
הצהרה: 

באינטרנט נגדה ממושך השמצות למסע טרור, מגיבה ונפגעת תיירים וילסון, מדריכת קיי

 13 נדקרו ואז חסום ופיהם קשורים כשהם סכין איומי תחת שעה חצי שהוחזקו האנשים מעטים
קרה. זה למוות. לי הזמן באותו שנדקרת חברה מולם רואים בעודם קצבים בסכין פעמים

 בזמן מתה שאני פנים להעמיד שהצלחתי מפני רק ניצלתי חייה. אני את קיפדה לוקן קריסטין חברתי
 בצלעות,  שברים6בעצמות,   סדקים30מ- ליותר לי גרמו  פעמים. הדקירות13 אותי. נדקרתי שדקרו

מנוקבות. וסרעפת וריאות שבורה שכמה כתף, עצם החזה, פריקת / עצם בסטרנום שבר

 הזירה את עזבו שהרוצחים אולר. לאחר באמצעות בזרועו מהמחבלים אחד דקרתי הפיגוע במהלך
 גופתי את למצוא תוכל המשטרה שבו במקום למות כדי השביל אל לחזור לנסות לקום. רציתי הצלחתי

 יותר ביער ללכת הצלחתי וגוססת כפותות, יחפה, פצועה, מדממת חסום, ידיי קלות. כשפי ביתר
עזרה. שהזעיקו לאנשים שהגעתי עד מקילומטר

 המחבלים שני תפיסת על הודיעה והמשטרה הפרסום איסור צו הוסר הפיגוע לאחר שבועות שישה
 הרצח מזירת ידי, הראיות על הודו, זוהו טרור. הרוצחים לחוליית שהשתייכו  פלסטינים11 ועוד

עולם. למאסר נידונו אחד. הם פה אותם הרשיע המשפט ובית אותם הפלילו

באינטרנט דיבה הוצאת

 י' ס' במסע החל זמן ביממה. באותו  שעות24 ותמיכה לטיפול נזקקתי החולים מבית כששוחררתי
 לאחר קריסטין. אפילו את שרצחה זו שאני טען היתר (באנגלית) ובין באינטרנט נגדי אכזרי הכפשות

 התוקפים של הפשוט, מהודאתם מההיגיון י' ס' להתעלם המשיך בהרשעה הסתיים שהמשפט
 שפרסם משמעיים. הדברים החד הפורנזיים לאומניים) ומהממצאים ממניעים במעשיהם (שהתגאו

 היא כביכול שאני גם נובע קריסטין, ומכאן ברצח אותי מאשים ופוגעניים. הוא מופרכים באינטרנט עליי
עצמי! את שדקרתי זו

כה...  - עד הזו הפרשה עם להתמודד מסוגלת הייתי לא הטראומה עקב

 באינטרנט. שלי האופי רוצח בעניין מתה פני רוצחיי-שכשלו, העמדתי עם שלי להתמודדות בדומה
 לי שי' ס' מעולל העוול לתיקון לפעול נפשית חזקה מספיק אני ועכשיו הרצח מאז חלפו וחצי שנתיים
שמי. לטיהור ולצאת

 דיבה הוצאת בחקירת שמתמחה פרטי לחוקר ופניתי בעניין הטיפול את עוד לדחות לא עצה קיבלתי
 אתרי בין ספק לכל מעל לקשור הצליחה החקירות האינטרנט. חברת ברשת אחרים ופשעים

י' ס'. לבין האנונימיות ההשמצות את המכילים האינטרנט



לי' ס': פנייה

א.נ.

עוד!  לא

לעשות.  זוממים ששוביי ממה רגשית, ולפחוד או כשבויה, פיזית מוחזקת להיות לחזור אסכים * לא

כמוך. אנשים לפני ולא החמאס לפני לא – חיי על שוב להתחנן מוכנה לא * אני

לעזרה. לזעוק הבסיסית הזכות את ממני וישללו פי את שיחסמו אתן * לא

חיי. את להציל כדי הכול את לעשות הזכות את ממני וישללו שוב אותי שיכפתו אתן * לא

נפשי.  ובין גופני טרור, בין לשום קרבן להיות אסכים * לא

לי! הושב הדיבור חופש

עיניי. כראות לפעול חופשייה! חופשייה עוד. אני שבויה והצדק. אינני החוק ידי על הותרו ידיי

 נמצאים שאנחנו זאת, מכיוון נגדי, בכל שהפעלת הרחמים חסר הנפשי הטרור לפיכך, למרות
 ורחמים צדק היא שבחירתי בזאת לך מודיעה אני – ובא קרב הכיפורים ויום הנוראים הימים בתקופת

 אחרונה הזדמנות בזאת לך בושות. מוצעת מעוד להימנע לך לעזור מוכנה אפילו נקם. אני חיפוש ולא
הבאים: העובדות, בתנאים של פומבית חשיפה לעצמך לחסוך

האתרים. מכל ולתמיד מיידית יוסרו נגדי השמצות המכילים החומרים כל.1

החוקרים.  בהעסקת שלי ההוצאות $ לכיסוי5,000US לי לשלם עליך.2

 הודאה משפט, ובו בית ידי על בהסכמה, מאושר צו חשבונך על צורך, תוציא יהיה וכאשר אם.3
 ,Google שחברות מנת דיבה, על הוצאת היו/הינם עליי שפרסמת שהדברים מפורשת
Yahooמוכנה (אני שלהם החיפוש מנועי מתוצאות המכפישים החומרים את יסירו  וכדומה 

יפורסם). לא ושמך חסוי יישאר זה שמסמך הסכמתי את לתת

כחוק.  לי המגיעים לפיצויים הנוגע בכל זכויותיי על לוותר אסכים לדרישותיי בחיוב תיענה אם.4

 ותוצאות הרקע לטובתך, כל מצדי גדול ויתור למעשה אלה, שמהווים נדיבים לתנאים תסכים לא אם
במשטרה. תלונה נגדך להגיש מתעתדת גם אני כזה במלואם. במקרה יפורסמו החקירה

 לאמור תסכים לא . אם19:24  בשעה2013  בספטמבר14 הקרובה בשבת מסתיים הכיפורים יום
כלפיי. שלך האכזרית להתנהגות והרקע הראיות זו בשעה יפורסמו – לעיל



התקשורת: באמצעי פרסומים

באנגלית

English:
http://www.haaretz.com/news/national/police-nab-palestinian-cell-linked-to-murders-of-american-and-israeli-1.339310
http://www.jpost.com/National-News/Two-Palestinians-arrested-for-murdering-US-hiker
http://www.jpost.com/National-News/13-arrested-in-terror-cell-behind-US-hikers-death
http://www.jpost.com/National-News/Trial-begins-for-killers-of-hiker-Kristine-Luken
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4127410,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4152643,00.html
http://www.jpost.com/National-News/Palestinians-get-3-life-sentences-for-2-murders
 

בעברית

http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1158976 - "Kay Wilson: I told Kristine - 'remember what they look like.'"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4019401,00.html - "The heroine who lost her friend: I have flashbacks of the murder."
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4019258,00.html - "Murderers captured because of the heroine: she stabbed )him( and 
collected DNA"
http://news.walla.co.il/?w=/1/1785049 - "Shin Bet: friend of murdered tourist is a heroine." 
http://www.israelhayom.co.il/en/site/newsletter_article.php?id=9836 - "The heroine who helped solve the case." )Michael this 
ULR does not work but I have it in a text format(
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/214685 "Heroism of stabbed woman helps solve murder."
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=776024 "Kay Wilson recalls: It seems like only yesterday." )TV Hebrew interview(
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-35afcf41ad29f21004.htm "Tour guide who survived returns 
to site of the murder." )Hebrew main TV channel(
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123540,00.html "Murder of tourist in Jerusalem mountains: I told them 'we're not 
Jewish.'"
http://news.walla.co.il/?w=/10/1861220/952461/5/@@/media "Court hearings of the )terror( ring suspected of the murder of 
Kristine Luken and Netta )Blatt( Sorek." 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4127278,00.html - "Murders in Jerusalem mountains: Ring leader convicted
http://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-e198f22ebf2cd21004.htm - "Terror cell exposes police failure." )TV Hebrew 
interview of me in hospital, lots of praise about how my bravery helped solve the other murder.(
http://m.walla.co.il/ExpandedItem.aspx?WallaId=1/0/1861220&ItemType=100&VerticalId=2 "Friend of tourist murdered in 
Jerusalem: She screamed and gurgled )blood(
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4151753,00.html "He wrote to his wife's murderers: Did you think before you strangled 
her?"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4152544,00.html     - "Life for the murderers of Kristine Luken and Netta Blatt Sorek
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4152674,00.html - "After the hefty sentence: the murderers of my daughter will surely 
be released )in a prisoner exchange.(" 
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=175007 "Police: Mystery of Netta Blatt Sorek solved )at last("
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4179057,00.html     "Another member of the terror cell that murdered Kristine Luken 
convicted
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