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 )الملحق االول(؛ "زهير بهلول هو رمز النفاق العربي"11.4.2016موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 

مقالة كتبها نوعام فاتحي ادعى من خاللها ان النائب زهير بهلول هو رمز للنفاق العربي، بعدما  11.4.2016نشر موقع "إن آر جي" بتاريخ 

 نفذ عملية الطعن في الخليل كمخرب.رفض وصف الشاب الفلسطيني الذي 

بهلول هو رمز النفاق العربي. هو عضو في قائمة اسرائيلية تحمل اسم " المعسكر الصهيوني"، لكنه يسخر منهم. بعد حرق البيت في قال: " 

فزيون ويهاجم بطالقة دوما وكجزء من مهرجان االرهاب اليهودي، لم يمض يوم واحد لم يتواجد العالمة الثقافية في استوديوهات التل

 -المستوطنين وخطر التعايش. وبعد عام ونصف من االرهاب ضد المستوطنين، لم نراه يدعو الى تهدئة الجماهير التي يمثلها، بل على العكس

عندما يخرجون  . وكأن الطاعنون الذين يتزودون بالتحريض الفلسطيني يفكرون بالدولةعندما تسنح له الفرصة يعطي تبرير قوميا لطعن الجنود

ارهاب يهودي، نصف عام من القتل  -ليصبحوا شهداء، كما رأوا في التلفزيون الفلسطيني. لدى بهلول المعادلة بسيطة: حالة واحد في دوما

له من عار انه نضال وطني. واالن بما يتعلق بمقارنة المخربين الفلسطينيين لمقاتلي التنظيم السري اليهودي، حيث يتسائل عن الفرق. يا  -العربي

مات يهودية ظتم تأسيسها على يد من -لم يقف سياسي واحد او اعالمي يواجهه عن االمور الهامة: بإن التنظيم السري لم تكن من اجل اقامة دولة

للطعن ذلك  لوضع حد العمال الشغب والهجمات العربية على التجمعات اليهودية.  ال يفعل المخربين الفلسطينيين، والشباب اللذين يخرجون

ن لتحقيق دولة فلسطينية. حتى زهير بهلول نفسه ال يمكنه الفصل بين محاوالت قتل المدنيين والمس بالجنود. لقد قتل الفلسطينيين الكثير م

 . واحيانا الرغبة بدولة هو مجرد ذريعة". 1967االسرائييلن قبل عام 

 

 )الملحق الثاني( المصلين في االقصى وعلى رائد صالحالتحريض على ؛ 11.4.2016صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 "ليتم إبعاد المحرضين من الجبل"،خبًرا تحريضًيا على صفحتها الرئيسية تحت عنوان  11.4.2016نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

مية حتى بعد اخراجها عن القانون، داعمة كما واصلت الصحيفة تحريضها على الحركة االسالداعية الى مالحقة المصلين في المسجد األقصى. 

 ادعاءات نتنياهو بأن رائد صالح يحاول إشعال مواجهات في المسجد االقصى.

وجاء في الخبر: "هل تتراجع موجة االرهاب؟ اذا أردنا فحص ذلك وفق معطيات الشاباك، فالجواب ايجابي. في ذات الوقت، يحذرون في 

وأيًضا محاوالت منظمات اإلرهاب القيام بعمليات سالمية اثارة اعمال شغب في جبل الهيكل متواصلة، المنظمة من أن محاوالت الحركة اال

 ارهابية كبيرة، لذا من غير الواضح اذا كان الهدوء النسبي يخفي جهوًدا الندالع العنف من جديد". 

امين نتنياهو من قوات األمن ووزيرة القضاء العمل في ذات الوقت، طلب رئيس الحكومة بنيوأضاف الخبر محرًضا على سجن رائد صالح: "

ادعى نتنياهو أن صالح، الذي يترأس على ابعاد الشيخ رائد صالح. بعد ثالثة أشهر من اخراج الشق الشمالي للحركة االسالمية عن القانون، 

ح تسخين منطقة جبل الهيكل في عيد "نحن نالحظ أن محاوالت صالالحركة، يواصل العمل بسرية كي يثير أعمال شغب في جبل الهيكل. 

هذا الرجل هو فتيل متفجرات"، قال نتنياهو وذكر أن الشيخ كان يجب أن يكون قابًعا في السجن لقضاء ثمانية أشهر منذ نوفمبر الفصح. 

 األخير، لكن المحكمة قبلت طلبه بتأجيل تنفيذ العقوبة. "هذا الرجل يجب أن يكون بالسجن"، قال نتنياهو". 

 



 )الملحق الثالث("من ال يعجبه الفصل بين اليهود والعرب ليلقي بنفسه من النافذة" ؛ 13.4.2016وقع "كيكار هشبات"؛ بتاريخ م

دعم من خاللها دعوة عضو الكنسيت اليميني، بتسلئيل مقالة عنصرية كتبها ميني تسور،  13.4.2016نشر موقع "كيكار هشبات" بتاريخ 

 رمي نفسه من النافذة. يواليهود في المستشفيات، داعًيا من  ال يعجبه الفصل ل سموتريتش الفصل بين العرب

مثلما أن "المستشفى ليست مكاًنا مالئًما لألطفال" كما قال حاييم ادلير، أيًضا "غرفة الوالدة ليست مكاًنا مالئًما للحفالت والصالة وقال: "

ولمن ال يهمه األمر، أو أن والدة أبنائه تجعله ينسى أن يكون مخلوًقا انسانًيا ! ركوًعا تجاه االقصى على سجادة صفراء"، فاصلة ثم نقطة

لة. ال تكترث يراعي المحيطين به، ليطر من النافذة القريبة وال يهم إن كان درزًيا، شركسًيا، عربًيا، يهودًيا، مسيحًيا، أو مجرد خيارة مخل

 تهاء من وعظك حول "الحفلة" والدالالت حولها ". ، من سيصغي لهم لغاية االن لئيللبرامج الراديو بتس

ألنك تنتمي للرجال الذين يكترثون لزوجاتهم، يهتم براحتها ومشاعرها في أحد األزمنة الصعب بالنسبة  "ستكون بتسلئيل فخورة بك،وأضاف: 

 سان". انه االكتراث بالشعور الصحي المالئم والصحيح لكل انللعالقات الزوجيه وتحدياتها الكثيرة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق:

 الملحق االول:

 זוהיר בהלול הוא סמל הצביעות הערבית

הח"כ הערבי מהמחנה הציוני משווה מחבלים ללוחמי המחתרות כשזה נוח לו, ורוצה שנתייחס לדקירות כחלק 

 אז הוא ממש בסדר עם זה  –מהמאבק הפלסטיני. ואם רצח זה הדרך להשיג דברים 

  15:34 11/4/2016נועם פתחי | 
  זוהיר בהלול תגיות:

, חבר כנסת במחנה בהלול זוהירקשה שלא לשים לב למסע ההסברה בתקשורת הישראלית, שמתלווה השבוע לאמירה האומללה של 
ההשוואה בין המחבלים הפלסטינים לבין לוחמי האצ"ל ואנשי ניל"י. כן כן, במהלך שבתרבות בעכו אמר בהלול כי "האצ"ל, הלח"י,  -הציוני 

שהפכה  כל הארגונים היהודיים יצאו לרחובות אל מול המנדט הבריטי, והחיילים של המנדט הבריטי, כדי לחולל את מדינתכם -ההגנה 
 להיות מדינה מדהימה. למה לפלסטינים אסור?" 

 
   

 
  90צילום: יונתן זינדל פלאש  משוואה פשוטה. ח''כ זוהיר בהלול

 
 

בהלול הוא סמל הצביעות הערבית. הוא יושב במפלגה ישראלית שנושאת את השם "המחנה הציוני", אבל מהתל בכולם. לאחר שריפת 
ר היהודי, לא היה יום שבו לא ישב הסמן התרבותי באולפני הטלוויזיה ותקף בעברית רהוטה את הבית בדומא, כחלק מפסטיבל הטרו

ציבור המתנחלים ואת הסכנה לדו קיום. כמובן שבחצי שנה של טרור נגד מתנחלים, לא ראו אותו באולפנים כשהוא קורא להרגעת הרוחות 
וא נותן הצדקה לאומית לדקירות חיילים. כאילו שהדוקרים המתודלקים כשיש הזדמנות ה –בקרב הציבור שאותו הוא מייצג, אלא להפך 

 מההסתה הפלסטינית חושבים על מדינה כשהם יוצאים להפוך לשאהידים וגיבורי על, כמו שראו בטלוויזיה הפלסטינית. 
 

י. ועכשיו לעניין ההשוואה מאבק לאומ –טרור יהודי. חצי שנה של רצח ערבי  –אצל בהלול המשוואה היא פשוטה: מקרה בודד בדומא 
עצמה: בהלול משווה את המחבלים הפלסטינים ללוחמי המחתרות היהודים, ושואל בעצם מה ההבדל. כמה חבל שלא קם פוליטיקאי אחד 

 או איש תקשורת שמעמת אותו עם הדברים החשובים באמת: 
 
ים יהודים שרצו לעשות סוף לפרעות ולהתקפות הערביות על הן הוקמו על ידי ארגונ -המחתרות היהודיות לא צמחו כדי להשיג מדינה  .1

היישובים היהודים. אנשיהן עסקו בפעולות תגמול נגד ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב. גם מאבקם בשלטון הבריטי, כובש שאין לו שום 
 ודים. הצדקה לאומית או היסטורית בארץ, הייתה מול אוזלת ידו של המשטר הבריטי נוכח האלימות נגד יה

 
 
 

המחבלים הפלסטינים, חלקם נערים שיוצאים לדקור, לא עושים זאת כדי להשיג מדינה פלסטינית. אפילו זוהיר בהלול עצמו לא יכול 
לפעמים הרצון למדינה הוא  –' 67להפריד בין ניסיונות רצח של אזרחים לניסיונות פגיעה בחיילים. פלסטינים רצחו ישראלים הרבה לפני 

 רק תירוץ. 
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הכי מקוממת זו ההשוואה שנעשית ביחס למה שקל ונוח להשוות. למה הכוונה? יצירת ההפרדה שבה מאבק שווה למאבק. אבל אם  .2

אז שישווה גם את מה שמסביב: את הפוליטיקאים שמעודדים  –זוהיר בהלול רוצה להשוות את הפלסטינים הדוקרים ללוחמי המחתרות 

אלו שנרדפו באותם שנים, נתפסו ונכלאו. אז זה מה שצריך לעשות לחברי כנסת ערבים, למנהיגי  –ז אותם כיום, לראשי המחתרות א

 ציבור, לנושאי דרשות במסגדים? לעצור אותם? 

 

 

השאלה החשובה ביותר היא מה בהלול רוצה להשיג באמירה הזו. בתור חבר כנסת ישראלי, שיושב במפלגה ישראלית, האם הוא  .3

עביר מסר של קבלה לפעולות האלו? כי זה בדיוק מה שזה. זוהיר בהלול רוצה שנתייחס לדקירות, גם אם הן נגד חיילים, מנסה להבין? לה

 אז הוא ממש בסדר עם זה. –כאל חלק מהמאבק הפלסטיני. ואם רצח הוא הדרך להשיג דברים 

.nrg.co.il/online/1/ART2/768/272.htmlhttp://www 

 

 

 الملحق الثاني:

 

 המסיתים מההר להרחיק
פיגועים, אולם  • • 78הנתונים ברורים: גל הטרור במגמת ירידה באוקטובר בוצעו 

אבל השב"כ מזהיר: ארגוני הטרור מנסים להוציא לפועל - 20 בחודש מארס
חג הפסח רה"מ: ראאד  • פיגועים גדולים, והר הבית עלול להתלקח לקראת

 סלאח מנסה לעורר מהומות בהר, שייכנס לכלא
 שלמה צזנה, כתבנו

 ?האם גל הטרור דועך והולך   
אם לשפוט על פי נתוני השב"כ, התשובה היא חיובית. בה בעת, בארגון מזהירים כי הניסיונות של התנועה האיסלאמית לעורר מהומות בהר    

יונות של ארגוני טרור להוציא לפועל פיגועים גדולים, ולכן לא ברור אם השקט היחסי אינו מסתיר הבשלה של פרץ הבית נמשכים, וכמוהם גם ניס
 .אלימות חדש

 -הציג ראש חטיבת המחקר בשב"כ נתונים והסברים לגבי מיגור הטרור, ואמר כי בחודשים האחרונים  בישיבת הממשלה השבועית אתמול   
ניכרת ירידה משמעותית בכמות הפיגועים. לדבריו, הניסיונות של ארגוני הטרור לבצע פיגועים מורכבים, דוגמת  -ובמיוחד בשבועות האחרונים 

פיגועי  25פיגועים משמעותיים, מהם  כ-290 פיגועי התאבדות או חטיפת חיילים ומתנחלים, עדיין קיימים. "שב"כ ומערכת הביטחון סיכלו
 ".אף יותר כיר, "ולכן הצלחת זרועות הביטחון גדולהאמר הב ",פיגועי התאבדות ו-15 חטיפה

פיגועים משמעותיים.  78פיגועים ומתחילת החודש הנוכחי שלושה. לשם השוואה, באוקטובר בוצעו  20לדברי הבכיר, בחודש מארס בוצעו    
ו, כחצי שנה מתחילת גל הטרור אמר הבכיר. לדברי ","פעולות ישראל הותירו תחושה בקרב הציבור הפלשתיני כי ההסלמה חסרת תוחלת

ישראלים וארבעה  29רובם פיגועי ירי, דקירה ודריסה. בפיגועים אלה נהרגו  -פיגועים וניסיונות פיגועים משמעותיים  כ-270 באוקטובר בוצעו
 .אזרחים נוספים נפצעו כ-250 .אזרחים זרים

מצב כלכלי או אישי קשה.  -לקם ממניעים לאומיים, אך רובם ממניעים אישיים ראש חטיבת המחקר סיפר כי "רוב הפיגועים בוצעו בידי צעירים; ח   
לצד פיגועים אלה, מנסים בחודשים האחרונים ארגוני הטרור ובדגש על חמאס להוציא אל הפועל פיגועים משמעותיים ביהודה ושומרון ובישראל, 

אשר  הרבה" בסיכול הטרור היהודי, "בדגש על חשיפת התשתיתבה בעת הדגיש הבכיר את "האפקטיביות  ".על מנת להביא להאצת ההסלמה
 .הוסיף ",גם אלה תרמו להרגעת המצב" ".ביצעה את פיגוע דומא ופיגועים נוספים

 "מדיניות תקיפה"   
כי הרי ראש הממשלה התייחס לסקירה ואמר כי מורגשת הצלחה של זרועות הביטחון במאבק בטרור. "יש להתייחס לדברים בזהירות רבה,    

אמר נתניהו, "השקט הושג עד כאן כתוצאה ממדיניות תקיפה, אחראית ושיטתית שהממשלה מובילה. מאמץ  ",המגמה הזו יכולה להתהפך
 ".התקפה והגנה שהביאו לכך שגורמי הטרור מצליחים פחות משולב של

ואמר: "יש טרור של יחידים מאחר שאין התארגנויות,  גם בטקס האזכרה הממלכתי לנשיאים ולראשי ממשלות התייחס נתניהו לסיכול הטרור,   
לדברי נתניהו, אחרי מבצע "חומת מגן" שיזם אריאל שרון ז"ל לריסוק תשיות הטרור, "נוכחו  ".משום שאיננו נותנים להתארגנויות להתבסס

את העיקרון הזה: כניסה  חנו מיישמיםחון לאזרחי ישראל. אנ -הפלשתינים לדעת שאיננו מהססים להיכנס לעומק השטח כדי להשיב את הביט
 לכל מקום, בכל עת שצריך, מערבה לירדן, אנחנו עושים זאת כל הזמן, והירידה שאנחנו רואים במספר אירועי הטרור היא תוצאה, בין השאר, של

 ".המדיניות הזאת ושל הדרך שבה היא מיושמת על ידי צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל
 "נפץ של איש אחד "   
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שלושה חודשים אחרי שהפלג הצפוני  ".בה בעת, דרש נתניהו מגורמי הביטחון ומשרת המשפטים "לפעול להרחקתו של השייח' ראאד סלאח   
התנועה האיסלאמית הוצא אל מחוץ לחוק, טען נתניהו כי סלאח, העומד בראש התנועה, ממשיך לפעול בחתרנות כדי לעורר מהומות בהר  של

אמר נתניהו והזכיר כי  ",סיונות של סלאח לחמם את אזור הר הבית לקראת הפסח. האיש הזה הוא נפץ של איש אחדהבית. "אנחנו מזהים ני
השייח' אמור היה להתחיל לרצות שמונה חודשי מאסר כבר בנובמבר האחרון, אך בית המשפט נעתר לבקשתו לדחות את ביצוע העונש. "האיש 

 .אמר נתניהו ",הזה אמור להיות כבר בכלא
 

 הר הבית. השקט עלול להיות מתעתע צילום: אי.אף.פי

 

 الملحق الثالث:

 בצלאל אל תתייחס / מני צור
בדיוק כמו ש"בית חולים אינו מקום מתאים לילדים" כמשפטו המנצח של חיים ולדר, כך "חדר 

יולדות אינו מקום מתאים לחפלות משתאות ותפילה בכריעה לאל אקצה, על מגבת צהובה", 
 (ור דעהנקודה )ט

 מני צור

| 

  13.04.16  13:13  ה' בניסן תשעו 

 

 
 יהודיות ,ערביות ,'סמוטריץ בצלאל ,צור מני ,יולדות ,הפרדה :תגיות

 
 (90פלאש  -דל צילומים: חן ליאופולד ויונתן זינ)

 אאא

 !בצלאל הפעם אל תתייחס

להם כמעט הזכות להביע דעה בנושא, כמעט  לא למגישות הטלוויזיה 'הנחרדות' עד עמקי נשמתן ולו מפני שהפעם אין

 .כמו לנו... הגברים

את לידתן הממוצעת פעם בעשור, לידיעתך, הם יחוו בבית חולים פרטי, בשקט, בשקט, ושוב פעם, בשקט בשקט, 

 .כמקובל בחוגי הברנז'ה עתירת הממון והיכולת
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 .אז הפעם דממה מצדכן, פליז, רק תראה על הוגנות

 .יולדות בשוויץ השלווה, או כמו בכל מדינה מתוקנת אחרתלפחות כמו במחלקת 

 ...שששש

בדיוק כמו ש"בית חולים אינו מקום מתאים לילדים" כמשפטו המנצח של חיים ולדר, כך "חדר יולדות אינו מקום מתאים 

 !לחפלות משתאות ותפילה בכריעה לאל אקצה, על מגבת צהובה", פסיק נקודה

 עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים •

ומי שלא בעניין, או שלידת צאצאיו גורמים לו לשכוח מה זה להיות ייצור אנושי המתחשב בסובבים, שיעוף מהחלון הקרוב 

 .לפפון בחומץוזה לא משנה אם הוא דרוזי, צ'רקסי, ערבי, יהודי, נוצרי, או סתם מ

 .אז בבקשה, אל תתייחס

 .לשדרי הרדיו אל תתייחס בצלאל, כי עד שיטיפו לך על 'חאפלה' והקונוטציה שזה עושה להם, אי אי אי מי שישמע

תשאל אותם על 'הסלקטור' שלא נותן ל'ערסים' כלשונם העוקצנית והגזענית, בני עמם, סוחבי אותן אלונקות, להיכנס 

 .ם, 'בני הטובים', עלאק... לבלותלהפריע לשלוות ילדיה

 .אז הפעם, אל תתייחס

 .לחבריך מהימין שהשאירו אותך ואת רעייתך חשופים לבד בצריח, תוך שחלקם גם חובט בך קלות, גם להם אל תתייחס

, גם לא לאורי אריאל, חברך, שבסך הכל כמו כל פוליטיקאי קטן ומזדקן, לא מפרגן כשבחור צעיר המאמין בעצמו, בדרכו

כריזמטי עם עייני פלדה, שהגיע מגבעה שכוחה אי שם ולצערו משאיר לו עשבים, טריים, בין אצבעותיו הטחובות בסנדל 

 .השורש, דרך קבע, אז גם לו אל תתייחס

אינטימי שאפשר -אתה יודע מה?! בינינו, זה לא נושא פוליטי, כלל וכלל לא, אולי מעט, אף בקושי, זה נושא הכי רגשי

 .הדעת, משפחתיות, הורות, שמחה, תורת הנפש והרגש פראקסלנס להעלות על

אנשים אמנם לא אהבו את הרזולוציות אליהם ירדת, טרנספר לידות וטרמינולוגיה מעט צורמת, גם אני לא, אך לא נמות 

 .מדיון ציבורי בנושא מהותי שכזה, לפחות על קצה המזלג ובצורה מכובדת

אנשים דנים ומשחקים באגודליהן לכאן או לכאן ברגשותיהם של בני דודינו, ובמחשבה יותר פשוטה מפשוטה, עד ש

 .גזענות, שנאה, פילוג, בלה בלה בלה

תהיה בצלאל גאה בכך, שאתה משתייך לחוג הגברים שרגיש לרעייתו, נושם את נוחיותה את רגשותיה באחד הזמנים 

יותר של הרגש הבריא הראוי והנכון לכל אדם, באשר הכי קריטיים בזוגיות ואתגריה הרבים, במובן המזוקק והמתחשב ב

 .הוא אדם

ואותי מטרידה בכלל שאלה אחרת, אם ר' אריה לוין זצ"ל, היה מגיע בימינו אלו לבית חולים בארץ ושאול את שאלתו 

 ."המהדהדת הכל כך יפה ואנושית "הרגל של אשתי כואבת, לנו

 !?באיזה מחלקה היו 'מאשפזים' אותו/ אותה
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