל להיות גם במשרד התקשורת, לא רק במשרד לשיתוף

פעולה אזורי, השליח של המסרים, של העקרונות של ערכים של "קבלה לעם".

בהצלחה ותודה!"

[מתוך דברי ממלא מקום שר התקשורת והשר לשיתוף פעולה אזורי חבר הכנסת צחי
הנגבי]

"ערב טוב, ערב טוב הרב לייטמן, חבריי השרים, חברי הכנסת, הקהל הרב והנכבד פה.
אחרי ההצגה שעשו לי, אמרתי, אולי אני לא אעלה לדבר, מספיק מה שאמרו, אני כבר

יכול ללכת. תודה רבה על הדברים.

אין ספק שדבריו של הלל הזקן, "ואהבת לרעך כמון" שאומצו על ידי רבי עקיבא במובן
של לימוד כל התורה על רגל אחת, הם הדבר החזק ביותר. אבל הדבר הזה להבנתי לא
נאמר סתם, כי ב"בראשית" בפרק ח' רשום, "כי יצר האדם רע מנעוריו" ועל זה צריך
להתגבר. ואנחנו כאן, כאשר אנחנו יושבים כולנו ביחד תודות לאירוע הגפלא הזה
שאתם ארגנתם והרב לייטמן מוביל אותו, אנחנו עושים משהו בכיוון הזה. ואני מחיה

לכם על הדבר הזה.

עם ישראל למד אחרי אלפיים שנות גלות מאז חורבן הבית השני, וכידוע גם הבית השני
נחרב בגלל שנאת חינם, גם זה קשור לאהבה, רק מהכיוון ההפוך. באלפיים שנים אנחנו
כעם הענקנו לעולם את התנ"ן, את הערכים הנעלים ביותר, את שפינתה 1את
איינשטיין ואת הרמב"ם ואת ברברה סטרייסנד, את כולם, וקיבלנו בראייה כוללת
רדיפות ופוגרומים ואינקוויזיציה ושואה. אבל רבותיי, השנה הזו היא שנה חשובה
וגדולה, כי השגה אנחנו חוגגים 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון, 100 שנה להצהרת
בלפור, 70 שנה להכרזת האומות המאוחדות על תכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית,

ו-50 שנה לשחרור ירושלים.

אז אני אומר לכם, עם ישראל חי! וגם אני רוצה לומר שבחלוף הזמן הצלחתי לעשות
הסבה מקצועית קטנה, 35 שנה עסקתי על מנת להגן על עם ישראל בלגרום נזק ולהרוס

דברים אחרים, היום אני מתעסק בלבנות בתים ואני מאוד גאה על זה.

תחיה רבה, ערב טוב, עלו והצליחו!

[מתוך דברי השר לבינוי והשיכון יואב גלנט]

"וואו! אתם מהממות ומהממים, זה פשוט מחזה מרהיב, פשוט מרהיב.

הרב לייטמן, חבריי עמיתיי, אני חוששת שבסריה הזאת אני לא ראשונת הדוברות, אני
יחידת הדוברות, אבל ניתן גם על זה מילה. אני חייבת להגיד לכם ולכן שאותי זה כל כך
מרגש לראות ציבור שבא ובא לשבת ביחד בשביל ללמוד. הלמידה היא הדבר, אחד
המסעירים, המרגשים, הממלאים והמקדמים שיש בחיים האלה. תה שאתם ואתן
בוחרות בהובלתך, הרב לייטמן, להשקיע כל כך הרבה בזה, זה פשוט כבר ברור שמשהו

נורא טוב קורה כאן.
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בכנסת היום נתקלתי בשניים מחבריי, חבר הכנסת יגאל גואטה וחבר הכנסת יואב בן
צור מש"ס, ואמרתי להס, "רבותיי'/ ואמר לי חבר הכנסת גואטה, "באמת את מקבלת
אותנו כרבותייןן" אמרתי לו, "תלו* באיזה עניין". אין באמת אדם שאי אפשר ללמוד
משהו ממנו או ממנה; ואסור לנו אף פעם לשכוח את זה. לא משנה כמה אנחנו יודעות

ויודעים, תמיד יש לנו עוד מה ללמוד, ותמיד כדאי לנו עוד ועוד ללמוד.

ואתן לא רק עושות את זה, אלא גם באתן לעשות את זה כא( אצלנו, אז ברוכות וברוכים
הבאים, נורא כיף שבאתם, תודה רבה. באתם אלינו, אל מדינת ישראל, מדינת הלאום
של העם היהודי, ואנחנו כימים אלה לצערי מקבלות ומקבלים תזכורות כואבות מאחי
עד כמה חשוב והכרחי שתהיה לנו מדינה כזאת. שתהיה לנו מדינה של העם היהודי

שהיא המקום הבטוח לכל יהודייה ויהודי בעולם תמיד.

אבל אנחנו, עם ישראל, היושבת בציון בימים אלה ברון ה/ צריכות וצריכים לזכור שיש
לנו כמדינה היום מחויבות להמשיך את המסורת של עם ישראל מדורי דורות, כמו
שאמר חברי יואב גלנט בצדק, להמשיך להביא תמיד את הקדמה. עם ישראל תמיד
היה ראשון להביא ערכים הומניים. עם ישראל היה ראשון תמיד לדבר על "ואהבת
לרעך כמוך", על "אל תדון אדם עד שלא תגיע למקומו". מהמקום הזה הרב לייטמן
מדבר על כולנו כאחד, על לראות קודם כל את עצמי בשביל להיות מסוגל ומסוגלת
לראות את האחר. ובזה מדיגת ישראל חייבת להמשיך ולהוביל ולהיות באמת "אור

לגויים". בדבר הזה אטור לנו להיכשל.

ולסיום אני אגיד שאתם יודעות ויודעים שאני הרי מדברת ברבות. ואני אף פעם לא
אגיד, "כמו שאתה הולך". אז יש לי קושי, אני מודה, הרב לייטמן, להגיד "כולנו
כאחד". אני לא כאחד, אני "כולנו כאחת". וגם את זה, חברות, גם אתן צריכות לזכור
את זה שכולנו כאחת. אבל גם אתם, חברים, חייבים לזכור שבסוף גם הוא לא רק לגמרי

אחד, הוא גם אחת. תודה רבה, ערב מצוין."

[מתוך דברי יושבת ראש סיעת המחנה הציוני בכנסת, חברת הכנסת מרב מיכאלי]

"מכובדיי, חבריי, אורחים נכבדים שהגיעו ממדינות העולם, וכמובן הד"ר, רב מיכאל
לייטמן, יושב ראש עמותת "קבלה לעם", שמארח אותנו כאן בכנס הנפלא הזה. שלום
רב. קבלה היא מילה מאד נדרשת בחברה הישראלית של ימינו. קבלה משמעותה
היכולת להכיל ולקבל אחד את השני. מהות הקבלה ומהות משימתנו כעס היא להגיע
לאחדות. אך כמו שכולם יודעים ולצערי גם מרגישים, יש בחברה שלנו הרבה שסעים.
זה לא חדש. בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש השני. לכן זה צריך להיות התיקון

שלנו.

בעניין זה אביא את סיפורו המוכר והידוע של אחד מגדולי הקבלה שקמו לעם ישראל,
האר"י הקדוש. רבי יצחק בן לורייא, שידע להתפלל הן בבית הכנסת האשכנזי והן
בבית הכנסת הספרדי. מדובר כמובן בסיפור על בן האנוסים. האחד שהגיע לבית

הכנסת בצפת, אי שם במאה השש עשרה.

אותו בן האנוסים היה מניח כל ערב שישי שתי חלות ובקבוק יין ליד ארון הקודש בבית
הכנסת. שישי אחד הבחין בכך רב בית הכנסת וגער באותו בן האנוסים, שאין זה מקובל
וזה מנוגד להלכה. רב בית הכנסת שיתף במקרה את המקובל, הלו הוא האר"י והודיע

לו שנעשה חטא גדול.
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האר"* הבהיר לו כי השמחה שחוו בשמיים בשעה שאותו בן האנוסים הניח את החלות
והיין הייתה עצומה. האר"* אף הודיע לרב בית הכנסת שהוא ייענש על שמנע מבן
האגוסים לכבד את האל לפי הבנתו. ואכן, כבר במוצאי השבת החזיר רב בית הכנסת

את נשמתו לבורא.

הסיפור הזה מלמד אותנו כמה חשוב בעיני אלוהים שנקבל אחד את השני, גם כשאנו
חלוקים. גם אם בעיניי יש קדושה בתפיסת עולם אחרת, אין זה אומר שמדובר בכפירה.
בישראל חיים קרוב לחצי מיליון אזרחים שרק בגלל שהם לא נולדו לאימא יהודייה
אלא לאב יהודי, הם נחשבים סוג בי. הם לא יוכלו להתחתן על פי המסורת היהודי והם

לא יוכלו להיקבר בבית העלמין היהודי.

כך קרה לפני מספר שבועות לויאציסלב גרגאי זכרונו לברכה, חייל צה"ל שנהרג בעת
מילוי תפקידו. הוא נקבר בשונה מהקברים היהודיים. רק אספר לכם שעד לפני מספר
שנים חיילים כמו ויאצ'סלב היו נקברים בחלקה נפרדת מחוץ לגדר. אני וחברת הכנסת
מיכאלי וחבר הכנסת אלעזר שטרן, אנחנו טיפלנו ותיקנו חלקית, אבל לצערי יש עוד מה
לתקן. כמצופה אף אחד לא שאל אותו על יהדותו כשהוא התגייס לשירות קרבי, אבל
משום מה במותו היו שדרשו שהוא ייקבר רחוק מהקברים היהודיים. אפליה שחובה

עלינו כחברה לתקן.

זו לא אחדות העם שהיינו רוצים לראות. אחדות העט משמעותה לקיים חיים
משותפים, מלאי התחשבות באחר ונטולי פגיעה בזולת. רק אם נדע לקיים צורת חיים
כזאת פה בישראל, ורק אם נדע לקבל אחד את השני ולהתאחד, נוכל להגדיר את עצמנו
כעט סגולה. זה לא בשמיים. עם ישראל יודע להיות מאוחד. על אף כל השסעים,
ההסתה, הגזענות וההבדלים התרבותיים, תמיד בשעת צרה אנחנו עם אחד, חזק

ומאוחד.

מקרה כזה זכור לי. במהלד מבצע צוק איתן, באחד מימי הקרבות, מצא את מותו חייל
הבודד שון כרמלי, זכרונו לברכה. אני זוכר ברשתות החברתיות יצאה הודעה "תבואו
להלוויה. הוא חייל בודד. אין מי שיבוא להלוויה." גם אני לקחתי את רכבי ונסעתי
לחיפה, בית העלמין הצבאי בחיפה. בכניסה לחיפה היו פקקים. כולם הגיעו להלוויה.
אני לא יכולתי לעבור. החניתי את הרכב בתעלה בצד הדרן, צעדתי לכיוון בית העלמין.

לא הצלחתי להגיע. ברדיוס של קילומטרים היו המון, המון אנשים.

ואז, אני זוכר שאחד האנשים עלה על גג הרכב ופשוט קרא תהילים וכולם חזרו אחריו.
הה היה מרגש, זה היה מצמרר. וכשעזבתי את בית העלמין.. שלא הצלחתי להגיע, ליד
בית העלמין נכנסתי לרכב והרכב היה בתעלה. מבלי שביקשתי משהו קפצו שלושה,
ארבעה חבריה ודחפו את הרכב, נתנו לי לצאת. שון כרמלי, זכרונו לברכה, בדרכו

האחרונה הראה לי כמה כוח יש לנו כעם מאוחד. שם הרגשתי את החזקה שלנו.

חשוב לנו לשמור על מסורת ישראל ויחד עם זאת חשוב לאפשר לאזרחים לבחור. זוהי
דרכנו, זוהי אחדות ישראל. זה הרעיון שקיבץ את כולכם באירוע המדהים הזה, וזה מה
שיהפוך את מדינת ישראל למדינה חזקה. בזכות האחדות בעם שלנו נוכל להשיג הכול.
תודה לכם. תודה שאתם תומכים ברעיון החשוב הזה. שוב תחיה שהגעתם לכאן. המשל
אירוע מוצלח לכולם וברשותכם, אני יודע שיש פה הרבה דוברי רוסית, כמה מילים

ברוסית.

[מתוך דברי חבר הכנסת יואל רזבוזוב]
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"ערב טוב לכולם, ידידי הרב ד"ר מיכאל לייטמן. באמת ליאות את האולם הזה, זה
ממלא את הלב. לראות את ההתכנסות של כולכם כאן כאחד בימים אלה, לבוא ולתמוך
במדינת ישראל. אז אני קודם כל רוצה להגיד תודה לכם. היופי כאן לבוא ולראות
אנשים מכל קצוות תבל, משבעים וחמש מדינות, שבאים ומתקבצים כאן יחד. זה אומר

משהו עלינו, שכולנו צריכים לחיות יחד, כולנו כאחד. כולגו אומה אחת גדולה.

דווקא בתקופה שבה האנטישמיות מתגברת ובמקומות רבים ישראל נרדפת, יש עלייה
באנטישמיות, מחמם את הלב לראות אתכם כאן יחד אתנו. מדינת ישראל היא בדיוק
כמוכם. היא פסיפס של הרבה אנשים מגלויות שונות, מתרבויות שונות, אבל שיש להם

מטרה אחת. לבוא ולחיות כאן במדינת ישראל, מדינת העם היהודי.

נפלה בחלקי לפני כחודש להתמנות לשר הכלכלה והתעשייה של מדינת ישראל. אני
רואה בזה זכות גדולה ושליחות גדולה. אחד המשפטים שאני דואג תמיד לבוא ולהדגיש
בהקשר של כלכלה, אנחנו תמיד אומרים "כלכלה חזקה, מדינה חזקה". ברגע

שהכלכלה היא חזקו? אז גם המדינה חזקה.

אבל כלכלה חזקה לא נועדה שהמדינה החזקה תהיה חזקה בכסף, אלא מדינה שתיתן
לכל אחד ואחת את המקום שלו. שתדע להכיל את האחר, ממרכז הארץ, מהפריפריה,
נשים, חרדים, בני מיעוטים, את כולם. כלכלה חזקה היא כלכלה שדואגת לכל אחד

ואחת במדינת ישראל ובכל העולם.

ואני מתכוון להמשיך, הרב לייטמן, בדברים לאורן, וללכת בכל רחבי הארץ ולתת לכל
אחד הזדמנות שווה. לא להסתכל רק עלי, אלא להסתכל גם על האחר, לראות גם מה
קורה אתו. הה מה שאנחנו נעשה וזאת היא הרוח שאנחנו נוביל. כי כשהרוח חזקה אז
גם המדינה חזקה ואפשר להגיע לכל אותם הישגים. אמר שמאי, "אל תעשה לחברן
את מה ששנוא עליך". ולקח הילל ואמר את מה ששמענו כאן היום, ונדגיש את זה שוב,

"ואהבת לרעך כמון". תחיה רבה, ערב טוב.

[מתוך דברי שר הכלכלה, חבר הכנסת אלי כהן]

אודות הנתבע

: "הנתבע" או "מר מגידו"), הוא עיתונאי במקצועו, שימש 24. למיטב הידיעה, הנתבע, מר גור מגידו (להלן
. התאגיד") בעבר ככתב בתאגיד השידור הציבורי - "כאן" (להלן ?. "

ג. רקע לתביעה והעובדות הרלוונטיות

25. עניינה של תביעה זו הוא במקרה קשה ובוטה של פרסום שקרי, מכפיש ומבזה שבוצע ע"י הנתבע,
המכיל טענות קשות וחמורות נגד התובעים, טענות אשר איו בינו לביו המציאות דבר.

16. הנתבע שם לעצמו למטרה להשמיץ, לבזות ולפגוע בתובעת בכל מחיר, לרבות במחיר של נקיטת
מעשים בלתי חוקיים ותוד חריגה בוטה מחובות אתיות אליהו הוא מחויב כעיתונאי.

27 יובהר, כי הפרסום הדיבתי נשוא התביעה הנה חלק מקמפיין אגרסיבי, שיטתי ומגמתי שמנהל
הנתבע (וקומץ חבריו) כנגד העמותה, במסגרתו מתפרסמות (שוב) כתבות מכפישות, מבזות ושקריות
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אודות התובעת. הנתבע וחבריו שבים ומפרסמים פרסומים בעלי תוכן דיבתי חמור חרף התראות
התובעת שיחדלו ממעשים בלתי חוקיים אלו. �

28. למען הבהרת הדברים נדגיש, כי התובעת הגישה ביום 08.05.17 תובענה בבית המשפט השלום הנכבד
בהרצליה, בגין פרסום דיבה בכתבה שפורסמה על ידי הנתבע (ונתבעים נוספים) ביום 02.03.17 (תיק

ת.א. 15374-05-17).

29. מאז שהוגשה התביעה הקודמת (לעיל) דומה, כי הנתבע וחבריו הפכו את העיסוק בתובעת לעניין אישי
ובתוך כך, החליטו למרבה הצער, להחייף את מעשיהם ועל מנת לחלץ עצמם מההליך המשפטי
שמתנהל בעניינם החליטו לעשות כתבה נוספת שבבסיסה עומדת האג'נדה של הנתבע - המשך פגיעה
חמורה בעמותה. על כך יש להוסיף את העובדה (החמורה כשלעצמה), שמסע ההכפשה האגרסיבי של
הנתבע וחבריו ורצונם האובססיבי לפגוע בעמותה, משיקוליהם, ממומן (בחלקו לפחות) על ידי הקופה

הציבורית.

30. לצורך כך, מתברר, כי במשך חצי שנה הנתבע עקב ורדף אחר גורמים בעמותה. כך, התברר, כי הנתבע
הקליט וצילם בסתר פגישה שהתקיימה בין התובע, מר מילביצקי, עם תלמידה לשעבר בעמותה, גב' בן
עמי. הדברים הגיעו לשיא עוד קודם לכך כאשר הנתבע נקט באלימות פיזית ממש כלפי מר מילביצקי

(יועמ"ש העמותה נזכיר) בבניין העירייה בפתח תקווה בניסיון נואל לעורר פרובוקציה.

31. לאחר חודשים של מעקבים ורדיפות פרסם הנתבע (ואחרים) ביום 15.11.17 כתבה נוספת. בעלת תוכו
דיבתי חמור אודות התובעת (לאחר מכו. פורסמה הכתבה שוב ביום 18.11.17). הכוללת פרסומים

דיבתיים שקריים וחמורים אודות התובעת שנטענו ביודעין שאינם נכונים.

, דמגוגיה זולה ומניפולטיבית של הדברים, ובצורה מרושעת הכתבה מציגה באופן מגמתי וחד צדדי
ובלתי מידתית, שכל מטרתה היא להשחיר את העמותה ואת הרב לייטמן ועל כך דוגמאות רבות

שיפורטו במידת הצורך בהמשך ההליך.

32. בגין כתבה דיבתית זו (לעיל) הוגשה כנגד הנתבע (ואחרים) תביעה נוספת, המתבררת בבית משפט
השלום הנכבד בתל אביב נת.א. 54709-0118].

33. לא מיותר לציין, כי העיסוק האובססיבי של הנתבע בעמותה והפרסומים שלו בגנותה, המשיכו גס
לאחר פרסום הכתבה לעיל, בין היתר באמצעות שימושו של הנתבע בפלטפורמת ה''פייסבוק" שבה
הוא פעיל במיוחד. בפרסומים שהעלה לאחר פרסום הכתבה המשיך הנתבע להשחיר את פני העמותה

בכוונה - להמשיך לפגוע ועל מנת להעצים את הנזק ככל שניתן.

• מצורפים פרסומים והתבטאויות של הנתבע באתר הי'פייסבוק" ומסומנים כנספח 4.

34. בדומה להתנהלות הנתבע בעבר, הרי שגס עתה, מבחן העובדות, והיעדר כל בדל של אמת בפרסום
שפרסם הנתבע כלפי התובעים, לא הפריע לנתבע לפרסם אודות התובעים פרסומים קשים, משמיצים,
מבזים, אכזריים ובעיקר - חסרי כל יסוד, תוך הכפשתס וביזוייס של התובעים, תוד ידיעה כי הם
אינם אמת. מתוך מטרה לגרום לתובעים נזק רב ככל שניתן, לבזותם, לפגוע בשמם הטוב, להרע להם

ולהשימם לקלס ולצנינים בעיני ציבור, הציבור בישראל (בפרט) ובעולם בכלל.
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35. פעולות אסורות אלו שביצע הנתבע כלפי התובעים (שיפורטו מיד להלן) עולות כדי עוולות פרסום לשון
הרע אסורות, אשר הסבו וממשיכות להסב לתובעים נזק עצום ורב.

36. אין חולק, כי הפרסומים השקריים, הדיבתיים והאסורים נעשו על ידי הנתבע בכוונת מכוון, בזדון,
בחוסר תום לב קיצוני, או לכל הפחות, תוך התעלמות ורשלנות באשר לנזק שעלול להיגרם לתובעים
מתוך ידיעה, כי הס אינם אמת ובמטרה לגרום נזק רב ככל שניתן לתובעים, לרמוס את שמס הטוב,

להכפישם, לבזותם ולפגוע באופן חמור וקשה בשמם הטוב.

37. פעולות אסורות אלו שביצע הנתבע כלפי התובעים עולות כדי עוולות פרסום לשון הרע אסורות, אשר
הסבו וממשיכות להסב לתובעים נזק עצום ורב.

38. בגין דברים אלה מוגשת תביעה זו, ובדין היא מוגשת.

ד. הפרסום הדיבתי, המכפיש, החמור והמנזה שניצע הנת1ע
̂) שלו ובו נכתבו הדברים 1̂ 39. ביום 18.10.18 פרסם הנתבע פרסום ("ציוץ") בחשבון ה'טוויטר' (1

הבאים:
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 ̂ 611 גור מגידו לעקוב ) ^1 440ו9*וא̂ 

איכשהו זה עובר לארגוני הנשים מתחת לרדאר
1 ש"'ש עתיד" מריצה מועמד שהפיץ עלילת דם

מהסוג הכי שפל נגד מתלוננת על תקיפה מינית
קבלה פיזית, קשה ומצלקת. הכל, כדי להגן על "

, שגם יכול דתי שהוא חבר בו , ארגון כב לעם"
נשים כקשר אליו הגיע הזמן (מזמן) שארגוני ה

~-  ̂ יתעוררו
"?ש עתיד"? יש שיתוף פעולה עם שנאת נשים - המקום הגי חם בגיהבום
המועמד השוביניסט בראש העין לא לבד: 'ש עתיד מתמזדדת לעיריית פ"ת
בשיתוף תנועת "קבלה לעם", שראשיה מגנים נשים "קופות שצריכות לספק

את הגבר". יאיר לפיד 0ירב להגיב
1.00,11ח0>31וח-3^

18-2:22 באוק' 2018

1£ 9 || | $|| |£ ^ (̂  0 £ 
26 ציוצים מחדש ו8 סימונים כאהוב

81 26 0 14 9

, אדם לוין ח1/\16 דה3^@ -18 באוק' /\ /"•
?9£|^ בתשובה ל-0^)169^6©

מה שאולי רצית להגידזה: "הי @ארגוני נשים, אני יודע שבתקופה שיש סרסור וחברים
שביצעו תקיפות מיניות בכנסת, כאוניבר0י0אות, במשסרה, בשב"ס ובכל עמדת כוח,

ומתבצע רצח נש'ם מרשלנות המשרד לביסחון פנים שבעיקר להוט לחלק נשק רק
לגברים, אתן סופר עמוסות.

התחלתי צעד מחאה נגד י"ע ואשמח לעזרה."

8 11- 1 0

̂!169/\ו�!311)@ � 13 באוק' ^ 1̂ י1"6 גור מגידו 0 ̂י 111̂ ̂ס ¤¤¤{ כשהסיפור של קבלה לעם יתפוצץ סוף סוף, כל ארגוני הנשים יתפסו את הראש. הם1
^^^ שמים את כל השאר בכיס הקטן. זה פשוט לא ידוע מספיק, וכל פרסום גורר תביעה

^— 7 �0 1  9

?•י�:-. אדם לוין חו167 רח4013@ ? 18 באוק' ^
3̂§1 נו, אז תעשה כבר םשיוו י/4

±^ יי�' י— 



40. תביעה זו מוגשת אפוא, בגין שני הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים של הנתבע
ביחס לתובעים, המצוטטים ומתוחמת לעיל. (להלן: "הפרסומי© החמורים, המבזים, השקריים

והאסורים").

41. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים של הנתבע ביחס לתובעים, הם פרסומים
דיבתיים מאין כמותם המייחסים לתובעים דברים חמורים, ובעיקר - שקריים, המהווים עוולה של

פרסום לשון הרע על פי כל ההגדרות והמבחנים הקבועים בחוק.

42. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים כפי שצוטטו לעיל הינם עלילה שפלה חמורה
וקשה ביותר אודות התובעים, ומציגים את התובעים, באופן שקרי, מכפיש ומבזה תוד העלאת טענות
לעבירות פליליות חמורות כלפי נשים. מו החמורות שספר החוקים במחוזותינו מכיר. מו הפרסומים
עולה תמונה קשה חמורה ושקרית שלפיה במסגרת העמותה מתקיימים אירועים של תקיפות
מיניות, פיזיות, קשות זמצלקות כלפי נשים, וכאילו מדובר עוד בקצה קצהו של הקרחוו וכי מר

מילביצקי מפרסם עלילות דם כלפי הנפגעות כדי להסתיר את הדברים.

43. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים נעשו על ידי הנתבע בכוונת מכוון, בזדון, בחוסר
תום לב קיצוני, תוך רמיסת שמם הטוב של התובעים הכפשתם וביזוים, מתוך ידיעה, כי הדברים
אינם אמת ובמטרה לגרוס נזק רב ככל שניתן לתובעים, לבזותם ולפגוע בשמם הטוב. כאמור לעיל,
הפרסום אף בוצע על ידי הנתבע תוד הפצתו בתפוצה רחבה לגורמים שונים באמצעות חשבוו
הטוויטר שלו (ראיה לכך ניתן לראות במספר העוקבים ובמספר האנשים אשר צייצו מחדש את

ה"ידיעהי'), הכול בזדון ובמכוון.

44. יובהר ויודגש (שוב) לבית המשפט בהקשר זה, כי העמותה מפעילה מערך לימודים ופעילויות אחריו
עוקבים ומשתתפים באופן פעיל כ - 2 מיליון איש ברחבי העולם, מכל הדתות והשפות ללא כל הבחנה
בין דת צבע ומין וללא כל הבחנה בין דעותיהם הפוליטיות ו/או האידאולוגיות של תלמידיה, ומטרתה
העיקרית - לאחד בין בני האדם באשר הם באמצעות לימוד תורת הקבלה תוך שהביטוי 'ואהבת

לרעד כמוך חרוט על דגלה.

ה. הטיעון המשפטי

45. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים של הנתבע ביחס לתובעים, כפי שמפורטים
לעיל, מייחסים לתובעים דברים חמורים ובעיקר - שקריים, שהנתבע ידע בטרם פרסומם, כי הם אינם
נכונים וכי פרסומם מהווה פרסום אסור ועוולה של פרסום לשון הרע על פי כל ההגדרות והמבחנים

הקבועים בחוק איסור לשון הרע התשכ"ה - 1965 (להלן - "החוק").

46. הפרסומים הנ"ל כוללים אמרות שקריות וכוזבות, שאין בהן אמת ונכללות בהן עלילות שפלות, קשות
ומבזות נגד התובעים.

47. סעיף 1 לחוק קובע :

"לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -
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ב. הפרסומים הנ"ל נעשו בזדון, תוך סילוף המציאות, תוך רמיסת שמם הטוב של התובעים,
ותוך רקימת עלילות זדוניות וטפילת ביצועם של מעשים שפלים וחמורים על ידי התובעים.

ג. הנתבע, התעשר ומתעשר ולא במשפט כתוצאה ממעשיו ומפרסומיו המעוולים והדיבתייס,
ועליו לפצות את התובעים ולהשיב את מלוא התעשרותו שלא במשפט על חשבונם.

ד. הפרסומים בוצעו בזדון ובחומרה יתרה, במטרה לפגוע פגיעה קשה בתובעים. שכן, בין היתר,
הנתבע פרסם את הפרסומים חרף אזהרות שניתנו לו על ידי התובעת וחרף עובדות שהוצגו לו

בעבר.

ה. חומרה מיוחדת נודעה לפרסומים המעוולים, בהינתן כי הנתבע, משמש כעיתונאי ואף מתיימר
להגדיר עצמו כ"עיתונאי חוקר". בכך יש כדי לשוות לפרסומים אופי אובייקטיבי, אשר נכונות
התכנים הנכללים בו נבדקה (כביכול) ביסודיות ובהקפדה, ובאופן המקנה לפרסומים נופך של

אמינות בעיני הציבור הרחב.

ו. הנתבע, מודע היטב לנזק האדיר שנגרם וממשיך להיגרם לתובעים כתוצאה מהפרסומים
המעווליס, ואף על פי כן, ממשיך בהפצה ובפרסום של הפרסומים במרשתת לרבות באמצעות

פלטפורמת אתר 'טוייטר' הפופולרי.

55. התובעים זכאים (גס) לפיצוי ללא הוכחת נזק וכן פיצוי בגין הנזק הלא ממוני החמור שנגרם להם בגין
הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים, והס מעמידים את תביעתם בעניין זה, על סך
של 600,000 ¤ (נכון ליום הגשת תביעה זו). התובעים שומרים על זכותם לתקן את כתב התביעה
ובתוך כך להגדיל את סכום התביעה על מנת שיוטב מלוא נזקם, ובשים לב (גס) לכך שבשלב זה טרם

ידוע מלוא היקף הנזק והנזק מתעצם וטרם נחשף במלואו וטרם ידוע לאחר שיתגבשו מלוא נזקיהם.

ז. הסעדים המתבקשים

56. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא לנתבע הזמנה לדין וליתן פסק דין:

א. המחייב את הנתבע להסיר את הפרסומים המעוולים מחשבון ה'טוויטר' שלו ומכל אתר
אינטרנט או אפליקציה אחרת בו הוא מופיע.

ב. המחייב את הנתבע, לשלם לתובעים סך של 600,000 ¤, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מרבית
כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

ג. המחייב את הנתבע לשלם לתובעים, פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, פיצויים
מוגברים ופיצויים לדוגמא, או לחילופין לחייב את הנתבע לשלם לתובעים, סכום כולל של

פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, פיצויים מוגברים ופיצויים לדוגמא.

ד. המחייב את הנתבע לגרום, על חשבונו, לפרסום תיקון וחזרה בו מן הדברים בהבלטה, במקום
ובנוסח שיקבע בית המשפט הנכבד, הן באתר העמותה וכן ב-5 עיתונים יומיים נוספים שייקבעו

ע"י בית המשפט הנכבד.
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ה. המחייב את הנתבע לגרוס, על חשבונו, לפרסום פסק הדין, כולו או מקצתו באמצעי התקשורת
האחרים, כפי שיקבע בית המשפט במקום בולט, במידה ובדרך שיקבע בית המשפט הנכבד.

ו. המחייב את הנתבע לשלם לתובעים את הוצאותיהם הממשיות, לרבות שכ"ט עו"ד, בכל הקשור
להליכים משפטיים אלו בצירוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית מרבית כחוק, מיום הגשת

התובענה ועד ליום התשלום בפועל.

ז. לאור החומרה המיוחדת האופפת את הפרסומים וכוונת הזדון של הנתבע שעמדה מאחורי
ביצועו, ליתן פסק דין המחייב את הנתבע לשלם לתובעים, הוצאות עונשיות, הוצאות מוגברות
והוצאות לדוגמא, או לחילופין לחייב את הנתבע לשלם לתובעים סכום כולל של הוצאות

עונשיות, הוצאות מוגברות והוצאות לדוגמא.

ח. ליתן כל סעד אחר או נוסף כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון ולצודק בנסיבות העניין.

^  ̂ *"13̂ < —^ ארז 6*7 / 4059!~— ~~̂~צב* גלמן,#ג"> /  19407

שות/ עורכי דין ^ש̂מ א̂ו

*<ב ע י ם ̂̂ג ב א י - כר*

>  ̂ היום, 18 לחודש נובמבר 2018, תל אביב {
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תינו עניינים של נספחים

העתק תעודת התאגדות העמותה מצורף ומסומן כנספח!'.

העתק פורטפוליו אודות העמותה מצורף ומסומן כנספח 2י,

צילום מסך מהעמוד הראשי בטור של העמותה באתר "וואלת!" מצורף ומסומן כנספח 3י.

מצורפים פרסומים והתבטאויות של הנתבע 3 באתר ה"פייסבוק" ומסומנים כנספח 4.
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נספח!

העתק תעודת התאגדות העמותה
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קבלה לעם
"שמתיני טנבדא1/י בחל מה,שכבר נמוד לקדקם גרוח1ם התקשורת, העמותה םפיקת את עחץ י'קפ&ת
̂ 66 ב-ז80וב-98ע1 וטורשמעי 0תח0*1חא0תי. לעם' בטלותה (ערו
̂חה אה חסחם- . באתר 91תץ. בתחומי ההברה, הקהילה, ההתמנות ̂̂" *'" "י*' * יי�"*!* וי-*'". "*?*� ה "̂̂

הוב זחודת אש£ - *םול תםו4י
א1חת הרב ד"ד ליגאל לייסוף

טמותת 'ב?1 בחף - קמ?7 לעם' היא עגחחה ¥1א הרב ל"טמן הזוז מנה דעות מגל שם בינלאומי. פחפי
1̂?סמ'יה ̂ה תיאורית הידע, ז1קט1ר ו מנוחת תוח, בראטותנ של הת: ד*ר סיכאל ויקםן, לטבטמ
̂ ומגל ה1אר ט0 בב1-נףבת0יקה 101א". /נ7 ̂נ-ם ש<0ת נמטוית *חתן משבחם גבמטאי חיםך,צוואח1 שלאחד מענקי החח וטל המאה הנמטדים, הרנ טז, 9רםם 0י סמ�'ם 10x110111 ל-22 ש10ת. ספחות"מותה שמה לת וזוטרה 11^חות 1/""ןן את ויקב ̂פיץ ווףסה 0"*ית לתיגורבין אטטים, מצ ̂ומ"ם. אק!לומהיהח�ה אוומ*, ת ההןםה בשמת התשוגים, והיא שסקה במימוש ומט�ך ונוימטת םוציו-אקוםמקת תסטפישת וגל יציבותמיתתן ישד *וג<!ת 61ןתנףם עול ימים. הנגסוחה משפחת. חנוק. מ^ת, >חם1ם ממ

-0ותבתל1ו1וג0וך בקו! בבי האדם בשתולנבוט&ם. הוטלם ועל האדם בפרנו.

_ ̂ק^יי .י ^  ̂? 
1̂ מעשתם 9נה שהעמותה מנת1*ו את .^ 1 \^ ̂םו1 זה ז

̂?י 1^8 ̂ל!� "^  ̂.̂ ._, ̂י7 מוקל תחוק הנחל בקור ם&לם ב00א>ם שומם "
?^̂ ^̂ ̂•^?ט •??^̂ "̂ ^ ̂ו. התבנק זסיבנם חינם ב-33 שפות . של חנטת הקמ
8 0̂נ 0̂£ 9̂90^̂ ^101 

 לכלהמוטנ"ן.
ומבגיוירם את החכמה העתיקה

|6£^809̂ |̂ ^̂ ^̂ |̂ בטםף, מבהלת הוונותה את םכלל)ת יקבלה ל11ם" 1
|̂ ̂נ ^8^̂ 9 ̂ומוםינה הזיזים סכל ??8^2̂ל הםג'עיו^ביטראל 25 טניפ
9̂ ^̂ ̂נ|10!^£| |0^̂ ̂תת  ̂ 1ל ̂מודזלהווטנוק בחכמת הקםי ! ת1בי תאיץ ו
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ££^3^̂ ^̂ ^̂ ̂עה  חלק בעל השפעה בשינף הגלובלי. הנזנללת מ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8^!̂ ~^̂ ^̂ ^̂ םת לימודם ו001?לחם,  מםלתי לקוד טובים, ̂ו
^|̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ̂שטומם למרצים. 0וובר לכללות 911 י1מסלווי ז^מוד ת ^̂̂ 01 0̂101  ̂ ̂תדוםת בבל רחבי השלם. 0שראל, מחקיקת 0עי1

חיבור.
̂ם, י00כל 791 ?1ץ00נחו וםוםו הצזקט� *ח7 וקא, בת בעת כםעט בכל םערמת היחסים שאנו מנה
ב1ה*ב0* חשל0/נל חיקקהקלא-. החל מהמערכת הזוניח. בתא המשפחתי, דרך היחסים
. געבודה נבקה*?^ ועד מהול יחסים בינ&קט"ם, אכו
"̂ ̂^^ |ת001ם 1נזוןקט1ם   ̂  ̂

-תןז"^-''ג"לתנ"̂ז הוד
לסכמות.

̂וזז; א1חב1 חכמת הקב71ז 0צ7 מלט יחד 01ירה אחה. בשלם מקושר כל כך, שבז כל בדיוק בצמתים א&ז, מל
̂ס, נוצרת חלות נוכל לתפז^ג יחד אל חוף מבנוחים. חכמת הקמ?ה היא תנועה וטל פל אזק משפיעה על כזל
הדדית. זהו מצב שבו פיתוח מערםת יחסים טובות בין חכמת התימה אשר חכה בעשותם האחחנים ן̂�גרה
̂טי0ה הנועשית שהיא מציעה מותחת. 0 אם םרת הטציאוח. לת'םי בין בני אדם, כמענה יםוח *עיוה במת זמננו.יי בני האדם 1ק כןטטת, חזגו"ות זעמים אינו בבחינת חזבת ממים. הנתון 1

[
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יסוד :
1!0!10*8£* ' 3^|̂  החת £0$^29�

 מענקי
 מאחד

 את השראתה
 "קבלה לע0'' שואבת

י
10 9̂ £̂]£8 5̂340  אשלג (1955-1884). £!̂*

 יהודה

של העם היהת'ז הרב
60^^0ם^8נ€י8 £̂?9 

 העוטחם,
 של המאה

 חכנוי הקבלה

 בדול
,?0110 

הרב
8̂ 11̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^188̂ ו8^ יחע בכיט11 "בעל הסולם" על שם פיחוט יהס/לם" ו
£^¤ £̂¤¤11¤ ¤̂¤¤ שכתב לם9ר החהר. *0^^^^?
00^̂ |8£ |̂136 0̂£110 - 

 ישראל

 לעם

 סוערת
 בחקמ'ה

הרב אשלנ חי ופעל
9̂ ^|̂ ̂מ098|1^ ̂נ 8ו�||^ | שיבת העם מאתטת הגת/? לארץ ישראל. הרב אעמ
9̂ !̂ 1̂ !91!389^̂ ^3#  ̂  העיקרית היא להפוך רכםת אמיףם

 טםטיםתנז

סבר
8 3̂9^̂ ^̂ 89  |מ6נ̂|

.1110191 

שת0ע1 מנזקונהת שונים, בעני מנתבים שונים
̂^?^?מ ^?^?^̂ ש1םת לאומה אתת המושחתת על אהבה ובמד יח�ף. ???
:"" ^^^סוה^את"^החנמהת"חיקה ס"""""^"",
-"" ̂  ̂  ק 

,,
? ס"
"  ̂

/7/ של הקב*�, והקח"ו אה חיי. **ד העם. ̂ת
̂ו!1*0 1םשה שרוו. כד לשתף א1תם בתובםתיו, ולייעץ להם בטוח; מאםחם וכתבים שפרסם בשמת ה9ו
והארבעים של תנ*ה העטרים, ה0ביר הרב אשלב כיצד ליצור תבוזו ס1טת שתהיה א1ר לא1ם1ת השלם
̂ם תחדש. הוא תות בתתם ̂נ את הש ̂הט ̂בנ<נז בכל אחד בולו, נתוכל 0 התוויה היחח�ה של העם ת*א 1
נואיתמ את רגש האהבה - הן מן פרס ל0ת11הן בין 01101 אםת, תםה1בר באהבת הנדות כדברי 90ר

הפד0 אל המ?. המהר "ע7 אהבה 1001 הםל�.
̂היקח� לאחר פטירתו המשיך את מפעל ח"! בם הבסה הרב ''עבנלה זאתקת&ת לסי אחרת, ס קלמ� שה
ל^ראתקניחת1! ̂טהו̂צ ̂ןהו^ט - הנמנעת ש א1/שיוטו7*5סרו/התגלמהלקלומז בר^טלוםא

שמלץ/ טאם רקמ0 ל^ט/ח', אסר. והםו!1ן� ו^תת את. טיסת החיםר בין אנשים.

אמת
יהכםת האמת, בחחח למלטמ/ מח&ומע צתנה שגם1 וי1ל ת#בלה. בהדתה, הם תחלו לצאת לשדרות
לה'וממ� ¥7� 117, ונל ז7 קקץ' 19ה מ4ה̂  העם ולהביא את החכמת לציבור הרהב. הםהפבה
זץה1^וב1התל13;החבםה0שושו^9ח?ש£זה הם^שתית. התחוללה עם שיזור הטישרים

0̂ם0דנול01991£1וודוונ1>ן<ו1 בז/ההזמל'. באמצעות האינטרנט ותרטבום לשטח. טםפות. 0םו
̂ובועה בינלאומית רחבה. בה ̂- הקבוצה הקטנה ה0נה 1 ההב -וחוח *שז* - -10ל1?ם11
לומדים אנשים מכל טני הקשת החברתית והתרבטזית
בשנת 79ק1 הגיע אל הרב-ע1 לת�ען צו1יר ומבטיח, בארץ ובעולה חקיוובים, דתיים, תרדים, יהודים ושאינם

̂וץ יתת�יט, מהארץ ומחו''ל. סיכאל ויקטן. במשך 12 שמם היה ל"םמן חו
̂ם על ^^את1ם# מו"  ̂̂ ̂  מתחבד1ם 

או/"1^ת ו1מסוהעחדוהא^ובאמןב-ו"שלהרב̂"
,"  ̂�|1"1 ̂  ̂  ̂ ̂  "תק 

 י1בח,
̂טמן בע"דםות, נבתור את1 ; ספח ותח"י"נים כתב ל

חר |"1"ןת- ה", המ^תבחלטמנחהאתב^נלאודד יצא לתרט"ת-ז הת""וטת גגנ- הקהל הרחב.̂ 
̂ טהמ מ1אא ינג1| 1מכבד̂  ̂ן".  

 ח1||
פ0ירח! ו!ול הרב�ש מ!1נת 1991, המען אל ל-טםן עח� ח,̂ 

̂ט1 וורידיו של ל"0נ1] לכטת אותוועוד אנשים אשר ביקשו לשאוב ממם את הידע ו'1ס0ג חקב7*ו ןלמםיחחו לתימן האדם. הרב 1יי0סן אימ6מחם אשד נקו*ה על ש0 מורו, -בני בחף'. בת1אר -רב", מתוך כבוד 1תערכה לתותזתו את חגמת00וח החחני. בסלון ביתו בבס ברק נפתחה קבוצת *ם השנים, ו
̂  10םנון על 1ף נוזסד רבני ואים משמש בתפקיחם ן התלמידים שהיו ברובם חילונים, התאימו את עצמם

ו לאורח החיים המקובל בבני ברק ת1םקז בעיקד בלימור רבנ"ם-הלכת'ים.
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חכמה
̂סמן מדי י1ם שישחק בשידור חו1^חח111ו?1החוה0ו*ויגםוי*0ח9; לשם ק; מעב1! הרג ל ̂ןהל הרחב, דרך ערוצי הטלוויזיה 1הא"נ0רנ0.*ץ1̂ו ̂םהת יהודה אש£ - -בעל הם!*- בשיעוריו נלמדים כחג1 המקור ו*1תיקים של הקם*?"ףן&ו&אןסותחטו!?**. חי ז ממיתם ספר הזוהר, ט1ב< תאר11, כתבי געל הט
̂ז 1/ש- בעזרת . יהרב"ש. השיגתם נזתותמים ל-8 שמת: אנמית, ̂ט - לד&ץ את מוגבר ל7ך, מגרםם תדסםזם נוקפים 0ש0ה לשפה, כךתלמידיו, ה*יהה דרב1 של הרב לייטנון לטימהט טואחנז ספרדית. א>70/ךח. תםית. טורקית, צרפתית 1ם�מנזת_הקמת עמותת �ב3י בחך - קמ ¤טת.טל ההב יהוזה אט1?נ וויול בם הת ̂הים משודר השישרבמק0לב-23ש10ת ̂; פזמונים. ונהפוך את ערכי האיחח� של יי הכסת הקמ
והערמת ההדדית *11ביז>ם 1גל תתוטי התחם. נוםיתתט ווול הוםסק" ממלאט! ת0מו את התחן
̂נ *ד ה11ט�, תנמת האמת באנ"נ"1ת "גםת הוויםר וטל הקמ?ת) ש0<ך ה1ב ""ל "ל "" א
̂̂  9 ל-ק̂ב ל"ם- ̂י0נון להעניק 0"נד. חיםס�ערס לגעיות תשט0ות 0ופצת̂  מק1ם̂  ̂̂  0ך.נ1רן,1 70 0̂,^ ̂  ̂^̂  ^̂  

את חתמה האםטית בעוים.
0̂" מארגנת ̂יי י 1- "י ̂;ן ש"1' ים! אות(1' סוריה̂  ̂|^^י—1י ^??¤ ̂י ̂^ במשך תשטו ס*ש1ה טסים ב<1לא1ט"ם בדח0ן^|^_31 ^0^̂ ^̂ ^̂ |0|¤  העןלכו. הפנס הנורכח של התםו4ה נערך מד1 טגה|^0

̂|^^^^^^0ל£  בישראל, מ מתארחים אלפ1 אכט'ם 0עשחת םדג1ת-^^^^^^^
1̂ 0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  בעקםת ליסוד הקנויה סלם הפס לתומכים ב^1ב1ם̂^
̂נה למעשה 0צד מנחות^^9^^^^^^^^^^^^^^0  של ישתמ1, וםיסחים ו
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^||̂ ^̂ ̂ הוטלמית מחזקת אח. ישראל.§^ 1̂ ייקב ^̂ |̂ ̂נ ^6^̂ ^̂ |̂  ס/0י ריח�זת לשם מימינן התלקיחם בכל רחב1 הו&^ם,0
10^̂ ^̂ 1̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂נדי מחזון8 ̂^10 י^ר המוגבל הנ&בלי שערת יקבלה ז ||̂ ^̂ ^̂ ^ |0^̂ רת שלם ט1ב יותר, יציאות הק1ר0ת שר ובידם.^0] ̂י ̂ל ??מ099£01מ08

ישראל _
ו

/^|\ /> £̂ .̂̂ ^ 
-קח̂ו פן 0א1 11100*0לם הם 103 לב מ/

¤ ¤  ̂ §$?$ ̂ם <̂{ נ*נ1-וו. 091 0אומי הםף ל* '*פלו להחו
£̂ 1[1�̂ :̂  כל נם קל 11191011111 1:)/{

 הלב,
ם0ל0 י10*1ז7 ג*י

̂י80ו11£11 ^9^̂  ̂ 00ר הוזהר

8^̂ 0  ̂ ^̂ ^̂  

 להסברת הפקירה
 את חייו

 ל"טםן מקדיש

הרב
^̂ ^̂ ¤ §¤̂ ^̂ ^̂  ̂

 שהסבירו

 כפי

 בא1םות העולם.

; המכריע של ישראל
|̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ 0̂ ^̂ ^̂ כל בתלי האזנות, כאן בישראל צחנת ביבבות הברת 

̂נ י ^̂ ^ 14^̂ 9^̂ ^̂ ̂זזון הערבות ההזדיוו, תםבוש   [םופוו, שתבביס מהות ו
̂^|י ^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂  ̂ ̂^ ;את הכלל תנחל של "ואהבת לרע? כמוך 1ח1ביל את ^̂ 8| 9̂0^̂ ^̂ העולם לעבר אידיאל ההתפתחות האנושית. 

9̂^̂ ^̂  ̂ 8^̂ ^̂ ̂^9 ;"אור לנ1"ם" הוא החומר מגזם יצקם לעזלם את  ^̂  ̂ שלחסדושלערמתהדחת. ]^^^^9 שלאתבתהחל̂ת הערטם
:. ._:^^^^9*̂ ;י:;10^̂נ ? ! ש^ם של ב^ת וחורק שהחלו בשנאת חינם הסת"סו. {?

ו
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̂ן101 - בדאש1חו של 0חפ' ארווין ל0#ל/, מועמד לפרס סבל. 1̂ולם סלו. איהנה מקובה, אשר כינתה אות1 *א'ש חוח! אמיתי",להוות םו0ת לכל העמים והזרים טח מתקן לחברה גי1 היחי, הוא שיתף פע1לה עם מזג'ל אונםק''ו, רגב'העם שב אל אלצו כדי לממש את הסיבה  ̂ם את מסר האתחת, הפךעם מנומש ומקמי החל10ת בנושאים גלובליים, שמו של הרב ל"טמן, כמי שו&נוד בראשו של ארמן$1 חל0 מ10על* טל תרב [ייטםן הוא יצירת קטרים1 . . . וסטית מזג'ל תט''ם, ד"ר אוווה-חז מינית.| הישראלית 1 ̂ם.המס"עיט 7?ת0וך את החזון תיטותמי למציאות. לקני שהרס וגל זבלו להעביר לעו סג1שר, הוזמן הרב ל"טסן לתצסרף למועצה חכמי אותו ז^מתו מםקש םכל ער1צי התקשות! בשו
̂ם, פוחם חשיבה שהוקם ו1ל ידי מועחן םד0ש0 | השו

0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 11¤ח  1810)41וומ10ו9:)1ו!ו ,0ו9ןץ90
1̂^̂̂ |̂^̂̂ ^̂̂^ םז0נ1וזו00|6 087? א0ע�0^1??911 1£^ ̂||

ערבות
את התבדה הישדאלית, הנףנו! ת̂ות�1 הרב לייסםן את ה"*10 יהתקשט�ת הבינאישית.וגל רקע ת0חאת החברתית 1ה0יל1נ ממ"מים לשםוג עמדת צמת. המגה, גתיפה. יו"רה, ש*9ור הבי0תון| לבס החר הצעיר ל0תח התחשבות בז1לת, אמפתיה,0"ד םרר^ מונזחק בנה מים "חוחים וחובי העשרה, המסייעיםנ0ק1/090ד00ץנ;ל7ה,0םי9ו01#-. סט1תג''ם מלאים בס^רת הווהםת ההדחת. צוות שלול̂�והנ̂ם�^^פ^ נ?61נ01ער700ך.לזה,וח/ 7^0שר לילדהט לת*ות חלק מהתהליך, תיבדל אותם1? בסץם 99 וע1<נ1 זה לוה. 00 <0 יקראל. י'חבחגת תטיםת' הפכת כני נפלא להזחם תמוטנ"נים
̂ם בפעילות אנףטית  ^ ^ הט"ו ג"טת

̂סח1 לאחות 'יתםוטו 1101161�. התנועה טסה 1̂�,7
̂, ""ם לאינות 0,  ̂"""" חבחוי 0,, אנןלינז ̂וצרבה הישת^ אתהקו"מזבדה
0 ^^^ ומעסים  ̂^ ^,̂ חיובי ו?אעחתל0דר היום את ערך העוטתההדדת. תנ1/11^ 0
̂ישנ-ם א<ט"0 ̂י טתמגים שונים "ת הוגרמת ההדחת נמםע ו/מ ז םסיימיםבהצ&תהבטםגת! '�תםעת העהטת�, אנ באמצעות מנוון מים זרתיים, כמן טעמיי שיח, חמו� ואשון 0*0*ל1 טס.בכל רחבי הארץ כח לתסמיע את וגקחנות תעושת. 1קבנצת"ם.וק;עח�לפמג<ל18,תם
^נ̂�^ו^^נ  ̂"38^^̂ ^̂ ^̂  ̂ משחקי חיםה 0^6יות 7?פל המשפחה, הרצאות,
|̂ £1̂ 8̂ל  ̂ 9^0|̂ ^̂ ^̂ כן!רם1ם, םד0טת וחוב* בית - מצליחה "חמעת 
1̂^̂ ̂^ננ ^9?נ ^1|̂ ^̂ הערכות* לחבר בין אנשים. 
1¤^נ 3̂^  ̂̂  01^9^49^ • •^^?^^^0"תנועת חעהנות" מוציאה רא1ר ספחם העוסקים ^^^^^^^^

 הערסם
ביחסים נות1קמם 0ן אנו!וים, וםביאת את

0^̂ ^̂ |||ן  ̂̂<^._1-. ̂ ^^^  ̂ של תיםר וופל עהםת 1זר1*ת לארמנים, למרמים
110^̂ 0̂ ̂*י. * ?̂ ^̂ ^̂  ̂ ̂פתי אטת 1לבתי כלא. קהילתיים, נ
^̂נ!  ̂ £ |̂ ̂.י' ^^8̂  

 להיות
 המשפחתי

חחן הערטת מאמין ביטן1!; התא
|?̂ ^^|*̂ 9̂ ̂נ � |̂ !̂ ?̂ ^  ̂ גורם ממון וענצסתי ביישום, ולשם כך מתגברים
 ̂ 1̂נ90�^, ו 0̂^̂ ! קורסים לה1חת, לזוגיות ולכלכלת ביתברתם הארץ. 1@1מ01
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מופת

ואחחעושחחטלנדילםלא&תם". תאתיוסית,הפעלותתברתיותבמרסדזזילין ועוז.וולשםנ; /8לוי7/ש0 מ"דנט^לל מ* 4118x1/1 שלל, למבוגרים במרמי 1יצ"1 ונעמ'ת, סיוע לקהילות העדה"אהבה 0וח8חשחח1*ולאחר כמו 1?1צ0ך,כ)?ו1ר במשטרה, םיחג להוחם וטטלק, הפעלות חווייתית
הרג ז''ר מיכאל ?*י0מ1 -הסעזם להסברה'' - 19ס הצימר הישראלי למנוחת
הסברה בינלאומית, תפתתת העוינות לישראל בקרב
^ הק&"נו"ם וחוגיאת האהדה "̂" .̂ ''המנבים* ממת -קמא ל11ם- ר* מיזם חגרתי ע

̂ל בקרב ז"תתקהל השלדית. שו  ̂  ה'א הטסעת "ך ההתנזמת וה"נמר.
ש0טרת1

̂נאח-ומן!"החוטית כאחד מעמוד תה1וך טל העדםת ההד!?/. ̂ח' ̂ממובקטלםוומוו סחות למען החברה מ"ב לוזבםת 1x0 0)8611 "בנה על ידי 1x1¥/במם1דת. זו אט מפעילים מוגק� טל מוקדים "אםוהו ̂לןזןת וו̂ל החם�םת"ם ווויוח! פ
הראייר.1,1ק1הקה#ו ברח0 האדץ. היגטי-

לויותטיקריוח פ̂ו
-ה10ביםבנניוזלזים'י-עם0ר1ץנלה0חרהאחחן | | |

̂י 1/9̂  ללא **^
 בגנים

 פותו
 2018, הודים ¤לחהם

באוקסנבר
? ומנר, תקימו מוקד אתני טייס פמות טל גמם _ר�̂?
^̂ ̂  111 לי

̂וםור. שזקהךם לש1םחם ת1לםתכדפם הםעם"מם 1
̂.^ל! ^^̂  ̂ ̂ם הן 711דח • ̂ות החבהםתיות םם0זח. שאם נ1בי1 טנ* שואה, החבהםת אמיתים 0מת קבלה 0111פעין ן/ןט1ים, גמע ̂ו

\̂3>4119̂ ̂ו  ̂ ̂ם9^ יי יי�י/̂" ^̂ * 1̂ ^ ̂\י^~ ^ ^̂  1¤ 7ל^^^^^* 1ז8^ל ̂^

 7 ו~
"ו
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1
שלום :1

8̂ רוסיה, אוקראינה, ארחיב, קררה ומזינות רטת 1̂ |09||8 0|||| 0̂ באירופה, בו מתארחים הוגי זעות, מנהיגים, בעילים9̂| 9 9̂^̂ ̂^2^9 חברתיים, מדגנים, אםו1י חיםן וחהםת, מינלםם^303£0|!13 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ̂^̂^191^1̂ יםוצינלונים. הערוץ הפתזח מציע 20 פורמםיס שולםי ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ה הנושודתת ב-90 מד�מח ב"ולם.ן  ̂ההתס" ""< חט'ות 0ל" -ה"דזץהל'ן"חב ̂ף פעולתה החק/תח�קס ̂ם. ביניהם הסזלםתמגילות ם90ת םגחץ מהגונןןזובוט ̂*קר0^תוח1ר0שלר,יחח-^י00טתח^הויצ1ר עם ארמנים <ה1הם ברחב תשו ̂ל1 האתון מוניזם ההםטת, מןגמ1711בלל,אלאמ0תה'ק/ו0לקמציםי*נ1קו>לח<". תיהוחח, הקונגרס תיהנד1 השלטי, ילימודי, ומרב!1י ̂נורך נףחם והכרת גא"כוה היחסים הנת�טים שיתנו בה0יאת לאור של ם0חם, על1מם וחובחת הםבתו.שית, משהלך חיבור ופעילות שסח, ונם ששקיםההנ דיר גויםק11יי'0מן 1/וםת יהוז"ם. פו מםהל.0פ1חח^1  אך ̂יאל, ̂ח חוקם  ̂יי ̂̂  "י י 7̂ י 1̂ ̂.י ̂וםל את האטשות לת"ם^ ̂נירת מים נח&ש"ם וניחוח אישי, מתוך חפר 1ערםת הדחח.בערוץ� 1ה סתקיים שיח עחימי 0ת1ח לקיחם משא שח0קח� העם ה*הוד* הוא ז הערמת ההדדת ת
̂וי. חברחזןקו

דקב0ידהקהונתווסח� .[— :1י י!' ;. 98; 1 י||16_י יתקווה ; _ האוםי0שמווםת ̂^נ1*ל1*י מ11 ̂נ!1 £3 ̂^ 4 ו  ̂ ̂^?^300^3^נ�^0נ^1̂! 7וגט*/תי האהלים 'ג*0 ימו!". הרנזירמיםמיל"סמן 

9^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^9^̂  ̂ הבסיס לכל 0עיל1תם והדלק המניע אותם הוא הרטן
1£̂נ?] 1̂ £^̂ ̂^ננ ̂וו; הכלל 8^ ^^^0^^0^^^^^^^^נ |0±ת חברת חיובית תומכת* הרואה בתצ ̂^1£מטימה >9שית. אם מאמינים 0 עוימוש בחשיבה̂  ^̂ ^ |£0^̂ ^̂ 8^̂ 0ת1חה, ת1ך התב0ס1ת על החכמת העתיקה, יהה 1
^!308^^^^^^^^>4|̂ 1111^^^1^010^-1ם'דה שעליה נחתגרכןלמ לשלם סוב 1ת1. ומכל הלב,̂  אנחם 70ס<מם אתכם להצטרף לעש"ה, 1911̂ 
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בני ברון 5 קבלה לעם
חד נבנים 9,12תח הק1ה

וט? 7421, טיקוז: 4934829
0.11ם.<101@0זח1

66 הטובים
̂ז לום ב-זק" 1כ-3/י מבית קבז
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בטור של העמותה באתר
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ו וןו 08]| 18

9^̂ ^9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  9^^^^^^^^^^^^ 9^^  ̂ ו ? � � ? ? � ?

1̂ ^̂ ¤ ייל ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1̂ ^^^^^^^^^^§3^¤ 8̂^  ̂9^^^^^ ! ':-" י י

8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8^^̂נ^^^£9^^9   ̂1̂ יייי 9^ יייי � י�

0̂ ^̂ ^̂  |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^נ3^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8^̂ ^|_ |̂| ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ י ייי יי י: �

̂ן ^̂ ^̂ 9̂ י! =י 25 !  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂ ^̂ ^8̂  ̂8^̂ ^̂  9̂ ^̂ ^̂ ^̂ 19̂  .'-.:-̂ י:"י 0̂�יי:.ו ^̂ ^̂  ̂ *̂ £5 1, 0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 00^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .; יי: < ? -�.. -

8^^  ̂  ̂  ̂ י !??? ^^^^^^^^^^^^^^^^0 י 8^7^̂ ^̂ ^̂  ̂ 0̂ ^̂ ^̂ 1̂  -? ? ?• �- ?=?" ?

|̂ ^̂  "̂�̂ ^  ̂ ̂! י; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8̂ ^^נ 11  ̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
י י  : ?: $ : ; / .

1̂ ^̂   ̂ ̂נ ו ו ק ו* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂^מ  1̂ ^̂ ^̂ ^̂ י1 �  י-י �<יי::י 1̂י  ̂ 3- " ?*? * : 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂  |̂ ^̂ ^̂  . ?
8  ̂ ^ 12 3  ̂ ̂נ ? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^̂  |̂ ^̂  ̂

: ?;,

1̂  ̂ ̂נ ! _ *** 5 2 ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ננ ̂נ ̂י  ̂ 1̂ ^̂ ^̂  " ?
|̂ ^̂ ^̂ ̂י י<  ̂י !£   ̂ 1̂ :י י ייי ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂  ̂1̂ ̂נ̂  ^̂  ̂ ̂נ ^̂ ^̂ ^̂ 9^̂ י�ז י  " 1̂יל.->:יי ^̂ ^̂ ̂י ""י 5* 1^  0̂ ו! י ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0^̂  ^̂  0̂ ^̂  ̂ ̂נ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂  ̂ - י יי ̂י-  "י

?

10  ̂ ̂נ י ??? ? יי ע- 1! ^̂ ^̂ 1̂ ?£3ן ^̂ ^̂ ̂נ�   ̂ ̂. ̂/ ם  "  ̂ ̂נ י; ם ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5? ?̂ ̂נ̂   ̂ 0^^^^  ̂ ? - ? ?

|̂ ^̂ ̂" ̂" ע 3 5  ̂| י 4 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ יי�^/"- י ] י
8^  ̂ ̂  ינ" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0 - י"" ̂ן ̂נ̂  ^̂ ^̂  ̂ .
?? 3 3 ̂ו י: 3 1— ס ^̂ ^̂ ̂^נ ^̂ ^̂  1̂ ̂י י י9^ - י
0^  ̂ ו 5£ * כ ו ̂י*   ! 9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ י � 10^^^^9  * 5 11-1=! מןמ- יי� י  ̂ 0  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^נ ^^מ  ̂1̂ ^̂ ^̂  ̂ י י"" י :

1̂ ^̂ ^̂   ̂  ̂ 1̂ 1 |י*  ̂ ;: 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ( . י� יי � .
̂נ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1̂  ?? ^1 ^̂  "? 9¤ ^̂  ? 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ י י יי
1̂ ^̂  ̂ -̂ ...  111 ^£_ ח *?*

^̂  1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ן  ^̂ ^̂ ^̂ ̂נ  -, י;"..:י : _ 1— **" ^^^^נ� ̂  • ו̂נ 1+ £5 . מנ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^נ � ^^^^̂מ  ̂ ?" י
̂נ ^̂ ^?" נ ̂^ ם ר }?  ̂נ ? 1^ 1  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¤99^̂ ^̂ ^̂ י �^  י. "י י י

^ 3* 11י 3 !ה6^^0  ̂ "? : 
0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1̂ 9̂ 1̂�^ י9^ ^̂ ̂| : . כ1 ט 0 ב. 3 ̂� ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ י י י 1 !?? יי

̂^מ י  ̂ §  ̂ ̂^1 י פ ו"* ס ט ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 19^̂ ? �§ נ? ? ? � ? ? " :
^0^̂ ^̂ ̂<ו *?? !£ "~" 1.*. 3? "   � 8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ מ0 0̂^̂ |*0 4 { � , -� :1̂ ^̂ ^7 *1 " — •-< 0 3̂  ̂ ! 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 0^̂ 9^̂ ייי" י ש ?ל7 י ̂^10 י  ̂ $0 5 כ =�. ט ק  ̂ ̂ו ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  י

̂^מ^מ "י -פ. נ/£ - . . .
8^̂ 1̂ ; 9̂ " ס 3 ?̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ י 01 0|^נ£7 י ו

8^̂ ̂נ י- 1^ י 1̂ - ק ? ?י  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ̂ןין ̂  ייב "� : י !
0^̂ !!  ̂ : ל_1_ י "?? — — י- § 1̂ �^ י ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 10̂*נ י י3 1^ י : - י יי -

8^^  ̂̂  
ן ?  0 ^ 3 י ??* "*י  ̂^ ייי י ^̂ ̂?וו ??????? ?̂????^̂ ̂ו  ̂̂ו ̂כ  ̂ י ;̂  ! _ _
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מצורפים פרסומים והתבטאויות
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^̂  
̂ 10ם|£ו9©¥ 1^6 &ני? ץ0^ ין •- .0*$6- 8זהמרבז הישראלי לנפגעי כתות נ&ו&ר ̂ו'�̂ו '€ ? 12 יו&

חבייעות השתקת מגיעות םרד1 כלל לאחר הפרסום. במקרה של המזבח שנשדר ביום
רביעי על תננעו! י"בני ברוך - קנלה לעג!0; קיבלו המ1מ הישראלי לנפגעי כתות ואחד

המתאחים לכתבה - אהרוו אפלבאום תביעה של מליונים 33) בעיתוי המקדי של
שבוע וחצי לפני הפרסום. העילות כבימל לא שייכות לכתבה, אבל אני טוען שהעיתוי

בכלל לא מקרי. זו לא התביעה החנונה 'של האדטן הזה נוד מגקריו, וזה מבמ! לא
רי שאנשי "קבלה לעם" עטו כדי למנוע מקורת. התרגיל הי̂ו

לדוגמת, הם ח3יצו על אשה שסיפוזז שנפגעה פגיעה קשה מידיו של אחד מבכירי
רזאיגוו, טעטת שקיבלת סכום ע)טש של כסף - 100 אלף יוה - םרי לבדות ער\ח

שקרית. על מח הם טתבק9י0? אנחנו ביקשנו מהם שיעבירו כל ראית שיש להפ
בעגיין. הם לא העבירו כלוום. כל אחד שיבץ 83ה מוז שהוא מבין.

למי שלא מכיר, "יקבלה לעס" 1ו? ארגוו ש*ש כלפי! המון ג1עבות קשות, שעל רקע
הנטיה שלו לתבוע עיתונאים ושאר מבקרים, כמעגו ולא מוכרות לציבנר הרחב. זה
סיפור שצריך לעמיו אותנו כי אנשי הארגוו ה*ז פקדו אל3ים לליכוד, שיקבעו את

גורלם של מידי הגב, גלעד אודו, ישראל בייץ וחבריהם.
בזמן שבכירי הליכוד מנהלים דיון טזזת על הלגיטימיות של מפקד טהלימדגיקים

החדשים", קבוצה של "לא-ליכמ�ניקיםיי' שמבקשת לגרור את הליכוד חזרה אל המרכז;
זה, הם פשוט עקוקים בלתתחנד למקובל מיכאל ליגומן, ראש הארגון הזה, ולקהת! תם לא יעזו לפצות פה בכל מה שנוגע למפקד של הקבליסטים מפתח�תקווה. במקום

שהקבליסגוים לא יחרצו את גורלם הפוליטי.
ומה קורה בארגוו פנימה? תמוודברש מדאיגים, כמו אישה מוכה שחוטפת מטת
קשות מבעלה ומסולקת בגלל שהתקשרת למשטרה; כמו קידום דעות חשוכת! על

נשים ("אם אשת שוכבת עמ עשתז גברים, לתינוק שלה יהיו גנים גם מתשעת הגברים
שאינם אבי הילד"); כמו ערות על ניקיון להקתיר התאבדות של חבר בקטצהן כמו

שמשולם על ידי אנשי הקבוצה; במל סיפורים מתמיהים על הכדורים שמחלקן תקיפה אלימה של אדט שהעז לצלם התכנסות שהוחלט שלא תצולם; כמו מס פנימי
המקובל. ועזד ועוד.

יש סיבה לדאוג מהנוגעות המפקדים המאורגנים והדוגמה הכי טובה לכך, ה*# הסיפור
הזוז.

אז זה מה שנשדד גיישטח הפקר9 ברביעי הקרוב ב-00?ו2.
שתנו, כדי שניסיזנווו! ההשתקה לא ישתלמו.
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הט? עוד יוצאת יקבלו? לעטר שהחליטה לשתף, ולו באופו חלקי, במה שענית ("חלוםו
בלהות11).

מקווה שאנשי וןקבלה לעם" לא עסו לטעון שגם געית היא מטורפת / מסז0מנ1 /
קיבלה סכומי נסו מופרכים מגורמים אינטרסנטים כדי להמציא סיפור.

מאז שידור הבו1בה ביזם רביעי אני קיבלתי ע<וד במה פניות כאלה, חלקן ע0 סיטיים
ימטריט קשר זוז עם זה ומנסים לוגוור אחד לשני. די משמח תעניץ הזה.| ל>ז טזח1 מדאיגים מאלה והבאנו בכתבה. אני יוחג גם שחלק מיהטיןי הארגון פתאום

היום ב�18:30 שידור חוזר.
£ז1 //:£̂ג .ש11̂ס ^!0ו/6̂ (תשב� הט1בה המלאה בלינק:4186£̂' ולמישצ31̂ה
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