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דעות

לא זוכר ,לא זוכר
רביב דרוקר
פורסם ב18.11.19-

במשך דקות ארוכות ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,וחוקר הרשות לניירות ערך,
יריב עמיעד ,התווכחו :מה בדיוק היה כתוב בנייר של דנה נויפלד ,היועצת
המשפטית של משרד התקשורת.
נתניהו" :אישרתי את עסקת בזק־יס אחרי שקיבלתי המלצה מהיועצת
המשפטית של משרד התקשורת".
עמיעד" :לא קיבלת המלצה .היא כתבה ש'אין מניעה משפטית' ,וגם זה אחרי
שהמנכ"ל שלך לחץ עליה".
תגיות :חקירות נתניהו בנימין נתניהו

פרסומת :מקסיקו סיטי  -המטרופולין עוצר הנשימה של מרכז אמריקה
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תגובות
שם
הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו
סדרו את התגובות

148

מהאחרונה לראשונה

הבושה היא שלנו 25.11.2019 07:10
0

0

איך בחרנו איש כזה פסול?
לתקן את הטעות מיד.
הגיבו

147

דווחו כפוגעני

יינון 24.11.2019 18:05
0

0

מי הכתיר את רביב דרוקר כמלך הבלתי מוכתר של התקשורת השמאלנית ? יושב כל יום בפאנלים כטווס
נפוח וזוכה להגנת המנחה כשזה המנחה מתנפל על כל מי שדעתו שונה מדרוקר..אני רואה את זה יום
יום ומתחלחל..דרוקר תעשה לנו טובה וצא לחופש..נמאסת!..
הגיבו
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146

30.11.2019

ש"ס 20.11.2019 10:07
1

0

איך אמר עובדיה יוסף על נתניהו " שמו להם עיזה עיוורת בראש" ושמיר על נתניהו " מלאך חבלה"
"אותו הים ,אותם הערבים ,ואותו הנתניהו" "מלאך החבלה" ,והדרעקס של הליכוד שותקים .מלקקים
עכוזיים ומ פ ח ד י ם והשאלה איך יצור חבלה כזה מפחיד כל כך הרבה אנשים .מה המאפייה הליכודית
חושבת לעצמה ,שיקום מישהו ויזעק ויצעק שם כבר שהמלך  ,אשתו והאינפנטיל כולם ערומים ולא
יתבוששו.
הגיבו

145

דווחו כפוגעני

ר.מ20.11.2019 09:59 .
1

0

ראש ממשלה עם אלצהיימר או ראשית אלצהיימר לא יכול להמשיך בתפקידו ,שיועבר
למחלקה הגריאטרית באחד מבתי החולים ,או שיתאשפז בביתו רחוק מאיתנו" .לא זוכר  ,לא
זוכר" גם אנחנו מתים כבר לשכוח ממך נתניהו....
הגיבו

144

דווחו כפוגעני

פני הדור כפני הכלב 19.11.2019 17:11
2

0

למקרא תגובות של אנשי ימין ,נדמה שנתניהו צח כשלג .לא זוכר ,לא רואה ,לא שומע .לא את ההסתה
והשנאה שהוביל והביאה לרצח רבין ,בזה אין לו חלק ונחלה .גם דבריו הבוטים נוטפי השנאה כלפי
הערבים ש"מבקשים להשמיד את המדינה" ,מזעזעים ומחרידים ואף מסוכנים מאוד .ולמרות זאת,
למרות שכבר היה כאן רצח פוליטי ,אין חרטה ,אין הכרה באחריות למילים.
והאגף הולך כעיור אחריו ומהנהן כבהמות.
הגיבו

143

דווחו כפוגעני

דליה 19.11.2019 15:48
0

0

דרוקר אתה אלוף הרפש והבוץ.
הגיבו

142

דווחו כפוגעני

המובטל 19.11.2019 11:57
4

1

נתניהו מתנהג כאחרון העבריינים בחקירותיו  ,וכראש ארגון פשיעה בניהול המדינה  ,די לראות מה קרה
למערכת הבריאות ,החינוך ,הרווחה ,התקשרת והתחבורה בשנות שלטונו  ,כדי להבין את גודל האסון
שבהמשך שילטונו  ,וכל זה מבלי לדבר על פרשת הצוללות ובעקר הצוללת המיצרית  ....נתנהו הוא לא
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כריש לא פשיט  ,ועדיף שילך לאן שהוא רוצה רק שלא ישאר פה  .....יש מספיק בעיות אקולגיות גם בלי
הצחנה שהביאו שנותיו בבלפור
הגיבו

141

דווחו כפוגעני

אזרח שפוי 19.11.2019 11:28
5

1

הפרד ומשול ,הפחד ומשול ,הסת ומשול ,שקר ומשול ,דרכושל נתניהו
למשול !!! נתניהו שהיתה כאן זמן רב מדי יחסית לתועלת שהבאתה !!!
העם מאס בך ,לך הבייתה ,עכשיו !!!
הגיבו

140

דווחו כפוגעני

הפוץ 19.11.2019 08:47
4

2

הפוך דרוקרמן הפוף ביבי יודע כיצד למסמס את החוקרים הם מזיעים .והוא זוכר היטב את מה שטוב לו
לא לזכור .פלונטר
הגיבו

139

דווחו כפוגעני

ישראל 19.11.2019 01:34
6

1

ביבי המושחת הזה עושה נזקים למדינת ישראל.
הגיבו
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עוד תגובות
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רכשו מנוי

תנאי שימוש

בלוגים

צרו קשר

פרסמו באתר

שירות למנויים

להורדת האפליקציה
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