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נדנב הגנו?
מוגש בזאת כתב הגנה מטעם הנתבע, אשר יהא מיוצג בהליכים אלה ע"י ב"כ שפרטיו לעיל.

כל טענות הנתבע נטענות הן לחלופין והן במצטבר, והכל לפי הדבק הדברים והקשרם. טענות עובדה חלופיות
נטענות רק אם העובדות כהווייתן אינן ידועות לנתבע במועד הגשת כתב ההגנה והתביעה הנגדית.

א. פתח דבר
1. תביעה זו, איכה אלא ניסיון נואש להקדים תרופה למכה, לאחר שהתובעת פרסמה פוסט מכפיש ביותר

כנגד הנתבע, המוכתר בכותרת "5 עובדות על יאיר נתניהו, הילד של כולנו..."
הפוסט עוד יתואר להלן בהרחבה בתובענה הנגדית.

2. קשה לתאר את עוגמת הנפש, הצער והעלבון שאחזו בנתבע, עת פורסמ הפוסט הנ"ל, שאינו אלא
פרסום זדוני, ציני ורווי הכפשות, המהווה "פרסום מפר" כמשמעותו של מונח זה בחוק איסור לשון

הרע, התשל"ג-973ג (להלן� "חוק איסור לש1( הרע").

3. התובעת ידעה אלנכון, שהפרסום הנ"ל מהווה לשון הרע וכי הנתבע מתכוון להגיש כנגדה תביעה בגינו.
לפיכך, אצה רצה דרכה והיא הגישה בחופזה את התביעה (כשמונה ימים לאחר הפרסום), כדי לקדם

את התביעה שהתעתד הנתבע להגיש כנגדה, ולהוות משקל כנגדה.

4. כפי שיפורט להלן, מדובר בתביעת סרק, החסרת כל בסיס משפטי ועובדתי. הפרסומים נשוא התביעה
הינם הבעת דעה מותרת ולגיטימית על ארגון מולד שבשליטת התובעת ("ארגון מולד"), אשר על פי כל
אמת מידה, חותר תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ודעותיו
הראדיקליות, המופצות ברבים, אכן תומכות במישרין ובעקיפין בפגיעה באופיה היהודי של המדינה.
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מכל מקום, דעתו של הנתבע היא כי ארגון הקרן החדשה לישראל, התומך בארגון מולד, ראוי להיקרא

"הארגון להשמדת ישראל". מדובר בהבעת דעה המבוססת על פרסומים רבים סביב פעילות הקרן
החדשה לישראל שמממנת את ארגון מולד, על העמותות הראדיקליות להן היא תורמת, לרבות

עמותות הפועלות לקידום ה-$ס8 - ארגון הקורא להחרמת ישראל בעילם. הפרסומים שפרסם הנתבע

חינם איפוא הבעת דעה החוסה תחת חופש הביטוי, ולא ניתן לתבוע בגינם בעילה של הפרת חוק איסור
לשון הרע.

5. כפי שעוד יפורט להלן, ארגון מולד, אשר מייסדו, מר אברהם בורג, קרא לאלימות כנגד רבנים, ממומן
על ידי ארגונים או אנשים החותרים תחת קיומה של מדינת ישראל, ובראשם הקרן החדשה לישראל,
ואחד מהעקרונות שאותם הם שואפים לבסס, הוא ביטול הגדרת מדינת ישראל כמדינת הלאום

היהודי.

6. הנתבע הוא פטריוט אמיתי, אשר בטחונה, רווחתה ושגשוגה של מדינת ישראל חשובים לו עד מאוד.
למקרא הפרסומים של התובעת כנגדו, הוא חש מחוייבות לגונן על המדינה ולצאת כנגד המתקפות
הקשות של ארגון מולד כנגדו, כיוון שלמיטב הבנתו, מטרת הארגון היא פגיעה בצביונה של מדינת
ישראל וחתירה תחת קיומה כמדינה יהודית. בנסיבות אלה, ובנסיבות שעוד תתוארנה להלן,
הפרסומים של הנתבע והכתרתה של הקרן החדשה לישראל כארגון הקורא להשמדת ישראל, הם
סבירים ביותר, מבוססים כדבעי על פרסומים קודמים ומידע מבוסס, והס כאמור אינם אלא הבעת
דעה לגיטימית ומותרת שאינה חורגת מחופש הביטוי, הנסמכת כאמור על פרסומים רבים, מיתות

חברי ארגון מולד, מטרותיו ומקורות המימון� שלו, והכל כמפורט להלן.

3* תג1*ה פרטנית לתביעת
7. סעיפים 1-5 לכתב התביעה אינם מוכחשים.

8. מוכחש סעיף 6 לכתב התביעה. כאמור, הנתבע לא ביצע כל עוולה כנגד התובעת ולא פגע בשמה הטוב.
כפי שיפורט להלן בהרחבה, העובדה שהתובעת היא ארגון שמאלני ראדיקלל ידועה ברבים, ודעתו של
הנתבע עליה מבוססת על פרסומים רביס ועקביים, המעידים כי מדובר בארגון שמאלני קיצוני, החותר
תחת צביונה של מדינת ישראל כמדינת לאום העם היהודי וכי מקורות המימון שלו הם, בין היתר,

אנשים וגופים שמטרתם פגיעה במדינת ישראל, כגון מפלגת "די לינקה" הקומוניסטית בגרמניה.

9. מוכחש סעיף 7 לכתב התביעה. הנתבע לא פעל מתוך כוונה לפגוע בשמה הטוב של התובעת, אלא הגיב
לפוסט מכפיש וממומן כנגדו. פרסומי הנתבע נסמכים כאמור על פרסומים רבים ורצופים שביססו את
דעתו על התובעת, ועל סמך מיהות חבריו של הארגון, מקורות המימון שלו ומטרותיו. לתובעת אין
שם טוב, אלא שם שלארגון שמאלניקיצתי, שבעיני הנתבע ובעיני רבים מאזרחי מדינת ישראל, מסמל

חתירה תחת-המדינה.

10. העובדה שהנתבע הוא בנו של ראש הממשלה, כלל אינה רלבנטית לפרסומיו של הנתבע אלא רק
לפרסומי התובעת. לנתבע, שהינו כאמור ציוני נלהב ופטריוט אמיתי, דעות משלו שאינן בהכרח דעותיו

של אביו, והטענה שהוא יעשה או עשה שימוש במעמדו הציבורי הרב של אביו, אינה אמת.
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11. מוכחש סעיף 8 לכתב התביעה. הפרסומים נשוא כתב התביעה, אינם כאמור אלא הבעת דעה מותרת,
החוסה תחת חופש הביטוי. דעתו של הנתבע בפרסומים הנ"ל מבוססת ונכונה, וכפי שיוכח להלן היא

נסמכת על פרסומים, מידע תתוניס רבים, שאיש אינו יכול לחלוק עליהם.

12. מוכחש סעיף 9 לכתב התביעה. חובותיה המשפטיות של התובעת מוטלות עליה מכוח הדין וה<א איגה
יכולה להעבירן על כתפי הנתבע בהבל פה. הנטל לתו"כיח כי הנתבע פרסם כנגד התובעת פרסומים שאין�

בהם אמת או "שקרים שאין ביניהם ולבין האמת כל קשר'' - מוטל על התובעת.

13. מוכחש סעיף 10 לכתב התביעה, בפרסומים נשוא התביעה, המהווים כאמור הבעת דעה לגיטימית
ומותרת במסגרת חופש הביטוי, שהינו עקרון גג, אין כל פוטנציאל פגיעה בתובעת, ואין בהם כדי לפגוע
"בשמה הטוב" של התובעת, שהרי כמעט מן המפורסמות שהתובעת הינה ארגון שמאלני קיצוני,
הממומן על ידי גורמים זרים החותרים תחת קיומה של מדינת ישראל, ולכך עוד נתייחס להלן

בהרחבה.

14. מוכחש סעיף 11 לכתב התביעה, כיוון שהוא מתעלס מהעיקר. כפי שיפורט להלן, התובעת אינה
משמשת כלל כמכון מחקר העוסק בסוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל, אלא מפעילה ארגון שמאלני
קיצוני ועמוד "פייסבוק'/ המתבטאים באגרסיביות כלפי אנשי ציבור ימניים, ובין חבריו ותומכיו,
אנשי שמאל ראדיקלי וגופים רבים הפוגעים קשות במדינת ישראל, פרט ל'יאישים מרכזיים רבים ורבי

זכויות בציבוריות הישראלית", כנטען בתובענה.

15. מוכחש סעיף 12 לכתב התביעה. סעיף זה מעיד עד כמה התובעת אינה בוחלת בהכפשת הנתבע. וכי מה
רלבנטית לענייננו השאלה כיצד מתגורר הנתבע, או על מי מוטלות הוצאותיו או השאלה היכן הוא

מתגורר? וכי מה הרלוונטיות לעובדת שהנתבע מאובטח על ידי שירות הביטחון הכללי?
ברור שכל עוד הדברים נעשים כדין, אין בכך פסול, אך אופן הצגת הדברים על ידי התובעת, הן
בפרסומיה והן בכתב התביעה, מעיד על רצונה העז לפגוע בנתבע ולמעשה בראש הממשלה, בכל מחיר.

16. בסעיפים 13- 16 לכתב התביעה, מודה התובעת, בהודאת בעל דין, בפרסום לשון הרע כנגד הנתבע.
כנגד פרסומים אלה ובהמשך לכתב הגנה זה יוגש כנגדה כתב תביעה נגדית, מדובר בפרסומים
מכפישים ופוגעים, שנועדו להעליב ולבזות את הנתבע, ודי בעיון חטוף בהם כדי להגיע למסקנה כי

כוונת התובעת בפרסומים אלה הייתה פגיעה בראש הממשלה באמצעות בנו.

1מטריו**י: האועוו ב.1
17. דעתו של הנתבע על התובעת, מבוססת על פרסומים ונתונים רבים, כמפורט להלן.

התובעת מציגה עצמה, הן בכתב התביעה והן בפרסומיה השונים, כחברה לתועלת הציבור המשמשת
כמכון מחקר העוסק בסוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל- דא עקא, שפרסום זה חוטא לאמת. כפי
שיפורט להלן בהרחבה, מדובר בארגון שמאלני וקיצוני ביותר, אשר לדעת הנתבע, אם תתקבלנה חס
וחלילה ולו- מקצת מדעותיו, יבואו הרס וכליה על המדינה. בין חבריו של הארגון אגשים וגופים רבים,
שמטרתם המוצהרת היא הכחדת מדינת ישראל ומקורות המימון שלו הס, בין היתר, ארגונים, גופים

ואנשים החותרים תחת קיומה של מדינת ישראל.
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18. על פי פרסומיו, הארגון נוסד בשנת 2012 על ידי אברהם בורג ואנשי שמאל ראדיקליים גוספימ, מתוך
מטרה להחיות את השמאל ולהשיב את השלטון לידיו. הארגון מנהל פעילות נמרצת ואגרסיבית בדף

הפייסבוק המכונה "61'/ הנמצא בשליטתו ובבעלותו המלאה,

19. מייסד הארגון, מר אברהם בורג, הינו כאמור איש שמאל ראדיקלי, אשר ביך היתרקרא ליהדות הגולה
להימנע מעליה ארצה, תוך שהוא טוען שישראל בדרך לחוקק "חוקי נירנברג" משלה. מדובר איפוא
בארגון פוליטי לחלוטין, אשר שם לו למטרה להשיב את השלטון לשמאל ולהפיל את הממשלה

הנבחרת בכל מחיר, אף אס בדרך להגשמת מטרתו תיפגע קשות תדמיתה של המדינה.
"1" רצ"ב לכתב ההגנה, שלל פרסומים המעידים על האמור ומסומנים "1".

20. מנכ'יל ארגון מולד הוא מר מיכאל מנקין מארגון "שוברים שתיקה", ארגון שמטרתו להעלות כביכול
את המודעות למציאות היומיומית ב"שטחים הכבושים", וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי

שבשליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית, וזאת כביכול על מנת להביא לסיום הכיבוש. נא ראו -

̂. בפרסומיו טוען ארגון שוברים שתיקה, בין היתר, כי חיילי צה"ל 065 ג0וו�ר1$8/\ו81/<10�!$.^\#<
עוסקים בביזה, בהתעללות בתושבי השטתים ובהשחתת רכושם, וכי מדובר בנורמה מקובלת על
צח"ל. פרסומים אלה מתפרסמים ברחבי העולם ומסבים נזק עצום למדינת ישראל ולתדמיתה, בפרט
כשהם מוצגים כפרי עטם כביכול של "חיילי שריון לשעבר", כנטען בפרסומים. פשוט לא יאומן כיצד
ישדאליס החייס בישראל בבטחה בזכות צה"ל, פוגעים בו קשות הן בארץ והן בחוי'ל, ומסבים נזק רב
לתדמיתו ולתדמית מדינת ישראל. פרסומיו של ארגון "שוברים שתיקה" הגיעו עד לארגון האו"ם,

שזימן בעקבותיהם את המועצה לזכויות האדם.
רק לאחרונה פורסם, כי דובר ארגון זה כיזב ובדה מליבו פגיעה של חייל ישראלי בפלסטינאי, תוך

פרסום הבדיה בפומבי וגרימת נזק אדיר לצה"ל ולמדינת ישראל.
"2'< פרסומים המעידים על האמור, רצ"ב לכתב ההגנה ומסומן "2".

21. בסעיף 11 לכתב תביעה, טוענת התובעת, כאמור, כי בין חבריה "מצויים אישים מרכזיים ורבי זכויות
בציבוריות הישראלית". התובעת "שכחה" פשוט להזכיר כי בין חבריה פרופסור למשפטים, אשר צולם
במהלך הפגנה כשהוא צורח � "התנ"ך בתחת שלי". כן "שכחה" התובעת להזכיר, כי חלק מחבריה
חברים בהנהלת הקרן החדשה לישראל, ארגון החותר כאמור תחת קיומה של מדינת ישראל ומפעיל
בין היתר את ארגון "שתיל". הקרן החדשה לישראל נתמכת על ידי האיחוד האירופי ועל ידי קרן פורד,

התומכת בין היתר בארגתיס רבים שמלבים את השנאה כנגד מדינת ישראל.

22. כן פעילים בארגון הי'ה אסף שרין ואבנר ענבר, ממייסדי הארגון האנרכיסטי סולידריות שייח ג'ארח,
אשר מטרתו המוצהרת היא כביכול מאבק פוליטי נגד חוסר הצדק שבפינוי תושב<ס ערביים משכונת
"שייח גיארח". על פי טענת ארגון זה, מדינת ישראל נגועה בפאשיזם ובאפרטהייד, ויש לפרק את כל
מוסדותיה הממלכתיים העוסקים במקרקעי המדינה. אף ארגון זה נתמך כמובן על ידי הקרן החדשה

לישראל שתומכת בתובעת.
"3" העתק פרסום המעיד על פעילות ארגון סולידאריות שייח ג'ארח, רצ"ב לכתב התביעה ומסומן "3'י.
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23. דוברת הקרן החדשה לישראל, הגב' שרון שחף, עבדה בעבר עם ארגון הסיוע השמאלני קיצתי "רופאים

לזכויות אדם" ואף ניהלה את קמפיין הבחירות האחרון של מפלגת תד"ש. דעותיה ומטרותיה של
מפלגה זו, הן מן המפורסמות ומיותר לפרטן.

24. אחת ממטרותיו המרכזיות והמוצהרות של ארגון מולד היא "שתי מדינות לשני עמים", ולצורך זה
הוא קורא שוב ושוב להחלפת ראש הממשלה, ואינו מהסס להכפיש אותו ברשתות החברתיות בטענות
מכוערות, כגון � "הוא מבין בהסתה'*, בהקשר של רצת רבין.: "הוא עובד עלינו בעיניים1' "נגרר וזגזגן"
ועוד כיוצ"ב הכפשות מבישות, שנועדו לפגוע בראש הממשלה ובני משפחתו ולהפיל את הממשלה

הנבחרת.
"4" פרסומים המעידים על האמור, רצי'ב ומסומנים "4".

25. הגה כי כן, התובעת היא חלק מרשת ארגונים קיצוניים שמאלניים, שחלקם תומך בגלוי בביטול אופיה
היהודי של מדינת ישראל, מקורות המימון שלה מעידים על כוונותיה ומטרותיה, וחלק מחבריה

פוגעים בתדמית המדינה ובטחונה, מעצם חוויתם.

ב,2 מקורות תמימת של הארג1ו
26. מקורות המימון העיקריים של התובעת, הם ארגונים ואנשים שדעותיהם בהקשר לישראל אינם

יכולים להיות שנויים במחלוקת:

27. הקרן החדשה לישראל, תמכה בתובעת והעבירה לה מיליוני ש"ח רבים. נשיאת הקרן החדשה לישראל
היא עו"ד טליה ששון, החברה בארגון מולד. הקרן החדשה לישראל נתמכת על ידי האיחוד האירופי,
ועל פי דו"תותיה, 0/ס30 מהכספים שהיא מחלקת בישראל מופנים לפעילות שנועדה לקדם את זהותם

הפלסטינאית של ערביי ישראל. מימון פעילות זו כולל בין היתר -.י

(1) תרומה "למחאת האוהלים" שהייתה פוליטית מעיקרה;

(2) תרומה להפגנה של מסתננים מאפריקה בכיכר רבין בת"א;

(£3 תרומה לארגונים התומכים במסתננים;

(4) תרומה לוועד הישראלי נגד הריסת בתי מחבלים.

28. הקרן החדשה לישראל נתמכת על ידי המיליארדר ג'ורג* סורוס, שהעביר לה באמצעות "מכון החברה
הפתוחה", שני מענקים בסך מאה אלף דולר כל אחד, שאחד מהם יועד כדי לגייס תמיכה פוליטית

וציבורית בישראל כנגד ההתנחלויות. ג'ורס סורוס ידוע בשנאתו לישראל ובחתירתו כנגד קיומה.
סורוס תורם לקרן החדשה; הקרן החדשה תורמת לארגון מולד ולמעשה ניתן לומר שסורוס, עוכר

ישראל, תורם לארגון מולד.

29. ואם לא די באמור, ארגון מולד והקרן החדשה לישראל, התגייסו בצוותא חדא וחברו לקמפיין של מר
יצחק הרצוג, בנסיון "לסלק" את ראש הממשלה מהשלטון. הקרן החדשה לישראל הודתה כי העניקה
מענקים כספיים לארגון מולד ולמפלגת העבודה, וכי שכרה את שירותיו של "פרוייקט 61" שבבעלות

ובשליטת התובעת, לצורך ניהול קמפיין כנגד תקציב המדינה.
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בין מקורות המימון של ארגון מולד, נמצאת גס "קרן תזה לוקסנבורג", השייכת למפלגת השמאל
הקיצונית "די לעקה", אשר מטרותיה ידועות.
"5" רצ"ב פרסום המאשר את האמור ומסומן "5".

30. הכה כי כן, עולה מהמקובץ כי דעתו של הנתבע על הארגון היא דעה נכונה ולגיטימית, המבוססת על
פרסומים רבים שמעולם לא הוכחשו על ידי התובעת. שלל הפרסומים על ארגון מולד ו"פרוייקט 61"
שבשליטתו, מעידים על ארגון הקשור בטבורו לארגוני ואנשי שמאל קיצוניים, אשר לדעתו של הנתבע,
כל מטרתם הינה פגיעה במדינת ישראל. מקורות המימון שלו הם ארגונים או אנשים החותרים תחת
אושיות המדינה ומנסים לפגוע בה בכל מחיר. בין חבריו ותומכיו, נמנים אנשים שדעותיהם הקיצוניות

אינן מוסתרות: פגיעה בכל מחיר במדינת ישראל, תוך הכפשתה ברחבי העולם.

31. ויודגש כי הפרסומים שהובאו לעיל, הם פרסומים חלקיים. במהלך דיוני ההוכחות יוכח, כי ארגון
מולד הינו חלק מרשת ארגונים עולמית, הפועלים ללא הרף כנגד מדינת ישראל, והצגתו על ידי

התובעת כמכון מתקר תמים העוסק בסוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל, חוטאת לאמת.
"6" רצ"ב פרסומים נוספים המעידים על האמור ומסומנים י'6".

32. הנתבע מודה כי פרסם את הפרסומים נשוא התביעה כמפורט בסעיפים 22-10 לתביעה, וטוען, כי
בנוסף להגנות המוקנות לו מכוח חוק איסור לשון הרע, הוא זכאי להגנות פרי הפסיקה.

33. סעיפים 18, 22 -23 לתביעה מוכחשים מחוסר ידיעה.

34. מוכחש סעיף 24 לכתב התביעה. כפי שיפורט להלן, התובעת לא זכאית לפיצוי כלשהו. נהפוך הוא,
הנתבע הוא זה שזכאי לפיצוי מהתובעת מכות התביעה הנגדית שתפורט להלן.

35, מוכחש סעיף 25 לכתב התביעה. ארגון הממומן על ידי ארגונים שכל מטרתם פגיעה במדינת ישראל
ואשר חבריו הם אנשי שמאל קיצוניים, אינו יכול לטעון כי הפרסומים נשוא התביעה פגעו בו) הואיל

והס מבוססים על דעותיו שפורסמו ברבים, ואינם כאמור אלא הבעת דעה מותרת ולגיטימית.

36. מוכחש סעיף 26 לכתב התביעה, ככל שהוא נועד להטיל אחריות על הנתבע, שהרי התובעת לא זכאית
לכל פיצוי מהנתבע, אלא כאמור להיפך: הנתבע הוא שזכאי להפרע פיצויים מהתובעת.

37. מוכחשת טענת התובעת כי פעלה בתום לב. מדובר בתביעה, שכל מטרתה פרסומה והעצמת הפגיעה
בנתבע ובעקיפין בממשלה הנבחרת.

38. מוכחש סעיף 28 לכתב התביעה. התובעת הינה חברה לתועלת הציבור, גוף מלאכותי שברור כי לא ניתן
להשפילו או לביישו. הנתבע לא פרסם את הפרסומים נשוא התביעה כדי להשפיל את התובעת, לבזותה

וכיוצ"ב, אלא כדי להציג בפני הציבור את דעתו באשר לארגון מולד, מטרותיו ודעותיו.

39. מוכחשים סעיפים 30-29 לכתב התביעה, מהטעמים שפורטו לעיל.
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40. מוכחש סעיף 31 לכתב התביעה, שאינו אלא ניסיון היתממות נואל של התובעת. בהכתרתו את הקרן
החדשה לישראל "כקרן להשמדת ישראל", הביע הנתבע את דעתו על הקרן, מטרותיה ופועלת, אשר
אינם ניתנים להכחשה. מדובר, כאמור, בהבעת דעה לגיטימית החוסה תחת חופש הביטוי. מעניין
שארגון שמטרתו המוצהרת היא כביכול קידום השיח הדמוקרטי ואשר מפרסם פרסומים רבים כנגד
הממשלה ומוסדותיה, מתקומם גגד הבעת דעה כנגד ארגון אחר וכן נשאלת השאלה, האם מה שמותר

לארגון מולד, אסור על אזרח הסבור כי נוכח פועלו של הארגון, מטרתו פגיעה במדינת ישראל?

41. מוכחש סעיף 32 לכתב התביעה. בביטוי ''גרורות", התכוון הנתבע למערכת הסבוכה של הארגונים
, ואשר ארגון מולד הוא חלק אינטגרלי מהם, ומזוהה הנתמכים כספית על ידי הקרן החדשה לישראל

עימם.

42. מוכחש סעיף 33 לכתב התביעה. "ציונות" או "אנטי ציוניות", הם מושגים סובייקטיביים לכל הדעות.
בעיני ציוני ימני, ארגון הקורא לחלוקת ארץ ישראל ולצמצום המרכיב היהודי בצביונה, ראוי לכינוי

"אנטי ציוני". מדובר בביקורת והבעת דעה עניינית וכנה, המותרת במסגרת חופש הביטוי,

43. מוכחש סעיף 34 לכתב התביעה. פעולותיה של התובעת בעיני הנתבע, הן לכל הדעות אנטי ציוניות,
ובעניין זה תובאנה ראיות לרוב במהלך בירור התובענה.

44. מוכחש סעיף 35 לתביעה, משני טעמים: ראשית, כנטען בסעיף זה בהודאת בעל דין, לא מדובר בלשון
בעקיפין, מימון מהאיחוד האירופי, או מגופים הממומנים הרע. שנית, התובעת קיבלה גס קיבלה, ולו-
על ידו ואף בעניין זה תובאנה ראיות לרוב. הסתירה שבטענת התובעת בסעיף זה היא ברורה וגלויה,
שהרי התובעת טוענת מחד שבטענה זו אין כל לשון הרע, ומאידך, כי יש בה מימד מובהק של הכפשה

ודופי. שתי טענות אלה אינן יכולות לתר בצוותא חדא, נוכח הסתירה המובנית שביניהן.

45. מוכחש סעיף 36 לכתב התביעה. במסגרת חופש הביטוי, זכותו של הנתבע להביע דעה באשר לעמוד
הפייסבוק של התובעת, אינה מוטלת בספק. כמובן שבמונח "מטונף", התכוון הגתבע באופן מטפאורי

לגסות ולאלימות המילולית שמאפיינים את עמוד הפייסבוק של התובעת.

46. מוכחש סעיף 37 לכתב התביעה. הנתבע האמין ומאמין באמונה שלמה בכל הפרסומים שפרסם בתום
לב ומתוך דאגה אמיתית וכנה למדינה, שהיא בבת עינו. הנתבע סמך כאמור את פרסומיו על פרסומים
רבים מספור, המעידים כי ארגון מולד הוא ארגון שמאל ראדיקלי, חלק מחבריו הם אנשי שמאל
קיצוניים שחותרים תחת קיומה של המדינה ומקורות המימון שלו ניתנים בחלקם על ידי גורמים

העויינים את המדינה ותומכים בפגיעה בה.

47. מוכחש סעיף 39 לכתב התביעה. הנתבע פעל בתום לב, וכפי שיפורט להלן, תוך עמידה בכל יסודותיהם
של סעיפים 15 ו- 16(ב) לחוק איסור לשון הרע< תשכ"ה - 1965.

48. מוכחש סעיף 41 לכתב התביעה. הנתבע לא התכוון מעודו להכפיש את שמה של התובעת, אלא רק
הביע את דעתו באשר למטרותיה, על סמך פרסומים רבים. במונח "השמדה" המיוחס לקרן החדשה
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לישראל, התכוון כמובן הנתבע באורח מטפאורי לארגון הפועל תחת אושיות המדינה ונגד עקרתות
הציונות.

49. מוכחש סעיף 42 לכתב התביעה. ההיפך הוא הנכון. התובעת היא זו שפרסמה פרסום מכפיש, בזוי ורווי
שנאה כנגד הנתבע במטרה לפגוע בו, בשמו הטוב, בתדמיתו ובכבודו. מוכחש כי לתובעת נגרמו נזקים
כלשהם עקב הפרסומים נשוא התביעה. לא בתר איזה נזק ממוני יכול להיגרם כלל לגוף הפועל שלא

למטרות רווח, אין לו כל עסק, וכל מטרתו היא החלפת השלטון באמצעות דמגוגיה זולה.

50, מוכחש סעיף 44 לכתב התביעה מהטעמים שפורטו לעיל.

51. מוכחש סעיף 45 לתביעה, התובעת אינה פועלת "בספרה הציבורית" אלא בספרה הפוליטית ומטרותיה
הן פוליטיות מובהקות.

52. מוכחשים סעיפים 50-47 לכתב התביעה. מוכחש כי התובעת זכאית לתבוע פיצוי כלשהו, מבלי לטעון
למצער איזה גזק יכול להיגרם לארגון שאין לו כאמור כל עסק, וכל מטרתו הינה החלפת השלטון

באמצעות הכפשות.

53. מוכחש סעיף 50 לכתב התביעה, ומוכחשת, בכל הכבוד, סמכותו של בית המשפט הזה לחייב את
הנתבע בפרסום התנצלות.

54. מוכחש סעיף 51 לכתב התביעה. פרסומיו של הנתבע אינם דיבה אלא הבעת דעה לגיטימית ומותרת -
החוסה תחת חופש הביטוי.

55. מוכחשים סעיפים 59-52 לכתב התביעה, מהטעמים שפורטו לעיל.

ג. שיעינ* תגנה סטטוטוריימ:
\.1 הגנת אמת בפרסים

56. סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע מורה �

הגבת אמת הפרסום (תיקון טס* 1) תשכ"ז-1967
14. "במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה
טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענץ ציבורי; הגנה
זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי

שאץ בו פגיעה של ממש".

57. הנתבע טוען� כי הדברים שפרסם הם אמת לאמיתה וכי היה בפרסום עניין ציבורי. ארגון מולד הוא על
פי הודאתו, ארגון ציבורי ואין ולא יכולה להיות מחלוקת, כי בפרסומים נשוא התובענה יש והיה עניין
ציבורי, נוכח מעמדו של הארגון. נוכח הפרסומים אודות ארגון מולד ופרסומים נוספים, אין ולא יכולה

להיות מחלוקת כי פרסומיו של הנתבע הם אמת לאמיתה.
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ג.2 הגנת תום הלו;

58. סעיף 15(3} לחוק איסור לשון הרע מורה:

הגנת תופ לג
15. "במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טיבה
אם הנאשם או הגתבע עשה את הפרסום בתים לב באחת הנסיגות

האלו:
(3) הפרסום נעשה לשם הגנה על ענע אישי כשר של הנאשם או
הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעוניו

כשר;" אישי ענין בו

59. הנתבע טוען כי בנסיבות העניין, כאשר ארגון מולד פתח כנגדו במתקפה בזויה ומכוערת המגיעה כדי
לשוך הרע, תגובתו נעשתה לשם הגנה על.עניין אישי כשר שלו בתום לב ובמידה הראויה, ולפיכך עומדת

לו הגנת סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע.

ג.3 נטל ההוכחה

60. סעיף 16(א} לחוק איסור לשון הרע מורה =

בטל ההוכהה
"16. (א) הוכיח הנאשם או הגתבע שעשה את הפרסום באחת הנסיבות
האמורות בסעיף 15 ושהפרסום לא חרג מתחום הסביר באותן גסיבות,

חזקה עליו שעשה את הפרסום בתום לב".

61. בנסיבות ענייננו, הפרסום אינו חורג מתחום הסביר והנתבע האמין באמיתותו נוכח הפרסומים על
הארגון, חבריו, מקורות המימון שלו ומטרותיו. אין גם חולק כי בנסיבות העניין, עומדת לנתבע גם

הגנת סעיף 16{א) לחוק איסור לשון הרע.

62. אשר על כן, ונוכח כל האמור, מתבקש בית המשפט הגכבד לדחות את התביעה ובשים לב לדרך הילוכה
של התובעת, לחייבה בתשלום הוצאות מרתיעות.

[//£7-7
דר/<יק?י כהן, עו"ד

משין' עורכי דיו'/�ייי <וסי כהך
יהנתגע ב"כ
י�'. /
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כשהשמאל הרדיקלי מבשל תחקיד *4*
לערוץ 10

מרכז 'מולד' עול השמאל הרדיקלי פרסם בערוץ 10 תחקיר מביך ותובבני במיוחד על עלות
המאחזים, אבישי עברי לא מופתע.

במרכז 'מולד1 מיסודו של אברום בורג ורעיו לשמאל הרדיקלי, הוציאו לאחרונה תחקיר מפוצץ.
בשיתוף ערוץ 10, שהיה אמור להרעיד את אמות הסיפימ של משלם המסים הישראלי: תג המתיר

של המאחזים - עיוו מעמיק בממצאי התחקיר מגלה בעיקר עבודה חובבנית, מגמתית וחסרת יושר
אינטלקטואלי בסיסי, שמעלה תהיות על יכולותיהם וכוונותיהם של אנשי המרכז • בבה זה

בששנאת המתנחלים מדריכה אותך ולא העובדות
בשבוע שעבר שידר מתן חודורב במהדורה המרכזית של ער\ץ 0ד כתבה תחת הכותרת "המדינה

מעבירה מאות מליוני שקלים בשנה למתחזים בלתי חוקיים", ועורר הדים רבים. לפני שנכנס לעובי
הקורה (הרעועה), לעבודה העיתונאית ש(לא) נעשתה ולאינטרסים הפוליטיים ה(לא) סמויים

מאחורי הכתבה, צריר לומר את האמת הפשוטה, הידועה לכל קוראי העיתונים והאזרחים
המעורבים: כן, המדינה מתייחסת הרבה פעמים לכספי המסים שלנו בזלזול ומחלקת אותם על-3י

קריטריונים לא אחידים, לעתים בחוסר שקיפות מבהיל.
באופן מיסטי, תעלומה של ממש, הדבר מפריע ומציק לאנשים רק כשההעברות האלה מגיעות

למטרות להן הם מתנגדים פוליטית. מעולם לא ערך גוף ימין "תחקיר" על נספים המגיעים לעמותות
ימין. מעולם לא ערך גוף שמאל "תחקיר" על כספים המגיעים לשמאלנים או לערבים. מכיוון שרוב

ה"תחקירים" שאתם רואים בטלוויזיה נעשים על-ידי גופים חיצוניים ומוגשים לערוצים השונים
כשהם כבר מבושלים ומוכנים, נדיר לראות תחקיר עיתונאי שהמוטיבציה מאחוריו היא עיתונות

חופשית או שאיפה למנהל תקין ולא אינטרס פוליטי.
נקטו בידיכם כלל: כשמישהו אומר "זה לא פוליטי" או "זה לא עניין של ימין ושמאל", בעיקר אם

1 הוא חש צורך לחזור על כך פעמיים בכתבה של ארבע דקות - הוא משקר. הכל פוליטי, וחדשות
י בטלוויזיה יותר מכל דבר אחר.

, בשביל מי שסימן את תושבי המאחזים (ולפניהם - תושבי ה"התנחלויות") כשעיר לעזאזל פוליטי
לא באמת משבה אם המדינה משקיעה במאחזים שלושה, שלושים אלף או שלושה מיליארד שקלים.
כשהמטרה היא לסמן את המאחזים בעוול יוצא דופן או כמענה לשאלת "איפה הכסף" המפורסמת -

אין משמעות לפרטי העברות הכספים הממשיות. ואכן, ה"תחקיר'1 המביש הזה נעדר כל ראיות
ממשיות להעברות כאלה.

נוולד
כאמור, לא מדובר בתחקיר של ערוץ 10 אלא ב"תתקיר" של עמותת 'מולד/ לה העניק ערוץ סו זמן
להס מיד לאחר השידור בערוץ מסך בחינם (כבל הידוע). 'מולד* העלו את הפרסום באתר המושקע ̂ו

0ו, בהתאם לשיטה הישנה והידועה: ישלום עכשיו' עבדו בשיתוף פעולה דומה עם ערוץ 2 ועם
רשות השידור במשך שנים ארוכות. מכינים "תחקיר'/ מוכרים אותו לתקשורת, שקונה אותו

בהתלהבות, והופ! יש לנו באתר העמותה כתבה "רשמית" של גוף חדשות בלתי-תלוי במקום סרטון
בהפקה עצמית.

כאן ראלי להתעכב ולשאול - מי היא אותה עמותת 'בוולד'? אז למי שלא מכיר עדיין, עמותת "מולד
- המרכז להתחדשות הדמוקרטיה" הוקמה ב-2ו20 על-ידי אברהם בורג ואנשי שמאל רדיקלי
נוספים מתוך מטרה מוצהרת להחיות את השמאל ולהשיב אותו לשלטון. לעמותה יש גם נוכחות



ברשתות החברתיות ושמה "61". הכוונה, כנראה, למטרת הארגון - ו6 מנדטים. על-פי אתר
האינטרנט של העמותה, היא הוקמה "כדי להזין את הדיון הציבורי בישראל בתוכן איכותי ואחראי
שמבוסס על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מתקר, ניתוח וחשיבה". מיד נראה בקשר לזה. אבל

קודם מעט על הדמויות המרכזיות בארגון.

את אברום בורג אין צורך להציג. יו"ר הכנסת, יו"ר הסוכנות היהודית וכמעט יו"ר מפלגת העבודה
לשעבר שעשה את כל הדרך מהשמאל המפא"יניקי המתון עד למעמקי השמאל הרדיקלי

הפוסט-ציוני, תוך שהוא קורא ליהודים מחו"ל לא לעלות ארצה ולישראלים להוציא דרכון זר, וטוען
שישראל בדרך לחוקק חוקי נירנברג משלה. לפני התקופה הרדיקלית שלו, נודע בורג בעיקר

כפוליטיקאי בחשן וחלק לשון, מבני טיפוחיו של שמעון פרס. זכור במיוחד מאבקו ההירואי נגד
הסוכנות היהודית לאחר שזו קיצצה בתנאי הפנסיה שלו והעזה לשלול ממנו את הנהג והרכב

הצמוד מהם היה אמור ליהנות כל ימי חייו.
מנכ"ל הארגון, המופיע גם בכתבת ערוץ 10, הוא מיכאל מנקין מארגון ישוברים שתיקה/ לבסוף,

ביו עמיתי הארגון ניתן למצוא דמויות מוכרות מהקצה השמאלי ביותר האפשרי של השיח הפוליטי
בארץ: פרופ' חיים גנז, פרופ' אווה אילת, ד"ר טליה ששון (אם כבר מדברים על מאחזים), ד"ר

יעל שטרנהל ופרופ' אלון הראל - פרופסור מכובד למשפטים הזכור לציבור, למרבה הבושה,
דווקא מתקרית בה נתפס בעדשת מצלמה כשהוא צורח "התנ"ך בתחת טלי'י במהלך הפגנה.

["מתוך רצון טוב וע"מ להגיע לפשרה בהליך משפטי החלטנו להסיר מהכתבה מסי משפטים שנגעו
לאבנר ענבר, יו"ר מולד"}

המכון ממומן על'-ידי יתקין החדשה לישראלי (אגב, ששון ושטרנהל המוזכרות בפסקה הקודמת הן
חברות הנהלה ביקרן החדשהי) ועל-ידי קרנות נוספות, ביניהן כאלה המקבלות בספים מהאיחוד

האירופי. בשנת 2012 גילגל הארגון מחזור של 1,700,000 ש"ח. המשכורת הגבוהה ביותר שהעניק
(מן הסתם למנכ"ל הארגון) עמדה על 175,000 ש"ת (שנתית).

עד כאן רקע פוליטי. את עומק המסרים התקשורתיים הצלחתם אולי להבין כבר. "תוכן איכותי
ואחראי שמבוסס על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של מחקר, ניתוח וחשיבה" זה לא.

חיים לוינסון חותך את הדו"ח
ההצלחה התקשורתית הקודמת של הארגון הייתה כשהעביר לאמנון אברמוביץ* מערוץ 2 קטעים

מתוך פרוטוקול ישיבת מועצה באפרת, שהיו אמורים להוכיח כי מענקים ממשלתיים למועצות
האזוריות ביו"ש מועברים למועצת יש"ע בניגוד לחוק ומשמשים לפעולות הסברה. שוב חזרה תמת

"המתנחלים גונבים לנו מיליונים". בימולדי העניקו לתחקיר שם מפוצץ: "יש"ע גייט". התחקיר
התפרסם, עשה מהומה קטנה, שר האוצר לפיד הכריז בי יקפיא את הכספים עד לבדיקה בעניינם

(הוא אמנם לא יכול להקפיא תקציבי מועצות, אבל להכריז מותר), אך הבדיקה שנערכה לא העלתה
שום דבר לא-חוקי או לא-תקין.

ובחזרה לתחקיר ערוץ 10. יש סיבה לכך ש'מולדי מעבירה את המסרים האנטי-מתנחליים שלה
לכתבי כלכלה צעירים א1 לפרשנים בעלי צבע פוליטי מובהק ובעיית אמינות קלה ולא לכתבי

שטחים מקצועיים. אלו מכירים את החומר היטב וקשה לבלבל אותם בעזרת קטעי נתונים תלושים.
, חיי�מ לוינסון מיהארץ/ שאין לייחס לו חיבה יתרה למאחזים או למועצת אחד מאותם כתבי שטחים

יש"ע, התייחס בדף הפייסבוק שלו ל"תחקיר" ששידר ערוץ סו:
"אני חייב להתייחס בהרחבה באריכות ובדקדוק לקשקוש המכובה 'תתקירי שערכה עמותת 'מולד*
שפורסם גם על-ידי מתן תודורוב בערוץ 10'/ כתב לוינסון. "באילו שדו"ח טליה ששון זה לא הכי
2005, מולד החליטו להתמקד במה עולה לנו המאחזים. שאלה טובה, אבל בוא נודה על האמת -
אין ממש דרך לענות עליה. משום מה, הם התמקדו במאחז אביגיל בדרום הר חברון. כשלוקחים

דוגמה, אחת מעשרות מאחזים, נהוג להסביר למה לקחו דווקא את הדוגמה הזאת. אבל לא חשוב".



זה דווקא כן חשוב, כיוון שזו בדיוק שיטת העבודה של ימולדי: בוחרים נתון, אמיתי פחות או יותר,
ועושים עליו אקסטרפולציה מטורפת כדי שיתנפת לסכום שאפשר להרשים איתו עורכי מהדורות
חדשות. בך עשו במקרה של אברמוביץ* כאשר הכפילו את הסכום שאותו הכירו - היכרות שגויה

בפי שהתברר - ממועצה מקומית אפרת, במספר המועצות ביו"ש כדי להגיע לסכום שעובר למועצת
יש"ע. זאת, תוך כדי התעלמות מהעובדה שלא כל המועצות ביו"ש מעבירות כספים למועצה, ואלה
שכן לא עושות זאת בשיעור אחיד. כך גם באו: בחרו במאחז לא מייצג (ברוב המאחזים איו מקווה.

למשל, וחלק מהמאחזים גם לא מחוברים לרשת החשמל) ואת ההערכה הפראית מאוד שעשו
אודות עלותו למשלם המסים הכפילו במספר המאחזים הכולל. לא טעות אפוא, אלא שיטה של

הטעייה (שאליה לוינסון מתייחס בהמשך).
לוינסון ממשיך (הפיסוק במקור):

| בואך נצלול למספרים, סעיף סעיף.
ן א. עלות הקמת המאחז

למולד איו אבק מסמך שהראה במה נסף הועבר לאביגיל. אלא הם פנו למתכנן ערים שנתן להם
הערבה. זה בחמד מאוד, אבל מי אמר שזה מימון מדינה?!?! המאחזים אס3ו בסף מהמדינה,

! מהמועצות האזורית, מאמנה, מתרומות וממיסי תושבים. לבוא ולטעון שבל העלות של אביגיל
:! הושתה על המדינה, בלי מסמך תומך, זה תשוט לא נכון.

� גמ כשעוברים על תתי הסעיפים רואים את העיוותים. הם טוענים למשל ש-14 מיליון שקל עלתה
התשתית בישוב. בין התשתיות הם מונים תשתית ביוב. אבל באביגיל אין ביוב!!

הכוונה באו לתשתית ביוב תת-קרקעית. ביישובים בהם טרם נחצבה תשתית כזאת משתמשים
בתשתית עילית, זולה בהרבה כמובן, המובילה לבריכות ניקוז. כך המצב גם באביגיל.

אז כבר צריך לגרוע מה14 מיליון. הלאה. אחרי זה טועמת שהמבינים היבילים במקום עלו שישה
: מיליון. אבל המבנים היבילים הוצבו על ידי אמנה!!!!! אמנה גובה עליהם שבר דירה. המדינה

לא הציבה אותם. אחרי זה נטען שיש גנרטור 400,000 שקל. שוב, מניין לבם שזה המדינה?!
אולי זה אמנה? אולי זה תרומות? בשטוענים טענה צריך להוכיח אותה. לא לשער. מתוך ה28

מיליון, שגם הוא מספר מופרר, צריך לגרוע מיליונים שאולי הגיעו מגופים אחרים.
ב. הוצאות שוטפות:

במולד מניחים כל מיני הנחות. למשל, עלות שבר של רבש"צ היא עשרת אלפים שקל בחודש.
בפועל רבש"צ במאחז קטן מקבל במקרה הטוב 3,000 שקל. על זה יש להוסיף עלויות של
מקסימום חמישים אחוז. סתם שתדעו במאחז סמוך לאביגיל, הציעו לרבש"צ 1,500 שקל.

טענה אחרת היא על מערבת החינוך. התחקיר אומר שהמדינה משקיעה 26,000 שקל בשנה בכל
תלמיד במועצה האזורית הר חברון. באביגיל 25 ילדים, מכאן שמשקיעים בהם 700,000 שקל.

בואו נניח שאביגיל לא הייתה קיימת. אז הילדים היו גרים בסוסיא או בבאר שבע. הם היו עולים
פחות. אבל במולד לקחו את *נל* הסכום במקום את *הה3רש* וקבעו שזה העלות. אותו דבר

הם עשו בהשקעה של המדינה בתושבי הר הברון.

ליו'יש (הנמצאים תחת איומ בטחוני דומה, עוד פקטור תקציבי חשוב) או ביו מועצותאת התקציב במתאר כפרי. השוואה אמיתית תהיה בין אזורים כפריים ביו"ש לאזורים כפריים מחוץבמידה מסוימת גם את מערך ההסעות לבית-הספר; מערך יקר שלא קיים במתארים עירוניים ומנפחמיישובים עירוניים, תמיד תיטה לכיוון האזור הכפרי, מסיבה פשוטה�. משרד החינוך מתקצב"המתנחלים'/ השוואה בין אזור כפרי לאזור עירוני, או לממוצע הישראלי שמורכב ברובושווה להתעכב על הנקודה הזאת, ולו בשל העובדה שהיא חוזרת בכל השוואה אפשרית של תקציבי



מקומיות/עירוניות ביו"ש לדומות להן מחוץ ליו"ש. גופים רציניים וותיקים בהרבה מ'מולדי
מתעלמים מההבדל החשוב הזה בהשוואות שלהם, אז ודאי ש'מולד', שעל פניו לא מתעניין

בהשוואה עצמה אלא בהכפשת מתנחלים, יתעלם גם הוא.

ממשיך לוינסון:

� עוד טענה: עלות הכוח הצבאי המגן על אביגיל הוא מיליון שקל. שוב, זו שאלה מרתקת נמה
?

עולה להגן על מאחז אבל בלי לפרט את דרך החישוב זה חאפריות. בואו נניח שלא הייתה
אביגיל. מה היו עושים אותם 8 חיילי אבט"ש מתחלפים? הם היו ממשיגים לעלות בסף למדינה,

תמורת עבודה אחרת. איפה העלות של מיליון בשנה? בגלל הקרוואן?

ג. סיכום
"י"ייי*\ פה מגיע הבלוף הבי גדול. מולד כותבים בי אביגיל הוא מאחז טיפוסי, לבן צריך להכפיל את ייי י*"יי*יי !•"*-** "יי *-י"י~י* י^  —•+.,.- ...י*י י.~י.י- ~""-יי" י.* ~יי~ יי1 יי"יייי י"

-. ,ו ,- .*.  .,,,.,-...",, .- .".—  ̂*.,. .... _. ~ ~, י.^ " ""..-'. " ~, י.-.". ,. ",
לעשות חישוב של עשרה מאחזים לדוגמה ואז ממוצע ואז להכפיל. איזה מתקר רציני מסיק

מדוגמה אחת על מאה מאחזים שונים?
שקל בשנה. גם לפי מולד יש להם בשל פנימי. הם עצמם כותבים בי המאחזים בהר חברון הםו � בשורה התחתונה במולד טוענים שהמאחזים עלו 3 מיליארד שקל, ועלות שוטפת של 310 מיליון

הכי יקרים בארץ. אבל הם משתמשים בדוגמה הזאת גם ביחס למאוזזים שנמצאים בשומרון
ובבנימין.

כל טעות והנחה וספוקלציה שמולד עשו בדרך, חם מכפילים במאה בדרך לתוצאה הסופית
הדימיונית. אמנם התחקיר טוען שאץ דרך להשיג מידע אבל זה לא מדויק. יש תקציבים של

המועצות האזוריות, אפשר להגיש חופש מידע מסויימ, [בקשה רשמית לרשות ציבורית לקבלת
מידע ע"פ חוק "תופש המידע" �� א"ע] יש את התקציבים של משרד השיכון מתקופת מימון
המאחזים ואפשר לפרק נתונים מתוך התקציב הקיים. אבל במקום זאת, הם העדיפו לעשות

חישוב מופרך, בדי להגיע למספר כמה שיותר בומבסטי.
במולד עובדים כמה מהאנשים האינטליגנטים ביותר שאני מכיר. אני תוהה ביני לבין עצמי אם

הם מאמינים לתחקיר שהפיקו, או שהקלות שאפשר להאכיל בה עיתונאים מעבירה אותם על
דעתם.

אתנדב לפתור ללוינסון את ההתלבטות: האכלת עיתונאים היא-היא העבודה שלהם.
לדבר עם צוות צילום המפתיע אותם בשאלות (מעניין למה באמת?) - יש; מי�נק של מנב"ליתמה עוד היה לנו שם? מוסיקה דרמטית, צילומים והקלטות של תושבים ופקידים מקומיים המסרבים

'התנועה לחופש המידע' המסבירה ני "זה לא ענייו של ימין ושמאל", באופן שאנו אמורים להבין
ממנו בי המידע מוסתר מאיתנו בדרך זדונית כלשהי " יש; סינקים של שני חברי כנסת: איתן נבל,

ח"נ חביב הידוע באיבתו למתנחלים ובנטייה להשתמש בהצעות חוק כהצהרה תקשורתית, ומשה
, הנמסים הוזדו'ו של המתנחלים מאז אישור חוק "שוויון בנטל" - גם יש. גפני

מפנקים את הח"כים העתידיים וטל קואליציית
השמאל



כיצד תגשים 'מולד' את תבניתה "להשיב את השמאל לשלטון"? להגיע ל"ו6" ח"נים? על-ידי
איתור החוליות החלשות בקואליציה ימנית בעתיד. בבל וגפני, האחד ציוני ידוע והשני תומך ימין

במשך שנים, הם בדיוק חברי הכנסת שאנשי ימולד' רואים בקואליציה העתידית שלהם ושכדאי
"לפנק" כבר עבשיו בהופעות טלוויזיוניות.

"זה לא באמת מאבק פוליטי אלא שאלה של חוק", סיים וזודורוב את הבתבה שלו בפרדוקס, שהרי
ה"חוק" הוא עניין של מאבקים פוליטיים. בנוסף, כאמור, זהו שקר גס, והרי חודורוב בטח שם לב

שאת הכתבה שלו הוא קיבל מארגון פוליטי וראיין אליה אנשים פוליטיים. טוב נעשה כולנו אם
נזכור שאין כתבות "לא פוליטיות", יש רק כתבות טובות תרועות. זאת הייתה גרועה.
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נ?ולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
_ן^רכיזלהתחדשות הדמוקרטיה בע"ג? הוא חברה לתועלת *ולד מולד-ה*ר�ז להתחדשות דמוקרטיה גע"*

הציבור שהוקמה בשנת 2! 20 בירושלים ומציגה עצמה כיימרכז חשיבה � ^___
י^ומכון מחקר עצמאי המוקדש להתחדשות רעיונית בכל תחומי החיים 831111111

"? יי ? "? � 
הציבוריים בישראל. החזון של מולד משלב ערכים פרוגרסיביים עם גישה

ריאליסטית לאתגרים הפוליטיים והגיאופוליטיים של המציאות הישראלית." מולד המרכז <התחדע\ות הדמוקרטיה
הברה וכלכלה. בכל אחד מהתחומים ישנו עיסוק מחקר� ועיסוק בעיצוב מ7ינה ישראלעבודת המרכז מתחלקת לשלושה ההומים: חוץ לביטחון. אזרחות וקהילה.

1 פעילות ממן מחקר מדיניות ובהנהלתה.!1
מנכ"ל ליאה שלזינגר

הפלסטינית הוא הפתרון הישים היחיד*-* ועוסק גם בדרכים שבהן יובל י !וי? . יו"ר אבנר ענבר ואסף שרוןהמכון שואף בין היתר לשכנע את הציבור בישראל כי פתרון המדינה
/ יוסי ורטר, שבת ההקטה 2 ן 20 להתחזק מחנה השמאל בישראל.*3* לדברי פרשן "הארץ1

מטרת "מולד" היא "להחיות מחדש אה מחנה השמאל הישראלי, שקרם מייסדים אבנר ענבר ואסף שרון
בעקבות כישלון המשא ומהן בקמכ דיוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה" .133 ^קן0 המנזה עמק רפאים 20, ירושלים

{̂ \\'̂ ' 1.01̂)ה1<)תו. ̂:ק11ו!) ~ §01.|1013£מ.'\\!\\'\

תוכן עגייגימ
? 1 פעילות המרכז

? 1.1 סקר מולד 2012
? 1.2 ניחוח מערך ההסברה הישראלי
? 1.3 תמיכה בהקמה מדינה פלסטינית

? 1.4 דו"ח ההדהה
? 1.5 הביעה דיבה

? 2 תורמים
• 3 קישורים חיצוניים

- 4 הערות שוליים

פעילות המרכז
יושב ראש המועצה הציבורית הראשון היה אברהם בורג.*3* יושבי ראש ההנהלה הם ד'יר אבנר ענבר וד"ר אםף שרון. מנכ"ל המרכז

היא ליאת שלזינגר.*4! בוועד המנהל של הארגון הברים, בין השאר: פרוסי פרד טאובר (יו"ר הוועד המנהל), כרופ' אבישי מרגלית.
פרופי מנחם יערי וד"ר יעל שטרנהל.51*

סקר מולד 2012
סולדים ממנו. במקביל, כמחצית מהציביר "רואה חשיבות קריטית בהסדר מדיני11 ואחוז דומה מחזיק במה שהגדירו עורכי הסקר "עמדותמדיניות עם השמאל או עם הימין. המסקנות המרכזיות של הסקר היו כי השמאל בישראל מובל מדימוי ציבורי שלילי ורוב הישראליםפוליטיות. בין היתר נבחן הדימוי הציבורי של הגושים הפוליטיים בישראל, עמדות הציבור בנושאים מרכזיים וזיהוי עמדות והצעותבאביב 2012 ערך "מולד" סקר דעה קהל רחב היקף בציבור הישראלי. שבו ננהנו עמדות בנושאים הנוגעים למחנות פוליטיים ולסוגיות

המפתח הכלכליות של השמאל".* 6*1י�*

:יתוח מערך ההסגרה הישראלי
אסטרטגי. נמצא בי כעקבות הרפורמות שבוצעו במערך ההסברה לאור דוה מבקר המדינה על תפקודו כמהלך נגלחמת לבנון השנייה,* ^פורמלית, שיתופיות ומיתוג. שיתוף כעולה ארוך טווה, אסטרטגיית הקשורה רכ-ממדיה, דינמיות והתמודדות עפ משברים ומיקודמחקר זה בחן את מערך הסברה הישראלי לאור שבעה מדדים מקובלים בעולם הדיפלומטיה: תיאום מסרי הסברה וניהולם י המכרה לא

80̂פ7%ס0%^7ם%£^^^^^ 1/4 ..^י7ם%07%9.1%^%9?%0_7%96ם
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פיעל כיום באופן מתואם ויעיל. זאת, בפרט בהשוואה לשלל הגרפים שעוסקים בדיפלומטיה ציבורית נגד ישראל. טענת החוקרים

. -:ה כי לאור ממצאי המחקר. לא נכון לתלות אה קשייה הדיפלומטיים של ישראל בהסברה לקויה אלא בפער בין המדיניות הישראלית

לציפיות הבינלאומיות ממנה.^

תמיכה בהקג?ת מדינה פלסטינית

בהתאם להצהרה אחד ממקימי "מולד", אבנר ענבר. אחה ממשימות המכון היא "להאבק בהזה אי-ההפיכות'י של המצב בדרה

הפלסטינית. לדבריו. הפתרון היחיד לסכסוך הוא הקמת מדינה פלסטינית.21* עמדה זו באה לירי ביטוי במאמרים שפרסמו אנשי המרכזי
ובמחקרים שלו שעסקו בביקורת על הטענה כי פתרון שתי המדינות לא ישים עוד. טענת "מולד" היא שחוסר ההצלחה להגיע לפתרון זה

עד כה נובע מן הדרך בה ניפו לממש אוהו, משא ומתן בילטרלי. לאור זאת, הציעו חוקרי המכון להתבסס על יוזמות רב צדדיות דוגמה
10 י יוזמה השלום הערבית.*

דו "ח ההדתה

בקיץ 2017 פרסם מולד דו"ה ובו טען שישנה הדחה מהמשכה במערכה החינוך בישראל, ושמילוי שקלים מתקציב משרד החינוך
מועברים ל-47 עמותות המאוגדות תהה ארגון הגג זהות - איגוד המרכזים לזהות יהודיה. העמותות מציעות לבתי הספר פעילויות

^
ב1

חינוכיות בנושא זהות יהודיה ולטענת הדו"ח מזוהות עם "הימין המתנחלי" ומקורבות לבית היהודי.!1 ^ הדו"ת עורר דיון ציבורי1
העיתונאי קלמן ליבםקינד מתח ביקורת על אמינות הדו"ח, ובין השאר טען שהעמותות אינן נכפות על בתי הספר אלא מוזמנות לפי

בחירתו של כל מנהל1י:11

תביעת 7יבה

ב-()3 ביול� 2017 פרסם "מולד'1 בדף הפייסכוק שהוא מפעיל, "שישים ואחת'1, פוסט על יאיר נתניהו ובו ביקורת על כך שהלה מתגורר
במעון ראש הממשלה. מאובטח 24 שעות ביממה וזכאי לרכב ממשלתי צמוד ונהג. לדברי "מולד", זו הפעם הראשונה שילדי ראש

ממשלה מאובטחים לאתר גיל 4118! * יאיר נתניהו הגיב בפוסט משלו, ובין השאר כתב: "ארגון מולד הרדיקלי והאנטי�ציוגי הממומן על
ידי הקרן להשמדה ישראל והאיחוד האירופי". בתגובה הגיש נגדו עו"ד יובל יועז בשם מולד הביעה דיבה על סך 140 אלף ש"ח51 י *

חלקים רבים מכתב התביעה הועתקו מכתב התביעה שכתב עו"ד יוסי כהן בשם הוריו של יאיר נהניהו נגד העיתונאי יגאל .כרנה.*6 י י
.* 17 לאחר מכתב התראה ששלה כהן, תיקן יועז את כהכ התביעה ומתק את הקטעים שהועתקו*

תורמים
* "מכון ההברה הפתוחה" שייסר 18 $701 בשנת 2013,* עם התורמים ל"מולד" נמנים הקרן החדשה לישראל; שהעבירה 000,

המיליארדר ג'ורגי סורוס, שהעביר שבי מענקים על סך מאה אלף דולר כל אחד, שאחד מהם יועד "לגייס תמיכה פוליט-'ת וציבורית
3!<0!1 * קרן האחים רוקפלר,!20* ה- צא&�"ךך 1בג0101 בישראל נגד ההתנחלויות. באמצעות מחקר על ההשלכות הכלכליות שלהן",*19

^
22

̂ וממשלה שווייץ (באמצעות משרד החוץ השווייצרי) שהעבירה כ�170,000 ש"ח בשנת 12013
2/

(7//0י-^ £ ה0י#0/

ב-2016 החליט "מולד" למשוך את בקשתו למימון מהקרן החדשה לישראל. שכאמור הייתה תורמה מרכזיה של הארגון קודם לכן.
בנימוק של "חילוקי דעות אסטרטגיים מתמשכים."!123

קישורים חיצוניים
̂\//:ין1וי1) ? אתר מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (3$ז841.0!0זו1*\

̂//:ק11ו1)", באתר גיידפטאר 111̂ו1§.'\\^ ? "מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה (514749324/ח110מ/ווו^0/01ו11/1.§�ז0.ץ13
ישראל

? עקיבא בעמן, ארגון נתמך הקוץ החדשה לישראל נשכר לקמפיין העבודה (34525=ק?/11.§1.01^1ת71/:י!11ו!), באתר מידה, 2
בדצמבר 2014

̂//:ק1111/הכירו-אה-ארגון-השמאל-שעומד-£אה * עקיבא לם. הכירו את ארגון השמאל שעומד מאחורי ה"הדתה" (1.00.11ו0ל.'\\'\
ורי-ההדה/)י באתר ערוץ 20. 14 ביולי 2017

̂\¥\//:ק11ו1 ̂'ג. 101.00.11/31110108/0 ? ענת מידן, "הצענו ליאיר נתניהו שיוריד את הפוסט ונסגור עניץ. הוא סירב" (-^,7340,
!ווו1ו!,5001366.00), באתר "ידיעות אחרונות", 10 באוגוסט 2017

הערות שוליים
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מולד 1הקוץ החדשה לישראל: יח"צני
אובמה בעברית

נייר מדיניות שהפיץ מבון 'מולד' על היתרונות של הסכם הגרעין דומה להפליא לנאומיו של
נשיא ארה"ב אובמה בנושא.

הבוקר הפיץ ארגון השמאל הקיצוני 'מולד' ניתוח מדיניות, המסביר כי בניגוד לטענה הרווחת
בישראל הסכם הגרעין דווקא טוב ליהודים. מכיוון שהטענות במחקר נשמעו לי� מעט מוכרות,

חזרתי לעיין בטענותיו של מצדד ההסכם העיקרי - נשיא ארצות-הברית ברק אובמה - שהקדיש
נאומים וראיונות רבים להצדקת ההסכם ופרטיו השונים. וראו זה פלא: הטיעונים לא רק דומים או

מוכרים, הם זהים לחלוטין.

כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן, המשווה את דברי ימולו�' לאחד מנאומיו של אזבמה לאחר אישור
ההסכם בקיץ האחרון, קו ההסברה של 'מולד' ושל הבית הלבן זהה. הם נוגעים באותן נקודות,

מעלים את אותם טיעונים - לעתים תור שימוש כמעט באותה לשון. אלו מסרים עקביים של
אובמה, עליהם הוא חזר שוב ושוב בשנה וחצי האחרונות, מאז הפכו המגעים עם איראן לפומבייס

ונפתחה המערכה בקונגרס.

_ _ _ _ _אובמה _מולך__ | _
"ההסכם עם איראן ירחיק אותה למרתק "ההסכם חוסם את כל הדרכים של

שנה מצבירת התומר הגרעיני הדרוש האיראנים לפצצה"
לייצור פצצת גרעין, וישאיר אותה שם
בעשר השנים הקרובות, תחת פיקוח

אינטנסיבית ן^
"הודות לשיחות עם המעצמות נסוגה "תכנית הגרעין של איראן נעצרה

תוכנית הגרעין האיראנית לאחור, לראשונה מזה עשור"
̂י1 1 _____ י5ר ?! לרא^ו2|11לי_י

"לא קיימת חלופה טובה יותר להסכם" "שאלתי שוב ושוב את מתנגדי ההסכם
אם הם יכולים להציע אלטרנטיבה טובה

יותר. לא הציעו"

_. __ | ..
"נתניהו טוען כי בחסות ההסכם, איראן) "בלי ההסכם, מה שהמתנגדים חוששים

תהיה בעוד עשר שנים במרחק שיקרה בעוד 5ו שנים, יקרה בעוד
נגיעה מפצצה - ללא הסכם, היא הייתה שישה חודשים"

כחם" ____ נמצאת במצב_וה_בבר

האמת היא שאין להתפלא: 'מולד1 אמנם מציג את עצמו נ�'מרכז חשיבה ומכון מחקר עצמאי", אך
מי שמכיר את הרקע לפעילותו ואת מקורות המימון שלו יודע כי הוא לא ממש "עצמאי". על-פי

'ו1:0וח10/\1 160< המימון של 'מולד' (כ-3 מיליון ש"ת בשנה) מגיע בין היתר ממספר קרנות
אמריקניות, המזוהות עם השמאל האמריקני: 'הקרן החדשה לישראל' (ב�-5.ד מיליון דולר בשנים

4י2-20ו20); קרן האחים רוקפלר (כ-300,000 דולר בשנים 5י2-20ו20) וקרנות גוספות. הקשר
של ארגונים אלו למפלגה הדמוקרטית בארצות-הברית כה ברור, עד שאפילו בכתבה אוהדת

ב'הארץ' הוצהר מפורשות כי 'מולד' "ממומן על-ידי קרנות וגופי שמאל אמריקאים המזוהים עם
המפלגה הדמוקרטית".



, המנהג לשמש בדוברי ממשל אובמה לציבור הישראלי 'מולד' לא לבד. כפי ותיארתי בהרחבה
נפוץ בקרב עיתונאי ישראל ופוליטיקאים מהשמאל (ראו "אובמתנן; הארץי בשירות הבית הלבן").

העובדה ששותפים לכר ארגוני לובי פוליטי הממומנים על-ידי גופים המקורבים לממשל. לא צריבה
להפתיע אף אחד.

התובנה הזו שופכת אור אתר על המאבק של מחלקת המדינה האמריקנית נגד חוק העמותות. ממשל
אובמה מזהה נבון בי מגבלות שיוטלו על עמותות השמאל הן מגבלות שיוטלו על מדיניות החוץ

האמריקנית, כשלא יהיו עוד ישראלים בוגרי צבא שידבררו את הבית הלבן לישראלים באופו
"אותנטי", ייאלץ הממשל להסתפק בדיפלומטיה הרשמית שבין המדינות. עבור נשיא שלא היסס
לרגל אחרי ממשלת ישראל כאילו הייתה מדינת אויב, שימוש בארגונים שתולים כמו 'מולד' לא

צריך להפתיע אף אחד.

תגובת 'מולד': ניסיון השתקה
מספר שעות לאחר שהכתבה פורסמה. התקבלה אצלנו פנייה מימולד7 בזו הלשון:

בנושא הסכם הגרעין בין איראן לבין המעצמות הוכתבה לבו על ידי הממשל האמריקאי וזאת עלהמבוססות על טענות שקריות נגדנו. אתה מנסה לייצר אצל קוראיך את הרושם בי עמדת מולדו במאמרו "מ1לד והקרן החדשה לישראל: יחצ"ני אובמה בעברית" בלולות האשמות וטענות
בסיס נאום של אובמה מחודש אוגוסט נמסמכנו בנושא ההסכם.

פורסם ב��4י ביולי 5יס2 בעוד שנאום אובמה ממנו לכאורה מועתקים מסרי מולד נישא בשלושהאין נל בסיס לטענותיו, בפי שניכר מהעובדה, אותה איבך מציין במאמרו, לפיה מסמך מולד
שבועות מאוחר יותר ב-5 באוגוסט 5י20.

על בן עלינו לדרוש ני תסיר או תתקן את מאמרו בהתאם ותפרסם התנצלות במיקום בולט
לפתות במו זה שבו פורסם מאמרו המקורי.

מולד7 לא שמו לב, אבל בכתבה לא נטען כי חוקרי המדיניות שלהם העתיק! מסרים עד כה, כאשר האיראנים התקדמו בפיתוח תכנית הגרעין שלהם?".המדרשים לפצצה" ובנוגע לטענות המבקרים הוא השיב "האם עסקה זו גרועה יותר ממה שעשינואפילו אם הם יפרו את ההסכם, במשך עשור איראן תהיה לפחות שגה מהשגת חומרי הגלםפרס אובמה בדיוק את אותם מסרים "הסכם המסגרת יחסום כל אפשרות לפיתוח פצצה גרעינית...בקלות רבה למצוא את אותם מסרים בנאומים קודמים של אובמה. כך למשל בנאום מה-2 לאפרילבאוגוסט נועדו להמחשה בלבד, אבל כל מי שעקב אחר הדיונים על הסכם הגרעין יודע שניתןמנאומיו של אובמה, אלא שהם משתמשים באותם מסרים ואותם טיעונים. הציטוטים מנאום אובמהובבן, אולי '
גרעין שלה".בהתבטאות אחרת, בתגובה לנאום נתניהו בקונגרס תקף אובמה ואמר כי "האלטרנטיבה של נתניהו להסכם היא שום הסכם, ובמקרה זה איראן תמשיך לפתח את תכנית ה

התקדמה... אני יכול להוכיח שהעסקה שאנו מגבשים תבטיח לנו שאיראן לא תוכל לפרוץ קדימה".עוד דוגמא? קחו את הראיון שנתן אןבמר, ב-אא0 בסוף ינואר 5י20: "התכנית האיראנית לא
התבטאו נגדו, האם זה מקרה שרק גופי קצה, שהמימון שלהם מגיע מהשמאל האמריקני הם אלויש בישראל קונצנזוס מקיר לקיר כי הסכם הגרעין הוא גרוע ומסוכן. בנט, לפיד ואפילו בוזיי

שהגיעו "באופן עצמאי" למסקנה שתהסכם טוב לישראל?
כל זה נעלם כלא היה. התשובה של ימולד' לחשיפת האמת היא ניסיון השתקה.אבל ככה זה בשמאל. רוממות הדמוקרטיה והפלורליזם בגרונם, אך כשהם עצמם עומדים לביקורת
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1:1:02
20X3 י ה**ל נל?"ל בעמיה 7.�מ�רה להור ב*ה 3ל2�1יני. הברון

קומיים שתיקה ה"נו איג-יו *;�ל ה"ליב: נז�^וחי'ריס האובים "דלייה רח�יל�פ יח"לזה איבר
?;*יהי 3"2ד>ים לפרוץ האיגח"&אוה משנייה יאילך; 1י-ט1-ת הארגון ה*א להעלות אה המודעות

לכציאיי. דיימ יוג*ת בי-ט"יפ הבבוע-ט וליציי יגיון ציבורי על ה*ה*ר דליבו�י י1בעלי2ה צכאית
| -על אוכלופיה אזרהית, זאי! *-5ל 5;ה להביא לקיום הכיבוש.

לדילים המשרתים בשטהים מאן ההילה האינתיפאדה גענייה (ענת 2000}. עלים ואף
̂ ללא ה�כר, מ?י�פ שלי התעללות. נוכלים הל? בפעילות 5בא*ת אי-ר יגינהה ולשנה או

ביזה והע'התת רכוש הפכו זה מבבר לנורמה בעיצח אך עליי ו :וב*פ לסיווגם כ"5לר*2
הייגים�י על ידי ה5עי�כה הצבאית. בין העלויות עולה היונה הגזרה "ל הידרדרות ניוכד�ה

הבאה לידי בי-וי גם באוני* פקודות והוראות הפתיהה באע; המקבלות הצדקה מ:י5וק*ם
ביטחוניים. בעוד מציאות זו. הדוברה להייל� ומגקל� צה"ל. "הנהלה כהצרה האחורית של

בלד�נתישראל. הציבור ה"גראליב?8יגיךלעותוקולהכר.""�אה ה:??גהבשמי.

הה�יל�ם ההוזריפ ל�הי�ם הא1רח�*3 מ:ל*פ את הפער בין המציאות שפג�-ל בעטהים לבין
̂יע האדיעוה והעתיקה בהברה הישראלית לנוגה גהניאוה זו. ארגון שוברימ קתיקה 5'2
את קולם על ה"לי�ם אלו כל� להביא אי. ההברה היעראליה להכיר במציאות ע�היא יצרה.

ההליך גב��ת העדויות לתגצע על ידי הברי שובריט שתיקה. טלם לוהטים מעיהירים
כעצמם. כל אדם המע*ד בפנינו לבין מהי מטרה האי�גרן והראיון עמו 5וקלמ. כל העלויות

המפורסמות עוברות ההליך על איפות והצלבה נתינים עם על� רא��ה נופפ�ם י^אי
ריליל ומימין של ההדרים הרלווגט"ם ואלו הדוקים לההקיר ניכף ולא�מיה, העדויותבאמצעיה נתונים של ארגו:"זכויות אדפ והיעלים בתחום. ?^הר בל רא�ון, העדויות עיברה

̂//:1ן1111 "̂  ח23110!ח1/0193נ1םג)ר>?פ?3.0>וו1ז!8ייוחי\5110.י\\).
2;ן
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מובאות לפרכימ כמי* ט ללא עיינה יבאנינימיות מלאה על מנת להגן על התיילים ילעוללפ
לדגי.

בנלרבית המלןר�ם בוחרים העדים להישאר אנונימיים עקב יריצים המועלים על יל* ;יר*יפ
במערכת הצבא�ח האוסרים עליהם לדבר עפ גורמים אזרחיים ובעול הפהד ימהמהיר ההביה*

י-ל עגב�רה העתיקה. אני ר1א�ס במהוימה עןלני בלפ� !?עדים עובוהי�יפ לדבד על מה
?צהסריצ להם ב�1י1 ען�י�והם כמחייבות עליומ; וחובה מיבר-ה.

הארגון הוקס בשנת 2004 על *י� קבוצה ע.�ל לתז̂�ם �-משירתו בהבריו. על הייס. ראיינו
למעלה מאלף הייל�פ וה"לות אשר ע�רהי ומערה�ם ביחידות עוגות ובמקומות שונים

ב�-טת�ם. עדויות אלו מפורסמת, בין ד.יהר, באתר הארגון. בחוברות שאני מפיצים.
באמצעי הקשורה עייונים וכן בפעילויות השונות י-לנו הכוללוה הרצאות, הוגי ביר. ברהבי

האר�ן וסיורים מילרכים לעיר הברון ולא;ור דתם הי הברון.

איי מאגעים שההכרה היי'2יאלית ח"בה להתמודד ;יפ.הנעש.�; בשמה ולהכ�ר במה��ר
היציאות שאליה היא יגולהת אי. מיטב בניה ובנותיה.

א:ח:ו

ליריזטיריזו

מיק* קרצמן- יו"ר
אב* ל-"י��בי

1**ם ל1*וה

<יווו?

אב;ר גכר�הו - ב'נב"ל
רון :"דל - י??הל החום א*ג!וך- עדויות

לץ יששבי�וף - דיבר הארגיו
אה�ה שץ - מנהל ק̂פ"נ�ם

עידו אבן פ: - רכז פעילות העוכית
נדב וימן - רכ; פעילות ציבורית

ליאין ביורר - יבז פעילימ
אורי גבצתי - ההקעץ

יהידה י&אול - מנהל קשרי 1?יץ
פרימה בובים - מתאמת תחום קערי הוץ

עד� גולן - רכזה תהום 5לי?�� חברתית
ע!*ר~ ויזל - מנהלת כםפיט ומנהלה וו

.;.-;;|̂ ̂זו..ר.יו^£1/' ן [* - |95�:י<1ט-0חנה�י)גיט" . ]
 ני* לר'<1ת ויה י�.וונו"נ> 1לן חתז""ייק.

יי*ר* ראי"י* > : י בל הזבי�וה שבורות ל"שוביים שתיקה -י י—=—יהיא* י�ייי*,"*" *"*.

/:ק!1ו1 ̂̂י ̂י .5̂ 1י!5וז<ה"0 2יח3פז1/0ו01ג31י9י1:3.0י ח0!31 2/2
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ויקיפדיה

שוברים שתיקה
 " """ __ " " "" י י~שובריס שתיקה היא ארגון המאוגד כתברה לתועלת �ציבורי האוסף עדויות על שוברים שתידה ^

"-רות היילי צה"ל בוטחים ?אז האיבהיב-אזה השנייה. הארגון מצהיר כי מקרתי

?

. . ,.̂ מדינה ישראלהארגין גיבה עדויות מה"לים משוחררים, 1מצ*ג מקרים שבהם לטענתו היילימ או 
 9עילית א�10ף ייי9^ של עי|1|ת ת1יל*ם עלמ*1גחלי0 נהגו עלא בשורה, גיצעי עייל או התעללו בסלס^נים, בדרך על ביזה.
 הי31י1ל1ת פ0ייה יכאייה של צה"להנחתת ינוש. ירי לא היקי אי פעילות לא **?*, אחייח. הארגין םת, כי הקאינים
 יע^ על- כ17 ע,הוף פעו<1ה בי[ התאגדות חברה לתועלת הציבורטק"לחו.^ צה"ל טע1 ני העדיוח הן ",""" ןמםספות ,ל ,""" ועדןעה ^הודה ^השןמתן^בל עזההבכירים ב<ה'�ל מוחרם לאיליה אלי, ואץ מלובי מ*י"ם בילדים אלא בס"ן�י"ת

 ער הב,ט!^^ מ^
 בדצ5בר 2015 אפר

"," [ן;]
."מ

צה"ל לבץ "שוברים ענתיקה".*5* מנכייל אבנך גבריה!
 יו"ר מיקי ק רצמן \

 !שגת 2004 1ן

ההקמהו

 1 . מ"0דים יהודה שאולתוכן ענייגימ
(̂ ^\//:כן 3.0̂>!]1ו]3וחחץ0ר{5.̂/ 1 הקמה ופעיל1ת האת רתרש מי (9

̂ 1.1 סיורים בחברון 1.2 מבצע עופרת יצוקח
1.3 מבצע צ1ק איתן

2 תקציב
3 פרסים

4 פולמוס סביב פעילות הארגון
4.1 אמינות העדויות

4.1.1 עדוי1ת שווא של מתנגדי "שוברים
שתיקה"

4.2 קבלת תרומות ממדינות זרות
4.3 טענות על איסוף מידע מסווג על ידי פעילי הארגון

4.4 ביקורת על הארגון והגבל1ת על קעיל1ת1
4.5 תמיכה בארג1]

5 קישורים חיצוניים

6 הער1ת שול"ם

הקמה ופעילות
, אז ארגן יהודה שאול, הייל צה"ל משוחרר, שבין השאר שירה בחכרון במסגרת גדיד 50 של הנדבת בהביון. הפרקליט הצבאי הראש/ האלוף מנחם פ�נקלשטיץ הורה לפתיה בחקירה, בעקבות העדויות עהיצגי נתפרומ:.^ הוקרתי מצ"ה החרימו הלק מהל�צעי0הנת"ל. תערוכה צילומים ומוצגים ב�^יס "לוהבנים מכפרים על הכיח" בגובללת תל אניב. ההעתכה תיעדה ותיארה את פעיליהם קל שאול וחבריו בעת שירוהסהפעילות הציבורית של הארנון החלה ביוני 4<*חט

בתערוכה הימיו לחקירה איבעה ממאיגייה.^
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.. .__ .,_ ̂* בעקבות טיוח שגבה האי�גון על אירוע שבי מח ,, , _. . הק1לנוען :-;כ� מיגרבי יצר את כרסו ייג
? : :̂ / ^>; ^^#י":

/^י<
\..;̂ :>^;:̂ :^;:\  ̂ צה"ל הרג שוטרים פלסטינים כנקמה על פיגוע שבי נהרגו שיעה חיילי צה"ל במהס^פ עץ "

; / 
1 1:-|"ג'!י. /:י .?? .*��̂=

:: ^--^- עריק. הסרט בקרא על שם המסקר הסידורי של המעיד האלמוני ברישומי הארגון.^ = ? 1: י--

הארגון פיעל בישראל ובהוייל ומשתתף בכנםיס, מעביר הרצאות באוניברסיטאות ובמוסדות 1� -^8]^^^^??/�-

-*?", - ,:^$^̂ ^̂ ^ -י£
~

מנכ"ליה הארגון הייתה יולי נובק, מולי 2017 החליף איחה אבנר גבריהו, שהועסק עד א5 <י �9£,

?הודה שאול ב0י1ר בחברון. 2015

סיורים בחברון
1§|9§!8¤ $|8 להמהשה עדויותיו על הנעשה בחברון מקיים הארגון סיורים בעיר. חלק מהיץורים ביישוב � _ , !*$*;£-. נ 3̂89£
{11^@868!8¤ ̂-! כמקרים 8הדים נעצרו _ ̂| �^^^^^^^ה"הידי בהבריו נערכו במשותף עמ אנש� ציונית דה�ה ריאלית.

1̂§ "^--י 8̂ ^.̂ הסיורים והיתקפו על �לי פעילי �מין ותושבי היישוב היהודי בהברו! שמנעו בגופם את מעבר ^3י� .�

> 8ל/-/*^1ט :̂1̂ ^̂ 888^|£^^̂ ^̂ הסיורים והתעמתו עם משתתק* הסיורים, כטענד, שלא מדובר בסיורים לימודיים אלא 

$¤ ̂* £13י1$1!^ 217 ^88^8§^̂  ̂ בפרובוקציה וניסיון להתסיס אה הישגי העיר הערבים.^ משטרת חברון הטילה הגבלות על

5גט8?§מ11^8886מ:~^^^ .̂
"

סיור* "שוברים שתיקה" בחברון, בנימוק עהם מתסיסים אה האווירה במקום, ובתקופות £י יי 1̂|

"- £ 1, /א � י יי� �. ^ ??<? - ~ י � •ולי נובק. מנג לית שוברים שתיקה , מלווהוצה"ל. בתגובה לעתירה שהגישו אישי היישוב היהודי בחברון קבע ביה המשפט כי מימוש ." ". ., ., _ ��"יבהבתן, ובלי" אישר הסדר "פיילוט" להמשך הסיורים של הארגון, בתיאום עם המש-�רה �
ןר ק1ל ש1ברזם ההסדר יהיר. -גמהגה בהתנהגות העותרימ ובגישה מרוסנת נוצדם��, והוסיף כי ייגם ה"שוב גנצ.ג. ה,,ש1ב ה.ה1ד. בזמן 0,

היהודי אינו פ^ור מריסוו"1~^ שתיקה בחבר!}, א1גו0ט 2015

ו בעקביה נ<5גש עם אנשי "שוברים שתיקה" וסיור כהביון כתבה אלונה קמחי את השיר "עניץ
של הרגל". השיר, בביצועי של יזהר אשדות, נפסל להשמעה בגלי צה"ל.

מבצע עופרת 'צוקה

הולשים אהל�פ לאחר מבצע עופרת יצוקה 3רג;0 הארגין דית וכי 54 י^"יית של חיילים על המבצע.^^

מבצע צוק א*תן
במאי 201$י פרכם הארגון דו"ה ובו 60 עדויות אנונימיות של ה"לים על אירועים של פגיעה בחפים מפשע ברצועת עזה שהתרחשו לדבריהם במהלך מבצע

^ בהקדמה לדו"ח יאמר:
13

צ��ק איה ן.^1^

�'העיקרון שהנחה את המדיניות הצבאית - מיממים סיכון לכוחותינו. גם כמחיר פגיעה באזרחים חפ<ם מפשע - לצד הניסיון
להטיל אימה על הפלסטיים ולהרתיע אותם, הובילו לפגיעה אדירה וחסרת תקדים באוכלוסייה ובתשתית האזרחית ברצועת
... תורת הלחימה של צה"ל המשתקפת בעדויות מעוררת שאלות קשות באשר לנורמות המו0ר*<ת המתוות את ז�רכו של עזה.

צה"ל בכלל ובמבצעים ברצועת עזה בפרט-'יי*1?

עם מממני הדו"ח נמנו הארגון הקתולי האירי טרוקרה, הארגון הדני 1א^ו1^טו€1ו1!1ל], הארגון הבריטי \>\א וו5113חו01, קרן החברה הפתוחה של גיורג1
מורוס ו"&נקלת זכויות האדט והמשפט הבינלאומי" מרמאללה (פועלת במימון ממשלות דנמרק, שוודיה, שוךיץ י�הילנד).

הדו.� עורר הד תקשורתי רהב בארץ ובעולם ואתיות מהעדויות אף הוקראו בכנסת על ידי חברי כנסה מסיעת מרצ.^ תנועה המאס אימצה את הדוח, כעתה
^ חלקים מהדו"ח אף הוצגו בתקשורת האיראנית.^

18
1̂טה וללשה להעמיד לדץ אה האחראים להם1 אה המעשים המתוארימ בו פשעי_

בתגובה לדוה מספר חיילי צה"ל ששירתי במהלך ייבצע "צוק איתן" כרסמו אה עדויותיהם מהמבצע שבהן הציגי אה התישמויותיהפ מהמיכריות הרבה שג-לה
̂ט] ואילנה -£יכ;#-י-£ ̂- ^^ אל מול המתנגדים נמצאו גפ תומכים בדית, ובהם כרופ� אי;ל גרופ - צה"ל במהלך הלה�מה̂.

ביתי 2015 גפנשי נצעים של "שוכרים שתיקה" עם אנשי הבית הלבן ומחלקת המדינה לשם הצגה הדו ח של הארגון עי צבצע צוק איתן ,"<�<•ו ? " " 1ר0]

דו"ה "שוברים שתיקה" צוטט על �די דו"ה האו�ים על מבצע צוק איהז שה;מי:ה מיעצה_זבויית האדם שלהבים .^
2/10 4פ7%ס7%\/%07%99%07%^^7%ס9%*�/י%07_8%07%99%07%90^7%ס70/091%ס�/7%950ם9%^?ם^^^^
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1-̂ ביולי 015" 5ורכם שמצ"ח חוקרת אירועים אתדיפ שתועדו בדו"ה של "שובר�י' 7.�0יקה".

תקציב
ב-2007 קיבל הארגון תרומה על 70 אלף דולר מהקרן החדשה לישראל במטרה "להגביר את ההודעות הציבורית להשלכות ההרסניות שיש לשירות בשטחים
הכבישים על ההברח הישראלית". בשנים 2008 ו�2009 קיבל הארגון מימין עביר פעילותו מהאיחוד האירופי, הקרן החדשה לישראל, ומשלות בריטניה,
̂! בשנת 2008 4636 ספרד להולנד, קיץ אוקס5ם, קרן 111\/ו01111101ו1ר.י1, קרן 140!811£1ת011, קרן הממן לחברה הפתוחה וארגון 0מא הפלסטיני.

[̂ מהכנסות הארגון ביהי�ונלות היו מממשלות זרות ו-"229 מהקרן החדשה לישראל.

ב-2008 ק�בל "שוברים שתייה" תרומות כסר 1.2 מיליון שקל וכ-009ט כ-9>2 מיליון שקל. בנובמבר 2012 תרם עמום עה לארגון פרס בכך 2500
/^ ליש"י;, שניהן לו מהקרן החלשה לישראל על פוצלו לקידום וכויות א07.

בץ השנים 2012~4נ20, הארגון קיבל מימון של 4 מיליון שקל באופן ישיר ועקיף, מהמדינות דנמרק, הולנד, שוודיה, שווי" ן, גרמניה. צרפת, בלגיה, ספרד
̂ ולפ� אר.ר שידות פעילות החוץ של האיהיד האירופי בישראל, בץ השנים 2013-2012 עמדי סך תרומות האיחוד האיריפי ל"שוברים שה�קהיי ואירלנד.!

1̂ אירי. על 166 אלף

פרסיפ
בדצמבי� 2008 העניקה האגודה לזכויות האזרה לארגון אה אוח אמיל גרינצוויג, חברי ועלה הפרכ צייני בנימוקי הבחירה כי:

בארבע שנות פעילותם, הציגו פעילי שוברים שתיקה באומץ מראה ענומה אל מול פגיה של החברה הישראלית. מאות לוחמים
אשר שירתו בשטחים רואיינו על ידי שוברים שתיקה ועלויותיהם מובאות כמעט ללא עריבה ותוך שמירה על אנונימיות.
במטרה לעודד חיילים לחשוף את הסיפורים. העדויות, על היקפן הנרחב ותכניתן הגוקבים, מרכיבות אמירה אפקטיבית

ואמיצה על הקשר הגורדי שבין הפרקטיקה היומיומית של הכיבוש לבין הפרות זכויות האדם בשטחים.

בשנת 2016 החליטה המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק אה פרפ ברלסץ (המוענק בידי שבה לאנשים 9רכייק ולדותיה
אשר תרמו להבנה כין יהודים לערבים), בםך 20 אלך- שקל, ל"שוירים שתיקה". נשיאה האוניברסיטה, פרופסור רבקן^כרמי, ביטלה את הההלםה. בעלבות

^33

̂ז, והכופר עמוס עוז נשא דבריפ בעבה הארגון.^ זאת נערך באוניברסיטה טקס עצמאי, שבו ניתן לארנון פרס חלופי מטעם קבוצת מרצים באו"ברפי

פולמוס סביב פעילות הארגון
ארגון "�"וברים שתיקה" כופנ ביקורת רבה על פעילותו. עיקר הביקורת היא על אמינות העדויות - שרובן עדויות שמיעד* אנונימיות - ועלי פעילותו של הארגיי

בעולם. שלטענת המבקרים מטרתה הכפיון הי-לי צה"ל בהו"ל ויצירה דה�לגיטימצ'יה למדינת ייטראל, פעילות שגורמת לישראל נזק מדיני ותדמיתי.

הנ� מנזר כתב באתר ה"מאל "�נ"חה מקומית" כי מבקר* הארגון מעלים כלפ�ו המש טענור,: (1) שדיווחיו אינם אמינים; (2) שהארגון אינו מביא אה העדויות
בפני צהייל; (3) שהעלויות אלמוניות; (4) שמימון הארגון מקורו בממשלות זרות; (5) שהוא פועל בהו"ל. מטר ענה על לזמש המענות1*13

אמינות העדו<1ת
על-כי דובר צה"ל: "ח"לי צה"ל נהגו לפי דיני הלחימה שכמשפם הבינלאומי וההיראוח, למרות מורכבות הלחימה [...] החלטה ארגון ישובריפ שתיקה1 לגבית
̂הן" עדויות באופן זה ומסוג זה מעוררת את התחושה שהארגון אייו כ'עונ�ץ באמת בקיומה של בדיקד, מהימנה ומקיפה ביחס למענותלו". גם לאה1� מבצע;"_צוק א

13̂ טען דובי צה"ל ש"שובריפ שתיקה" אינו מספק מידע שיאפשר לבדוק את האירועים המועלים בעדויות.

הפרקליט הצבאי הראש* במבצע "עופרת יצוקה", תא"ל אביחי מנדלבל�ט, ציין שאנונימיות העדויות אינה מאפשרת לחקור אה העד�ם.^ דובר צה"ל טען
שהלק ניכר גוהעלייות על המבצע מבוסס על שמועות ועדויות שמיעה. כרוב המקרים מדובר בעדויות אנונימיות הנעדרות פרטים מזהים במו דרגה, אות ראשונה
של השם, גרוד, מקום ותאריך, "ולפיכך לא ניתן לבצע על בסיסן בד�קה פר0�;ית שתאפשר חקירה, אישור או הפרכה של הדברים. "זאת, הוך הטלה דונך
בצה"ל ובמפקדיו והוצאת דיבתם רעה"^י'13 בתגובה להאשמות אלו יצא הארגון ב-2011 בכרסום עדויות וידאו, כהן יחשפו החיילים בשם מלא, פנים חשופות

וירגה.נ*13

עמום הראל כתב בשנת 9"<^ כי לאנשי הארגון ייאג'נדה פוליסת ברורה, שהתואר "ארגון ןכויית אדם" כבר לא ממש מכסה עליה. מ� ש&האר באתי�
האינטרנט שלו את "השהיחור. שפשתה במערכת הצבאית'� עגב השירות כשטחים, אינו משקיף נייטרלי. מבאן לא נובע שהעלויות, שהוקלטו והלק ן גם צולמו
בווילאו, מכוברקית. אבל ברור שהתיאור המעורפל של נסיבות התקריות נז.פהיה מיכולתו של הצבא להשתבש בהן לחקירה פלילית. אנשי "שוברימ שתילה"
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מבקשים לרעביר 3כי� בדבי השלכות השירות בעטהיפ. נראה שזה בעיקר מח שמעניץ איר-פ, הרבה יותר ממיציי הלין בתקרית ספציפית.".1ג)13

עוד נטען שבמיוריפ שמארגנים אנעץ הארגון בחברון הם מספרים כיפורים שקריים לתיירים אירופאים ומוציאים אה המקרים גפ מההקשר שבעדות שהם עצמם
ג"!�]1י14 מביאים. פורכמי צילומי וידאו �"בהם מפכר איש הארגון על ירי קבוע במקלעים לפי פקזזה לכיוון אזרהיפ המיס מפשע בחברון, כמר במשחק ויךאו.
בתגובה לבד. כי�ב^ו "עוברים שתיקה" סרטון המציג טענות של ודילים על כך שקיבלו פקודות לירות לציר מיקומים בהכרון, במקרה על אירועים בעיר,

בניגוד להוראות הבטיחות של צה"ל, וכן סרטון המתעד ירי מקלעים לעבר מיקומים בחברון בזמן האינתיפאדה השנ"ה.^

הספר "כיבוש השטחים" יועד לתאר על פי "עוכרים שתיקה" את "המדיניות ההתקפית הכוללת כיפות על טריטוריה, השלטה אימה והידוק השליטה על
אוכלוסייה אזרהית". על פי לובי �1001101^ 00א הספר מתבסס על האשמות גורפות המכופפות על תיאורים אבקדו"יים לא מבוססים שכלל לא נוגעות
לקובעי הסלעיות של צה"ל. בעדויות מופיעים לטענתו "מניעים אנסי-ישראליפ פוליטיים קיצוניים" כגון עדות לכאורה של הייל המתייחס למתנחלים כ"ה2�
יויי-באצים שפגשתי בחיים שלי". עדויות אחרות הן בעלו ת ביתרות מטעות (לדוגמה בעדות המצהירה על היתקלות עם אמבולנס שבתוכו בהבלים, הייתה
הבוחרת "יריתי על אמבולנס עמ מקלע כבד" - המרמזת לכאורה על פשע מלחמה), 2מ1 כן "מרבית העדויות הן משיאה של מערכת טרור המתאבדים הפלסטיני
בגד אזרתי ישראל (0(1(21—005!:) והן מקובצות יהד עפ תקריות שההרתשו לאחרונה. הכישלון להבהץ ביניהן או לנתח את התקשר�ט העונים של מדיניות
הב�טחץ הישראלית בעשור האחרון, משקף ביתר שאת את המטרות האידאולוניות והפוליטיות של "שוכרים שתיקה", אשר סופיות מאהורי הרטוריקה על

מיפריות וחוק בינלאומי."*3^

בישראל עלתה ביקורת על אופן פרסומי של הדו"ח והצגתם שר מה שנטען שהם מקרי קיצון כמדיניות צד."ל.1לפ5ג£י* בנוסף :3ען1לוי��=זר] בי האירועים
בדות הוצגו באופן הד-צד�י וללא הקשר יכי חלקם מוגדרים כחוקיים וביתקבליסיי̂"�-יייי* תחת דיניה מלהמה והמעפטהבינלאומי.|ו.13

ההקיר עיתונאי של תוכנית "המקור" ששודר כערוץ 10 ב-12 ביולי 2x16 בדק את אמ�נוה העדויות ומצא שמתוך 10 עדויות רק 2 עדויות היו מאימהות
ולמהות <1 עדרית היו שקריות. השאר היו מוגזמות או בלתי ניתנות לבדיקה עקב אנונימיות העדויות. התחקיר קבע לגבי אמינות העדויות: "השורה התחתונה
מורכבת: בן. גילינו עדויות לא נכונות וכאלה שהציגו את התמתח בצורה חלקיה נמטעה. האם השתכנענו שמדובר בחבורת שקרנים? ממש לא. אבל תהליך
אימות העדויות, גילינו, מהמיר הרבה פחות מכפ� שתואר פעמים רבות על ידי אנש� הארגון בעבר: להצהרה כי כל אירוע המור מפורסם רק אם יש לגביו ש:�

עד- רא"ה, למשל, אץ ממש כיסיי." למרות זאת סיכם התחקיר שפעילות הארגון "השובה וייבורכה",̂�1י5#ו-1

גלי להתאבן על בתיהם. בתגובה י-יען בנובמבר 2016 פרםפ "שוברים שתיקה" פובט בפ"מבוק ובו טען שצהי'ל מגרש באופן קבוע תושבים מראם אלאהמך
ארגון "האמת שלי" שהבתים המדוברים נבנו באופן בליני-זזוקי בעטה אש �צה"ל/ דבר שלא הוזכר בהודעה "שוברים שתיקה", ושצה"ל נותן לתושבים

14̂נ7ו-1 להתגורר שה לפנים משורת הדין, למעט בזמן אימונים, כדי לא לככן אה ה"הם.

בכוך- אפריל 2017 פרםפ "עוברים שתיקה" עלות של דוברו, דין יששכתף, שלפיה במהלך שירותו, כשהיה מפקד מחלקה, הכה פלסטיני עד זוב דפ מול מ73ד
הפלונה והמהלקה שלו. ארגיז מילואימניקים בחזית פרסם סרטון תגובה של המ"פ של יששכרוף ועול כעשרה מה"לי המחלקה, שבו הם אימרים שהב�פור לא
היה ולא נביא.^ בעקביה ;אה פנתה שרת המשפטים, איילת שקד ליועץ המשפטי לממשלה, אביה� מנדלבליט, בדרישה לחקור אה ישקזברוף זלהעמי�ו לדין

̂! ובעקבות דרישתה נחקר יששכרוף באזהרה.^5י אכ *ש אמה בדבריו

עדו*1ת שווא של מתנגד1 "שוברים שתיקה"
"שוברים שתיקה" מתבסס על עדויות של חיילים המגיעים אליי, פעמים אחדות ניסו מתהזים לשבש את פעילות הארגון באמצעות עדויות שווא. אהד המקרים
התרהש כמהלך מבצע צוק איתן. אז כנה אורן הזן לנציג הארגון בשם בדוי, התחזה ללוחם מחיל התותחנים שהשתתף במבצע, ומסר עדויות שקריות על פע-ילות
צבאיות בלה � מוסריות, מתוך לטרה לפגוע באמעות הארגון. עדות השקר לא פורסמה מעולם עקב הוסר אמינותה. לדברי חזן, הונאה זי ה"הה חלק ממבצע

מתוכנן יחד עם ועד מתיישבי השומרון, על מנת "לחשוף את השקרים של שוברים שתיקה".52#50]1531

קבלת תרומות ממדינות זרות
̂] ממשלת ישראל מתחה ביקירת לפי ץ<)11ו101\ 00א, שוברים שתיקה מקבל מד� שנה תרומות של מאות אלפ' ש"ה מגופים שהם בנדר ישות מדינית זרה.
חו�ן ניסו להניא מדיב1ת אלה מלהמשיך ילתמור בארגון, בנימוק שהוא על חיומהן של מדינות זרות למימון הפעילות של "שוברים שהיקה", ונציגי משרד ה
^57י תגובת הארגץ הייתה שמשרד החוץ מבצע "ציד מכשפות מסוכן לדמוקרטיה" וכי "הניפ"נוה להשתיק קולות של החברה האזרחית

56
איכוז�ציוני551^

בישראל הם מפולנים... נראה שמשרד החוץ שואב רעיונות ממשטרים אפלים בהם מי שהצביע על מהדלים פנימ"ם נחשב לבוגד". נעקבוה העברת המ�כה
כספית מצד ממשלת ספיד, בסך של עשרות אל5י אירו, למימון הסיורים של "שוברים שתיקה" בחברון, הניבה ממשלת ישראל יאמרה כי המימון עומד בהיכר
כיוב-ירציה ביחס ל1ה שמקבלים ארגוני זכרוה אדם במדינות ערב.*57* שגריר ישראל בהולנד, הארי קני-טל, הביע מחאה על מימון הארגון על ידי הולנד, ואמר
כי אף על כי ש"שיברים שתיקה" הוא ארגון לגיטימי, מימונו על ידי מדינה אי0� סב�ר לנוכח הרגישויות הל'דינ�ות.^^) בתנובה פנו עשרה ארגונים ישראליים

"̂ (."מ] בקריאה פומבית לממשלה ישראל בה כינו פעולות אלו של הממשלה כ"נ'הקפה" ודרשו להפסיקה.
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כ-ו"ר, ביי�רת עומק שנעשה נ?טט0 רשם ההקדשות צוץ שארגון 1000 התירם ל"שוברים ענתיקה" התנה את תרומתי במינימום של 90 ראיתיה עפ חיילים
בשגה והוצאת לאור קל "אנציקלופדיה של הכיבוש". ארגון 1ת£1\.0< שתרם אך- הוא, דרש לחפש גמה ש�והי עדרית על "בלתי מוסריות11 ופגיעה בוטייר,

אדפ.[60!

טענות על א*0וף מידע מסווג על ידי פעילי הארגון
ב-17 במרץ 2016 שידר ערוץ 2 תחקיר שהתבכמ על צילומים שערכו פעילי "עד כא,�", וטען לחשיפת ניכיויות של פעילי "שוברים שחיל�." לאכוף כידע
ב�כווג מחיילים שהגיעו אליו.*1*^ בתגיבה טען ארגון "שוברים שתיקה" שהעדויות שגמפרוה לו נבדקות על �די הצנזורה הצבאית, וצנזורה נרחבת הופעלה רק

על העלות שככר שתיל של "עד כאן".^

כעקביה שידיר הההי�ר אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו ש"נהצה קו איום".^ שר הביטחון משה יעלון הודיע שצה"ל יחקור אה הארגון.^ כעביר שבוע
̂] נכון לאפריל 2017 לא פורסמו תוצאות החקירה. הוחלט להעביר און הומר- החקירה ואת הבדיקה ליל� השב"כ.^6*

כעקביה טענות אלו יגל שוברים שתייה, ובן בעקביה הנזק המדיני באו'�ם, כנתה המדינה באמצעות הפרקליטות לבית המשפט, בההלי ך שעל הלק מפרסיו חל צו
איפור פרסום, בדרישה למכירה מ�לע על העלויות שפורסמו. האגודו; לזכויות האזרת בישראל ביקשה להצטרף מדידת בית המשפט לצדשוברים שתיקה בדיון

זה,1671 הארגון כ*רב למסיר פרט�ם לגב* אהה העלויות, וטען שהדבר יוניל לסגירתו.*8^

ביקורת על הארגון והגבלות על פעילותו
כשנה 2016 הובאו נתונים שלפיהם בשליש השניפ הקודמות השתתפו בסיורים ובהרצאות של הארגון 16,000 ישראלים, 5,000 יהירים מהו"ל ו-6,000
בני אלפ שא�נם ישראלים ואינם יהודים, כלומד כ-#1י40 מהמשתתפים בפעילויות לא היו ישראלים. וכ-<י1/י22 גם לא יהודים.^ ביקורה רבה נמתחה על כך
שהארגון פועל בהו"ל. חבית הכנכת ענת ברקי האשימה אה הארגון בשיתוף פעולה עם ארגינים אגטי-ישראליים ואנטישמיים כחו"ל, ואבירה שהפעילות שלו
ץ, אמר על סבילות ייעויבי בהי"ל עומדת בביגוד למטרה המוצהרת של הארגון לקיים דיון בקרב הציבור הישראלי.^ המשפטן ה̂�וך-א&ריקאי, אלן
"שוברים שתיקה" בארצית הכרית ש"המ גורבים נזק עצום לישראל, כי אינם ממפריס אה האמה, ואינם נזצ�גים את הביקורת שלהמ כהקשר הראוי, וכי לרוב

האנשים אין היכולת לבקר אוהפ".^

̂נ] ואילי ההעי�וכה בשווייץ נפתחה כלתוכבן.^7!במהלך 5*20 הנחתה בגניה שר החוץ, צי3י חוטובל/ את שגרירויות ישראל כשוזייץ ובגרמניה לבחון דרכי פעולה שניהן לנקוט נגד תעתכית שאורגני על ידי י'שובריפ שה�קה" ובהן הוצגו עלויות לוחמים נ&בצעצוק א�תן^י7^ התערוכה בגרמניה בופלה

בעקבות גרכום העובדה כי ארגון "שוברים שתיקה" מרצה בפני היילי צה"ל הת&י 0ך היילים וקציני מילואים על עצומה כנגד פעילות זו)1י�7) ובלצזבר 2015
אבר שר הביטהון, נ^שה "עלון, על בל ב-עילוה משותפת 72 צה"ל עם "שוברים שתיקה", נגון מתן הרצאות וסדנאות על ידי נציגי הארגון להיילי0 או השתתפות
בדיונים לשותפים.-בנימוקיו להחלטה כתב יעלון: "מדיבר בצביעות ובתעמולה שקריה נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל, יזהו הלק ממםעית הלה-לגימ�מצ�ת :;ד:י.
[...] בעבר היו ניסיונית לברר אירועים ומקרים שאנשי יעוברים שתיקה' הצביעי עליהם, והפ עלו בהוהו. ככל שחלף הזמן התברר שמדובר בארנון ה2ועל
̂')?] בתגובה הודיע הארגון כי יעלון "חצה אתמול כל קו אדום בחברה דמוקרטית כשבחר לה שתלה נימניעים זלונ"פ, ונגד תופעות שכאלו ניאבק בהורמה."^75
1771 בספר ימיכ לאחר מבן הודיע שר החיניך נפתלי בנק שהחליט לאסור על פעילות הארגון במערכת החינוך ובפרט על הרצאות של נציביו בבת� כ2רבריייל� צה"ל. לוחמים יליהמוה, ששירתו בשטחים" ושהוא הבר "למסע ההסתה שמנהלים ארגיני הימין הקיצוני בחודשים האחרונים נגד הדמוקרטיה בישראל".

1791[78̂ ת.מ?,

המשפט, לבקשה המשטרה, שלא לקייב את האירוע. כההליף נערכה ההי�צאה בשה� דירות פרטיות בעיר.*80יבעקבות פרסופ כוונת הארגון לק"פ הרצאה בפאב-מועדון "עשוהומו" בבאר שבע קראו פעילי ימץ ילפוצץי את האירוע. בעקבות החשש לאלימות הורה בית
~�ב-2015 הקיכי קבוצה של קציני מילואים ולוחמי צה"ל שהשתחררו קבוצה בשם "האמת שלי'* שמטרתה לכהור את מענית "שוברים שתיקה" ולהציג אה  

שלצה"ל.!1*8^ ה^המיפי�וה
באפריל 2017 ביקר בישראל שר הה�ץ הגרמני, ןיגטך גבריאל. ראעז הממשלה בנימיו בתייהו התנה אה פביי&חי אהי בכך שגכריאל יבטל סבישה מתיכ::ה עם

[̂ נציגי "שיבי�ים שת�קה" ו"בצלט". לאחי שגבריאל לא נענה לדרישה זו< לא התקיימה פגישה בינו לבין נתניהי.

תמיכה בארגון
היהודי ג'יי סטריס יצא למגנת שוברימ שהיקה במאמרים וגהזמנת 0לית הרצאות ביד� אנשי שוברים-שתיקה בארצות 1>בריה.^8^7^שגריר ארצות הכרית לשעבר מרטיו אינדיק צוטט בחימר בארגון ואמר שפעילותו מרככה אה ישראל ומביאה אותה להכיר בתוצאות הב�בוש.נ3?) ים הארגין

0נ/5 7%07%34\<7%ם7%99%ס%**7%ס%^*7%ם%"%90^^^



שוכד-ם שתיי,ה - ו'ק-פדיה 1.11.2017

̂ובריס שתיקה" בדצמבר 2015 כתב ראש תעג"כ לשעבר, *ובלליםקץ על ארגון זה וארגוני שמאל נוםפ�ם: '�גם אם הם מרגיזים, גם אל מול הב�קורה י1ל "
אב הם לא פעם לא מלייקלפ או עושים את 2<לא0/0 לא המיר נאמנה בבחינה מקצועית - עדיין חתמתם חשובה מאוד ועוזרת לשמור על הערנות הנדרשת
̂] לעומתו, כתב ראש ... לא הייבימ לאהוב אוחפ אבל הם חלק חשוב 2אוך בכל שלטון דמוקרטי וקלק חשוב מעוצמתו." בסוגיות אנושיות רגישות ביותר.
ו השבייב לשעביי, .�"כ יעקב קרי, בי "מעולם לא תמכתי ולא אחמיר בהכפשות, בהוצאת שם רע ודיבה במקרים גפויטיפ על צה"ל ש�קר לכולנו ואין כלל גפק
: במוסריותו.!".] חשוב שהדברים יגיעו ליךיעהי אך ללא כיבוס הכביסה הזאה בץ צ&י העולם, אצלם הימיהה 7ול�*לינת ישראל עם אי בלי שדברי שתיקה

מעוותת והד צדדית.�'^

... ישוברימ שתיקה' ענליים לוין פרסם בעיתון "הארץ" מודעת חמיכה גלולה ב"שוברים שתיקת", שבה כתב �"שוברים שתיקה1 מחזקים את מוםריותנו.
שומרים על חיילי צה"ל במקום בלתי אפשרי מ הפוליטיקאים הפקירו אותם. ההנחיות להשתקת �שוברים שתיקה� הו הפוגשת והמחלישוה את צה"ל. צה"ל
הייב לעודד את שוברים שתיקה ושכמותם להשמיע קולם ללא מורא בצה"ל ובהכרה הישראלית (ורק בצה"ל ובחברה הישראלית)."^) כעמד ימ.ם אהדים

הצפרפו ראש השב"כ לשעבר, עמי אילון. וניצב בלימוכ אליק רון ופרסלו מודעת תמיכה דוסה.^

קישורים חיצוניים
<£) מדיה וקבצים בנושא שוברים שתיקה 2ןויקישיחרף

̂) של שוברים שתיקה ̂ו//:ק11 3.0̂^ו11|3יחו)ץ0ו|3./ץ 9) 

 הרשמי
 אינטרנט

? # איזי יי
̂). ברשת החברתית ק"סבול! ̂//:3ק1ו 0̂ח3/וח0ס.ז001נ)306ז./ו^ " 11! ש1^9 שתיקה (3>1!^3ו0ח

̂:_ק11ל!די באתר ג"דםטאר ישראל  ת93^6/0ו^9£9-??.!^^9^
/ח123110

513564724) 
- "שוברים שתיקה בע"מ (חלייצ)

̂-ק^9ץ^ 35/2011̂>103קו#1ה6זחנ *? גיבוש השטחים - עד1י!ת חיילים 2610-2000 (_/0_ח0י|3נ}ג2/0001 " י שובר<0 שתיקה�.� 1�~231 " . הוצאת!י ̂ק.ג861_16$�ז110�לו6ד_6ח!)^ .
̂.18ם10//;ק11ון 9̂]5.0ג1131;ת} 6ו  {1-ו>|1̂'

 תורם לדגר
" """"�* א0תי אהתנוביץי, יישזברים שתיקה'1 _מצליח ים!לברוםלהמ!ן אנשים לדבר. אז.עגשיו " "  " 

//1ק!]ו^?^^^ 11229597/)ו.סס.^6?ם3<]./̂/
^ מכון 1ן.ל*ך^ /̂91$01=0447̂ ^  שתיקה ̂(

 ש1ברי0
? כנס בנושא

̂ו1^0.^3ח1ח^1001//:ק11ו) ̂-̂ן >18/^̂ !̂.̂ ̂ק #קה"_(0|)?^
? נטע אה*ט1ב, לנקץ את חומת האדישות: עשר שנים ל"שובךים ^

^ באתר ,̂ ̂//:ק11 >".1133̂ 6^.00.11/ 1̂ 340472
^^^^1̂ /̂ 1¥^.̂ 3^££.00̂1[/1.̂  "• יהודה שאול* נופלים בפח דובר צה"ל (

̂//:ק!1ו1)}, באתר42759). באתר הארץ, 8ביוני 2614 163נ2014/06/02/1/וח00.ן6^61חוו1ם1318.̂/ """� " "" "• טל שניידר. עשורלארגון 'שוברים שתיקה;, ראיון (06ח63116ו911ח̂ו /2בי1נך2014  ̂}. באתר וואלה!"הפלוג* ̂.5^6ת//:ג)11 ̂יו|פטר'1ט# למדינת ישראל" (2866571//=^?/1ו.3113.00 י י �"י מנכ"לית שוברים1 שתיקה; "עוש*0 ש
1̂. 21 ביוני 2015 3 £ ̂ו//:נן1)^3̂/ ̂ח^ 0>)3וחז 24 ביומ 2615יי תחיה ברק, "המליצ! לנו לה וריד פרופיל, אבל זו לא אופציה. מה, בכל 0113 שמישהו מתנהג כמו ב המה 01x103?" (0.0>ן3וח^\ 115̂ז ^|910̂ יח1ו^473988424626410

 "הע1לם הבוקר11 עם אבר* גלעד והילה? £* גך נרא'ם הסיורים של שוברים שתיקה
רת1160ו^0>01^^̂_ 8̂ (242395.ז5ו1

̂), באתר ערוץ 7, 2 בדצמבר 2015קורח. אתר ךשת (זכיינית שידור) 6^/5/ץ6א/]ו.^.חתן./^^ץ//:ק}1 ̂קה" (311150/\ק8̂.35 - ערוץ 20. "עלילות הדם של שוברים שת
^̂ -100!8/ ̂.601/̂ו ? עמו0 הראל, נ*0'ון ההשתקה המקאךתים טי של "ש ןברים שת^קה" (1^=^?ק

33̂ו1.̂ץ 612.€0.!|/172801254
^03^5.0^6^|̂ ̂{£/13ם1 ̂^סי)* באתר הארץ. 18 בדצמבר 2015? איל] ליא1ר, 0ערתש^יסשתייןת^מ^מזר^ו^יטש^הוא^עסק 9נימישלישראל ^̂ =^!6:̂ *̂ 83^̂ .̂ י/11ן< [.2801358^5://̂ ^^.̂ 0_0̂ ̂וז?€0.136 8015̂ק2=^?^910/ /) ? 0; מבט - פרסזם ראש1ן: הקשר בי; שוברים שתיקה 1ח-603. למרותהתכחשה

, 20 בדצמבר 2015 £0015̂//:ק11ר|01149), "מבטיי, ערוץ הץטיוב של רשות השידור המדעה ת1ג^לקפ1ת̂ח^ת^^;מ(36ה^ שתןדןה: בית המשפט יקבעאם^ לשוברי̂מ ? עמים הראל וגילי גהן. רגע מכריע
^@ /̂̂ 2947207ל1-ח?ט!^6זק.?0111103

2016

הערות שוליים
̂)90;?ץץ^ג1?*ו1)י'. באתר ג'יד0טאר 6 9.1̂זג̂/ ̂^513/ת8110^ח93ז0/ 1. * "שוברים שתיקה בע�מ (חל"צ)^4

3.0̂)111ח8וז1^ץ0ו|5.ץ^//:<ןטן0* באתר "ש1ברי0 שתיקח-ישראל ̂.2. * הארג1ן {ח0ו1231ת93^3130111/0/_ ̂"וו//:ק|1 נו * חן קוט0-גר, אנחנו דור שלם של ח"לים משוחררים (9?ח ,(1רת1ו1/827/803.1^/116/1ו1הס/[ו.0ם.9�זח,
61חץ*^//:ק)^26.11.2004

.00
 11"). באתר 81חץ. 15 ביולי 9 200 "4. * רויטרס. צה"ל: עדויות ��שוברים שתיקה" מעזה - שמו"1ת (^1/31110168/0,7340.1-3746700.00!.

י
70̂ס7%91%ם 6/10 4^7%^̂י?7^7%ס7%390/0ם%^^7ם90̂\/0/)7ס^8_000^7ם7%99%ם8%^



שוברים שחיקה י לוחמים ןלוחמות מ0קרי0 ו1ל השמחים 2017 11 1

̂ו : -**?-  י-יוי-יה : דהן עדות ; יצ�דת י,י:-י ; ט!5י" דעה רגלכיניפ \ ןעילמ; ; כ�-יריפ ; עלויו* י ?*?*?.-.,' | .

^^  ̂ 1908 הפיקוז הווז"ון
 ̂

5? 
0^0 הקופוו-ת מתנחלים 711 פוףלו"ת צה"<

 ̂ 30§9 בגדה המערבית /1̂*

 שם ' א-נז"ל > ע*לח ?הצטרפו
א?וי1י

̂י^הודה על הי�-'להך! הסיוי הבאע.יית1ר-?~3 ויד^ויט-הי

הפלסטינייפ שרימ רק פזמון כי לא נשארו להם
גתים

היל האוויר יולע להוריך ביה מתיך עכונה כה*פ, אבל זה לא אומר עגל
^0 5כה נלחמנו בעזה בקי*<הבהיפ ניסייב לא גפנע�ם. :ה לא עהכה�ם ברציעה הפ גולם בת�ם חדשים 11 ה... י * • 1- -1 • 3י/*5ץמיג;יט ב̂ל� ^ג"לים. בסיף הבתים האלה בפנעיס עזי פעם ועוד 9עם 17 יייךיא 2014ועוד פעם. א? הב נופלים. לה^ך

 עלויות ה"ל-ם כמבצע צז? א�י.ןמספר ע"לוגי: 0065)6
דרגה: רב כרן
1̂?�הידד.: ה�"ר אזור: צפון יצועה עזה חבר

הברון ד,י:ה העיר השני" בגודלה בגדה ה5י'-רי�ח אשרהקופה: 2014
בליבה ההנהלות ישיאליח. הסיור הוע;ף או; הוצאלר.

עקרוי ההפרדה ור,ע;ל�;ה הצבאית בעיר.
;?ידע בי?ף י//ריעופ > קראו וצפו בעדויות ^כצע צוק איתו י

הדי-^יר. י&זבריס ?ר.ייההלשיה כ<3"י;בוכהך7.�ות מטוויטר

27.06.2017

ן�איץ]

לה?ו על שוגר"מ שתייקה
בייב רג�טי הגעת� לתחנת רכבת מרכז בר.ל אביב. וברגיל הלכתי .לאיבוד. ה�ית* בדרכי לסופיא הפלכסעית, לאירוע השקה לא שגרתי למהדורה העבריר, י&ל הסגר "המישיר 67

> . ?ד!אה יהלייטך

.לאוניה י

18.06.2017

גמ אני. רם"ו קרבי ב3?ילי. שובר_שתיקה
גם אני הייתי הק�ייץ עם בקולי. "הן ע.�עץרת איפשהו מי"ישהי וראה. היוה הנעה-בנה קישדאל�מ רבים וט̂ב�ם. כאלה עעוזר�ם לזקנה לחצות את הככיש ומה:כים את ה�לר�פ '"לד

*?ו* * י***יל"*ר ~ר*

1X05.2017



ש/נרי0 שתיקה > לוחמ�ט ולוחמת הספרים על השטחים 1.11.2017
ן̂ני�"פ י;�י�\~ ~1

1>?.ערר; נ;וזנחללס מיידיים אנ3ים לעבר פלסטינימ בנוכחות חיילי צה"ל

הסרדינים צול"ו אהמיל עי יד� ההק�רן עיל ארגון י�ט דץ. לפ� פלסטינים, והנהלים הגיעו לאזור הניזון המאה: גיעת דתן ם3הט מלורמ ייו"ייפ. צ.7"ל: בניגיד לגט�-ץ. הה-ל�י
7ה""?ד יריאה >

26.04.2017

1-"בר" "�?"}

̂;:יהו פיגק בישראל

האולטילטום *1;הציג ראש ה^&עלר. בנ�גי-ץ בחניי�ו לער ההי�ן הגיגיני, זיגמר גבריאל — ביטול פגיעה הער עם נציגי "בצלם" ו"טיברים טתיקה" בתנא* לפגי�"ו: ע^י — כב�א
להמשך יי"אה >

04.0-1.2(117

ריגכ איימה וביטלה - ותושבי קרית את7 יי0גינו עם שיפייימ שתיקה

התישבים. ולא כפעם הראשונה, ההליטו לקיים אח הא�רוצ בבל זאי" ז� עובז בלתץ השדה מירי רגב^ זו כבר הלפער.: אירה! �"�ל "עץבדיס �52;*קה" קהיה מתוכנן הערב, המגטל
לה"עיר "ריאה י

1

<

 היאנ^^יע3םצ£י.י."אי-ב.£
יי) בל הזנ-'יות עימורוה ליישובריס שתיקת"

2;2



/¥"תי גיראח - ויקיפדיה 1.11.2017

ויקיפדיה • **•

שייח! גיראח
̂-*£ *.*£} היא שכונה ב3זרת ירושלים, ממזרח לדרך בי לב | שגינת שייחי גיראח ) שייחי 5ירא1ז (בערבית: י

̂ה אמריקאית ומררופ-מערב להר ! . 1 (המכונה בפי הירושלמים "כביש מכפר 1"), מצפון לנעשב

הצופים והגבעה הצרפתית. הקבינה נקראת על �טפ חיפאם א-לץ בן ערף א-דץ ציפא אלגיראחי. | ך \ - י ;

: " �:.� . -" י בכיך מאנשי חצרו �של צלאה א-דץ ורופאי האיש�, שבנה במקום זאווייה יניבי בה לאהר יזוהו 1 -ילי-י
; = , " בשנת 1:101.יליי��" י�יי* 1 .

_ . ? :~. -.: ? י - ,י | השכינה נהשבת לנ�נינגסת וליוקרהיה בין שמנוה ירושלים הערביות. סוכניה בה קונסוליית 

- ; . ; �\_ ? , ו:ציגויית �כל ל'י�נוה זרות כגון: בריטניה, טורקיה, בלגיה, מפרך, הוותיקן, צרכת, איטליה, ץין | . � "� £::

!" . :. ..; י ̂"""י: י י .� "ז ? """" -
י�*�1 �.

?
. ושוודיה; ועל ארגונים בינלאומיים בנון האו"ם, בשבובה אולמים גפ 52פר מסעדות גורמה ! ;: ?

• י --.; .� . .� � ~ ג �.�- -""-ו.^ - י . -.:../-; �::'-- קולתי. .-�:� יוקרת"ב. כגוןאלר�קן ומלוניה
? . . _ . "י�ן -".,- י . . , ̂וי:ג*3אזז . ;.ל:";*שכונת:^5 .  ^
! י � �י .:. - : :: :̂

?י ./;* " .. ן�. " י~ �• \ בסמיך לגבינה הוקמה קריית הממשלה ע"ש מנתם בגץ ובה נמצאים: המטה הארצי של מיוסרת 

^1 .? -• - �- •" •; �: .� . "�\ . . ; , - " , ,_ :. /. � - � ? .�/. ?"ראל ומיגידי ממעןלה הכוללים אה משרד המשפטים, מעזרד השיכון. המשרד לביטחון כ-יים ! .��- •

/ ":} . -� - יי י יי ̂י\ ?;• י -:" "�? "? �.-". 
ה^דעוהטבבילוגיה. | י\ י י ומשדד

^-;: - ,!��" ̂-£-1 -. י . ; - ,..;,,. "
? ? ?; /-

ל-4נ20^י. | ; ,:: מספר ללהושבים בשכונה היא 51435** נטן

!
. . ©^"?1_ -- ;

;
תוכן עניינים | ? _

1 היסטוריה ,
:
^ל̂  1.1 עד 1948 �,'� ̂|

� / ^^ 
1.2 מלחמת העצמאות �?<

"̂ ~, ¤ג�. 1967 י עד 1.3 מ-1948
?^-י^ן,, - =  הימים ?>̂ 

 ששת
 לאחר מלחמת

1.4

 ל^)9^ ~-:1/;/ '
2 תביעת קרקעות בשגונה

̂$ י? ו ; " ̂י�ן5ו§ 2.1 מלו! שפרד �
_ / ? י "* - 2.2 המאבקים בשג1נה (החל מ-2009) ?? ל/? ^,

0 1111 י* -*"*? 1 ? 'י וי !
15̂ ?"' ו ^-1 ]1^§0 

3 לקריאה נוספת

4 קישורים חיצוניים 19!0!111111*1 ]

 ̂
) )י; ^

~ 
| 

 ̂
|11 

| ||||| 
5 הערות שוליים

, _ . נ?0גד שייח1 ג'ראח 1;גג'0ת הדרומית לשכונה
עד 1948"

שכונת ש*הז ביראת החלה להתפתח בהדרגה ההל מעונוה ה-ו61 של ה^אה ר.-19, שלהי התקופה
הצותינלאניה, כאשר נכבדיה וטעזיריה ה*1רבים של ירושלים ההלו להקימ בת* מידות לאורך דרך שכם מצפון לעיר העתיקה כהלק מתהליך היציאה מי החומות.
אהת ה^שפהית הערביות המיוחכוה בירושלים בתקופת המנדט, משפחת נשאשיבי, התגיירה בשבויה, וכיום יש רחובות ב�גבונה הקרו-יפ על שמוה ב:*
המשפהה. גפ בנים למשפחת הוס"ני היריבה אחזו בבתים בשמנה, הנולגז בהמ המופתי של ירושלים, האג1 אמין אל-הוםייני, שביתי עמד בקצה המ:יהי של

השכונה (לימים מלון שפרד).

̂.6ו<//:55]1^ ̂/3�?0.פונ)6ק|)1 ̂,יי7%97ם9%^07%�/7%990ס9%^7%ם8/̂/|>1 701̂ם8%07%900/0^70/8ס^ם2%27^%07%_27 97 1/5
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בגמלך לטברנה מצויים קבר שמעון הצדיק, מערת הסנהדרין הקטנה, ושתי שכינוה יהודיות.

שכונת שמעון הצדיק הוקמה בשנת 1890 על עטה שנרכש ב-ף.187, ושכינת נהלך. שמעין -
נוסדה בתחילה ה£אה ה-20. במהלך מאורעות הרצ"ו (936*�939*)ו נאלצו תושביהן לנטוש ו&ז

_ -<, , *�? - את בתיהם, כד- להציל אה בפ�-�פ 2�2ור:ייפ הערבים^ בתום מאורעות הדמים חזרו החושבים |3^ך-י , '",£** 

^ י < ,,! י -< ̂ונ 8ל* *?"""" 0̂990^̂  
 7בתיהמ.

היהודים

~ � 9̂*1  ̂ 4^08^^^3 
הרהוב המרכז� במכונה, דרך הר הזיתים, היכיל ממרכז ירושלים לב�ה החולים הדסה

�^^גר'.ל^
" "- ^̂ ^168  ̂ ולאוניברסיטה העברית בהר הצופים.

מלחמת העצמאות , - ,� .<?********. *י^*-<

בסיף דצמבר 1947 הותקפו ונפצעו 20 נוסעים יהודים שעברו דרך שייה ניראה בדרכם להר - . .. _

*. 
": " י ". ל הצופים על ידי מ&געים ערבים; זד, היה אהד מהאירועים הראשונים שהובילו למלהמת העצמאות. � י -

£.�, . " - ? יי�-" י -י - " - - �"'.̂ בתגובה, פשטו אנשי ההגנה בהח�ש עואר 948ג על בת*פ בע:כ<יה והציתו אותם. בהדרגה 
̂ם הפפו לוחמים מארגון היגייה שהםשיבי 'יבוד לציל�ם 0טר-א.0קופ� של סל'לת דרך התרוקנה השכונה הערבית ב�תישביה, ואת מקו

שי�חי גיראח על ידי הבריטים 1 י"י שכם ליד מסגד בהתקפות על יהודים שנסעו בכל* רכב**י1 אן התגוררו בשכונות היהודיות1 יי.1,.) 1,
ב-1918

באפריל 948* פל1יי ללבריטיס על תושבי שכונות שמעון הצדיק וגחלת שמעון לע;וב במהירות
את בתיהם. ה�ה זה יומיים לאחר הריגת עבד אל-קאדר אלי�חוס"נ* בקסעל, ולאהר פרשת דיר

1 \ 1 ̂  1} 1̂ ^ ̂י ̂ק�י<דס שחופ"ני ענ*ל בראשם ינסו לנלום. ואגן כך 1 - יאסץ. הבדינןים הכיהו שניהלת אל-גייהאד אל-

^1 
י
^^^^^86י 8̂  ̂ ית אבו גרב�ה תקפו ב-13 באפריל 1.948 שיירה יהודית שהייתה } בהג ה-ה. כיחיתערבי�ם בפיקודו של

~ � י י- 14
̂ק ^|̂ ^?5̂  " ̂ ̂. הבריטים הבריחו אוהמ למגה בתואנה שציר התחבורה העובר שם נהוץ להם. כוחות *  היהודיות

"הה;1ה" ואצ"ל השתלתי על השכונה ובית רגפר ?לשוטרים מיד לאחר עדנת הבריטים ב-14 במא* אנדרטה ל-76 הנרצחים בטגח ^"רה

/ עד ל&לתמה הך0ר' 1948* ב�?1 ?נזאי 948י נכבש המיןום על ידי הלגיון הערבי תותר בידי ממלכת *ד7
ששת הימים.

1967 עד מ-1948

^  ̂
לאחר מלחמת העצמאות עבר האזור לשליטת ירדן. ירדן הצבירה אה האהריות על נכפי \/ 1* �

1̂13¤ ^̂  ̂ - ̂י 1̂ ̂י ^8£|§̂ *̂ ^  ̂ י במקום ממשלת ירדן וכוננות הפליטים אוני�"א 28 משפתות של פליטים ב-956< יי--
8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ ̂. המשפחות קיבלו מעמד של שוכרים פלסטינים שלא �כלו לשוב לבתיהם בתום המלחמה

ליי�'�"""'"�ב-- -
 ̂
לאחר מלחמת ששת ה-מים יי"יי'י� הנ1עיבית

מהבתים הראשונים של השכונה. נגנה גין
במלהמת שיטת הימים נכבש הא:ור על ידי ישראל והשכונה סיפחה למדינה תוך ההלת החוק השנים 1918-1911. שימש את ו1ב1*אללה מלך

/ בביקורי! בירושלים הישראלי, והפ=ה להלק £י"ב.יחה ה̂דנ�ציםלי של ירושלים. הנכסים שהיו ביד- האפוטרופוס יר7
.̂ הכללי הירדני עברו לידי האפוטרופוס הכללי הישראלי, בהתאפ לחוקי-"-

לאהר איהוד ירושליס ב-967ו נבנתה אנדרטה סמוך למקום הפכה בש"רה הדפה בב�רבז השכונה, ובה י'צמיה 78 הנרצהיכ-.

תביעת קרקעות. בשכונה
בכפנ�מבר 972* שחרר האפוטרופוס הכללי הישראלי אר< הבעלות על הקרקע לנעליה, ועד העדה הספרדית ביךושלענ ו��כנםת ישראל". ה:יכוק המשפט- לבר

.1--* היה, שבעלות ההקדשות נשארה בעינה כיון שירדן לא הפקיעהאת הקרקע אלא מינתה אה "האפוטרופוס הכלל� לנבפ* אויב" לאחראי עליה
̂וז ̂!%7.^י^//:5קו ̂£נ};! ̂ו1 ^9ים. 5;2 97&^8%07%90%07^7%ם92%27%^70ם%_27^970&י07^ק99^70ס%^9^ם07^י9^7%ם^פ̂/
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בשנת 1982 הגישו "�ני הוהידים הביעה למימוש בעלותם ב-ך\ לירות בני�וה בשטה. במסגרת

ההל�ך המשפטי הגיעו הצלד�פ להסבם, שקיבל היקף על פסק דץי על 3יו בכירים ההורגים 6|,

ןי* - הערבים בבעליה על הוועדים היהודים על המקום ובמקביל �וענק לדיירים מעטו של "ד�יר ,-__ *

8̂!- |�| גב��" * י ^ 1̂ ̂ק^ ̂י^  י
.̂ מוגן", לפיו מחובתם לשלם דמי שכירות לוועלים ילהקוק את הנכס באופן נאות* י 

. ~***̂ ~
̂^?5יי-�� ^^^~ ^ |§̂  מעמד 

 איבדו

 שהם

 בטענה

בשנת 1993 הגישו הוועדים הביעה לפינוי התושייה מהדירות,

^~*� י
̂  ח.חעי1 נ;נה�̂�נ1;�ה.0ך

�ידי-ר מיגלי מאחי שלא ��-ילמי ד- שכיתת והללם אף לא תיו"קו אה היכסים כראוי וביצעו

.̂ ""נוי במבנה ללא היתר

. 
^  ̂

בשנה 1997 הג"'ג פלסטיני בי-פ הגיואזי תביעת בעלוה על הלק מהמיץ אך ב*ח המעפצ דהה

̂י^^^ ! 
̂^&ן^^י ̂ן

^^ 

 הלק
את הביצתי. הגיואזי ערער לביר* ה&עפט העליון וצרעות נדחה. במקביל, תביעות ע�יל

 ̂
̂~י|יי � "י ^ י  ^"̂ " 

* " .̂  
ביהתל"בים הפלסטינים לב^ל אה ההסכם מ-1982 בדחי בבית המשפט שקבע שלהפכמ יי'2 תוקף

|̂ ¤ <8|18 
 י

̂|8 8 . * |ף *  ;̂  .1̂ בע.י:ה 2008 מבר הוועד את הבלוזהם לעמותה הפרטית "גהלת שמעון אינסרנשיונל"

̂י1 ^ 7̂" �
י
£||?|||̂ ^^]£§̂ ̂כ,�  ̂י1 י. ו1ביך קצר לאחר  ̂ידאל בהוראת בג"ץ הבתים פונו מדיניהם (כ-60 חרובים) בידי משטרת י�

11̂. - - �-= _ _ 1—= — ן נכנםל להתגורר גבת�ם תושבים יהו"ם

בפברואר 201.1 אישרה הוועדה ה̂תוז�ה לתכנון ובנייה גירושלימ הקמה של קמפוס בן 12 קומות ב<ת משפרוה ייי71ית

(9 מצל הקרק2) א-^יר ישמע את מיסדות ישיבת אור שמח וכך במחסני הירום עבור אךגיני

̂י! 65 � ̂ל'" ̂נ ̂ק ^.̂ ̂?י1. על פי החלטה בית היזי;.�פנ1 העליון, משםהה ,,. -̂�' החירום וההצלה בעיר, ביניהם זק"א

̂ו"ל  � "י&
** ^"�̂  ?*

~ *̂98© ̂";י|5|?1§ 1 
?-מאכנה, וניהלה מאבק אר.�ך נגד פינו* ביתה, תתפנה מביתה בתוך כשנה51!1.

̂^י |�̂^|̂  5י-^
̂-מ י* י @1̂  2009 העניקה הוועדה המקובלת לתכנון וכבידה של ע-ר"תירושלים 90

̂. כ*ייי ^וםקובי;!61

^̂ ̂^ו£ 188  ̂
|48 ש^0ו̂ו  ̂ א"עור להקמת שמט; יהודית קטנה במקום. בעקבות ההחלטה מהה.י ארצית הברית ובריטניה

המאבקים בשמנה (החל מ-2009}, -* """"* הבית שממנ! 15נתה משפחת אל-כ1רך בהוראת

כ-9<)20 בהתאם לפסיקת בג"ץ נכ:מו יהודים לההגירר בבתים עומהם פונו עלועז משפחות

̂. כתגובה לכך ההלו הפגנות עבוע�וה בי&י עויקןי של פעילי שביאל, שהתאגיו תהה ערבי.ית1^

̂-י^^^ 1 ^̂ ̂£|£ו ^̂ £^̂ �.
�;^1 

תנועת סולידריות שיריי גיראה, בניתכתת של צעדה� ממרכז העיר אל עדית* גיראה והפגנה מול

̂י  , י^
5
3̂ ^8̂  ̂ 8̂  11^̂ 

 כעני בי בעוד שבית הנוש&ט העליון מאפשר את השבת המחהם

 המפגינים

 שבמחלוקת*

הבה�פ

^̂ ^̂ 2^̂ ^̂ §̂ ^̂ ^ 8|8*̂ לבעליו היהודיים מלפני טלתלת העצמאות, אץ הוא גזאפעור לתושבי העבונה. שהם בעצמם 

̂^0̂^̂נ. 1§117 '�� ?��� _ המשפטי לממשלה בשנית התשעים וכתב מאותר יחזר כ0ר בנישא, טען ש"מימוש הנכסים ך

̂. מ^ידך. התומכים בהתיישבות היהודית, ובראשם השר חרד* בירט למ"יו! קכר שמיוון ה"�-ק 10לף *1ל ההברתי בשכונות הערביית^

. - * - ? פני הפגנת פעילי שמאל שב!עיו�3 גי1ם שיש1 נגד
לשעבר, בנ* אליו, סעני כי הבעיות היהודית על קרקעות של השכונה יא פקעה מעולם מאחר

פינוי המשפח1ת הפלסטיניות
ששלטונות ירדן בהרי שלא להפקיע אותה יתהה ואת כ*ט את האפוטרופוס הירדני� לנכסי או�ב

.̂ להיוה אהראי עליה, כפ� שפסק בית המשפט העליון

"7%27^7%99%07%ס%^^
%07%32%270̂ 70̂ס *8%07%^0%^7%^7 3/5
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-"**-*•- ,_ , ,  1̂ הקע"-"ו�ה קבעה עההנ�גנוה מהווה התקהלות בלתי חוקית 7£:ום שאורגנו ללצ יכלה. רי�&�ןן ן1

^̂ ^ !̂ ^ 9̂�--§ ^ ^^^ו! ההפגנות וד&עצרים זכו להד ציבורי לאקר שב-;*! בינואר 2010 נעצרו למשך השבת 17 5£*"*̂ 

̂-£. מפגין מתחגיו '01 ש01ר שדר̂/ ממנו לע11ב את המארגנים ותושבי השנינה קבע בג"ץ שהיא תיערך במתחם י<גידר
המדרגה ליד הבית שמגזג! פ!נתה מ/^3חת 1111}

ב-6 במרץ 2010 נערבה ב2ק21 הפגנה גז�ולה שבה השתתפו כ-3,000 גפ5יניפ, פלסטינים
ופעילי �-'מאל, .יכן הברי כנכה מהל"�ט יממיצ וחירי פרלמנט ממפלגה העם הפלסטיני!*2*^

.̂ . טנגל הגיעו 50* פעילי יג'נץ בראשות הברי הכנפה של האיחוד הלאומי כד�� להביע תמיכה בתושבים היהודים

1"9 פינו� המשפחות הערביות הוב�ל לק ריאה קל מנבילת ארצות הברית וממשלות אירופיות לממשלה ישראל לעצור את המהלך, וכן גינוי�פ ניככ�ב בעו̂ל
הברית לשעבר גיי^י קרטר, נשיאת אירלנד לשעבר, מאיי חבינסין והפעילה ההולע; הלה בהטה ב-22 באוקטובר 2010 הפגינו במקוס. גם גע1יא ארצו̂ר

והביעו הזדהות עם הסאבקי-30^

לקריאה נוספת
? אל1ן קדיש, מ/'זר. ארנ1ולד. קרגנת יגוםי, משרך הביטחון - חהוןצאה לאור, 2008

• מיכאל בן יאיר. ש"ח* גיראח. תל אב*ב: חרג1ל. 2013

קישורים חיצוניים
(.) מדיה וקבצים בנושא שייח* גיראח בוויקישיהוף

 ישראל 3.03ק0[^^//:ק£^
דעת  לאינטרסים של מ

 שמעון הצדיק ת^רמת
 תגובה למסמך מדעיות של מבון ימשלים: שקנת

? נדב שרגאי.
̂ז231=ם(0ח151=ם(6ם732£^^^^^ 24796=ס9511 9=ם1

ציבור ומרינה. 2 בדצמבר 2010
,(̂ !(^// ̂י " " י י" """ * " " " " """ """ י *" שכונת המריבה: על סיפור\ימאבק המורכב^והצבעןני שלשליח גיי^^^^^^^^ו^^^^/ןו^^^ח^ח.^©*]!  

ערוץ10

8.0̂ב31תוח/וץ,0015ז//:ק1|^ ̂מש^ות נוספות משן"ח גיראח^(!100;[>|ו/ץ6ו[/9 * ניר ח0!ן. פסיקה הדשה שלה^ןמא9שךת_לפמת_עשרות
^?̂ ̂/:ק11^= 3ו1./̂י 3̂ 612.004/1.1̂ 2887

הערות שוליים
0̂כ1 ו|9^/ץ0111/01ג1ת!.רח5316גח6[./^^//:3גן11ר1 00(1/8131131105/(:)3965/3^811< 0} באתר עיריית ירושלים," 30.11.2014~1. * שכונת שייח ג'ראח (ג]35,ח9זן3(.̂:

2. * בן-ציון דינור (עורך),0פר תולדות ההגנה, חלק ב, ב, עמי 1�778-63.
3. * י1אב גלבר, קוממיות ונכבה: ישראל, הפל0טינ'ם ומדינות ערב, 1948, אור יהודה; הוצאתדבע�, תשם"ד 2004, 0מי 141.

̂/9חו1?ח0_1/3זט3")6כ1/[9.1�)655-0�וק(//:ק11ו1 ̂ם11) 1̂ חו̂/ !-1.93? ?̂ ̂'= רח0 01)1768(8 ^מו0י3י0 לרצןח 1
4. * פורעי שיך גיארח

̂^^^ דבר.9 1 ב פברוארי1948 ^^1_9||̂ 1!̂ ¥=^0010̂ 1̂^=6^ש16ץ 11
0/655̂^€^=רח0ץק?ק35^^^ ̂ז=ח1 שיך גיראח מוסיפה ל;רות (

8 בפברואר1948 ̂ג\1. דבר. ^^3^^^[[^^2^^!̂ ^^^^,̂ 111¥̂:=?3ם4א/ץ6^
̂//;כ})1̂ו 0ו1/51י}.019.ו301וח31כן.̂/ 16?ק3$.וח116_̂/ 6̂11̂ =38612̂ 5. * <ןבו ש ש£תי גיראח במלחמת העצמאות (6ק7ידוח16

פלמ"ח 08.1161111̂=), במרכז מידע =5619
 שכוגת שמעון הצריק^פונו מבתיהם (ו£9/1ג).5נ1191רח^.3!100//:ק11וו

̂ ?,6 נדב שרגאי, תוכנית; ש^ההעיביט.^  6£ ו
̂^ באתר הארץ. 11 באוקטובר 62601. * ̂//:ק11ו|= 39298 1.7/|00.1.6£ז33ו{.'1'

̂"//:ק11ו] 7. * 7-0 י-7 7-2 אלי אןשרוב, נאסר גאווימציג: גף ניאבק ב"הוד ש"חי גיראח (/12/075^/6/54ח11ח1/0ו.9.00^ח̂.^
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דף הבית > ארגונים

תנועת הסולידאריות שיח' גיראח
2016 פברואר 15,

מידע כרח

מדעה
/ - אתר התנועה ה!רד מרשת ̂י̂' אעטרנט ]|.§'ן0.ץזח3)€!501./ אתר

האינטרנט
נוסד 2009

סטטוס משפטי חברה לתועלת הציבור: הקת להגנת הדמוקרטיה
במילות הארגון המאבק נגד ההתנחלות בשייר! נ'ראח

מימון
• אתר האינטרנט של הארגון הוסר מהרשת, אך ח"חות כספיים שד "הקרן להגנת הדמוקרטיה11 (ראו להלן) בשנים

2013-2011 מראים 0 הוא קיבל תרומות מהקרן החדשה לישראל, קרן הזה לוקסמבורג (גרמניה), קרן פות� וקרן
מצפון.

• הדרת הכ90י לשנת 2013 גם מציין כ1 "בשנת הדו"ח החברה הפסקה את פעילותה11.
• נכון לפברואר 2016, לאתון יש דף פ"סבוק פעיל בשם ש"חי ניראח - נאבקים על ירושלים.

פעילות
מבתיהם מספר מתושבי שיתי ניראח הפלסטינים, ורבים אחרים לח<1ת תחת הצל של פינוי מיידי".• "סולידאריות שיחי ניראח היא תנועת שורשים ישראלית-9לממינית...במאבק נגד חומר-הצדק הגס (העוולה שגירשה
הישראליות, מנסים להגלות את התושבים הפלסטינים ולהחליף אותם במתנחלים יהודים. אולם, המסגרת שבה• על פי האתון. "המאבק בשיחי לראח הינו מאבק פוליטי שם ארגוני התנחלות ישראלים, בתמיכת הרשויות
מתרחש בהקשר זה, בייחוד מכיוון שחפינו"ם אושרו על ידי מספר בתי משפט בישראל, כ1לל בית החשפט העליון,משתמשים לעיתים קרובות בשביל לקדם מטרה זו היא מערכת המשפט הישראלית. משום כך, חש!ב להסביר מה

ובכך העניק! להתנחלות היהודית מראה של לגיטימיות".
• על פי עלון של הקבוצה. ניתן לתחם אליה דרך "הקרן להגנת הדמוקרטיה", חברה רשומה לתועלת הציבור. או דרך

הקרן החדשה לישראל (?ואא
̂ן שאץ לו משרדים א1 עובדים בתשלום. התחנוות מנוצלות "לעזור לשלם לאוס1בו0ים שמביאים מפגינים מכל רחבי ישראל, פליירים ופוסטרים, ובעיקר, מעל הכל, המחירים העולים של "עוץ וייצוג משפטי יי.• הארמן טו
2011, הדף הכיל מסר שטען ל"בעיות סכמות". (הארגון המשיך להיות רשום באתר ישראל נותנת, כ"קרן להגנתממס בארצות חברית דרך ישראלתורמת.086. ב-28 בפברואר 2011, דף היתממות1 לא פעל, אולם כ-1 במרץ• עד ה-24 בפברואר 2011, אתר תנועת הסולידאריות ש*וזי ניראח כלל הוראות [ל'נק לא פעיל] לתרומות פט1רות

הדמוקרטיה").



> כתבה של עיתון ה-*05ק רח5316ו1611 וארנון פעילים חזרחיירושלמי מארק הפגנות שבועיות. 24 בפבהאר, 2011)
גילה כי הקבוצה נוקטת בצעדים להרחיב את פעילויותיה תחת השם ימנלידאריותי. מניפסטו חדש קרא לסנקצ<1ת
ננד ישראל, כולל "פירוק, או שינוי יסודי, של כל המוסדות הממלכתיים המבוססים על עקרון זמי1ת-היתר ליהודים תוך

נ'שול הערבים, כנון: הסוכנות היהודית, קק"ל, האפוטרופוס על נכסי נפקדים ומנהל מקרקעי ישראל11.
• האתון קשור באופן הדוק ל-ני"-סטחט. על פי מסמכים שפורסמו בעיתון הי65תז1ז ח£0§ח1ר851/*\ (שדווחו

כהדלפה), פעילי הקבוצה היו מעורבים בניסיון לנ"ס כספים להפגנ1ת דרך קרן האוניברסיטאות של ני"-סטריט.
201 של ג'יי-סטריט, שרה בניננה זכתה לפרס בשם הקבוצה. ? בכנס 1

• בניננה האשימה את ישראל ב"פאשיזם". "אפלייה אתנית ננד תושביה". "נישול אנשים ממוצא אתני אחד וזכויות
יתר לאלו ממוצא אחר; ייאפל"ה !ת01ר-צ1דק בוסים", רדעות קדומות לאומי1ת וגזעניות".

* מפגינים בעצרות מחזיקים שלטים שמכחו'ם "אפטרה"ד זה כאן" (הערה: דף זה גם הוסר מאתר סולידאריות שיחי
ניראה)

כל המאחרים בנושא תנועת הסולידאריות שיחי גיראח

תוכן עניינים
מידע כללי

1!0!0
9עילות

עוד בנושא



ויקיפדיה

סולידריות (תנועה ישראלית)
... . סולידריות (או סולידריות שייחי גיראח) היא תנועה פוליטית-חברהיז! ישראלית המזוהה עם השמאל . .

-; 
^^^^^?^^^^

הוב�*י3! כנגד מה שהיא " ̂. התנועה מבוססת על שיתוף כעולה̂  הידיקלי הדוגלת בשינר המשטר הקיים*-

391^^8 
תופסת בנישול, אפליה ואי שוויון אזרת1�. !8^^^0

8̂ ^̂  ̂ 8̂ ן י ^^  ̂
ג|ראח עי פי פסיקת ל ̂י התנועה התגבשה במהלך מאבק נגד פינוי משפחות ערביות מבתים במתחם בשכונת ;ש

8̂  היא 8^^8^( י*ג
 בהמשך

בג"ץ^ וכניסת נספחות יהודטח ששוכנו במקומן על ידי גופים המווהים עם הימין בישראלי.

8̂ ^\7*̂ - ̂ 9^^^ 

 רומים.
 בנושאים

 למאבקים מקומיים נוספים
 הצטרפה

יזמה או

— 1 ת1לדות התנועה ופעילותה ^<< 8̂

3 תר1מ1ת ומק1ד1ת מימון

4 קישורים חיצונ"מ
ל!ג1 התנועה 5 הערות שול"ם

*©3§8111 *!2̂ 1̂י ̂ך ? ^^|§§^( 

 משפחות ערביות מבתים

 ארבע

 של
 המשטרה

 על ידי
 פעו"ן

בקוף ענת 100.9:, בעקבות

_^�'�> ̂ז ^̂ |§̂ *̂  י^^^^

?? *)̂י נ̂£
בש"חי גיראה כצו בג^ץ, והעברתם לידי עמותות (שנקבעו כבג"ץ כבעלים) ששיכנו בהם ף

?¤ ^̂^̂ ¤ ^̂^¤ ^̂^¤ ^̂  ̂ משפחות יהודיות, התלה קבוצת צעירים ירושלמים לארגו צעדות ביפי עישי אחרי הצהרים

:£̂ ^̂ ^ 910̂ 9£ 0̂ ̂י ̂לו למעצרים של המפגינים, שהובילו 9̂9 בלתחילת המאבק החיכוכים בין המפגינים למשטרה הו1
להעלאת המאבק לסדר ה�ומ הציבורי ומשבו מפגינים נוספים. ב-15 בינואר 2010 נעצרו המשטרה מונעת מהמפגינים בש"ח* גיראח

בץדמשפפ להיכנס למתחם רח1ב עות'מא! ב) עסאן בשכונה. לטד. שופטת מ^א הא<ויה_לזכרוהה אזרח למשך השבת 17 מפגינים ובהם מנכ"ל
0ו20 השלום בירושלים קבעה כי מעצרם לא היה הוקי51][316*28?נואר�2010 פסק ביח משפט י|לי

השלום בירושלים שלא הייתה עילה חוקיה להורות על פיזור ההפגנה.^

ב-6 במרץ 2010 נערכה במקום הפגנה בהשתתפות כ-3,000 ישראלים, פלסטינים ופעילי שביאל, וכן חברי כנסת מהד"ש ומךצ והברי פרלמנט ממפלגה העם
הכלסםעי^

בהמשך השנה החלה התנועה להצטרף למאבקים מקומיים נוטפים בנושאים דגמים. בץ השאר הייתה פעילה במאבק תושבי הכפר הבלתי מוכר דהמש שבין
רמלה ללוד,!^ מאבק דיירי הייור הציבור* בב£_שא(,^ נ'אבק תושבי טייבה נגי הפקעת אימות והריסה בתים לא חוקיים,11^ מאבק חושבי סילואן נ;ר
מעבר יהודים להתגורר בשכינה בסיוע תנועות ימניות, ואיום הריסת הבתים שנבנו ללא אישורי ומאבק חושבי ^כו הערביפ נגד מה שהם רואים כדהיקהם

̂��י מהעיר.

ב-11_ב1יל! 2010 פרסמה התנועה הבהרה לפרסום קודם, שבה היא מסבירה אה בקשחה "לא לבוא בכתפיים וברגליים חשופות" ולהגיע עם כובע.^ הבקשה
הוסברה בכך ששותכיה הפלסטינים של התנועה תקוו הוםר נוחות למראה הלבוש החשוף לטעמם, וחלקם נמנעו בשל בך מלהגיע להפגגות. הפרסום עורר
מחלוקת קשה בקרב פעילי ותומכי התנועה, התומכים בו טענו שהפגיעה בזכויות הפלסטינים יותר משמעותיה מהפגיעה בזכויות הנשים.153][$<£ המתנגדים סענו
שהתנועה מעדיפה לקדם מטרת שמאל אהת במהיר פגיעה במטרת שמאל אהרת,נ7!1 ושזוהי הזדמנות להחדיר זכויות נשים לחברה הפלסטינית.^ בהמשך
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[̂ ^ ̂ח.  גם פקדי הטרדה ות^&הטעית בשייח* גיר
הוצפו
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 בתמיכה בהכרזת העצמאות הפלסטינית. בהפגנה

•רובלים הפגנה בהשתתפות כ�2,600 איש

בספטמבר 2011 הודיעה התנועה על סיום ההפגגוח השבועיות בשכונה. ומעבר לעיטות מאבק מפג'! מת1!כח עם ש/0ד שדרש מממ לע"ב את
ו21ז . . . המדרכה ליד בית משפחת ת13ו שפונה בשייח

̂! עם זאת ההפגנות בשכונה לא הפסיקו, אלא המשיכו להתק"ס במתכונת מצומצמת . "."" אהרוה^-1
^ * ג ראה, מאי 2010

יותר כארגון תושבי השכונה.

התנועה מק�ימת סיורים פוליטיים בשטח במספר מקומות.

מייעדי התנועה
11̂ ̂//:5נו1 1̂ ̂?קווק?x^3וחו/^/̂•ו11.0ו1)^(11^^1<י\. ̂ו1^ פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיפדיה והשלימו אותו (95%0^07^^^%137=

̂-94^7ס^^^07^95^7פ^0\^0^^^7מ^)-^^7ס^95^ס^99^7ס^8^?07^93^7ס^99^7ס7909€96
7̂נ1^ס9^7מ^90^7ס^8^^7מ§99^^7מ6ל99^?מ). ייוזבן שתמצאו פירוט בדף השיחה. 1^0=00ו££301נ^^^7ם9996

?'מטרתנו היא לא פחות משיטי משטרי. השאיפה הפואטית שלגו היא לפרק את משטר הפריבילגיות. אנו גאכקים למעך שוויון
א1רחי.'י.

— ע*יפ אתר התניעה

? פיר1ק, א1 שינוי )10די, של כל המ!0דות הממלגת"ם המבוססים לדעתם על עקרון של �זכ1י1ת-'תר ליה1די0 תוך נישול הערבים, כגון:
ה0!כנות היר.!דית, קק''ל, האפוטרופוס על נכסי נפקדים ומעהל מקרקעי ישראל.

? כינונה מחרש של משטרת ישר4<ל.

תרומות ומקורות מימון
̂?9507=16^?קז1ק-א6^"/י^/§ץ113.0>6(|1>1הי\.6ו1//:5ח11ו1  אוהו (95960^9607ג

החלימו

3רק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיפדיה ו
7^9^̂ 07^99^̂ 9^7ג

מ8%^7%מ3%

7%95%ס0%^7%מ^^7%ס%€_^^7ס^95^7מ99%^ 0^94^7ס^2^7%̂ג
7̂ט%^7%9ס90%^7ס8%^7%מ9%^%07%?7%9^)^ "תבן שתמצאו פירוט בדףהשיחה. 7%ט99% )̂^̂ 11̂ ̂=1ן ^||1

.15̂ בין מעבירי התרומות לארגון נמצאת הקרן החלשה לישראל ו הק^הגנתהדמוקר2יה 

קישורים חיצוניים
(/̂ ̂ו//:ק11ו 3̂נ7.11^  סולידריות (9ץס.וח]

 אתר
"
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הפגנה בשייחי ג'ראח, הפגנה בשייתי גיראח, הפגנה בש"חי גיראח, אוגוסט הפגנת ב&'יחי גיראח, אוגוסט
נובמבר 2010 א!קטובר 2010 2010 2010

?!י??!-__2יטל בהפגנת
0ולידרי1ת בש"חי גיראח 22

באוקטובר 2010

הערות שוליים
1. * 10 לידרץתלתנועה לש*1י]| א^ורת^ס^^

^^^&^%07%^5̂0/06>̂^0/0070/094-%07�%�9
- - -  - - --"-  י -

(99
̂//:ק1^  (1/924/944.111ז?^//6/54ח11ח0.11/0ס.9יןת./^ץ

 גינתה
2. * ד/עי ש\-\\ ומיה בנגל, ישראל פעתה ערניס בי"ם: ארה"ב

1וח), באתר £9ח. 3 באוג01ט 2009
̂), אתר 9�זח, 26 ̂//:ק1 3. * יובל הימן. המתחם החם של שמעון הצדיק (1וה1^.11/778/643^/6/54ח;1ח19.00.11/0ח.ץ^ץ

באוגוסט 2008
̂.\//:כן11^ /\̂ ̂.85/0,7340,1-3858178,00^6100.11/3111חע. 4. * רונן מז�גינ1, הפעילים מש"ח גיראח: "דרך חדשה לשמאל* (

|רת), באתר ז6חץ, 5~במרץ 2010
^\^//;ק11ו1

̂) ; ההחלטה (/1ו.9�ן3011.0. ̂\//:ק11 7̂ 5̂ח110ו61ק^נ)ק/ן1.0:8.1ןס3. 5. * פרוטוקול�הדיון 0?0ק.01|)1010ק12303ו
̂ק) ^ק.חש15ס16]12303וו^/5ח0ו1ו61ק/

̂\.$|100//:ק}^ ̂/5.019^3תוח 6\711<1-10015/16̂ ̂ז0ון, בית המשפט: מעצר מפגיני ש"ח גיראח איננו חוקי (|)?ק11ק.1ס116 6. * ניר
̂. 18 בינואר0~201 ̂//:גן11וץ=). באתר האר ̂י 831812ר1./ .00.11/1.1185 016

̂) ; ניר 'הב, "י-ג^תמזרתית צריכה להיות בירת פלסטין" ̂//:ק>1 ̂ק/019.11>ה30.^^ ̂ו001/ 7- * .?119 הי!! 0*>קי52810ח011ץ
¤); באתר^אלהו^/^^ 6במרץ2010 (9? נ650_1//=ץ<?/11 :ס13,0[3/ץ:8^6ח//^

^1.1^65]//:ק[1ו| /̂09 8. *ד פנה ליאל. עימות אלים בהפגנותבש"ח גיראח (^10ס^70/09ס90/0^0070/0/"93^007̂/
̂/}, חדשות 2, 6במרץ 2010: רונ1"מדז*ני, 3.006 בא ו לש"ח ניראח: /^6̂ ̂\//31ח?16ח1^656וח0~5?3 ̂). באתר 61חע, 6במרץ0 01 2 "16.39186.35̂ ̂//:ק11 1/8̂ו.61.06תע.̂/ ({תן1ו<.63/0.7340.1-3858607.00(0 מאל" "שמח"שיש�^דש

̂). באתר התג1עה ̂//:ק1 019/285.ח1![51נ1;.^ ) 
 דהמש

9- * ש"חי גיראח עם
̂//:ק}1ו<). באתר התנןעה ̂א 10. * עמוס גולדברג, בראשית היה העוול (1.019/1397ח1[!5ו1|.

̂). באתר התנ1עה ̂//:ק11 11- * ס|7ייייי}ת גם בטייבה (019/694.ו7ן1[081|.?^ש
̂ח^ץ//:ק>}ו]), באתר התנועה .]̂ /019.תו1[51

1195
ואן (

ריות בסיל
^- * סוליד 2

̂) באתר התנועה ̂//;ק \̂  סיור ביפו הערבית (9/1562�ן0.תז1[081ן.?
 שינמר:

 לפני
* מהר .13

10לידר*ות שית1 גיראח ̂), אתר (9/358-ז0.תו([}5ו1[./^^<//:ק1 הז^/ 14- * על לבוש. שותפות אמת. וכבור
̂:5|_00)//:ק11ו< ̂!ץ^ז|/9]0^^ז)חז 1̂ אבי יששכחף, פעילות שמאל: מטרידים אותנו מינית בהפגנות בגדה (|0_10|.ל1 1 !?13 * .15

/5/3^^00.^^33^^^ אתר הארץ, 16 במרץ 2012 /̂1̂1565119



 4י24/20י0
ארגון 1ת0ך הקרן החדשה לישראל גשגר לקמפיין העבודרי

ארגון נתמך הקרן החדשה לישראלי
נשכר לקמפיין העבודה

הכירו את ארגון ימולד/ גוף המפיץ ביירות עמדה ומחבר חומרים אינטלקטואלים עבור
השמאל שבעובר על ידי מפלגת העבודה לנהל קמפיין פוליטי.

איך אפשר לגייס תמיכת המונים וליהנות מקמפיין אגרסיבי ואפקטיבי בלי לצאת לעבודת שטח

שוחקת? למפלגת העבודה בראשות חבר הכנסת הרצוג יש פתרון.� ארגון נתמך הקרן החדשה
לישראל.

וכך זה עובד: שוכרים ארגון שנתמך על ידי הקרן למטרות הקמפיין, משלמים לו עבור עיצוב

מודעות וקצת עזרה בפייסבוק. וזוכים, לכאורה, בתמיכה עקיפה של כל מערך העמותות של הקרן.
והבל בזיל הזול. ובמחיר הקרן.

לפני כחודש, שברה מפלגת העבודה את שירותיו של יפרויקט ו6י מבית ארגון 'מולד1 הממומן על

ז ידי הקרן החדשה לסייע בקמפיין שניהלה המפלגה נגד תקציב המדינה. כפי שהסבירה שרון שחף

דוברת ימולד', כשנשאלה על אחת מהכרזות שהפיץ ת"ב הרצוג בפייסבוק: "הכרזה היא חלק

מקמפיין שמנהלת מפלגת העבודה בימים אלה שבמסגרתו נשברו על ידי המפלגה שירותיו של

)40 ש"ח יפרויקט 61' שאגי נמנית על אנשי הצוות שלו". עלות הקמפיין, אגב, היא 000

מולד נולד
, חברה לתועלת הציבור שהוקמה בשנת 2ו20, במטרה להחזיר לחיים את הכירו את ארגון ימולד'

השמאל באופציה פוליטית. הארגון מפרסם דוחות וניירות עמדה שנוגדים את תפיסות הימין, כדי

להציע "חלופות לתפיסות המיושנות והמקובעות הרווחות היום גישראל". הם מתנגדים לרעיונות

שמעצבים היום "את מחשבתם של מדינאים ומצביאים"; סולדים מהעובדה, שהציבור מאמץ "גישה

ניאו-ציונית שמתבססת על זהות ישראלית צרה ולעומתית", שחותרת תחת "הניסיון לעצב תפיסת

אזרחות ישראלית מנילה ופלורליסטית"; ימולד' מתנגד ל"השפעתה של האידיאולוגיה
הניאו-ליברלית על הכלכלה הישראלית". ובקיצור: שמאל מובהק.

כשמעיינים בחומרים שמפיץ הארגון, ניתן להתרשם שהוא עוסק בעיקר בנושא אחד: תקיפת

ההתנחלויות: 'יישע-גייט - השוד של מעמד הביניים"; "ההתנחלויות ומצוקת הדיור"; "הקופה

הסודית של הימין המתנחלי", ושאר יצירות קופירייטריות בסגנון "כסף לשכונות ולא להתנחלויות"

מעטרות את ארכיון הארגון. מדובר במיחזור תעמולתי של מוטיב ישן, המטיל את כל המצוקות
הכלכליות והחברתיות של ישראל על ההתנחלויות.

חומרים אלו. לצד דיונים פנימיים על האופן שבו השמאל יכול "לשנות את המציאות בישראל",

"לנצח את הימין במשחק הפוליטי" וכיצד "לנהוג נובח 7ןריסת המויינו" מבהירים היטב מה מטרות
הארגון,

לפי הודעה לעיתונות שפרסמה הקרן, היא רואה בימולד7 את אתת מספינות הדגל שלה בשנים

הקרובות. בשנת 2012, שנת ההקמה, השקיעה הקרן 80,000 ש"ח בארגון, שזכה לתקציב כולל

של ב-6.ו מיליון ש"ח, מתורמים שונים. בשנת 3י20, התקציב הוכפל והגיע לבדי 3.12 מיליון ש"ח,
שרובו - כ-2-5 מיליון ש"ח - תרומת הקרן החדשה לישראל.

כך התקבצו תחת גג ארגוני אחד מיטב המוחות והאקטיביסטים של השמאל הקיצוני: ת"כ לשעבר
אברום בורג, עורך-חדין של עמותות הקרן מיכאל ספרד, פרופי אלון הראל, פרופ' חיים גנז ורבים
נוספים. את השורות מאיישים פעילים צעירים יותר המו אסף שרון ואבנר ענבר, לשעבר ממקימי

1/2 ....ם7%3ס7%99%ם0%*7%35%07%ס8%07%926/0&^^



ארנ1ן גתחן הקרן החדשה ל'שואל נשכר לקהט"ן העב/7ה 9/24/2017

* מיכאל מנקין, שניהל בעבר את ישוברים הארגון האנרכיסטי 'סולידריות שייח' ג'ראח/ המנכ"ל
̂יקה/ והדוברת שרון שחף, שעבדה בעבר עם ארגוני הסיוע לפליטים, 'רופאים לזכויות אדם/ שו

המחאה החברתית ואף ניהלה את קמפיין הבחירות האחרון של חד''ש.
כל החבריה הטובים גאספו ונקראו לדגל למטרה אחת: להחליף את נתניהו. נמו שהסביר מיכאל

מנקין, מנכ"ל הארגון בבנס 1-811001 האחרון:

| אם אנחנו מבינים שנתניהו הוא אחד הגורמים המרכזיים לבך שפתרון שתי המדינות עדיין לא
1 מיושם, היעד העיקרי של המחנה בולו צריך להיות לסלק אותו מהשלטון, להחליף .אותו. המקורה

| שלנו צריבה להיות אחת: בנייה של מתנת פוליטי בעל תפיסת עולמ שלמה, בהירה לפרגמטית
| שיונל להנהיג את המדינה.

61 סיבות לשנוא את נתניהו
המגמה נעשית ברורה יותר כאשר בוחנים את האת הקטן והבועט של 'מולד', יפרויקט 61/ אתר
"תחקירים פוליטיים" שנועד להפוך את החומרים שמפיק הארגון לאפקטיביים ונשבניים יותר.

האתר מפרסם בעיקר גרפיקה בוטה המלווה בטקסטים קצרים שנועדו "לחשוף בפני הציבור
הישראלי את מה שהימין מנסה להסתיר מפניו". כאשר קהל היעד הוא "כל מי שרואה את עצמו

כאופוזיציה לוחמת לשלטון הנוכחי בישראל - על השקפותיו הכלכליות והמדיניות". ומכאן,
משמעות המספר 61: מספר הח"כים הדרוש כדי לחפור לרוב פוליטי.

אז מה עושים ב-ו6? משמיצים את נתניהו שהוא "מבין בהסתה", בהקשר של רצח רבין; טוענים
שיש לו "אהבת אמת לכסף": מסבירים שהוא "נגרר" ו"זגזגן"; שהוא "עובד עלימ בעיניים"

ומראים אותו מפנה אצבע משולשת לציבור.
בפי שמתברר עתה, הניסיונות להחליף את השלטון ו"לסלק" את ביבי לא נותרים בחלל הקיברנטי.

'מולד* והקרן החדשה התגייסו לקמפיין של הרצוג, וכשגוף כזה מתגייס, יהיו לכך השלכות.
למעשה, זו לא הפעם הראשונה. בבחירות 1999. בהן התמודד אהוד ברק מול נתניהו, ידע הרצוג

לגייס לקמפיין את תמיכתן של עמותות רבות שהוקמו אד-הוק, במה שמדע לימים כ"פרשת
העמותות" של ברק והרצוג.בוזיי כזכור סירב אז לשתף פעולה בחקירת המשטרה ושמר על זכות

השתיקה.
גם לקרן היה חלק משמעותי במהפך הפוליטי של הבחירות ההן: "בלתי אפשרי להתבונן במה

שהתחולל מבלי לראות את טביעות האצבע הברורות והאמיצות של 'הקוץ החדשה לישראל' ושל
'שתי"ל"/ כתב אז מנכ"ל הקרן, אליעזר יערי, לתורמיו, "השינוי הזה הוא תוצאה לא רק של

קמפיין מתוחכם שהריצו יועצים אמריקאים ושל פרסום אינטנסיבי, אלא גם של הכנסה לפעולה של
עשרות אלפי אנשים הקוראים לשינוי".

נבון לעכשיו, המשמעויות המשפטיות של החיבור בין 'מולד', הקרן החדשה לישראל ומפלגת
העבודה לא התבררו עד תום, ובהתחשב בעובדה שעשויות להיות לכר השלכות גם מול רשויות
המס בארצות הברית, הדבר יקח עוד זמן. אך מה שבטוח, גם אם יוכח באותות ובמופתים שזה

בשר, אף אחד לא יוכל לחמוק מהריח המסריח.
מהקרן החדשה לישראל נמסר: "הקרן החדשה אינה תומכת באף מועמד או מפלגה פוליטית. מענק
הקרן החדשה למולד משמש למימון עמיתי מחקר שעוסקים בכתיבת ניירות עמדה ומחקרים שונים

המיועדים לחזק את השיח הדמוקרטי בישראל. הקרן היא רק אחת מהתומכים הרבים של מולד.
לקרן אין קשר לפעילות שאתה מתייחס אליה כגוף מממן'/

ממפלגת העבודה נמסר: "בקמפיין שמנהלת מפלגת העבודה נגד תקציב המדינה נשכרו על ידי
המפלגה שירותיו של פרויקט ו6 שמספק למפלגה תכנים, קריאייטיב ושרותי גרפיקה".
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עמוד 1 מתוך 3 את האמת על הקרץ החדשה לא תקראו בידיעות אחרונות

את האמת על הקרן החדשה לא תקראו
בידיעות אחרונות

בראיון מלוקק מנסה מנכ"ל הקרך לטהר את שמר של הארגון. למי ששכח, הנה תזכורת על מעללי הקרן

בשבת האחרונה התראיין מנכ"ל הקרן החדשה, מיק� גיצץ, לעיתוו ידיעות אחרונות.
מדובר בארבעה עמודים במיקום מרכזי במוסף לשבת, אוחם קיבל הכתב נכו דו

מהעורך כדי לנסות ולשקם את מעמדה הציבורי של הקרן. הכתב הנחוש אפילו לא ניסה
להסוות או לעמעם את החנופה, עם שאלות שיקשו על גיצץ, במקום זה, הוא הגיש
לקוראיו ארבעה עמודי חנופה והרמות להנחתה. המקבילה לראיון המפנק של זיו עט
גיצץ היא קרסום של ראיון מלטף עם איתמר בן גביר או ברוך מרז ל, מה שאף כלי

תקשורת ימני לא יעלה בדעתי לעשות, ובצדק. הראיון ואופיו, אם כן, נקבעו בהחלפה
מערכתית שהמשמעות שלה כ-שוסה; בעימות המתקיים בין הציבור הישראלי לבין הקרן

החדשה, בחר 'יריעות אהרונותי להתייצב לצד הקרן.

אז לפני שנדבר על יהקרן החדשה', כמה מילים על 'ידיעות אחרונות'. עיתון שמפרסם
ראיון תנופה מבין ומלוקק עם הנזבכ"ל החדש של יהקרן החדשה' אינו יכול להתהדר
בתואר "העיתון של המדינה''. 'הקרן החדשה' איבנה עוד ארגון שמאל מתון, ציוני,
, מפלגת 'העבודה' או אפילו 'שלום עכשיו' ענייני. היא לא שמאל סטייל ייש עתיד'

המנהלים דיאלוג עם החברה הישראלית. היא הרבה יותר שמאלה משם, איכשהו באזורי
החיוג האידיאולוגיים הנעים כין מרצ לרשימה המשותפת. זה לא השמאל הציוני של בן

גוריון, כצנלסון, רבץ, פרם, בחיי הרצוג או ציפי לבני, זה השמאל הרדיקלי של
, 'יש דץ' וימוסאווה'. תירוצים וגלגולי עיניים על 'בצלם/ 'שוברים שתיקהי, יעדאלהי

מגוון דעות וריבוי קולות אינם רלוונטיים במקרה הזה.

חיבו לפרס ישראל
אהרי שדיברנו על הצלחת, ניגש למנה עצמה. נתחיל מהבשורה הטובה המופיעה

בפתיחת הראיון: הכתב מספר שבששאל אנשים מהי 'הקרן החדשה' "התשובות נעו בץ
"לא יודע" ל"זה אלו שתומכים במחבלים, לא?". אני באופן אישי מסתפק בתיאור

צמחוני יותר של הקרן מאשר תומכי מחבלים, אבל קרן שמתקצבת בכבדות ארגונים
כמו 'בצלם', 'שוברים שתיקהי ו'עדאלהי הרוויחה ביושר את התיעוב שרוחש להם רוב
גדול בציבור הישראלי. בהמשך מרים זיו למבכ'�ל הקרן להנחתה ושואל "איך עשו לכם

את זה?יי - איך הפכו את הקרן לארגון המושמץ בישראל. תשובתו של גיצין מבטאת
את הוסר יכולתו של השמאל לקיים דיאלוג עם ההברה הישראלית: 'אם תרצו* עם

''קמפיין מפלצתי", משה קלוגהפט שעשה "קמפיינים במזרח-אירופה", נתניהו שמזכיר
לגיצין את הטכניקות של הצאר ברוסיה - לשיטת גיצין כולם אשמים כמצבה של הקרן.

חוץ מהקרן עצמה. "הקרן החדשה מייצרת את החברה הישראלית שביבי נתבי�ו
מסתובב בעולם ומשוויץ בה", התרברב גיצין, תוך שהוא מנסה לנכס לקרן כל פרויקט

או מהלך חיובי שהתחולל בישראל בעשורים האחרונים. ר1ב מכריע מהישראלים
שמכירים את הקרו רואים בה ארגון עוין ואנטי-ישראלי, אבל גיצץ אפילו לא מעלה

בדעתו לשקול מהדש את צעדיו.

אותה הערצה עצמית הסרת מודעות קפצה שוב כשגיצין תיאר את תגובת אנשי הקרן
לקנ?פיץ 'אם חרצו' שהשף את מעלליה: "הקרן היתה במצב פגיע. כל מ� שעבד בה

האמין שהוא קם כבוקר ועושה רק טוב. לא היתה להם היערכות תקשורתית להתמודד
מול קמפיץ ני0ה קלוגהפט". נשיאת הקרן דאז, נעמי הזן; יחד עם המבכ"לית לשעבר
רחל ליאל, כנראה האמינו שהן יממנו את 'בצלם' ו'שוברימ שתיקה' ואזרחי ישראל
ינגבו אח הרוק מהפנים, ישתכנעו שמדובר באבקת פיות ויומינו אותן לקבל את כרס

ישראל.
האמת היא שאפשר להבין אותן. אם זאב שטרנהל, ישעיהו לייבוביץי ויגאל תומרקין
זכו בפרס, למה לקפח את נעמי חזן? אך הימים הללו נגמרו. אלו הימים בהם ראשי

הקרן ירקו לבאר ולאחר מכן הילקו לעצמם פרסים. הדמוקרטיה עובדת בשני כעונים,
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עמוד 2 מתוך 3 את האמה על הקוץ החלשה לא תקראו בידיעות אחרונות

*אם חופש הביטוי מאפשר לארגוני הקרן להפיק אינספור לוחות וקמפיינים המשמיצים
אח ישראל, הרי שהוא מאפשר גם ל'אם חרצו' לקבית שלטי חוצות ולחשוף את הקשר

של ארגוני הקרן לז�ו"ח גולדםטון.

מיהו מחבל
ועכשיו לכמה נתונים קשיחים: בץ השנים 2005 ל-2016 העבירה הקרן 2.8 מיליון
דולר ל'בצלם/ 4-ל מיליון דולר לישוברים שתיקה*, כמעט 5 מיליון דולר ל'עדאלה/

2.1 מיליון ל'מוסאוה/ 665 אלף דולר לייש דין/ 854 אלף ל'מהמום ווטשי וכמעט
600 אלף שקל ל'קואליצייח נשים לשלום'.

^¤ £^1!!0!9¤££ ¤8! 8/¤ ,$> ר-£5י?^נהלקרו* ^]£0£
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בשנים האחרונות פורסמו ייאות כתבות שחשפו את פרצופם הקיצוני. המגסתי והאנסי-
ישראלי של אתתים אלו. רשימת הפנינים שהפיקו ארגוני הקרן איגסופית. כדוגמית,

להלן כמה דוגמאות נבחרות ביחס ל'בצלם* - אחד מהארגונים הנתמכים ביותר על ידי
הקרן: לפני שנה בדיוק טס מנכ"ל 'בצלמי, חגי אלעד למועצת הכיפהון של האו'ים

ו"הפציר" בפני חברי הוועדה "לפעול" נגד ישראל. אוחו חגי אלעד, שארגונו מקבל
מיהקרן החדשהי מאות אלפי דולרים מדי שנה, סירב בראיון עם שרון גל להגדיר את

המאס כארגון טרור. סא"ל במיל' יונתן דחוח הלוי חשף שורה ארוכה של סילופים, אי-
דיוקים ועיוותים בדו"חות 'בצלמי. בין היתר השף הלוי מקרים בהם קיטלג יבצלםי

מחבלים כאזרחים כלתי מעורבים שנהרגו מאש צה"ל. אפילו את מייסד ההמא0 אהמל
יאמץ התקשו ב'בצלס' להגדיר כמהבל והוא נע שוב ושוב בץ הקטגוריות השונות, עד

שבשנת וו20 התייצבה הגדרתו על הניסוח המיתמם: "אחמד איסמאעיל יאסין - בן
68, תושב עזה, נהרג ב-22.03.2004 בעזה מירי טיל ממסוק. היווה יעד

להתנקשות". על פי מסמך שנחשף בו-קיליקם, בינואר 0ו20 נפגשה המבכ"לית
הקודמת של 'בצלם', ג-םיקה מונטל, עם עוזר שרת החוץ האמריקאית ואמרה לו כי:

"מטרתה היא להביא את ישראל למצב שבעתיד, תשקול הנהגתה פעמיים לפני שתחליט
לצאת למבצע צבאי נוסף".

עם רשימת הישגים כזו, אץ פלא שהתשובות שקיבל כתב 'ידיעות' כששאל מי זו 'הקרן
החדשהי היא כי מדובר ב"אלו שתומכים במחבלים".

התמיכה שהעבירה הקרן -הדשה ל'בצלמ/ 'שוברים שתיקה'. 'עדאלה' או 'יש דץ* היא
רק קצה המזלג של התמיכה המסיבית שמעבירה הקרן לארגוני שמאל רדיקלי העוסקים

בהבפשתה של מדינת ישראל. לצידם אפשר לציין תרומות בסדרי גודל דומים לשורה
ארוכה של ארגוני שמאל ושמאל רדיקלי נוספים כגון: 'במקום/ יהמוקד להבנת הפרטי,
'רופאים לזכויות אדם/ 'מלא אל כרמל/ 'רבנים לזכויות אדם/ 'הטלוויזיה החברתית/

וכן תרומה לארגונים רבים שאמנם לא עוסקים בהכפשת ישראל, אכל פועלים לשינוי
אופייה וזהותה, בניגוד לעמדות רובם המכריע של אזרחי ישראל. כך לדוגמה העבירה

הקרן 223 אלף דולר לארגון אס"ף (ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט) ומיליון דולר
נוספים ל'מוקד הסיוע לעובדים זרים/

מכבסת השמות
דוגמה מובהקת לפער שבין השמות המפוצצים והממגור הפוזיטיבי של ארגוני הקרן לבין

מעשיהם בפועל היא ה'אגת�ה לזכויות אזרחי - ארגון על שזכה מיהקרן החדשהי
למענקי ענק שהצטברו לסכום של לא פחות מ-וו מיליון דולר בץ השנים 2005 עד
6ו20. במציאות, רוב גדול בחברה הישראלית יתקומם לנוכח פעילות האגודה. בין

השאר, פועלת האגודה למנוע מישראל לשלול את מעמד התושב מהמחבלים סובהי אבו
חיליפח ושורוק דוויאת שניסו לדקור אזרחים ישראלים. האגודה גם ב-ועלת להשיב

למחבלים את זכאותם ללימודים אקדמיים לאחר שנשללה.

הארגון המכונה 'האגודה לזכויות האזרח' פועל למעשה להגנה על פריבילגיות של
אסירים בטהוניים פלסטינים, שאינם אזרחים, ושביקשו לרצוח אזרחים ישראלים -
שעל זכויותיהם האגודה אמורה, לפחות לכי שמה, להגן. תחליפו את המילה אגודה
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במילה מוקד, את המילה זכויות כמילה הגנת ואת האזרח בפרט והרי לכם מכבסה
רדיקלית חדשה בשם 'המוקד להגנת הפרט/ על פי דו"ח תנועת יאם הרצוי, רק

בשנת"ם האחרונות "צג המוקד 48 מחבלים ובני משפחותיהם שאחראים יהד על רצח
של לא קחות מ�51 ישראלים. בשנים 2005 עד 6ו20 העבירה הקרן למוקד ו.ו מיליון

דולר.

האסימון שמעבר לים
גיצץ יכול להמשיך ולהתרברב על כך שהקרן אחראית לכל הדברים הטובים שנתניהו
מתגאה בהם כעולם. בפועל, הארגונים בהם הקרן תומכת מעורבים או קשורים במעט

לכל פעולה מתועבה ומקוממת מצד השמאל הקיצוגי. הנה דוגמה רק מהימים האחרונים:
בשבוע שעבר גילינו כי פעיל השמאל הקיצוני דרור אטקס פרסם צילום אתיר ברור של

ביתו של אביהי שורשן, מייסד 'האמת שליי, אליו הוסיף האשמות שליליות כבגד
שורשן בעברית ובערבית. לפוסט צירף אטקס תמונת הקריב של הכניסה לביתו של
שורשן בו הוא מתגורר עם אשתו ושני ילדיו. לא חלפו שעות ספורות ושורשו ההל
לקבל איומים על חייו והמשטרה החלימה להכריז על ביתו כ"איהור מאוים" בדרגת
איום 6. אטקם, למי שתהה, הוא פעיל לשעבר בארגון 'יש דץי והמייסד של ארגון

'כרם נבות' - שהוקם בשנת 2012 וזכה מהקרן למענק של כ-40 אלף דולר בשנה
שעברה.

אם נשים בצד כמה וכמה מניפולציות שגיצין עורך במטרה להכפיש את יריביו
הפוליטיים או להאדיר את מפעלות הקרן. המהלך המרכזי שהוא מבקש לערוך בראיון

הוא ניסיון מגושם למדי לכבס את תמיכת הקרן בעשרות ארגוני שמאל רדיקלי
באמצעות לקיחת בעלות על העשייה החברתית בזירה החוץ פרלמנטרית. ניתן היה

להרחיב על עזות המצה של גיצין שמרשה לעצמו למחוק אינספור ארגוני חסד וסיוע
לנזקקים שאינם קשורים לקרן או לשמאל, או לציין את העובדה שאפילו בקרב אלו

שנהנים מפעילות הרווחה של הקרן, יש מי שחש בחילה לנוכח האגינדה האבטי-
ישראלית שארגוני הקרן מקדמים. אבל 1ה לא העיקר.

הניסיון לכבס את תועבת 'בצלם' ו'שוברימ שתיקה* באמצעות פרויקטים הכרחיים,
מזכיר את א1תם סוחרי סמימ שמגיעים לבית המשפט כשביפה גדולר. על ראשם ומתגאים

בתרומה שהרימו למועדון הגמלאים השכונתי. וכמו שזה לא עובד לאותם עבריינים,
ככה זה לא יעבוד גם עבור הקרן. הציבור הישראלי יוקיע ויבוז להגי אלעד, יולי נובק

ודרור אטקס, ובצדק. הציבור הישראלי יראה, ובצדק, במי שמממן את תעשיית השנאה
האנטי-ישראלית הזו תופעה מעוותת וחולנית של יהודים שונאי עצמם.

והאסימון נופל לא רק כאן: השינוי הדרמטי כמעמדה של הקרן מתחולל גם מעבר לים.
ב-0ו20 השקיעה הקרן 2-5 מיליון דולר בגיוס כספים, מתוך תקציב שנתי של כ-37

מיליון דולר. בשנת 5ו20 כבר נאלצה הקרן להוציא על גיוס כספים סכום של כ-4
מיליון דולר, וזאת מתוך תקציב שנתי של כ-26 מיליון דולר. למרוח שהגדילה את

הקציב גיוס הכספים ב-6?60, תקציב הקרן צנח בכ-30$5. פרצופה האמיתי של 'הקרן
החדשה' נחשף בישראל ובקרב יהדות ארה"ב. הקרן היא עדיין ארגון ענק בעל תקציבי

עתק, אבל היא הרבה יותר פגיעה מכפי שחשבנו. אם מיקי גיצין הוא הדבר הכי טוב
שהיא הצליחה לגייס כדי לנסות ולעצור את הסחף, כנראה שאפשר להיות אופטימיים.

עברנו את פרעה, נעבור גס את 'הקרן החדשה*.

^ח'^10^^
1̂ל  יד*

[1̂ ¤ מ^^* 11  ̂

 קהוב..לקיוא:

̂^^ הסג- ^̂ ^̂ ¤# ̂ט ̂*א ̂ט^6 ̂טט5ט1ן| ,<:י1 גלו אה האכח על זהותי כד #^
^^^^^^^^^^^^^^9ן1וו||§ן| /הצופןהגבוא* ךג,""ח יע-י נםא"1 ר)ת:"ך -£*ןו9
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^^ י"ב י^בט 1ו7*1"ך. 10:313 ן
8 עמותות השמאל: קול אחד ופרוייקט שישים ואחת • |

 — י�5"- -.י - *0£ה5 ",?£
? י

̂ -י-�י יל=*.' ̂\̂**ל * ̂ 
בעקבות תל11ות הליכוד גי עלוות!ח, שגואל הגומוגונ1ת עי ידי גופים זיים ל;^ �י

�..- ??- - \5^ ̂י פ1עלים להחלפת השלטון בישראל בניגוד לחוק. ערכנו בדיקה מי הם עמוותות ..^-� ;
י המגואל? מה מם מצהירים בי בכוונתם לקדם? גוה הקשר בין קול אחד ל-15/\? �' � "�י .

י י �י --� *�_ וגם: האם הרש1ת הפל0טי1ית.*11ר0ת לעמ1תח. קול אחד? כ1/בח. פרופיל. י
- זרי -י ̂י ̂יך�""י!.;. י יליזי�י� " ב'נזים האחרולים עלה ל0דר ה*1ם מחדש מעורבתם של מדינ1ת זרות. בהם גם . . � י"
 תרות, ה תו3 ם החרד ם

^ 
א�לה שאינם אוהדים את ישראל. בנעשה במרינה על ידי תר/מר, לעמותות שונות

הפועלות לקידום האינטר0י0 של התורמים במדינה. לבוקר 01 רא |

ר עי7,ר התלונות הוטנו ב'1בר נגד הקרן החדשה לישראל. אך כעת מתמקדת עי/ן
ה0'1רח 0ביב עמותות שהיו פחות מ1כרות לציבור, בתם 3ר1"קט שישים 1אחת. �י� ^-5*? *"
עמותה קול אחד, ובעיקר, 15/\, הפועלת בגלוי להחלפת השלטון בישראל, -;?̂�. -ז ��^^"י-̂�-^ • )

^^--�*̂ לטענת הליכוד. מז�ובר בעמות!ת הפועלות להחלפת שזימון נתניה! במחנה הביוני. ~^^^^98^^?^
̂ין? ̂"י-י "^̂ ̂ק^ ין שהדבר אסור על יךי הח71, לתעמולת בחירות. בעקבות ה0ערה. עצאנ! לבדוק י-^^^^
?<1-̂"̂  "̂ ̂^54^מ$; ! מי הם א1חמ עמותות. ובעיקר. לנסות לגלות מי מממן אותם. ~211

* " 
ובכן. החלטנו לפתיח דווקא בפרוייקט שישים זאחת אשר אינו מתבייש להצהיר פרוייקט סיכום שנה: ראש

ע/י מטרתו. באתר הרשמי מוקיע הה0בר הבא: פר1'קנ1 מידע שג1ו1ד לתש1ף ע*ר)1ת בית 1£1מע1 13שה אב1טב1ל גלויות 
בפגי הצ)ב1ר הישראלי את מה שהימין מנטה להסתיר מפני!. אגחנו מפרסמים
סקסט'ם וחןמריט וי^ואל"םגאופן סדיר, בהתא0 להתרחשות האק0*אליות

:} - �;/  - ל : .: *^- במדינה. הע1סקים באופן ב'ק1רת* בלוציא1ת הפוליטית בישראל, תוך ש'מת דגש על ג
|̂ ^̂ ^ 0נננ0  מ98

 המצב החברתי-כלגלי 1ה0כ10ך
 נושאים:

 בשני
 הממשלה

/ת י נ י י / / . )
111̂ 909^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ הישראלי -פלסטיני. •

!8699^̂^ 1̂^8£̂ ¥̂  ̂ ?! מ0תיר את דע1ת-ו. הרי שאת מק(רות המימזן אי אפשר למצ1א 0 ? אך 1:עח� הוא :??
!6^|9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂^9נ1 כי\.תר הפרוייקט. לטענתם. הם איום מחו"בינ) מחויב לשום מפלגה י- "רק לחיזוק 11

^39^^^ 1̂ ^^11̂ / התשיבח ||^^0116 / כ מ בםיס מתנה השמאל. 61 הוא יץמה של  הו�ע*ונוח ו-עומדימ ב
הירושלמי "מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה1'. נ^ויא ד/0יה: 1!1פע ברבות ליהוד1

רוגזיה לרגל ראש השנה
/ } / / /> ̂(]10.35;£!1ן10/3ת31.1 13)13 1#/י1?4/:  5/3 17830=11£5!נ
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יצאנו לבדוק מר. זרי ומי עומר חאת:רי פרוייקט מ!לד. ובגן, ��מולד הוא מרכז השיגה
ומסן מחקר עצמאי המ1קדש להתחרות רעיונית בגל תח1מי חת"מ הציב1ר"0

בישראל".

� - 05 1אתר נ<1לו� אין כל איזכור מי מממן ^ת קבילות הקרן. אך על קי אתר הקרן י .
החדשה לישראל. הידועה גקרן המקבלת כ0פימ רבים ממדינות זר1ת באירופה --- י

� - _ �..
ועוד. הקרן היא מראשי מממנות הפרוייקט. .""

במקביל. האש'מ הליכוד גם את מארננ' קמפ"ן 15/\ הקוראים להחלפת השלטון י ��
יי בישראל. טרף'קט 7ה גועג"ן יותר מאשר מזלד ושישים ואחת< בעיקר בשל שיטות כנס עכש

̂ראל. מלגז� _.. ." / ה1א 15קג1 ו1ל מנת לנ0ות להחליף את השלט1ן גיע' כ הפעולה 
התעמולה ברשת.

להם לרמי בירד. מי שהיה על 9י הד'ווח בעיתון הארץ. הניע ארצה על מנת ל0"ע
יועצו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה* והוא בז"בא געת ארצה את שי0ת

י, במסגרתו מתכניניט המעילים להגיע לבתיהם של מאוח אלפי יהק^ בדלת
משטחות בישראל, לשכנעם וכך להחליף את השלטון.

/עץ גזר. והקמת טרו"קט בסדר גודל גזה אינו יגול להישאר במסגרת י מונן כי 
התנדבותית של מ0פר �צעירים החצים שימי. כפי שהמ מנסים להציג את עצמם.

מתברר כי הגוף העזמד מאחוריהם. הוא נוף הקר!י "קול אחד*.

ומי מממן את ק1ל אחד? על פי היאתר הרשמי: אנשים פרטיים וקרנות מישראל לצר
אנשים פרטיים, קרנות ותאגידים מהקהילה הבינלאומית. קול אחד ברשות

הפלסטינית הינה תנועה מקבילה שממחלת בנפרד.

היא ממומנת על-ידי אנשים פרטיים מהרשות הפלסטינית לצד אנשים פרטיים,
קרנות ותאגידים מהקהילה הבינלאומית. במ1 כן, בשנת 2013 זכינו במענק

חד-פעמי ממחלקת המדינה של ארהי'ב לתמיגה במשא !מתן שק"מה ממשלת
ישראל עם הרשות הפלסטינית בתיווך אמריקני.

האם הלעוד צודק בטענותיו על חעשימ לא חוק"0 מצר >*מותות השמאל? הדבר
נת1ן להכרעת וועדת הבחירות המרכזית. אך כאמור לא מדובר בפעם הראשוגה

בה מנ0ה הימין לעצור /1מ1ת1ת אלה, עד גר. ללא הצלחה.

לגוד1ר אקטנאיייה

חטובות
ה1ספת תגובה

מאת:
נושא:

̂ג/:(]11וז .̂ ו1ו0/3)1.111פי.11ה1./י _ 17830=1ז:וז3?אק0.33^
/3
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/ י£**£ �? 1.. . � ^^^^ ן * . *3.1:י^ ^*י^^<-*_ 1.* 8י* ו מ?* .̂ .,?, , -5^

3'01תו2 9ע€1|^¥6 ?^^

ע1ד לא סיימם עם ארגון "מולד", ארגןן השמאל
הרדיקל* שמתיימר להציג את עצמו כציוני ופטריוטים

ובפועל מה ש1ש להם לעש1ת זה לממן דפי פ"0ב1ק נגד
יאיר נתניה!..

קבלו את היו"ר המש1תף של הארגון, אסף שרון
(כשנת"ם לפני הקמת הארגון) ע1מד עם דגל המרצחים

אש"ף, דגלם של עראפת ואבו מאזן.

מה עוד צריך כד1 שנבין מ1 אלו האנשים שעומדים
מאחור1 הארגון הזה??

שתפו, שכולם "דעו

י* י * י
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גיף הק"סטק -5-61ירסמ1 חמש -111בד!ת-1ל יאיר (תניהו, אז בואו ד,בלו נס אתם חמש

י�י י"-י"� ̂"יי י^י' . לא ק1נספיר*י1ח. <א השו1ר1ח. אובדות. והו אמורות להטריד אח כולכם. בליקשר 5י"י|)| � ""'י" י יי19�"1 גייי!!!  / ן ע/כ7/
_ י ^??012 - !?!!?

1. דף הפ"םבוק 61 הוא בעצם ה"*1ג הדיגיטלי של ארגון השגיאל הרדיקלי -מ1לד- שהוקם

בידי אבדום גורנ. זה שהשווי? את ישיאל לנאג�ם 1'1וד 9'1<� שמאל רדיקל�.

2. ארגון מ1לד 7,יבל מימ1ן חהקח לישראל תר^ה. שםממגת את שוברים שתיקה (חגו, עוד
נחזור אליהק...}. אינו1י0 שעי)יים למ0ת1ני0 ועור, ובן 1<ג�1רנ� 0וד01. המיליארדר

ר>שמאל1�ודי?<י שבקוצהי מ01ר, לקנ1ע1 33// יגוז ישראל ומממן לשם נו עמותות מאוד
00צי0יות של ש0אלי,')נו1י האוד.

3. חעלגו! ר.*1בזדה שניה בהקופת הנחיו1ו1 את שיו11;יו של 01 גו- לקר00 דברינו
((?0יג"0 >1ל יאש החהשלר. 1חגיר.ו,

4, הבטחת- ש1חו1ר לאר1ו1 הרדיקלי ש1ביים שחיקה. אז גגה: מיכאל מנקין, שבעבר ג'הל
את... ש1ברים שתיקה חבר לגמה מאנשי השמאל הקיצוני ביווני וביניהם גמו שגחבתי

>".נרו0 מרג, 0י<אל 00רד שמ"צנ אח ארגווי השמאל הרדיקלי, מנהלת לשעבר של קמפיץ
הבחירות של המפלגה הקומוניסטית דאעש (אי�מ11ודה, דב חני) ונוי) - שרון שחף, ונ1!ד

רב�מ ורעים.

5. בכוס של ארגון ר./!ו0אל היהודי האמריקאי, נ"יי 00ר-0. (אלו שחנונו, אגב. גה0כם
̂גזי! ר.0רור אירא!) אמר ג'בנ�ל הארגון בקיר1ש; �אם אנחנו מב�ג'מ שנחגיהו הגרעין עם מ
הוא אחד הגורמים המרגז"ם ליו שפחרזן שת* המדעית עד"ן לא מיושם, היעד העיקרי של

ר.1'חנר, ג1לו *ר'ו לר,י1ר1 ל0;�דן אוו11 מהשלטון. להתליף אותו. המטרה שלנ1 צריכה לר.י1ת
איות: גג"ה של ג*ח1ה קול"ט� געל חקיסת עולם שלמה. בהירה 01רגמנ1ית שיוכל להנהיג

ת ר.מר'1ר....~ 0

אז הכר-0. אולי הם חישב-ט שא1ח1ו אידיוטים, הם ב0/תי0 ש0/7 'ונל1 ^/'יקר את גולמ.
תראו ויהק שהק /יא. 5� א1י חו^ג שזר. מבהיר היטב לנולנ! למה הם נטכוייט ליאיר נתל�ר.!.

הדבר הקשוט גיוחר שאתם ינולים לעשות עכשיו זה לשתף את ה<'ו0ט הזה. ש>1וד אנשים
"דעו מי עומד נזאחיג�י מסע התשנוגה הלא אנושי הזה.

 ^—ן—^^ נ*)!1141
י:;*ו\ •*.-"• 1".

,•/ , 84)1<0אי1 _^^̂ ^^^^^^^^_ י יי��- י 
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ו§372§.6# שטויות, אין לי שום בעיה ''/מי ולא היתר. לי שום בעיר, לומר בשעתו שמעו1! של עמיר פרץ לשר
ביטחון על ידי אולמרט היה מטומטם. היה בדור שהוא פשוט לא חצר. לתת לו את האוצר. אבל הפשרה של

א)- להפקיד ביר1! את הביטחון לא עשתר, 310 לאף אחר וכ"חור לישראל (90ת ברזל או /י

עור הנפצה שהפכה לרווחת בציבור. כיפת הברזל בכל מקרה ה' תה מוקנ7ת,ע0 פרץ או בלעדיו, ברגע שהחשיד;
הביטחונית 05/117. משהו בכל הכה אף אחר לא יכול לעצור את זה. הני0יון שלו לקחת קררי0 על זה הוא פתטי, בטח

פת ברזל שבת/ר תושב שדרות היה חשוב לי שתהיה מערכת 0את*. מערכת הביטה// דחפה לו את הכי כשהוא אומר "
561ק11:>£ כ0ו שהיא דחפה לו את לב0ן השניה. על השני הוא לקח פחות קרדיט. 2

? 1: 20/2/16 מה שאתה אומר פשוט לא נכון עובדתית. -י ", י-.
377 ? * > .  -. . -.

? ? ? ? ? -�ז-,.י�!י!: 51 ;1� י. ;}££11, 3/6/16 -:; : -:-י� -. {  �'

? .: !גר

נשיאת הקרן החדשה לישראל טליה ששון: "חוק העמות!י3
כגיכול נועד לשקילות אך עושה ההיפך"

פורסמה רשימת העמותות שעליהן יחול "חוק השקיפות"; רובן המכריע - עמ1ת1ת שמאל,
עורכת הדין טליה ששון. נשיאת הקרן החדשה לישראל, אמרה בגלצ: "אני מא1ד לא אוהבת 1

035512 את החוק, הוא פוגעני וכביכנל נ1עד לשקיפ1ת אבל בעצם עושה את ההיטך - ז�הילגימימציה
י**"1*** לעמותות השמאל1/

8/4/07 : ו  י �י 
?? � .�.

- 4.929 תשובת החבר הימני . י .- ? ..�
250 : -�1לי�ל1 י. �, *�- .: ? ? -

אעשה לך 0דר טליה;

"עמותות השמאל" זה שם קוד למשרדי אינטרסים של מדינות זרות, בתוך מדינת ישראל (בעיקר
ארח"ב 1מדי3ות הא'חוד האירופ*).

עמותות השמאל, ר!ב[ תחת המטרית של הקרן לישראל חדשת (11 שאת עומדת בראשה). פועלות
כאן כבר שנים תחת מ0ו!ה של "פעילות חברתית". כאשר בפועל הן עו0ק1ת בפעילות חתרנית
תחת שילטון נבחר,ומימ1ש האג גדה של "סדר ע!למי חדש'', מבית ה'וצר של ג'ורג' 0וח0 וה-

..01^

בכל מדינה נורמאלית יש חוק הא01ר על פעילותן של עמותות כאל1, המשתמשות בכסף זר כדי
להתערב בענ"נימ המופקדים בידיחמ של נבחרי העם. (בארה"ב למשל. החוק הזה נקרא "ח!ק

ה0וכן הזר" והוא נשמר באדיקות),
ישראל היא מדינה מ1פקרת (בין השאר "הוד1ת ל-36 שנות פעיל1תכם הענפה והטמומנת היטב

בכסף מטונף), ולכן החוקים אצלנו עמומים !ממילא אינם נאכפים..
כעת יש ממשלה שמנסה לעש1ת קצת 0דר בהפקרות ולהכיל את החוק שנועד להגן על מדינת

ישראל..
כמי שמ"צגת גאן אינטרסים זרים (תמורת משכורת שמנה), אין לנו ש1ם ציפייה שתקבלי את

החוק חזה בשמחה (בהכנעה, להיפר" זה צפוי לגמרי שהגנב לא יאהב את האזיקים"

אבל לקרוא לחוק הזה "דה-לגיטימציה", זהו בהחלט שיא הצימות הבולשביקית!.,
יי י�- -יי;0. 6/16/!- י��י* י -,)2

אין שום דימ'1ן בחוק הזה לחוקים במדינות דמוקרטיות אחרות. זה חוק שהותאם במיוחד גדי



לרד1ף עמותות שמאל וארגוני זכויות אדם, שאלה העמ1תות השקופות ביותר בישראל. לא 0ת0
25 מת1ך 27 העמות1ת שעומדים בקריטריונים שנתפרו בשבילם הם ארגונים כאלה.

ל551ק1!£0

- 6ו/2/מ2 � ? - >>� .�? -. '�
.ז; 377 > .- י� - •
51 :, -,!.,;. .�.- ^ - - י

נכתבע"י $612ק{)€£: 1

! :0X081X0 נכתב עיי

נכתב עיי אמיר ע: י

0*081!<0
01ג1וו!?̂) @12^ע<�3) שנ/'ות, א'/ <י שום ב#'ה <5ומד )<א, ה'תה לי ש/ם נ/ו*ה לומר בשעתו שחי13יו '5**' 1ג/נל 9רץ לשר

נ'טחן/ '1< י7י אולמרט היה ק0;מט0. ה'ה בי*ך שהוא 5ש1ט לא ר1צר* ל\1ת לו את האוצר. אבל הקשרה של
\-י < י 15 /3/5 י "- <ה0קי7 70'ו את ר<בי0ח1ןלא עשתה טוב לאף אחר וב"חור לישראל (כיפת בר1ל או לא).• י-,
('1,03-1 ; ; -- .~;7? ד-

3.826 :̂ ^':.:. - � ' -י. י. .?
ןנר 1*7 הלק?נ1�. שהפכה לרווחה בציבור. כיפת הברזל בכל מקרה היהה מ/7,מת,./ש קיץ או בלעדיו. ברגעשהתעש-ה
פיוןשלו לקחת קרדיט על זר. הוא פתטי. הביטחונית 17חפת משהו בכל הכח אף אחר לא*כ1ל לעצור את זה. הני
בטח כשהוא אומר "שבתור חושב שדרות היי. חש/ב. לי שתהיה מערכת כזאת". מערכת הביטחון דחפה לו את

ח. קרדיט. הכיפת ברזל כמו שהיא 7חקה לו את לבחן השניה. על הש0 הוא לקח פחו

מה שאתה אומר פש1ט לא 03! עובדתית.

ט1ב אז אני ח1זר בי 1מתנצל בקני פרץ אמ ה1א קורא כאן

12-:עי1$!€£ אוהב/ת את זה.

נכתגע�*5012נן!6:1: ז

אי\ ש\ם ר&ץן בחוק הזה לחוקים במרעות דמוקרטיות. אחרות. זח חוק שהותאם במיוחר כרי לרדוף עמותות שמאל
וארזתי זכויות ארם, שאלה העמותות השקופות ביותר בישראל. לא 0תם 25 מתוך 27 העמותות שעומדים

בקר-טריוגים 3#תפרו בשביל0 ה0 אר*ו00 כאלה.

ק הותאם על מנת לרדוף עז� חורמה ארגונים גמו שוברים שת'קה , עדאללה ובצלם? ( / ה ה אם 
)- אז א11 ייתר צ!ד?1 גיזה� לירות ק!1̂" 1עוד ס^2 כ1

ערימה של ט'ב1פ1ת משתפ* פעולה עם האויב.
,_ ..  ̂  ̂ - - . 8/4/07 :.! -: - 929 נראה לך שמישהו שכח את תר1מת הארגונים האלה לד ח ג1לר0סון. ..<:-.

?: 220 קרא כאן אם זה מעניין אותך מעט רקע על המפלצת בעלת *ותר מ200 ראשים. � ;, .•,. - ,.-, ,-• י
'. זגי קמפיין ההסתרה של הקרן החדשה לישראל ל�"



אגב מהמעט הקראתי בנוגע לחוק העמותות זה הנו0ח המוצע: הצעת החוק קובעת ב1 עמותה
שיותר מ<}50$ מתקציבה מגיע ממדינות זרות תחויב לצ"ן זאת בפרסומים רשמיים 1לפרט את

זהות המדינות המממב1ת את פעילותה בבל פנייה לנבחרי ציבנר. כל הפרה של סעיפים אל1 תגרור
קנס בגובה 29 אלף שקלים. בנוסף, גציגי העמותות שיגיעו לדינים בכנסת יח1'בו לענוד תג זיה1י.

הפרה של 0ע)ף זה לא תגחר קנס, אלא שלילה של אישור הגניסה של הנציגים לכנסת.

035512 יש נת!נ'ם טספים שהותאמו לדעתך?
- :-• -��? ? '"6?'

?
*6 .0.̂ י!

6/4101 -. -.:-.: י - -.

�1.929 1* "- �
? הי..-�: 220 * , ; - . -. -? .-

נ ?�:: זכי

מגש כשירות לנתינ* ממלכת חדש1ת ער1ץ 2 וחדשות ערוץ 10. בממלגה הז! לא שמעו/ ראו כל!ם
א1דות י1ם ירושלים* ירושלים? יש עיר כזאת בכלל?

•:.�.-/? ^-: 7^ 095512 7\.י\*<?. 6/1$
61ל1וה2^

י 07/!-/8 <?:. ד--
4.929 .- : < - ל� �. י
-.'�ר.י'.� 7.1�:: 220 ה ' .-?-

"?:; זני

>זי10�ו031 !96ו01!1^ אשמח לתגובתך.

ח3י^163\/013131 33111)

שוחחתי היום ברד>1 עם אראל מרגלית על פ10קו של *01, כלומר על הפרשיה דה זיור שסוף ס1ף
תעיף את ביבי חזרה לכ!שלאמשלו, סליחה, לקיבינמט.

035512 בין הטחת האשמה מטורללת אחת לאחרת (ביבי מחזיק כסף בגרב"ם), אראל מרגלית זרק ממש
̂י כלאחר יד את העובדה שראש הממשלה שלגו רקת קנונית מין נגד מנ* נפתל4 רק כדי לפגוע בו. "! ^

? -� " 8/4/07 אראל מרגלית לא שיער שכך הם פני הדברים, הוא טען עובדתית שכך הם פני הדברים, ; ;
י- 1929" שקר. אם תגיד א1ת1 מספיק פעמים במספיק ערוצי תקש!רת יהפוך לאמת. יי יייי י"י י�

220 :, �.-;.?!�.�. �. :;- - - ? ?

,-> ;; ץכר
אני מע1נ"נת להבהיר;

אראל מרגלית 0ע$ שביבי תפס איזו זונת כסף כל כך חמדנית ומניפולטיבית עד שהיא הסכימה
תמ1רת טובות הגאה כאלה ואחתת להמציא שקר מוחלט על הטרדה מינית שבוצעה כלפיה על יד�

מני נפתלי וכל זאת רק כיוון שמני נפתלי הוא האויב של ביבי.

ספק אם אראל מרגלית זוכר את השם של המתלוננת אבל דבר אחד כ0/ח � אין לו מ!שג לגב1
פרטי המקרה ואג' יודעת את זה כי אראל סגל ואני שאלנו אותו כמה וכמה פעמים במהלך הראיון
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חדשות

מ' באמת עומד מאחורי ההפגנות ברוטשילד?
קריאות לחום על ישראל וקריאות ננד הצי1מת- למרות הניסיון לשוות לח9גנוו1 במוצא* שנת ארשת א-פ1ל'טית, 9עיל) ה^האל הקיצוני שנדש! את

רחונזת תל אניג אמשלא יכולים להתאפק
( ? - .-] עקיבאבינקן//0וי00ב;12:3210.12.2017 |'1וןנןב;7ו12.20.ס8:031ו/68 שח9ו ] ^,, 

התמונה שצריכה להס1ך לםמל ההפגנה אחמול היא שיט ענק עם א1תקת 605 מוארות במנוחת חשמליות, שהונפה ברחבת הבימה. הח10נה הזו, שגרסאות שוגות שלה קור0מ1
ברשתות החבו�חי1ת ה3כו�. כט� לוזיראל'ת. והיא הושפת את האמת הלא מ1מה שקו1לי המחאה 010*0 להסתיר,

צילום: הגר שזף
עשו1ת פעילים נוספים הלכו בשדחת ח0שילר תוך שרים ק1ראים "פלסםץ תשוחרר מ1 ה'ם עד הנהר� 1י!יא גמ�ת 1לא (מות בשיחת הצ'וטת*', �בולט ב�חר בלי מעטת ופחד� ואוח1י0

בשלט �משטר נ?ע=שת'תות- ו"רצח ומעצר ילדים-שחיתות" (הםרטז! צ1ל0 על יד' שפ* פז 01עילי דחם תל אביב}.
̂^י//:ק11ו*). מחאת הגז ̂ו./* 01̂^0ו*361 ̂ שמאל קיטני. מק 0'גל אביביי יגאל רמג�ם וברק גר,), המוניים מהפגנות המםחגנ*ם (520111/ה10ת1<)0/!ו.00 1ההפ1טת בפחת תק11ה ננד ה'ועמ"ש. גסי שפורסם גאתר ימייהי, כהן אוחז בעסחת קימניות ב'1תר, טטם גמי שאומר �ישראל ר"נחת. אני הגיהינום של המשטר ר.צ�1נ��; ואביב�1בהפגנה בלט1 *ם פ1ף

התבטאה בעבר שישראל היא "מרינה שטגית שצריכה להיעלם"
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תנועת החרם ג^גס1ן אקריקה מביעה ה1יהות עם המפגינים מהשמאל הקיצוב* // )ג*ל1ם: מתוך נוןןימו*

המפניג'ם <א לבר. 'ש *1ד1ות רטת יכך שלא מעט 05ף מע1רב בארט! ההפגגה. 00חנים בטלגון 00עם מגי גפת7^ נשלחו לאלפי אגשים, ופרסום ממימ} ב0-םבוק של ההמננד!
מופץ באנרסיב�ות. נפתלי הקים עמותה בא!נו0ט האחרון. הםידע המלא על המימ1ן לעמנתה טרם 1חשף לצי0ר ב*ג1ל ר,ע1בדה שחיתות ג&פ"ם לרשם העמותות �תפרסנזו רק גשנה

הבאה, אך גגל ה-חוג נפתלי מנ"ס מ1ת גםפ�ם בהד 00אר0 צ'מוי מ̂�.7ז'ם.

למתת שהמידע המלא או17ת נו�מ!) ההפגנה איט שקוף לציב1ר, ארג1ני שמאל קיצוני. וגראשם הקרן החדשה לישראל. מפרסמים את החפגגי. 1קוראי0 <צ'מר להגיע.

מתארגנות ברחבי הארץ. נחדאה שם!�, 0101 ראשו), לאחר ההפגנה הראשונה. 0-גמה הקח בעמוד הפ'�סםק שלה כך: �לוצד�עים להתעורחת האזרחית, גלעשריח אי0� בגי אדםלפנ� ההקמה הראשונה במ1̂�ש שעבר פר0מה הקח החדשה פ1101 גגד חוק ההמלצות וםיכמה בקריאה להגיע להפגנה: "הפגגות א1רח'1ח גנד השהית1ת של נתניה! וחמדתו נבר
̂: רחשלים: די לשחיתות, די ל:יטל המח והנ7עמד לרעה1י. 1ם בנ'וול0ר שנשלח לתורמים בחרי מתגאה הקרן שגדש! את שדחת ר1נ1ש<ד בתל אביב, ובמקביל בחיפה. פ"ת נהר

בםהאה ומדגישה את ההישנ'ם שלה.



קריאות לחרם 1גד ישראל // צ*לו0: מתוך פיי0ג71,

ארגון םיט אחר השותף ב1�.פנ11ת. ה1א �דרכנו' - הנ!�1ול החדש של ארג!) 15/\ *הוקם ל3נ' הבח'חת האחרזנות במטרה להפיל א*1 שלטון ה�מ'1. האינו] קר0ם בשמע שעבר
ג/ה ליצור *1גזם קשר. "ל פ� החיית / חל?£ מההפנגות והוא קורא לאנטים שחזג'ם לארנן הפניה כערי0 ש/ לידרכנוי היה בשנת 2015 תקציב של 16 מ�ל1ן ש�ת, חבו מארנון קול אחד האמריקני, שתקציבו מבו100גל תרומות מג1רמ'ם זרים רגים. ביניהםמודע1ת בעית1נ�ם ועל פ� עמ1ד הק"סבוק של1 הו0 מעורב בארגון /הג0 האחרון שמופיע גרשם העמותות
האעוור האירופי. שתי הפלגות המוב'לזת בבריטנ-ה. הזייטר והמפלגה השמינית: "חבי� הליטר בעד 0ל00?י; וארגונים מו0למיס ברימ-ם; �נווסלמ�ם בר�ט"ם למ'1[ דסוקיטיה

חילונית" ו"ארגון המ1םלמים בבריטניה".
הש1ו11 והצדק החברת'י. בארנון קרא לחבריו �טא1 הערב להפגין בירושלים, חיפה ותל-אביב, ולהיאבק ננד הממשלה ה10שחתת, שכדי לשמור עלשותף 1!0ף להפגנות הוא ארנון '"ומדים ביחד'. ארגון יהודי-ערמ שהוקם בשוה שעברה שמטרת! להעמיד "חלוקה לשלט!) הננכלו' ולהבאת טי11י מהות* בחברה ה'שיאל'ת. ביחד, לקדם את "רני השלום, � םמי

השלנ^ן 1האי1טר0ים של� אדוני הארץ, מובנה להקריב את העתיד שלט�.
ואן שתישד ג!רם הוא ארג1ן ימהפךי - נ1ף הפעיל בתוך מפלגת הענח�ת במטרה �להחליף את שלטון הימ'ן בישראל בשלט11 שמאל שיקדם עתידטוכ יותר למדינת ישראל*. פע'ל מלט מנקץ. ממ"0די שוברים שתיקהומגכ�לארגו; ימ1לד'. מנק] אסר בגנ0 נ1" סטר�ט בשנת2013�אם אנחנו יודעים שנחניר,! הוא הסיבה לכךשא'ן של/0 במהפך הוא מ�כאל

מדימת, המטרה של המחנה מל! צריבה להיות להפטר ממנו".

שתקו [ <-י3 י -?--?]
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