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המצאת בבכל הקשור מענם  כוחם כמפורט לעיל, וכתובת משרדם של הנ"ל תשמש-יידי בא-על וייוצג יםתובעה

 דין במסגרת תובענה זו.-כתבי בי

 כל ההדגשות בכתב תביעה זה אינן מופיעות במקור, זולת אם צוין מפורשות אחרת.

 הצדדים

קידום ערכי הציונות בישראל ולבניית חברה ופועלת לחיזוק היא תנועה חוץ פרלמנטרית, ההתובעת  .1

 דיאולוגיה הציונית בחברה בישראליח, ההגות והאימטרותיה העיקריות הן התחדשות הש ציונית.

 ואותן היא פועלת לקדם, בין היתר, בפעילות פוליטית.

  יועץ תקשורת העובד כשכיר בתובעת. הוא התובע  .2
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העיתון "ידיעות אחרונות" )להלן: היא חברה פרטית המאוגדת בישראל והמוציאה לאור של  1 תהנתבע .3

מדורג העיתון במקום השני סם עובר למועד הגשת תובענה זו, האחרון שפור TGIסקר ב"(. העיתון"

 . 1בשיעור החשיפה היומית בישראל והראשון בסופי השבוע

 .1היא עיתונאית ופרשנית פוליטית בכירה בנתבעת  2הנתבעת  .4

 פתח דבר

בקידום מאבקים משפטיים ומתן סיוע להם בני משפחות שכולות חלק מפעילות התובעת מוקדש ללווי  .5

 יים, על יסוד תפיסת עולם משותפת.ורוציב

על אודות חיי האסירים תיעודית צפו בקדימונים לסדרה  2017שבמרס , היו מי קבוצה זומקרב  .6

כניסיון פסול להציג את  ממה שהתפרש בעיניהם ,ונחרדוהפלסטינים הכלואים בישראל  הביטחוניים

–כמו גם לעמדת התובעת  –קפתם . על פי השבאור אנושי ומזווית אישיתאחראים לרצח יקיריהם ה

 אינם ראויים לו.  שמעמד לבסדרה זכו את חיי אזרחים ישראלים חפים מפשע, שנטלו מחבלים, 

על שסמליל המשרד שבראשו היא מחו ו בלים העבירו אל שרת התרבות מכתאותם הורים ואחים שכו .7

הם על דעתם, מטעם עצמם את זאת עשו ברשימת הגורמים שסייעו במימון הסדרה; עומדת מוצג בגאון 

 . התובעתשל לא במסגרת פעילות ו

חופש הביטוי הפוליטי והעיתונאי חייב המהלך שנקטו בני המשפחות השכולות אינו חסין מביקורת:  .8

לשיתוף הפעולה בינם לבין התובעת ביחס גם נכון הדבר, ; ולבקר אותםלאפשר לאחרים לחלוק עליהם 

 קידום תפיסותיהם המשותפות. לבצוותא חדא שהם נוקטים דים ולצע

כמי שעומדים אלא שלא בביקורת עסקינן, אלא בהחלטה מודעת של הנתבעים להציג את התובעים  .9

של ועל חשבונן מי שרקמו מזימה נכלולית לקידום מטרותיהם, על גבן כמכתב המחאה ומאחורי 

 הפוליטית. בצדה השמאלי של המפהממוקמות שעמדותיו ארגון המזוהות עם , חלליםמשפחות 

העובדה כי הדברים אינם אמת לא הפריעה לנתבעים להוציא דיבת התובעים רעה בשני הפרסומים  .10

פורסמו ההאשמות לא הביאה אותם לדרוש את תגובת התובעים טרם ; היא העומדים בלב תובענה זו

 ולא הניעה אותם להביא דברי תיקון והבהרה לאחר מעשה. החמורות כלפיהם 

אינה בוחלת אשר  –"ספין" בעגה העיתונאית  –מוצגת התובעת כאחראית לסחריר  בשני הפרסומים .11

, לרבות תוך מעשי התחזות; הפרסום האחרון מבין לטובת קידום ענייניה בפגיעה במשפחות שכולות

, משפחות השכולות היא יציר דמיונוכמי שמחאת ההשניים, נוקב במפורש בשמו של התובע ומציגו 

הפועל תוך ביצוע עבירות פליליות  אל, אשר הוצא פוליטי נלוז-תקשורתימהלך בדייה המהווה חלק מ

 ת שקר.עלילוהפצת זיוף לרבות  -ממש 

אלא שהמציאות, כפי שיפורט להלן, שונה בתכלית מכפי שהציגוה הנתבעים: מכתב המחאה שקיבלה  .12

לא האחרונה  ;מטעם בני המשפחות השכולות החתומים עליו ולא מטעם התובעתשרת התרבות נשלח 

ולא יזמה, לא  –עשתה שימוש בשמו של ארגון אחר לצורך יצירת מצג שווא או לכל מטרה אחרת 

 שיגרה ולא עמדה מאחורי אותה פנייה.

                                                           
 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001173631, (01/2017/25: "ידיעות" מגדיל מעט את הפער מ"ישראל היום" בסופי שבוע )TGI, גלובס 1



3 
 

זה הדין גם באשר להאשמות החמורות המיוחסות לתובע: הוא לא יזם ובוודאי שלא בדה מדמיונו  .13

 אלא גם זכה לתגובה פומבית של שרת התרבות. –מכתב, אשר לא רק נשלח מטעם בני משפחות שכולות 

מבלי שכלל נתבקשה תגובת התובעים; פניות חוזרות ונשנות של  אותם שני פרסומים ראו אור, .14

, בדרישה להעמיד את הנתבעים על טעויותיהם ולהביא דברי תיקון והבהרה, נענו האחרונים

ר את ממדיה לא ניתן להעריך אש –התובעים בהתעלמות מוחלטת ובפגיעה חמורה בשמם הטוב של 

 ולא מן הנמנע כי הנזקים שגרמה לא יהיו בני תיקון.  

 הפרסום הראשון

כתבה מאת רז שכניק ואיתמר אייכנר שנשאה את הכותרת:  פורסמה בעיתון, 29/03/2017ביום רביעי,  .15

גב, לבחון "(. הידיעה עסקה בדרישת שרת התרבות, הגב' מירי רהפרסום הראשון"קרב מגידו" )להלן: "

סדרה דוקומנטרית העוסקת בחייהם של האסירים הביטחוניים הפלסטינים שידורה של מחדש את 

 הרתה, כי תפעל לבטל את תמיכת המדינה בקידומה.הכלואים בבתי הסוהר בישראל ובתגובות על הצ

 של העיתון ובאתר האינטרנט שלו.  תסמודפה ההכתבה פורסמה במקביל במהדור

 ;נספח א'תוך מהדורת הדפוס רצ"ב ומסומן הפרסום הראשון מ

 

גיבשה את עמדתה השלילית בעקבות ובידיעה נטען כי השרה רגב הודתה שלא צפתה בעצמה בסדרה  .16

י הפרסום, נחזה למסמך שנחתם בידי "פורום מכתב מחאה שנשלח אליה; אותו המכתב, כך על פ

אשר בלא כל היתר הזדהתה  אלא שהלכה למעשה, נשלח הוא מטעם התובעת, –משפחות שכולות" 

 כדלקמן:"שכל תכליתו קירוב לבבות וחתירה לשלום", בשמו של ארגון אחר, 

ושנשא  'אם תרצו'רגב הוציאה את הודעתה בעקבות מכתב שנשלח מטעם תנועת "

. במכתב נטען כי הסדרה של חברת הלוויין 'פורום משפחות שכולות'חתימה של 

yes המתוארים כחיים בקופסת גפרורים ', מציגה באור חיובי את המחבלים

וכסובלים, דבר שלא יעלה על הדעת. המחבלים בבתי־הכלא נהנים מהטבות 

ומאיכות חיים יותר מכל אסיר אחר ואנו, פורום המשפחות השכולות, נחרדנו 

 .'לגלות זאת

 )...( 

לא הרגיז רק את שרת התרבות. ארגון פורום  'אם תרצו'אבל המכתב של 

לות, גוף ותיק שמלווה את המשפחות, זועם על כך שהשתמשו המשפחות השכו

, מתן פלג, כתבו נציגי הפורום: 'אם תרצו'בשמו. במכתב חריף ששלחו למנכ"ל 

מדובר בפנייה שמנוגדת לכל אשר אנו מאמינים בו. בבסיסה עומד ניסיון השתקה '

ביש וסתימת פיות, ונדהמנו לראות את שמנו מתנוסס מעליה. זה מעשה מצער ומ

 ".'שנעשה כביכול בשם ארגון ידוע, שכל תכליתו קירוב לבבות וחתירה לשלום

שנתבקשה תגובת מבלי במהדורה המודפסת ובאתר האינטרנט שלה,  1את הידיעה פרסמה הנתבעת  .17

והבהירו כי נציגים מטעם התובעת  1התובעת על הטענות המופנות נגדה. לאחר הפרסום, פנו לנתבעת 

ידי התובעת ולא נשלח -לא נכתב עלהרי שאותו מכתב לשרה רגב  –ן בכתבה בניגוד מוחלט לנטע

הסתפקו  1דרישות התובעת לפרסום דברי תיקון והבהרה נפלו על אוזניים ערלות, ובנתבעת  .מטעמה

 הא ותו לא.  – במהדורת האינטרנט בהוספת תגובת התובעת בסוף הידיעה 
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 .נספח ב'רצ"ב ומסומן הוספת תגובת התובעת, סום הראשון מתוך מהדורת האינטרנט, לאחר הפר

שבה על ו, מר רון ירון, 1מכתב לעורך הראשי בנתבעת כוח התובעת -עוד באותו היום שיגרה באת .18

כי אין בהוספת תגובת רי תיקון והבהרה במהדורה המודפסת, תוך שהדגישה הדרישה לפרסם דב

מה הטוב. עובר להגשת התובענה, נותרה בשהתובעת בסוף הידיעה האינטרנטית כדי לרפא את הפגיעה 

הדברים  שלפנייה זו בלא כל מענה ומבלי שפורסמו בעיתון המודפס תגובת התובעת ו/או תיקון והבהרה 

 שפורסמו אודותיה. 

 . נספח ג'רצ"ב ומסומנת  29/03/2017מיום  1כוח התובעת לנתבעת -פניית באת

 הפרסום השני

, 2, פורסמה ידיעה פרי עטה של הנתבעת 31/03/2017ביום  , שראה אור1במוסף השבת של הנתבעת  .19

 2התייחסה הנתבעת  ,תחת כותרת הביניים "שכול וכישלון"שנשאה את הכותרת: "בעיטת מספריים". 

 להצהרות שרת התרבות בעניין הסדרה "מגידו" וטענה כהאי לישנא:  

שכולות, כי רסמה רגב, בתגובה לפנייה של פורום המשפחות הילפני כמה ימים פ"

תפעל בכלים המשפטיים העומדים לרשותה כדי להסיר את תמיכת המשרד 

והמדינה. היא גם דאגה לציין, שלא בזמנה ניתן האישור לסדרה וציטטה 

כולות. על לבנת, קודמתה בתפקיד טים כואבים ממכתבם של המשפחות השמשפ

יברה בחוסר ומי שהייתה עד לאחרונה חברת סיעה ואחת ממנהיגי הליכוד, היא ד

כבוד אופייני. במהרה הסתבר, שלא רק שהיא לא צפתה באף פרק מהסדרה, היא 

גם לא קיבלה כל מכתב, וכך גם לא השרים ארדן או בנט. פורום המשפחות 

השכולות פירסם מכתב זועם שבו הוא מסתייג מהשימוש בו, ובשכול, לניסיון 

א קירוב לבבות. בדיקה השתקה וסתימת פיות, בעוד שכל תכליתו של הפורום הי

של דובר הארגון הלאומני  המכתב המדומה הוא המצאהשערך הפורום העלתה כי 

. פורום המשפחות השכולות דורש הכחשה, התנצלות אודי טנא'אם תרצו', 

, אבל לא רגב לא ראתה, לא קראה, לא קיבלה מכתב, לא בדקהוהבהרה. בקיצור, 

 ". היססה להשתמש במשפחות השכולות לסתימת פיות, הפחדה ופרסום עצמי

פרסום השני ראה אור במהדורת הדפוס, מבלי שהובאה תגובת התובעים על הנטען בו הכמו קודמו, גם  .20

 בעניינם וממילא מבלי שזו כלל נתבקשה.

 . נספח ד'רצ"ב ומסומן  הפרסום השני

ר יהבהששיגר אליהם, . במכתב כוחה-באמצעות בא שני הנתבעיםל התובעתפנתה  04/04/2017ביום  .21

קל  –אותו מכתב נשלח גם נשלח לשרה רגב; הוא אינו "מדומה"  -כי בניגוד מוחלט לנטען במפורש 

שנקבו בני משפחות שכולות, של התובע; על המכתב חתומים עשרות פרי דמיונו , "המצאה"וחומר שלא 

; , בשמם ולא בשם אף גורם אחר זולתםורת רוחם משידור הסדרהאת מביטאו ובשמותיהם המלאים 

חותמי המכתב משתייכים לפורום המאגד בני משפחות שכולות, ונציגה מטעמם היא שיזמה את הפנייה 

 .לשרה רגב והיא שהעבירה אליה את המכתב

י תיקון , גם פניית התובעים בעניין זה נותרה בלא מענה ומבלי שדרישתם לפרסום דברמתהכמו קוד .22

 והבהרה נענתה. 
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 . 'הנספח רצ"ב ומסומנת  04/04/2017מיום  לנתבעותכוח התובעת -פניית בא

לא נם יהא נאמן לאמת ולמציאות נכוחה, כך שתוכ ,הפצרות התובעים בנתבעים לתקן את הפרסומים .23

 תבקשו.במסגרתם או שכלל נות התובעים הובאו נשאו פרי; ממילא, אלה ראו אור מבלי שתגוב

 –שים ומחדלים אלה אינם עולים בקנה אחד עם סטנדרט ההתנהלות המצופה מכלי תקשורת סביר מע .24

עיתונאית בכירה ששמה בהיומית בישראל והחשיפה עיתון המדורג שני במדד באשר עסקינן בקל וחומר 

 הולך לפניה. 

סיסיות ב פי אמת מידה עיתונאית סבירה ולנקוט פעולות-סירובם העיקש של הנתבעים לפעול על .25

זולת פנייה לבית משפט כל ברירה לא הותיר  , מתבקשות כדי לצמצם את ממדי הנזק שגרמו לתובעיםו

 נכבד זה.

 הטיעון המשפטי

"חופש ביטוי" ו"עיתונות חופשית" אינן מילות קסם המקנות לאומרן היתר לפרסם ולהכפיש, לבזות  .1

ת במחלוקת. הן אינן מקנות לעיתונאים ולהשתלח, על יסוד טענות עובדה שאינן נכונות ואינן שנויו

ולכלי תקשורת חסינות שניתן לנצלה, כדי להוריד אל הדפוס ידיעות המטיחות האשמות חמורות 

במושא הפרסום, מבלי לדרוש את תגובתו ובוודאי שאין בהן כדי ליתן פטור מפרסום דברי תיקון 

 והבהרה לאחר מעשה.

קול העם נ' שר  75/53 ץבג"" )ר' פשה של הדמוקרטיהציפור נעל מעמדו הרם של חופש הביטוי, " .2

במיוחד ביחס לפרסומים שעניינם סוגיות פוליטיות שנויות  –(, נכתב רבות 871, פ"ד ז הפנים

במחלוקת; מכאן נובע הכלל הידוע מימים ימימה שהשתרש במשפטנו, אשר מבכר את חופש העיתונות 

 וליטי. על פני הזכות לשמם הטוב של השחקנים במגרש הפ

אכן, על העוסקים בעשייה הציבורית, בפרט כשזו קשורה בסוגיות אידיאולוגיות ופוליטיות שעליהן  .3

על פועלם ואף על  –לעיתים כואבת  –דעת כי חשופים הם לביקורת נוקבת ניטשת מחלוקת חריפה, ל

 הנעשה בחייהם האישיים והפרטיים. 

נות חופשית אינם עומדים לבדם ואינם פורשים את אלא שההגנה על חופש הביטוי והצורך להבטיח עיתו .4

חסותם על טענות עובדה שאינן נכונות, אשר לא נעשה דבר כדי לאמתן בטרם פורסמו וקל וחומר, במצב 

 דברים שבו לא תוקנו לאחר מעשה, חרף הפצרות התובעים.  

נגזרות של  –אי הוגן ההתנגשות בין חופש הביטוי והעיתונות לבין זכות הפרט לשם טוב ולסיקור עיתונ .5

מעוררת מטבעה מתח רב, אשר מעסיק את הערכאות השונות  –חוקתית לכבוד האדם -זכות היסוד העל

מני קום המדינה ועד ימינו אנו. ככל זכות אחרת, גם אלה שבנידון דידן אינן מוחלטות, וקביעת בית 

" יע אינה הזכות להשפילחופש הביטוי אינו חופש הביזוי, והזכות להשמהמשפט העליון שלפיה, "

מורדוב נ' ידיעות  9462/04ע"א השתרשה לכדי מושכלת יסוד במשפט הישראלי )כב' השופט א' ריבלין ב

 (.13( 4, פ''ד ס)אחרונות בע"מ

ואינו זכאי לבזות, קרדום לחפור בו מפרסם, בפרט כלי תקשורת, אינו רשאי לנהוג בחופש הביטוי כ .6

הערכים הנשגבים שמהן נובעות ההגנות הקבועות בדין מפני תביעה זולתו, בחסות ולפגוע בלהשפיל 

 "(.החוק)להלן: " 1965-מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה
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עמד ביסוד ההלכה המותר לבין האסור בפרסום עיתונאי, הצורך בהסדרת כללים מנחים להבחנה שבין  .7

 – 18/09/2014ורסם במאגרים, )פ פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך 2121/12דנ"א הפסוקה שנקבעה ב

 "(, שם אימץ בית המשפט העליון את הגנת "העיתונות האחראית".פלוני הלכתלהלן: "

מספר היבטים כלליים אשר נדרשים ממפרסם החפץ להינות מהגנת העיתונות הלכה זו קובעת " .8

 ",קבוע רשימה סגורה ונוקשה של כלליםלהיא אינה מתיימרת " ובאותה נשימה,האחראית" 

מחבות בגין פרסום עיתונאי פוגעני. אבן הבוחן שניצבת במרכזה של שבהתקיימם יופטר המפרסם 

 לחוק. 15חובת תום הלב שבסעיף הלכה זו היא 

גבולות גזרה ברורים  פלוניזולת הקביעה הערכית והעקרונית בדבר חובת תום הלב, קובעת הלכת  .9

 , כדלקמן:לשלילתהנדיקציות לתחולת הגנת "העיתונות האחראית" ומונה שורה של אי

לחוק  17-16נלמדים במידה רבה מתוך סעיפים  'עיתונאות אחראית'הקריטריונים ל"

ומתוך הנורמה הכללית שנקבעה בפסיקה ביחס למהות תום הלב הנדרש במסגרת סעיף 

ולהסתמך  חובותיו של המפרסם לאמת את העובדות טרם הפרסום( לחוק. למשל, 2)15

ם ורציניים, הן חלק מן האמצעים הסבירים שמצופה ממפרסם לנקוט על מקורות מהימני

טרם הפרסום כדי לוודא את אמיתותו. אם לא יעשה כן, עשויה לקום חזקה כי עשה את 

( לחוק, הנוגעים 2)ב()16-( ו1)ב()16הפרסום שלא בתום לב, כאמור בהוראות סעיפים 

יווכח אם הוא אמת. כך גם לאמונת המפרסם באמיתות הפרסום ולאמצעים שנקט כדי לה

לחובתו לקבל את התייחסותו של הנפגע הפוטנציאלי מן הפרסום, הדרושה לא רק באשר 

משיקולי הגינות אלא גם לשם ביסוס המידע. לטעמי, אחת האינדיקציות החשובות 

למילוי אמת המידה של עיתונאות אחראית היא פנייה מוקדמת של המפרסם למושא 

. היבט נוסף של הצורך לנהוג סבירה והוגנת להגיב לפרסום הפרסום ומתן הזדמנות

לא תעמוד הגנת לחוק, שלפיה  17בהגינות כלפי מושא הפרסום משתקף בהוראת סעיף 

ידי הנפגע, -תיקון או הכחשה שנדרשו על תום הלב לגורמים מסוימים, אם לא פרסמו

 ".בהיקף ובאופן הראוי

דלעיל, אשר  פלוניקת מהסטנדרט הברור שנקבע בהלכת עניינה של תובענה זו בסטייה בוטה ומובה .10

"העיתון של המדינה", כפי  -חמורה שבעתיים לנוכח זהות האחראים לה: כלי תקשורת מרכזי בישראל 

 ועיתונאית בכירה, ותיקה ומוערכת, הנחשבת לאחד מסמליו.  –שמתיימר לזקוף לעצמו  

 לשון הרע

לחוק וכי אלה השפילו אותם בעיני  1ון הרע" כהגדרת סעיף התובעים יטענו, כי שני הפרסומים הם "לש .11

יוסיפו התובעים ויטענו, כי שני הפרסומים ביזו אותם בשל הבריות ועשו אותם מטרה לשנאה ולבוז; 

 חסו להם על לא עוול בכפם.מעשים, התנהגות ותכונות שיו

 שלח ידו. התובע יטען, כי הפרסום השני הוא דבר העלול לפגוע במשרתו, בעסקו ובמ .12

)א( לחוק, 17התובעים יטענו, כי נסיבות המקרה דנן שוללות מהנתבעים את הגנת תום הלב שבסעיף  .13

 שהוראותיו קובעות כהאי לישנא:

פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו, "

למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם 
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אחד הנפגעים, דרש ממנו לפרסם תיקון או הכחשה מצד הנפגע הנפגע, או 

ולא פרסם את התיקון או ההכחשה בכותרת מתאימה במקום, במידה, 

בהבלטה ובדרך שבה פורסמה אותה לשון הרע, ותוך זמן סביר מקבלת 

הדרישה ובלבד שהדרישה היתה חתומה בידי הנפגע, שהתיקון או 

או תוכן בלתי חוקי אחר וארכם ההכחשה לא היה בהם משום לשון הרע 

 ."לא חרג מתחום הסביר בנסיבות

ההימנעות מקבלת ו/או מבקשת תגובותיהם על הכתבות טרם נדפסו, לצד היעדר התובעים יטענו, כי  .14

נעשו בכוונה דברי תיקון והבהרה לאחר מכן, הוכיחו הנתבעים כי הפרסומים המענה לדרישות לפרסם 

 .לפגוע בהם

 )א( לחוק.11י הנתבעים חבים כלפיהם יחד ולחוד, מכוח הוראות סעיף התובעים יטענו, כ .15

 הסעדים המבוקשים

כל מכל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם, יחד ולחוד, בפיצוי  .16

צמודים ונושאי ריבית כחוק, מיום הגשת התביעה ועד למועד  - ₪ 100,000בסך  אחד מהתובעים

 המלא בפועל; התשלום 

כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות התובעים ובשכר טרחת  .17

צמודים ונושאי ריבית כחוק, בצירוף מע"מ, מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום  –עורכי דינם 

 המלא בפועל. 

( לחוק ולהוציא מלפניו 2א())9בית המשפט הנכבד מתבקש לפעול מכוח הסמכות המסורה לו בסעיף  .18

ים, המופנים לנתבעים ומורים להם לפרסם דברי תיקון והבהרה, על חשבונם, במיקום מרכזי צוו

 בעמודי החדשות של העיתון ובמודעה בגודל בולט.

 

 

 

 

     

     גיא צברי, עו"ד              

 

 כוח התובעים-כוח התובעים                                                                                       בא-בא           

 

 
 
 

 תל אביב יפו
 
 14/05/2017אייר התשע"ז, ח "י

_____________________ 
 

 
 

___________________ 
 עו"ד

 
 אבוהב, עידן            



 
נספח 

 א'



9§1 ו
רז שכניק ואיתמר א"כנר החיים כפי שהם ללא מניפולציות וללא ניסיון להיטיב עם הק^ו/י ועדה שאדירה מחרש את כללי התקצוכ כרי למגוע
 אף צר. אני ושוכנע שצופי ייקי יראו את הנכאות �מורכבת בעת�ר ��ענות מקרים כאלה1�. ורגב הוסיפה: —— נאמנה
^ שרת התרבות טייי רגב סימנה יעד הדש: הגדרת הניבטת דרך הםררה, ויש כ� אמונה קטנה שאול�דררחםררח לדרכי ש�ש להכחיז כץ חופש המימון לחופש הביטוי, לא
^ התיעודית "מגידו'' שדופקת בחיי דומחבלים בביר.- נקטין טיפה את האיבה ובקנאה לפחות לדורות הבאים". צפיתי בפרק הסירה שהוקרן. עם זאת, הנחיתי לבחון את הס�
שלא בתקופת*, עריץ ככל הכלא מגייר. "אטוי למרינת ישר8ל לתמוך בפעילות פו� רגב הוציאי; את הודעתה בעקבות מכתב שנשלה מטעם ירה והגם שהיא אושרהותוקצבה,
נענית כזו, כמי ד&דרת קמ:ידיק11, הסבירי? יגב ותורתו�: תנועת חאם תרצו" ושנשא חתימה של "פורום משפהוו; שיש כה תכנים פרגענ��ם, אפעל ככלים המשפטים העומרים

̂יב לרשותי כדי להסיר את ת:?יכת המשרר והמדינה". באותה נשימה: "לא צפיתי בפרק שהוקרן". שכוללת11'. במכתב :טעז כי הסדרה של חכרת הלוויין ן
אמש שלה יוצר חםדרה, הבמאי איציק לרנר, תגובה לשרה מציגה באור חיובי את המחבלים, "המתוארים כחיים בקרפ� אכל חנ?כתכ של "אם תרצר לא הרגיי רק את שרת הו;�
רגב. לרנר הזכיר לרגב שהם בכירים ערר מהתקופה שהיא נ גפרורים רכםרבל�ם, דבר שלא יעלח על הרעת, המהכלים רבות, ארגון פויופ המשפחות השכולות, ;וף ותיק שמלווה
שירתה בדובר צח "ל רא� שרה לו לעשות סרט על ח רות חשרמר, בבתי �ח כלא נהנים מהטבות רמאיכות ת��ם יותר מכל אמיר את המשפחות, זועם על כר שהשתמשו בשמו. כמכתב חריף
והוסיף: ^אנ; כישראלי שורשי ששירי, יצבא רששני הבנים אהר ואנו, פורופ המשפחות השכולות, בחרינו לגלות ואת". ששלחו למנכ"ל "אם תרצו", מת: םלנ, כתבו נציגי הפורום:
מאמיניםכ̂בכסיק� אשראנר שמנרגרתלכל אף ''מררכרכפנ"ה וה*א מחרשאתש*רורהסדרה, רגכלבהוז מבקשת שלו שירתו ביהירות קרביות וי^או מהמלחמות האחרונות כעת
רנרהםנולראית את שמגר בשלום, כמשך המש שנים לא עצמת� עיו,ונםאני השתתפת� דרשה מהקרן ההדשח לקולנוע להעב�ר לח מידע עלחל�ך עומד ביס�וןהשתקה וסתימת פ�רת,
מצערומביששנעשהכביכולבשם מעשה מעליה-זה פועלת מתנוסס אני כנ~סתילתפק�ד כקרנות חבלימה כמלהמת יום הכ�פור�ם ונפצעת�. מנקו� אישרר:?תןהם�מרול0ררח."נ7>זז

דת ראות זאת אנ� �כול להבץ ולהרגיש את כאבן למנוע תמיכה ציבורית מכספי המרינה כפעילות שמזלזלת, ארגון ירוע, שכל תכליתו קירוב לבכות וחתירה לשלום7'.
של המשפחות השכולות, את תהושת הכעס _ קוגעת והותרת תהת ערכי וא�לר השרה לשעבר לימור לבנת זעמה על רכריה של רגב
-יען�אל וכמליהי/ וצ"צ� :*_יר�י_יר; "זק י:�י� גניור לכתוב כא�ל� א" ק*כ�7י ̂-�ז^ ,""?:? ?�".  י

 לכי
וק�עם ?]י^ ירן. אנ* י�כ*� ע.��ו7��הכ7

3 רלאלסררהעלפרקיח.אנ� 9 "� היא חסכירח אתמול. החלטה לממן את הסדרה ימג�דוי או כל סררהיקרט אחר. אך בעררץ תכח
ו ו :7< י שי�ו ;;#1 כנראה אמת (אורוול*,,. בהיפור". לפ"^צפית ¤ >* "כמקרה ��נ�ון י-�וכ� ^עי מצ�עלכ��:�7;�כתרבאה

̂�ם בצע� אנהנו ?_�?1ח�, \ 3 בהגוב�;; " > ̂י; י::�:::ר: כיחכרת #< ̂. ¤ 0 :�חל ̂ � : ת;י בסדרה, מן הראוי :י;�
יש בסירה לא מעט ערכים וסמלים, ?": � 0 של קודמתי, השרה המשפחות רל�כנו עימן. ערוץ 11 ם' דוקר נקכיא אל המםר
שגם לי היו חשובים ועליהם �ם�' לשעבר לימור לבנת, ומעלה על סרר היום הציבור� כישראל תכנים רבים ומג�
̂- והתקציב ניתן רונ�ם ומציג את המציאות המורכבת כהווייתה. כפ� שציינה  ̂ 9 שמתי דגש כי ישראל היא ±*-0 "̂ 
 על �רי הקרן השרה במכתבה, היא טרם צפתה 2^ ו ." ימגי�"י - סדרה

4  ̂ מ"נק רנ"ק�י"ת שחרת� ?-££
על דגלה את הופש הכ�טוי, \£ £/ החדשה ערד המצינח מעקב חיעררי אחר המחרהש בכלא, על הסרחרים

, לגיו ר ייראו -\,7; �££ £ בשנר,4ו0ל. שכווקאכ�רים^בו1 הקדרה י
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קרב מגידו
שרת התרבות דורשת לבחון מחדש את שידור הסדרה "מגידו" העוסקת בחיי

המחבלים בכלא, למרות שהודתה שלא צפתה בה • יוצר הסדרה, איציק לרנר,
השיב לה: "מן הראוי שתראי ואז תגיבי. הסדרה מראה את החיים כפי שהם

ללא ניסיון להיטיב עם אף צד"

רז שכניק ואיתמר אייכנר

שרת התרבות מירי רגב סימנה יעד חדש: הסדרה התיעודית "מגידו" שעוסקת בחיי המחבלים
בבית־הכלא מגידו. "אסור למדינת ישראל לתמוך בפעילות פוגענית כזו, כמו הסדרה 'מגידו'", הסבירה

רגב והודתהבאותה נשימה: "לא צפיתי בפרק שהוקרן".
 

 
אמש שלח יוצר הסדרה, הבמאי איציק לרנר, תגובה לשרה רגב. לרנר הזכיר לרגב שהם מכירים עוד מהתקופה שהיא שירתה

בדובר צה"ל ואישרה לו לעשות סרט על חוות השומר, והוסיף: "אני, כישראלי שורשי ששירת בצבא וששני הבנים שלו
שירתו ביחידות קרביות ויצאו מהמלחמות האחרונות בשלום, במשך חמש שנים לא עצמתי עין, וגם אני השתתפתי בקרבות

הבלימה במלחמת יום הכיפורים ונפצעתי. מנקודת ראות זאת אני יכול להבין ולהרגיש את כאבן של המשפחות השכולות, את
תחושת הכעס והזעם שיש להן. אני מבין שהתייחסת לכתבה בערוץ 2 ולא לסדרה על פרקיה. אני מצר על כך שתגובתך באה

לפני שצפית בסדרה. מן הראוי שתראי ואז תגיבי, יש בסדרה לא מעט ערכים וסמלים, שגם לי היו חשובים ועליהם שמתי דגש
כי ישראל היא מדינה דמוקרטית שחרתה על דגלה את חופש הביטוי. הסדרה 'מגידו' מראה את החיים כפי שהם ללא

מניפולציות וללא ניסיון להיטיב עם אף צד. אני משוכנע שצופי 'יס' יראו את המציאות המורכבת הניבטת דרך הסדרה, ויש בי
אמונה קטנה שאולי דרך הסדרה נקטין טיפה את האיבה והשנאה לפחות לדורות הבאים".

  
רגב הוציאה את הודעתה בעקבות מכתב שנשלח מטעם תנועת

"אם תרצו" ושנשא חתימה של "פורום משפחות שכולות".
במכתב נטען כי הסדרה של חברת הלוויין yes מציגה באור

חיובי את המחבלים, "המתוארים כחיים בקופסת גפרורים
וכסובלים, דבר שלא יעלה על הדעת. המחבלים בבתי־הכלא

באדיבות yes דוקו

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ynet.co.il%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-4942004%2C00.html
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נהנים מהטבות ומאיכות חיים יותר מכל אסיר אחר ואנו, פורום
המשפחות השכולות, נחרדנו לגלות זאת".

 
כעת מבקשת רגב לבחון מחדש את שידור הסדרה, והיא אף

דרשה מהקרן החדשה לקולנוע להעביר לה מידע על הליך אישור
מתן המימון לסדרה. "מאז כניסתי לתפקיד אני פועלת למנוע

תמיכה ציבורית מכספי המדינה בפעילות שמזלזלת, פוגעת
וחותרת תחת ערכי מדינת ישראל וסמליה", היא הסבירה אתמול.

"במקרה הנדון מדובר בהחלטה במשמרת של קודמתי, השרה
לשעבר לימור לבנת, והתקציב ניתן על ידי הקרן החדשה עוד

בשנת 2014. הקמתי ועדה שמגדירה מחדש את כללי התקצוב
כדי למנוע בעתיד הישנות מקרים כאלה". ורגב הוסיפה: "אני

נאמנה לדרכי שיש להבחין בין חופש המימון לחופש הביטוי. לא
צפיתי בפרק הסדרה שהוקרן. עם זאת, הנחיתי לבחון את הסדרה
והגם שהיא אושרה ותוקצבה, שלא בתקופתי, עדיין ככל שיש בה

תכנים פוגעניים, אפעל בכלים המשפטים העומדים לרשותי כדי
להסיר את תמיכת המשרד והמדינה".

  
 

אבל המכתב של "אם תרצו" לא הרגיז רק את שרת התרבות.
ארגון פורום המשפחות השכולות, גוף ותיק שמלווה את

המשפחות, זועם על כך שהשתמשו בשמו. במכתב חריף ששלחו
למנכ"ל "אם תרצו", מתן פלג, כתבו נציגי הפורום: "מדובר

בפנייה שמנוגדת לכל אשר אנו מאמינים בו. בבסיסה עומד ניסיון
השתקה וסתימת פיות, ונדהמנו לראות את שמנו מתנוסס מעליה.

זה מעשה מצער ומביש שנעשה כביכול בשם ארגון ידוע, שכל
תכליתו קירוב לבבות וחתירה לשלום".

 
ואילו השרה לשעבר לימור לבנת זעמה על דבריה של רגב
וצייצה בטוויטר: "זה שקר גמור לכתוב כאילו אני קיבלתי

החלטה לממן את הסדרה 'מגידו' או כל סדרה וסרט אחר. אך
בעידן הזה שקר הוא כנראה אמת (אורוול)... בהיפוך".

 
מחברת yes נמסר בתגובה: "אנחנו משתתפים בצער המשפחות

וליבנו עימן. ערוץ yes דוקו מביא אל המסך ומעלה על סדר
היום הציבורי בישראל תכנים רבים ומגוונים ומציג את המציאות

המורכבת כהווייתה. כפי שציינה השרה במכתבה, היא טרם
צפתה בסדרה 'מגידו' – סדרה המציגה מעקב תיעודי אחר המתרחש בכלא, על הסוהרים שבו והאסירים שבו".

 
תנועת "אם תרצו" אשר עומדת כבר שנים רבות לצד פורומים שונים של משפחות שכולות מסרה בתגובה כי: "תנועת "אם
תרצו" כתנועה הציונית הגדולה בישראל גאה לעמוד זה שנים רבות לצידו של כל פורום משפחות שכולות הבוחרות בחיים

תוך נכונות לתעל את כאבן האישי למאבק עבור עתיד מדינת ישראל ומיגור הטרור.
 

תנועת "אם תרצו" שמה לה כמטרה לתמוך במשפחות שכולות שמבקשות לחשוף עוולות ופגיעה ברגשותיהן וזכויותיהן. אנו
גאים בכך שחלק עיקרי מפעילות התנועה בשנה האחרונה היה סביב חשיפת ארגונים רדקליים המגנים על מחבלים

ומשפחותיהם ובכך פוגעים באופן ישיר במשפחות השכולות. אנו נמשיך בכך ביתר שאת. תנועת "אם תרצו" תמשיך להיות
ראש החץ במאבק על עתידה של מדינת ישראל. תנועת "אם תרצו" לא קיבלה כל פנייה או מכתב מגורם כזה או אחר

ומשיתקבל מכתב הוא יענה על פי הצורך. למען הסר ספק, תנועת "אם תרצו: לא שלחה מכתב בעניין הסדרה מגידו לשרה
מירי רגב, כל ניסיון להציג זאת אחרת הוא שקר. אנו נמשיך להיות ראש החץ במאבק על עתידה של מדינת ישראל."

השרה רגב

איציק לרנר | צילום: אבי רוקח
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מספריים בעיסת
 התאגיד משבר בסוף הישגים כמה לרשום יכול נתניהו הפוליסית, המערכת את שהסריף אחרי

 בשרית למסעדה המקבילה הוא שנותר ומה הפועם, הלב נעקר חשש כה ממנו השידור מגוף ס
 היה שזה ברור הביתה, בקרוב ילכו תקשורת אנשי מאות אם גם אבל ס קינוחים רק שמגישה
 רגב, השרה ובינתיים ס הבחירות להקדמת אחרת סיבה עכשיו יחפש נתניהו בלבד: תירוץ

נכון הימור שדה בטוח לא ס מבלפור הזוג של נצחי שלטון על בונה המשנית, הצנזורית

1
ההתנתקות מחיר

 רואה ון7כח

את כהישג
 שבראש העובדה

 את שיבחר הגוף
 החדשות מנהלי

 ג.7שוכ יעמוד
 שיחגוג, לפני

 לחכות כדאי

 יתונה י7נ ולראות

האיתור לוועדת

 נראה מרוצה. והספורט התרבות שרת
 שלל בין דעות הילוקי מדי יותר אין כי

 שהתפרסמו המבוהלים והטורים הכתבות

 מירי את המאשימים האחרונים, ביומיים
 לעצמה ביקשה מה וכי במקרתיזם. רגב

מת נזקה כי מסתבר הנה, מזה? יותר רגב
 הצהרות דיבורים, ממסגרת לחרוג חיל

 תוצאות לשאת ומתחיל ופרובוקציות,
 רסן חסרות השתלחויות רק לא ממש. של

 ובאינטלקטואלים. באקדמיה באליטות,

 והתחש־ אזהרות מאיומים, יותר כבר זה
 בממונים מתעורר ממש של חשש בנויות.

מתחי והם השונים, לגווניה התרבות, על
עצמם. את לצנזר לים

 שנה מתיאטראות, תקציב שלילת
 בתי ולפסיקת לחוק בניגוד שנה, אחר

 האחראים את בוודאי מטרידה המשפט,
הנו את לבחור בבואם הרפרטואר, על

מכ קולנוע קרנות הבאה. לשנה שאים
ביציר להימנע ממה היוצרים את וונות

 להיקרא חוששים ומבקרים לקטורים תם.
 והדיון, בדיחה, לא כבר זו בירור. לשיחת

 ממקרתיזם, מסריח כבר או מריח זה אם
תיעוב. של רק לא פחד, של גוון גם נושא

 שנים רגב את מכירים שאנחנו מאחר
 נובע לא הזה שהטורנדו לנו ברור רבות,

 בכלל רגב הרי אידיאולוגיים. ממניעים
 יחצניתם שהייתה מי ימנית. הייתה לא
 את בהתלהבות ודיבררה רמטכ״לים, של

שחרו עם הצטרפה קטיף, מגוש הנסיגה
 שהתלבטה לפני לא לליכוד, מצה״ל רה

העבודה. למפלגת ללכת אם קשות
נת שהיא היה בליכוד שלה הקושי

בהתנת תפקידה את שעשתה כמי פסה
 היא מקרה, ובכל יתרה. בהתלהבות קות

 ימנית, תקן על לליכוד באה לא בוודאי
 של בפריימריז החברתי. הטיקט על אלא

 אישה של המשבצת על נאבקה היא 2008

 היא ברק. קרן את בקושי וניצחה חדשה
האח המקום ,27ה־ למקום לבסוף נכנסה

ששכח, ולמי בכנסת. הליכוד בסיעת רון

 בגלל גם אותה. סבל לא ממש נתניהו
 וירקות פירות מע״מ על שניהלה המאבק

סער. לגדעון קרבתה בגלל וגם
 כמה היו הפוליטיקה את עזב כשסער

 בהם לנתניהו, רגב בין שתיווכו אנשים
 יותר בלפור. יקירת היא והיום חפץ, ניר

 שבש־ כך, כדי עד מהאפיפיור. קתולית
 לוותר מוכנים יהיו שהם אמר ביטן דוד
 רגב ־ ייסגר התאגיד אם הפיקוח חוק על

 פיקוח חוק גם וגם: גם רוצה שהיא אמרה
התאגיד. סגירת וגם

 לה. הצליח נתניהו שרה על ההימור
לה מבחינתה: גבוה לא כנראה התשלום

 להגן בושה, של טיפה בלי לגברת תחנף
 ולבצע נושא, כל ועל הזדמנות בכל עליה

 נגע- היו בשכר יחצנים שאפילו מטלות
 הגברת כי נכון, הימור היה זה לעשות. לים

 את מפקירה לא לבעלה, בניגוד נתניהו,
 איתה. שהם חושבת היא עוד כל אנשיה

 אבל באנשים, משתמשת כמוהו, היא, גם
 נתניהו הזוג מבני באחד לבחור כבר אם

הגברת. עדיפה - כחבר
 שהיא לומר צריך רגב של לזכותה

 שכבות בקרב אהדה ליצור הצליחה

 באופן אותה שאוהב בציבור, מסוימות
לק לא מקפידה שהיא נראה אותנטי.

 לראות לא מכירה, לא שהיא סופרים רוא
 לצפות לא מתנגדת, היא שלהם סרטים

 ללכת ולא פוסלת, היא שאותן בסדרות
 נראית היא עוצרת. היא שאותו לתיאטרון

בפ נשכח, בלתי רגע באותו כמו תמיד
 טר־ הבמאי התארח שבו הפסטיבל תיחת
 סרט של שם לזכור כשהתקשתה נטינו,

 מכירה שהיא לטעון ניסתה אך שלו אחד

 הנגיעות את במיוחד ו״אוהבת יצירתו את

 בין המורכבת המערכת ואת הנכונות,
הבי את מטביעה בעודה לנשים", גברים

רגע". רגע, רגע, "רגע, נשכח: הבלתי טוי

וכישלוו ל1שכ
והתנהלו־ לאופייה מצוינת דוגמה

מהאפיזודה ללמוד אפשר רגב, של תה

העוס "מגידו", הסדרה של הטרייה
 הביטחוניים האסירים של בחייהם קת

 בהסכמה אגב, והופקה, מגידו, בכלא
 לפני השב״ס. של מלא פעולה ובשיתוף

לפ בתגובה רגב, פירסמה ימים כמה
 השכולות, המשפחות פורום של נייה

 העומדים המשפטיים בכלים תפעל כי
המש תמיכת את להסיר כדי לרשותה

 שלא לציין, דאגה גם היא והמדינה. רד
 וציטטה לסדרה האישור ניתן בזמנה

המשפ של ממכתבם כואבים משפטים
בת קודמתה לבנת, על השכולות. חות

 חברת לאחרונה עד שהייתה ומי פקיד
דיב היא הליכוד, ממנהיגי ואחת סיעה

אופייני. כבוד בחוסר רה
 לא שהיא רק שלא הסתבר, במהרה

 לא גם היא מהסדרה, פרק באף צפתה
 השרים לא גם וכך מכתב, כל קיבלה

הש המשפחות פורום בנט. או ארדן
 הוא שבו זועם מכתב פירסם כולות

לני ובשכול, בו, מהשימוש מסתייג
 שכל בעוד פיות, וסתימת השתקה סיון

 לבבות. קירוב היא הפורום של תכליתו
המכ כי העלתה הפורום שערך בדיקה

האר דובר של המצאה הוא המדומה תב
פו טנא. אודי תרצו", "אם הלאומני גון

 הכחשה, דורש השכולות המשפחות רום
והבהרה. התנצלות

קראה, לא ראתה, לא רגב בקיצור,
 לא אבל בדקה, לא מכתב, קיבלה לא

 השכולות במשפחות להשתמש היססה
עצמי. ופרסום הפחדה פיות, לסתימת
 הפעם הגדישה תומכיה לגדולי אפילו

 כחלילי שרון כך כדי עד הסאה, את רגב
 מהלכיה, ברוב פומבית בה תמך אשר -

 להתמנות הסכים ואפילו בכנותה, האמין
במשר תיאטרון מדור לחבר באישורה

 קולפה", מעין"מיה עכשיו מפרסם - דה
 נוזף תמיכתו, חטא על מכה הוא שבה

לח בה ומפציר הפיות סתימת על בשרה
 מיעוטים המדכאת מהתנהלותה בה זור

אחרים. קולות והחונקת

 עצמה את רגב ממצבת ויותר יותר
 פוליטיקאי - נתניהו של עלוב כהעתק
 של כסוג באנטגוניזם שמשתמש מקטב,

מקפצה.
 פוסט כתב כשלפיד שבוע, לפני

 יצאה היא המואזין, חוק נגד בפייסבוק
אלה אותו שמעניין שמה באמירה נגדו

 ברמת שוסטר במרכז האספרסו מכונות
פוע היא שבו לאופן דוגמה הנה אביב.

 בערבים, לפגוע שמיועד חוק חיזוק לת:
 רמת תושבי של תקיפה גם הדרך ועל

אביב.
היום, הייתה איפה לתהות שלא קשה

 השנייה באפשרות בוחרת הייתה אם
 למפלגתם ומצטרפת בה שהתלבטה

 אפשר ומיכאלי. יחימוביץ׳ הרצוג, של
 עם ובאה יוצאת הייתה שהיא לנחש רק

מדי ושתי מדיני תהליך של מסרים
 של לגרופית והופכת עמים, לשני נות

שליין. ליאור
הש ומאז בליכוד, בחרה רגב אבל

 למה התבטאויותיה את להתאים כילה
 במעלה במהירות לטפס כדי שנדרש

החמישי. למקום עד הרשימה,
הכ את להכיר כמוה שאין דומה
לה כדי ללחוץ יש שעליהם פתורים

 צריך, אם בעיה, אין במפלגה. צליח
 לחתוך סרטן, המקלט למבקשי לקרוא

 להתעטף הנפש, יפי של הבולשיט את
כפיים. תקציבים. ולעצור בדגל

האל־חזה־ דונ1נק
משמעו קודקוד היא התרבות שרת

המ שקד־ארדן־רגב־בנט, במרובע תי
 את למוטט בתחומו, אחד כל צליחים,

 עולמנו את ולעצב הישן, הקיים, הסדר
 מערכת עולמם. תפיסת לפי מחדש,

המשט עינינו, מול משתנה המשפט
 להתבייש, מפסיקים הגבול ומשמר רה

 עצמם, את מצנזרים התרבות מוסדות
ביצים. על פוסעת והאקדמיה

 המובילים ושקד, בנט כמו שלא אבל
 שלא אמונתי, גם וכנראה ברור יום סדר

 אבל שיהיה ככל מחריד אמוני, לומר

 וארדן רגב מצטיירים - ונאמן עקבי
 חלילו פי על שרוקדים כמי ויותר יותר

 אדונם רצון את עושים הם נתניהו. של

 שיעזור מה שזה אמונה מתוך וגבירתם,
מצביעי בין הפוליטית, בקריירה להם
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הפוסטאחרי
נגדלפידשל

ממשלתיים.ובמינוייםהפריימריז
שבפולי-הנבוניםבעייתם.גםוכאן
פתוחות,אופציותעלשומריםטיקאים
רקלאלנתניהו.הקשורבכלבייחוד
-להממאירה,הכמעטנטייתו,בגלל
-ראשוולהשליךלולנאמניםתכחש

בשלגםאלאביותר,הנאמניםאתנה

הנבוניםוהציבורי.המשפטימצבו
יוכלושבובמקוםעצמםאתמציבים
ייפול,נתניהואםגםולהצליחלשרוד

פתאוםישנהיתהפך,אםלחלופיןאו
למרכז.ויחתורעורואת

היהודיםהאחיםשלמעמדם

ביןזה.במקרהגםיישמרואחיותיהם
הקהלבאופוזיציה,וביןבקואליציה

עלהיושביםלהם.נאמןיישארשלהם
כנאמניעצמםאתהממצביםאלוהגדר,

רובאישיות,נאמניולאאידיאולוגיה
אקוניסאפילוישרדו.-הליכודשרי
מהנאמנותאחורהצעדשלקחכמינראה

עלוקפץלנתניהו,העיוורתהאישית
לבאות.להמתיןהגדר

נדמהשלנו?רגבעליהיהמהאבל
האל-חזור,נקודתאתחצתההיאכי

-שאצממולחת,מפוליטיקאיתוהפכה
לגרופיתשלה,הציבורדופקעלבעה

המלכותי.הזוגשלהמעודדותמלהקת
-הציהכובדשמרכזכךעלמהמרתהיא
קיצוני,לימיןשהופךבימין,הואבורי

שםויישארהזוילימיןבהמשךיהפוך
לנצח.ימלוךנתניהובעודתמיד,

אבלזה,בהימורצודקתשהיאייתכן
בעללפוליטיקאיטובשאינוהימורזה

להידרדרהמדינהתמשיךאםיומרות.
אותהנראהאוליההזוי,הימיןלמחוזות

חיל.יותרעודעושה
אםגםמעמדתחזיקשאולינראה
-אמלחציםמכבשתחתנתניהו,ייאלץ
לשנותשמאלה,לפנותואירופיריקאי

כמוגורמיםולצרףממשלתוהרכבאת
שמינראהלאהציוני.והמחנהעתידיש

שלבסילוקההצטרפותואתיתנהמהם
שבקואליציההקיצונייםהגורמיםרגב.

המ-והגורמיםמרצונם,כנראהיפרשו
אחד.לאףבעיהיהוולאקרתיסטיים

-שביניהגרועיםהפסימייםגםאבל
שלשסופוויודעיםאופטימיים,הםנו

בלחץברע,אובטובלהתהפך.הגלגל

-בעבהדחה,אובהצבעהבהסכמה,או
הרוגים,אלפיבעקבותאוחרםקבות

-חצרמהפכותאואישוםכתביאחרי
יתהפך.מתישהוהגלגל
הארדניםהרגבים,עלאזיהיהומה

האל-נקודתאתאיתםשחצואלהוכל

המוסרית.חזור
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הבאהסיבובעד

חמשלאחרבצהריים,אתמולרק

-שהתרחהפארסההסתיימהפגישות,
וכונתהשבועותבמשךעינינולנגדשה

הרבהכךכלעםמדינהתאגיד.משבר
גםשנותרהוהשאלהדחופים,עניינים
נתניהומההיאהזוהטלנובלהשלבסופה
וכללבחירות,חתרבאמתהואאםרוצה.

בדרךכחלוןאתלהחלישזהשרצהמה
אולגיטימי,לאלמתמודדאותוולהפוך
בליכודשניסומהאתבסוףהביןשהוא

שובלולהבהירהקואליציהובמפלגות
עכשיולבחירותידייתנושלאושוב:
עםהזהמהסיפורלצאתלועדיףולכן

הישגים.שיותרכמה
מהמשנהלאהישגים.עםיצאוהוא
-פראילואוהעיתונאיםבמסיבותנשמע

כברהפסיד,ומיניצחמיעליהיושנויות
-השיתאגידשלגורלוכיברורעכשיו

אמנםהואנכון,עגום.הואהציבורידור
-המקובתאריךכמעטואפילוייפתח,

לפתיחהאויאבללו,ייעדשכחלוןרי

בכזהשגויסוהעיתונאיםמרביתשכזו.
תקוםלאשכברהחדשותלמערכתלהט

אתנקבלבמקומםהביתה.וילכויפוטרו

-שיאתשחייביםהשידור,רשותאנשי
המלכותי.לזוגעבודתםמקוםמור

החדשהתאגידעכשיו?קיבלנומהאז

רקשמגישהבשריתמסעדהבעצםהוא
כךכחלון,שלהמרכזיההישגקינוחים.
-התמסגרתשלמאי-פריצהחוץנראה,
עלהפיקוחחוקשלהקפאההואקציב,

-השאראתבוודאייצייןהואהתקשורת.
-בתפעומרוגילקובלנץאלדדשלתם
עצמושהואלמרותהתאגיד,ראשיקיד
הםאםספקאךעליהם.ויתרמזמןכבר

שלכשהלבהישג,בכךרואיםעצמם
ממנו.נעקרהחדשות,מחלקתהתאגיד,

-העובאתכהישגרואהגםבוודאיכחלון
מערכתשלוהמנכ״לשהדירקטוריוןדה

-ובאיתורועדתידיעלימונוהחדשות

רקנדעהישגאכןזהאםשופט.ראשה
ועדהבאותהלכהןנבחרמיכשנראה

נתניהו.שלשלומואנשימהםוכמה

עכשיועצמואתיציגנתניהואםגם
הזה.מהסיפורייצאלאהואגדולכמנצח,
ראשמתעסקבמהלראותמביךעדעצוב

לחשוברבים.שבועותכברהממשלה

מיזהאותושמענייןהמרכזישהדבר
התאגיד,שלהחדשותמהדורתאתתגיש

אושחרעודדיהיההכלכליהכתבאםאו
עלוב.פשוטזהאמסטרדמסקי.שאול

-שלדעלמשפטניםמאודמודהכחלון
שליועץספקאיןהתסבוכת.אתפתרותו

תפקידבכךהיהלממשלההמשפטי
-שמבכאןנכתבשבועלפניכברחשוב.
עללהגןמאודקשהיהיהמשפטיתחינה

בשבילרקועומר.קובלנץשלפיטוריהם

החוק.אתלשנותצריכיםהיוזה
אלהבעיקרנתניהואתשסיבךמה

נראהשלומו.אנשישלההתבטאויות
הצהרותמדי.יותרקצתלועזרושהם
ביטן,דודהקואליציה,יו״רשלאלהכמו

צפו-שלקומץשמאלני,הואשהתאגיד

משפטבביתאומריםהיוהםמהנבונים.
רוציםהםלמהאותםשואליםכשהיו
יכולהיהלאנתניהוהתאגיד?אתלסגור
ענייןשזהולומרכפיובניקיוןלרחוץ

כברוביטןרגבהתייעלות.אועלותשל
-להשפלשליטה,ברצוןשמדוברקבעו
קיבל.נתניהונראה,כךזה,ואתעה.

שנת-לעיןגלוינתבלבל:שלאאבל
יקרהלאזהאםגםבחירות,מחפשניהו

לאהואשהתאגידלוהתבררהזה.בסיבוב
הממשלהלראשישאבלמספקת.עילה
קודםלבחירות:ללכתטובותסיבותשתי
בואזהמתמהמה,זהאםגםהחקירות.כל

אישום,לכתביתגבשווהחקירותיבוא,
.1000בתיקלפחות

-מסתהמדיני.הענייןהואהשניהדבר
-המוהאישמוקדמת:הייתהשהשמחהבר
נחושדינראההלבןבביתשיושבהזהזר

-האמוהשליחמדיני,ומתןמשאלהתניע
גרינבלט,ג'ייסוןהשלום,לתהליךריקאי
הואומעמיק.יסודיכאדםומסתמןהולך
הגורמיםכלעםנפגשהשטח,אתחורש
ומגבשבסכסוךדעהאוהשפעהלהםשיש

-ומפורמלאהתמונהלנשיא,וגםלעצמו,
הפתרון.שלגםואוליהבעיהשלטת

-המהשליחביןהזההמוזרהשילוב
הרוחקצרלנשיאוהנבון,החרוץעמיק,
מאודמדאיגכנראהלתדמיתו,והחרד

לתוכניתאובמה.לאזהנתניהו.את
לאנתניהווגרינבלט,טראמפשיביאו
נתניהוצריךזהובשביללהתנגד.יוכל

אחרת.קואליציהאחרת,ממשלה
העילהאתלחפשרקצריךעכשיו

הנכונה.
sima-k@yedioth.co.il

המואזין,חוק

שמהטענהרגב

אותושמעניין
מכונותאלה

במרכזהאספרסו

הדרךזושוסטר.
פגיעהשלה:

ועלבערבים

תקיפתגםהדרך
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