
 ___________ .א.ת השלוםבבית המשפט 
  יפו-תל אביבב
  

 

 303576313 .ז.ת, ירנו'מיכאל צ
 סביון, 25מרחוב הגבעה 

 'גולדפרב זליגמן ושותכ "ידי ב-על
 19986תל אביב , 89יגאל אלון מרחוב 

 התובע 30-9636189: פקס; 30-9636107: טל

 -נ ג ד  -

 601013055. פ.ח, מ"בע ידיעות אחרונותקבוצת  .0

 יואל אסתרון .5

 גלית חמי .3

 סופי שולמן .4

 גבי קסלר .6

 ינברגידניאל ו .5

 יון פדר .7
 9212500ראשון לציון , 6מרחוב נח מוזס  כולם

 דין-משרד עורכי, כ ליבליך מוזר"ידי ב-על
 16335תל אביב  73מרחוב הנמל 

 30-2775092: פקס; 30-2775093: טל
 הנתבעים 

 

 רשלנות, מפגיעבשקר , פרסום לשון הרע :התביעהעילות 
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 כתב תביעה

 פתח דבר .א

ופוגעים בו דופי המטילים , מעשיםלתובע  יםהמייחס, של הנתבעים יםכוזבבפרסומים עניינה של תביעה זו 

 . במוניטין שלו

" כלכליסט"בעיתון  ,בזדון ולמצער ברשלנות רבתישפורסמו , יםכוזבבפרסומים  מדובר כי, בתמצית ייאמר

מפוקפקת באמצעות חברה , לחבריו הנפקת מטבע וירטואלימקדם התובע  הםלפי, שוניםאינטרנט  יובאתר

עד כדי חשדות כי ההנפקה , שהוא מעורב בה ושפעילותה ואמינותה מעוררות תהיות וסימני שאלה רבים

התובע עצמו אישר , יםהכוזבהפרסומים הרי שעל פי , ואם לא די בכך. עצמה הינה מעשה תרמית של ממש

 .דבר שלא היה ולא נברא, את דבר מעורבותו בחברה" כלכליסט"ל

חשדות מפני , מול מוסדות פיננסיים ואנשי עסקיםהתובע מתגונן מצא עצמו , יםהכוזבהפרסומים בעקבות 

שביקשו לאחר , הפרסומיםעולים מן הם כפי ש, בדבר מעורבותו בחברה המפוקפקת ובהנפקה מטעמה

  .בהןלדעת את דבר מעורבותו 
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, בדק על ידםנש אמיתי ומהימן, מידע נכון, לציבור הרחבהמתיימרים לדווח , כי הנתבעים, מצופה היה

הפרסומים בהשלכות וימנעו מזלזול , אודות התובעבמידע שקרי הרצופה , כתבהפרסומים של מפני , יזהרו

 . התובעעל שלהם 

את לעורר על מנת , בכוחם התקשורתיפסול שימוש עשו הנתבעים  –אלא שמן העובדות עולה תמונה אחרת 

בכלכליסט  שקריות "עובדות"וראוי פרסמו אמיתי וחלף דיווח , לקרוא את הכתבה הקוראיםציבור 

עד כדי , אודות פעולותיוו אודות התובעויצרו מצגים מטעים  קהל מגווןהפונים לובאתרי אינטרנט שונים 

תוך וזאת , שהוא מעולם לא היה עמם בכל קשר שהוא בעניין זה שעה, ציון כי הוא עצמו אישר להם דבר

 . לרבות חובותיהם העיתונאיות, ת החלה עליהםערות מכל חובה חוקית ואתינתההתעלמות ו

לייחס לתובע פעילות , תוך סילוף העובדות והצגת טענות כוזבות, יםמתיימר, נשוא התביעה, הפרסומים

ואשר מצטיירת מהכתבה כחברה מפוקפקת עם פעילות , כלל אינו קשור אליההתובע שומעורבות בחברה 

 עשו הנתבעים שימוש בשמו של התובע, בכתבהלקרוא ים על מנת למשוך את ציבור הקורא, וכך. אפלה

  .כאמור לעיל ,ואף הרהיבו עוז לפרסם כי התובע אישר לעיתון את דבר מעורבותו בחברה, בזדון

 הצדדים לתביעה .ב

איש עסקים יליד ברית המועצות הינו , ("התובע"או  "רנוי'צ: "להלן)רנוי 'מר מיכאל צ, התובע .6

בעיקר  ,וייצורבמסחר הון רנוי 'צבמהלך השנים עשה . 6887עלה לישראל בשנת אשר , לשעבר

פעילותו לצד . בבולגריה בעסקי התקשורתומאוחר יותר אף , והנפט הפחם, המתכותבתחום 

 ביניהם בת ובן בגילאי, ילדים 1-אב ל, רנוי'צ. בפעילות פילנטרופיתרנוי 'צמעורב , הענפההעסקית 

 . 0-ו 9

, מפעילה עסקי תקשורת רבים בישראלהיא קבוצה ה, מ"בע ידיעות אחרונות ,6 הנתבעת מס .5

מקומונים רבים , "(כלכליסט:"להלן) "כלכליסט"העיתון , "ידיעות אחרונות"ביניהם העיתון 

 ynet.co.il ראתביניהם , רבים מפעילה קבוצת ידיעות אחרונות אתרי אינטרנטכמו כן . ומגזינים

 . calcalist.co.il ואתר

והעיתון השלישי בגודלו מכלל העיתונים , יותר בישראלבהעיתון הכלכלי הנפוץ הוא  לכליסטכ .0

בהם אנשי , פונה לקהלי יעד מגוונים, המופץ חמישה ימים בשבוע, העיתון. היומיים בישראל

העומד בלב תביעה , הפרסום הכוזב, כפי שנראה להלן .והעסקיםהמשפט , מקצוע בתחום הכלכלה

בקרב קהילת העסקים בין היתר  ביותררחבה מתפוצה  ,הנהנה כאמור, כליסטפורסם בכל, זו

 .בישראל

 .כלכליסטהוא המוציא לאור של , מר יואל אסתרון, 5' הנתבע מס .7

 .היא העורכת של כלכליסט, גלית חמי' הגב, 0 'הנתבעת מס .2

, הכתבה בו פורסמה, כלכליסטשל  "שוקה"מדור היא עורכת , סופי שולמן' הגב, 7' הנתבעת מס .1

ראשון את עולם הבנקאות והפיננסים ומהווה כלי מקצועי מכסה  "השוק"מדור . נשוא התביעה

 . לאנשי התחום ולמשקיעים בשוקי ההוןבמעלה 

חדשות ותכנים המפרסם , כלכליסטהאינטרנט של הינו עורך אתר  ,מר גבי קסלר, 2' הנתבע מס .9

 הלאתר האינטרנט יש אפליקצי. כלכליסטמהדורה המודפסת של בלעיתון בדומה , מעולם העסקים

אתר . הניתן לקרוא את החדשות ואת התכנים המפורסמים ב הבאמצעות, ייעודית לטלפון חכם

 . מתעדכן מעת לעת, בדומה לכל אתר אינטרנט, האינטרנט
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 : על פי אתר האינטרנט של כלכליסט .9

. בישראלנועד להיות האתר הכלכלי המוביל " כלכליסט"אתר האינטרנט של 
את כל המידע הדרוש לכל מי שמבקש  –שבעה ימים בשבוע  –האתר מגיש 

אנחנו מתחייבים לדווח , כמו בעיתון, באתר. להיות מעורה בזירה הכלכלית
בהרחבה ובמומחיות על כל תחומי העסקים והכלכלה בישראל ובעולם 

 ".המלצות וטיפים, כתבות עומק ותחקירים, ולפרסם טורי פרשנות וניתוח

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 1מסומן נספח , "אודות כלכליסט"דף האינטרנט  העתק 1ספח נ
 

 . הינו כתב העיתון כלכליסט, מר דניאל ויינברג, 1' הנתבע מס .8

מופעל אשר  המוביל בישראלהחדשות  אתר ,Ynet אתרהוא העורך של , מר יון פדר, 9 'מס הנתבע .63

 . 6נתבעת ה ידי-על

 נשוא התובענה יםהכוזב מיםהפרסו .ג

 פורסמה כותרת, בעמוד השער של המהדורה המודפסת של כלכליסט, 72525369, ביום ראשון .66

לפיו , תון פרסום בלעדייבה צוין כי בידי הע, (61-69עמודים )תון ישל הע" השוק"הפנתה למדור ש

  :חדשהנפקת מטבע וירטואלי לרנוי פועל 'צ

 " רנוי מקדם הנפקת מטבע וירטואלי חדש'צ: בלעדי"

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 2מסומן נספח , 72525369מיום  של המהדורה המודפסת עמוד השער העתק 2ספח נ
 

שהרי , רנוי בכותרת'הופיע שמו של צ ,כתבהלמשוך את ציבור הקוראים לקרוא את הבמטרה  .65

ביניהם אנשי , פעולותיו מעוררות עניין בקרב קהלים רבים, בהיותו איש עסקים ידוע ובעל הון

 . עסקים ואנשי פיננסים

, 61נכתב בראש עמוד , "פרסום הבלעדי"על מנת לעורר עניין ולמשוך את ציבור הקוראים ל, כך .60

 : מעל לכותרת

 " המטבעות הווירטואליים תראו מי הצטרף לבאזז"

 :מר דניאל ויינברג, 1של הנתבע הופיעה כותרת הכתבה , ומיד לאחר מכן .67

 " יין'גרסת הבלוקצ, רנוי'הנפקת החברים של צ"

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 3מסומן נספח , 72525369מיום הכתבה  העתק 3ספח נ
 

לחבריו מטבעות וירטואליים במסגרת מנפיק רנוי 'כי צ, עולה באופן חד משמעימהכותרת  .62

 .שבמסגרתה מתנהל מסחר במטבעות הוירטואליים, יין'פלטפורמת הבלוקצ

 מעורב במיזם להנפקת מטבעות וירטואליים רנוי'צ, "הבלעדי הפרסום"המשנה של  כותרתפי  על .61

 :ביחד עם אנשי עסקים נוספים

קבוצה של משתתפים אנונימיים בטלגרם מספקת הצצה לאופן שבו "
הפעם מדובר במיזם עתיר . מתבצעות הנפקות של מטבעות וירטואליים

ר חברת "ויו רנוי'ישראלי מיכאל צ-שמות מוכרים ובהם המילארדר הרוסי
 "?דב קשור לכל הסיפור-ואיך אילן בן. פנגו הישראלית יוחאי רייפלד

, בה ולהופכו לגורם המרכזירנוי בהנפקה ובחברה 'להדגיש את מעורבותו של צואם לא די בכך כדי  .69

רנוי בכותרת בעמוד השער של העיתון ובכותרת הכתבה 'כלכליסט לא הסתפק בציון שמו של צ

 בת עםרנוי 'צגדולה של  תמונהדווקא בחר לצרף  הואהתמונות האפשריות  שמכללאלא  ,עצמה

 . ראידמן ניקול' הגב, זוגו
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וגם בה  39:60בשעה  ,72525369, כתבה זו פורסמה גם באתר האינטרנט של כלכליסט באותו יום .69

 .ראידמן' רנוי והגב'מופיעה תמונתם של צ

ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה  4מסומן נספח , 72525369יום ב של כלכליסט שפורסמה באתר האינטרנט הכתבה העתק 4ספח נ
 .זה

 

הן ברשתות החברתיות , Ynetהן באתר האינטרנט , לכתבה יםקישורהנתבעים פרסמו , כמו כן .68

Facebook ו- Twitter , ביותר של הכתבה בפני קהלים שונים וזאת על מנת להביא לחשיפה גבוהה

 .הפנה אף הוא לכתבה, googleחיפוש באתר . ומגוונים

 המשמשת, פורסמה באחת מקבוצות אפליקציית טלגרם 572625369כי ביום  ,מציינתהכתבה  .53

 הודעה, "בין מנפיקי מטבעות וירטואליים לבין המשקיעים בהם באופן אנונימילהעברת מידע "

 :לפיה

דב -ואילן בן רנוי'צשל מיכאל  Nkorלנו אפשרות להיכנס להנפקת  יש"
 ."62%עם בונוס של , כמשקיעים מוקדמים

  :כלדקמןעוד צוין בכתבה  .56

היא עברה , דב-רנוי ובן'כיומיים לאחר שעלתה ההודעה על מעורבות צ"
אריק  NKorל "השמות של השניים נמחקו והוחלפו בזה של מנכ. עריכה
 ."73%-הבונוס לחברי הקבוצה הוגדל ל, במקביל. קליין

רנוי בהנפקת 'ותו של צמעורבבאשר למההודעות אשר עלה כי לנוכח אי הוודאות  ,מהכתבה עולה .55

Nkor ,רנוי כדי 'לצפנייה בוצעה על ידי העיתון , רנוי נמחק בהודעה המאוחרת'שהרי שמו של צ

 :"?מי מעורב"תחת הכותרת צוין כך  .לברר אם הוא אכן מעורב בה

 ."את דבר מעורבותו בחברה" כלכליסט"רנוי אישר ל'צ"

התמונה של התובע ובת לצד , פעם נוספתמופיע , מעורב בחברהאישר כי הוא רנוי 'צ, לפיו, ציון זה .50

 :זוגו

 ".אישר את מעורבותו בחברה .ןניקול ראידמ רנוי ובת זוגו'מיכאל צ"
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לפגוע  –אשר נכתבו בזדון ובמטרה אחת ברורה  שנכתבו הינם דברי שקר וכזבשדברים אלה , אלא .57

, בכל דרך שהיאבחברה מעורב לא היה רנוי מעולם 'צלא זו בלבד ש. של התובעהעסקי במוניטין 

לא בוודאי הוא ואו מי מטעמו על מעורבותו בחברה 2מעולם לא שוחח עם כלכליסט ואלא שהוא 

 . האו מי מטעמו כי הוא מעורב ב2אישר לכלכליסט ו

כלאחר פרסמו הנתבעים , להציג מצג כאילו הדברים המפורסמים בכתבה הינם אמיניםעל מנת , כך .52

  .רנוי אישר לכלכליסט כי הוא מעורב בחברה'לפיהם צ, חסרי כל אחיזה במציאות, דברי כזביד 

את דבר רנוי אישר לכלכליסט 'צ הםלפיהפרסומים הכוזבים לאחר הרי ש, ואם לא די בכך .51

 שרשומה בגיברלטר"הינה חברה  ,Nkor, בהמשך הכתבה כי החברהמצוין , בחברהמעורבותו 

תיאור החברה בכתבה מטיל צל כבד על ". כמה חודשים הוקמה רק לפני, ומשרדיה באוקראינה

אותה כחברה מפוקפקת אשר עסקיה הפעילות שלה ועל מהימנות המידע שהיא מוסרת ומציג אופי 

 .בתרמיתבהונאה וגובלים 

 : כך למשל מצוין בכתבה .59

אנחנו "אחרי שמנהל קבוצת הדיון בטלגרם הזהיר כי , בימים האחרונים"
במיוחד ", ממנה מידעלהוציא ולא " בלעדית רק לנוהנפקה מיוחדת ו-במיני

קליין . דווקא בגיברלטר Nkorעלה נושא התאגדותה של, "לא לעיתונאים
גיברלטר היא המקום היחיד עם רגולציה מלאה לגבי קריפטו "כתב כי 

משרד עורכי הדין המוביל באירופה , על ידי חסאנס( מטבעות וירטואליים)
 ."לעניין

הזמין קליין את מי שמטיל ספק לבקר במשרד , נוספים חששות כשעלו
יג קליין למשקיעים צבסרטונים שהעלתה החברה ליטויוב מ. החברה בקייב
את חזון החברה ואת משרדיה , ון ניידפם עצמי בטלבצילו, פוטנציאליים

בסרטונים הוא אומר באנגלית מצוחצחת מילות באזז רבות . באוקראינה
אך ברקע של לפחות כמה , "קלאוד"ו" ודסורסינגקרא", "יין'בלוקצ"ובהן 

לסרטונים יש כמה עשרות צפיות . מהסרטונים נראית בבירור תל אביב
 ."צפיות 133-כ, ולסרטון התדמית של החברה מעט יותר, ביוטיוב

יין שתגן על זכויות 'הכתבה מציינת כי החברה מפתחת אפליקציית בלוקצ, ובאשר לפעילות החברה .59

 :מוסיפה כי " יין'בלוקצלא ליין 'בלוקצ"חומים ותחת המילים המודגשות יוצרים מכל הת

, שמיועד לשמירה על זכויות יוצרים, החברה מפרסמת כי המוצר שלה"
אלא שהגרסה הראשונית כלל לא תפעל על הטכנולוגיה . יין'יבוסס על בלוקצ

  ."הזו
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המשפחה "בדיאגרמה מפורטת כי הכתבה מציינת , באשר לאופן ההנפקה והמרוויחים ממנה .58

הנכללים , הם אותם בני מזל" המשפחה והחברים"כאשר , "והחברים גורפים את הבונוס הגדול

זוהי קבוצה שעל פי הכתבה הונפקו לה מטבעות ". רנוי'החברים של צ"במה שהכותרת מכנה 

כאילו , עולהמתיאור הדברים ". שלב סגור לציבור ולא רשמי שהחברה לא פרסמה"וירטואליים ב

במסגרתה המנפיק וחבריו יגרפו , היא בעלת סממנים של פירמידה" רנוי'הנפקת החברים של צ"

כי פירמידות מן הסוג המתואר , מיותר לציין. על חשבון המשקיעים האחרים רווחים ניכרים

 .בכתבה נתפסות על ידי הציבור הרחב כמנגנון מתוחכם של הונאה ותרמית

 

 

, את דבר מעורבותו בה לכלכליסטרנוי אישר 'צש ,י מדובר בחברה קיקיוניתכ, מן הכתבה עולה .03

שלפחות בגרסה הראשונית שלו כלל לא יפעל על פי טכנולוגיית , יין'שמפתחת מוצר בלוקצ

 .רנוי וחבריו יגרפו את הבונוס הגדול מההנפקה שלה'יין ושעל פי התכנית שלה צ'הבלוקצ

החלו גורמים שונים , הםשכן בעקבותי, טין של התובעקשות במוני והכתבה פגעהפרסומים של  .06

בין היתר . לפנות אליו בבקשה לקבל הסברים והבהרות על דבר מעורבותו בחברה ובפעילות שלה

 . כי יבהיר את מעורבותו בחברה בבקשה פיננסיים מגופיםלתובע נערכו פניות 

כי הוא  ,בפני אותם גורמים שונים להבהיר, נאלץ התובע בעצמו ובאמצעות באי כוחו, לנוכח זאת .05

 . מיותר לציין כי פרסומים אלה גרמו לתובע לנזק. או בפעילות שלה אינו מעורב בחברה

 לנתבעת, "(טרספוב ד"עו: "להלן) טרספובד יבגני "עו, כ התובע"שלח ב 67:01באותו היום בשעה  .00

תגובה זו הוספה . בפעילותהאו 2בה הוא מכחיש כל מעורבות בחברה ו, רנוי'צתגובה מטעם  7

 .לכתבה באתר כלכליסט מאוחר יותר
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 ,ל"דואה צעותמבא, ד טרספוב"עו, כ התובע"ב שלח 68:52בשעה , 72525369 באותו היוםעוד  .07

להסיר ללא דיחוי  הם נדרשובמסגרתו  ,(היה מכותב לו 5אשר הנתבע ) 1-ו 7, 0לנתבעים מכתב 

ון של כלכליסט ולמחוק את הקישור לכתבה זו בדף באופן מוחלט וגמור את הכתבה מהאתר המקו

למחוק ללא דיחוי את הכתבה מכל מאגר מידע בו , 1-ו 7, 0הנתבעים נדרשו כן . Ynetהבית של 

 . היא נשמרה

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 5מסומן נספח , 72525369מיום  כ התובע"מכתב ב העתק 5ספח נ
 

אשר , עורכת כלכליסט, 0ל מהנתבעת "הודעת דוא, ד טרספוב"עוקיבל , 56:66באותו היום בשעה  .02

הנתבעת  כתבהבהודעה . 2 תוהנתבע 7הנתבעת , 5הנתבע , כ התובע"בלנוסף ב ,אליה היו מכותבים

 : כך 0

 ."לא כבר עשתהאת שלה היא ממי .מציעה להסיר את הכתבה מהאתר"

פרסמו הם , שוחחו אתוומבלי שפנו אל התובע ו, בהתנהגותם הנפסדת של הנתבעים, הנה כי כן .01

 הוצגה בכתבה כחברהש, הוא מעורב בחברהאישר לכלכליסט כי התובע  הםלפי יםכוזבפרסומים 

מבלי שיש לה  יין'מפתחת מוצר המבוסס על טכנולוגית בלוקצ החברה, על פי הכתבה. קיקיונית

 . ממנה משפחתו וחבריו יגרפו את הבונוס הגדול, וזאת כשהתובע, לכך את הטכנולוגיה

כפי , לפגוע במוניטין של התובעהמסקנה המתבקשת היא שהנתבעים פעלו בכוונת זדון על מנת  .09

 את כבר עשתה הכתבה, לפיה, עורכת כלכליסט, 0של הנתבעת ל "אדוההודעת שעולה בבירור מ

 . שלה

זה 6מסומן נספח , 72525369מיום  0של הנתבעת  ל"הדואהודעת  העתק 6ספח נ  .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה 
 

הצטרף לבאזז המטבעות "ש" רנוי'הנפקת החברים של צ"על " הבלעדית"הכתבה , כך .09

את ", בה" את דבר מעורבותו" כלכליסט"לרנוי אישר 'צ"ש Nkorבאמצעות חברת " הוירטואליים

 ".שלה היא ממילא כבר עשתה

כ "גם לבהמגלה את כוונת הזדון של הנתבעים  ,ל"הודעת הדואכי שלחה את  0משגילתה הנתבעת  .08

עוד כ התובע הספיק לקרוא אותה "ב ,כאמור לעיל, אך, 56:67 אותה בשעהביקשה למשוך , התובע

 . לפני שנמשכה

ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב  7מסומן נספח , 72525369מיום  ל"בדבר משיכת הדוא 0של הנתבעת  ל"הדואהודעת  העתק 7ספח נ
 .תביעה זה

 

במדיות שונות ובפני אשר פרסמו , בהתנהלות זדונית של הנתבעיםכי עסקינן , מן האמור עולה .73

במוניטין ובתוך כך פגעו , ציאותמחסרי כל אחיזה ב , בזשורה של דברי כקהלים שונים ומגוונים 

כי הוא מעורב בחברה קיקיונית שבמסגרתה הוא  ,שמאשר לכלכליסטכמי וציירו אותו של התובע 

שכל בר דעת , מפתחת טכנולוגיה ללא טכנולוגיהושהחברה ם ימקדם הנפקה של מטבעות וירטואלי

  .ישמור נפשו ממנה וירחק מהמעורבים בה

 .אולם זאת הוסרה אך לזמן מוגבל הוסרה הכתבה מאתר כלכליסט, 12525369ביום  .76

, אם כי בגרסה משובשת, מעלה כי הכתבה עודנה מפורסמת googleחיפוש הכתבה באתר  .75

 . לעיל 00במסגרתה מופיעה תגובת התובע כאמור בסעיף 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 8מסומן נספח , 692525369מיום  google -תוצאות החיפוש ב העתק 8ספח נ
 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 9מסומן נספח , משובשתההכתבה בגרסה  העתק 9ספח נ
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ובת זוגו ואת התובע הכוללים את תמונתו של , קישורים לכתבהה, על אף דרישת התובע, כמו כן .70

על  Twitter -ו Facebookברשתות החברתיות  פורסמו גם  רואש, בעלות התוכן הכוזב הכותרות

 באותן מופיעים עודם ,של הכתבה בפני קהלים שונים ומגוונים תמנת להביא לחשיפה מקסימאלי

  .רשתות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסומן נספח , לכתבה שהתפרסמה בכלכליסט Twitter -ו Facebookצילום מסך של הקישורים ברשתות החברתיות  העתק 10ספח נ
 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 10

 

בו , 72525369דף הכותרת של המהדורה המודפסת של כלכליסט מיום הרי ש, ואם לא די בכך .77

 , "רנוי מקדם הנפקת מטבע וירטואלי חדש'צ"לפיו " בלעדי"ה יש הפניה לפרסום, כאמור לעיל

 . מופיע בארכיון עמודי השער של כלכליסט

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 11מסומן נספח , עמוד השער בארכיון עמודי השערים של כלכליסט העתק 11ספח נ
 

כ הנתבעים מכתב "שלח ב, כ הנתבעים"כ התובע וב"לשיחה טלפונית בין בובהמשך  92525369ביום  .72

כי על מנת שלא לגרום ללהט  ,במסגרתו ציין כי הנתבעים פעלו כמוסכם והוסיף, כ התובע"לב

 .72525369לא יתייחס לטענות שהועלו במכתב מיום הוא ולשיח מיותר 

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 12מסומן נספח , 92525369מיום  כ הנתבעים"מכתב ב העתק 12ספח נ
 

כי דבר לא הוסכם בין התובע לבין  ,כ הנתבעים במכתב בו ציין"כ התובע לב"באותו יום השיב ב .71

 . הנתבעים

 .ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה 13מסומן נספח , 92525369מיום  כ התובע"מכתב ב העתק 13ספח נ

 

 

 



- 8 - 

 התביעה עילות .ד

הפיצו הנתבעים , נשוא תביעה זובכתבה ים שפורסמו על אודות התובע יהכזב הפוגענ ידברבפרסום  .79

 6812-ה"תשכ, כמשמעות מונח זה בחוק איסור לשון הרע, דברי לשון הרע על התובע, ביחד ולחוד

 ."(לשון הרע חוק איסור: "להלן)

 . כבדים והסבו לו נזקים במוניטין שלו ואודות התובע פגעדברי הכזב אשר פרסמו הנתבעים על  .79

כי לכלכליסט התובע אישר לפיהם , דברי כזב, בעזות מצחהנתבעים פרסמו , בתובע בכוונה לפגוע .78

ואשר מנפיקה מטבעות  מפתחת טכנולוגיה ללא טכנולוגיהאשר , קיקיונית הוא מעורב בחברה

או מי 2או הנתבעים ו2היה בינו ובין כלכליסט ושלא אף , וכל זאת, וירטואליים לחבריו של התובע

את על מנת לברר לא טרח לפנות אליו  טועל אף שאף אחד מטעם כלכליס מטעמם כל קשר שהוא

אשר  ,בשל מעשיםאותו לבזות לפגוע במוניטין של התובע ויש בו כדי , אלהכזב  מיפרסו .הדברים

 וזאת כפי שעולה, או למצער ברשלנות רבתי, אשר יוחסו לו בזדון של ממשוהתובע כלל לא עשה 

את שלה היא ממילא כבר "לפיה הכתבה , לכתב תביעה זה 1נספח , 0מהודעת הנתבעת  ,בין היתר

 . "עשתה

, קר במפגיעהנתבעים עוולו כלפיו בעוולה של ש, נשוא התביעהבפרסומים כי , התובע יטען .23

  ."(הנזיקין פקודת: "להלן) [נוסח חדש] לפקודת הנזיקין 29משמעותה בסעיף כ

 גם, שלהאת  תעשה שהכתבה במטרה, בזדון, יםכוזבפרסומים כי הנתבעים פרסמו , התובע יטען .26

או מי מטעמם מעולם לא פנו 2הנתבעים ו, שכן, יםכוזבבפרסומים כאשר ידעו היטב כי עסקינן 

הוא מעולם לא , ומשכך, םאו עם מי מטעמ2ועמם התובע עצמו מעולם לא שוחח זה ו לתובע בעניין

 ". את דבר מעורבותו בחברה" כלכליסט"אישר ל"

 או למי2פרסום דבר מעורבותו של התובע בחברה קיקיונית וזאת מבלי שהתובע אישר לנתבעים ו .25

כפי  ,"תעשה את שלה"שהכתבה בזדון ומתוך כוונה אשר פורסם פרסום כוזב הינו , מהם דבר

 .לכתב תביעה זה 1נספח , 0ל של הנתבעת "הודעת הדואשמעידה 

כהגדרתה , כלפי התובעעוולו הנתבעים עוולה של רשלנות , נשוא התביעה בכתבהכי , התובע יטען .20

 . הם נושאים ביחד ולחוד באחריות נזיקית גם בשל כךכי לפקודת הנזיקין ו 02בסעיף 

לא  יםסבירעיתונאי ועורך , ל"שמומעשים בבחינת הם נשוא התביעה הפרסומים כי  ,ןהתובע יטע .27

עורך , ל"מוות שבמידת הזהירהנתבעים כאמור לא נקטו בפרסומים בנסיבות העניין וכי  יםעוש והי

את חובת הזהירות הפרו הנתבעים  ,לנוכח זאת. בנסיבות העניין יםנוקט היו יםסביר ועיתונאי

 . תובעהמוטלת עליהם כלפי ה

חובות שלל בפרסומים נשוא התביעה הפרו הנתבעים , ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, וסףעוד ובנ .22

להגיש לציבור שירות מקצועי ופרסום  החובוביניהן ה, מכוח מקצועם אתיות המוטלות עליהם

: להלן)האתיקה המקצועית של העיתונות  לתקנון 5סעיף )הוגן ואחראי של ידיעות , מדויק

האיסור לפרסם ביודעין או ברשלנות  ;(לתקנון 0סעיף )החובה לפעול ביושר ובהגינות ; ("(התקנון"

האיסור להביא דברים בשמו ; (לתקנון .א.7סעיף )מטעה או מסולף , אינו מדויק, דבר שאינו אמת

החובה לבדוק ; .(ג.7סעיף )של אדם אלא אם הם מובאה ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב 

כל ידיעה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין לפני פרסום כל של נכונות 

 .(לתקנון. ד.1סעיף )האיסור לפרסם כותרת מטעה ; (לתקנון. א.2סעיף )ידיעה 
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ה. הסעדים הנתבעימ
56. התובע שומר על זכויותיו לתקן את כתב התביעה בהתגבש מלוא הנזקים אשר ייגרמו לו כתוצאה

ממעשיהם ומחדליהם של הנתבעים.

: 57. לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם ביחד ולחוד

57.1 לשלם לתובע את הפיצוי הקבוע בסעיף 7(א)(ג) לחוק איסור לשון הרע בסך של 100,000 ¤,
בגין הפרסומים במהדורה המודפסת של כלכליסט, במהדורה המקוונת של כלכליסט, באתר
00י73061{ של כלכליסט בעמוד ה 1861'*ץד של כלכליסט, אשר האינטרנט של 61ח¥, בעמוד ה̂ 
בצירוף הפרשי הצמדה למדד כאמור בסעיף 7(א](ה) לחוק איסור לשון הרע הס בסך

.(141,036 * 5 = 705,180) ¤ 705,180

57.2 לפרסם על חשבון הנתבעים במהדורה המודפסת והמקוונת של כלכליסט, באתר 61ת¥
ובעמודים של 0014^300? ו- �01ז11'\\ד של כלכליסט את פסק הדין אשר יינתן על ידי בית

המשפט הנכבד, כולו או מקצתו, והכל כפי שיורה בית המשפט.

57.3 להסיר את הפרסום הדיבתי, לרבות קישורים אליו מכל אתר מקוון, לרבות אתרי
האינטרנט, ה >001ל30€1ק וה ץ1116*\ין של כלכליסט, ו/או מכל מאגר מקוון אחר לרבות מאגר

חיפוש, ובכלל זה ליתן כל צו הדרוש לצורך הסרת תוצאות חיפוש כאמור.

57.4 לשלם את הוצאות התובע, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק, והכל בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק-הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

58. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה.

דייר דפנה קפליוק, עו"ד יבגגי טרספוב, עו"ד גר טננבאומ, עו"ד
מר. 14474 מ.ר 40512 מ.ר. 74175

גולדפרב זליגפע ושית'
באי כוח התובע
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לכל החדשות

עדות מתוך פייסבוק: צוקרברג הזדעזע ממכת הפייק11:13 
ניוז

סנטימנט חיובי בשוקי העולם: עליות באסיה ובאירופה11:10 
עיריית חיפה מאיימת לסגור את מתקני בתי הזיקוק11:03 

של בז"ן

מנדלבליט: "שיתוף פעולה מצוין עם המשטרה" בתיקי10:46 
נתניהו

המספרים נחשפים: מדוע קרסה רשת האופנה
הוניגמן

באפט מאמין בטבע: ברקשייר רכשה מניות בשווי
358 מיליון דולר

טירוף כריית הביטקוין גומר את האנרגיה לאיסלנד
מדדים ירוקים בת"א; טבע מזנקת ב-7.4% אחרי

ההשקעה של באפט

לכל הדירוגים

אודות "כלכליסט"

"כלכליסט" נולד מרעיון - לחבר את ישראל לכלכלה. הכלכלה תופסת חלק מרכזי בחיינו. היא
משפיעה על מקום העבודה ועל חיי המשפחה, על הסיכוי להזדקן בכבוד ועל רווחת ילדינו. אפילו על

מצב הרוח שלנו. לכן הגיע הזמן שנפסיק לפחד ממנה.

כך נפתח מאמר המערכת הראשון של העיתון "כלכליסט", ביום יציאתו לאור לראשונה ב-18
בפברואר 2008. אתר האינטרנט של "כלכליסט" הוא כמובן חלק בלתי נפרד מהחזון שלנו.

אנחנו מאמינים שכולנו יכולים להיות כלכליסטים. כולנו חייבים להבין את חוקי המשחק. כולנו,
שכירים ועצמאים, רוצים להתעורר להזדמנויות עסקיות, לנהל בתבונה את הכסף שלנו, להשקיע

ולחסוך לעתידנו.

אתר האינטרנט של "כלכליסט" נועד להיות האתר הכלכלי המוביל בישראל. האתר מגיש – שבעה
ימים בשבוע – את כל המידע הדרוש לכל מי שמבקש להיות מעורה בזירה הכלכלית. באתר, כמו

בעיתון, אנחנו מתחייבים לדווח בהרחבה ובמומחיות על כל תחומי העסקים והכלכלה בישראל
ובעולם ולפרסם טורי פרשנות וניתוח, כתבות עומק ותחקירים, המלצות וטיפים.

באתר, כמו בעיתון, אנחנו שואפים להרחיב ולגוון את קשת הנושאים כדי להגיע לקהלים שנותרו, עד
כה, מחוץ למגרש. אנחנו מתחייבים לדבר בשפה רהוטה אך נגישה, מעודכנת אך לא מתנשאת,

מקצועית אך לא מרתיעה, ביקורתית אך נטולת רשעות מכוונת.

האינטרנט הוא ברכה לכל מי שרוצה לנהל חיים כלכליסטיים. כמויות המידע האינסופיות, הקלות
התקשורתית החדשה והניידות העסקית – כל אלה הם כלים חדשים שאי אפשר לוותר עליהם.

בג'ונגל המידע הזה אנחנו מציעים את אתר "כלכליסט " כמורה דרך שמבקש לפלס נתיב חדש, קל
יותר, נעים יותר, שימושי יותר.

אנו מקווים שתמצאו בכל ערוצי "כלכליסט " את העניין הגדול שאנחנו מוצאים בעולם הכלכלי,
ושתמשיכו, יחד איתנו, לחפש את הצעד הבא, ולחשוב על מחר כלכליסטי יותר, כל יום, מכל מקום

ובכל זמן.

גבי קסלרגלית חמייואל אסתרון
עורך האתרעורכתמו"ל

אודות כלכליסט

אודות
תנאי שימוש

מדיניות פרטיות
מערכת
הנהלה

כתבו לנו

שלום אורח

Developed by

כלכליסט מפת האתר

אודות כלכליסט

ועידות כלכליסט

כלכליסט אצלך באתר

אתר נגיש

כתבו לנו

המייל האדום

מדיניות פרטיות

שערי מניות

תנאי שימוש

המערכת

ההנהלה

פרסמו אצלנו

ארכיון השערים

קריקטוריסט

שער הדולר

שער היורו

עמוד מט"ח כללי

המרת מט"ח

התראות

פייסבוק

RSS

טוויטר

תיק אישי

מינוי לעיתון

ניוזלטר

נגישות

דואר אדום

כלכליסט ביוטיוב

UI & UX by Basch_Interactive

מוסףספורטעולםבארץמשפטטכנולוגינדלניסטהשוקבאזז24/7

 

 

- 3 - 

 

https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3674,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-0,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3674,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3731961,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3731937,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3731963,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3731962,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3673,00.html
https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3731946,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3731944,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3731813,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3731939,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3673-0-0-1,00.html
mailto:yoel.esteron@calcalist.co.il
mailto:galit.hemi@calcalist.co.il
mailto:gabi.kessler@calcalist.co.il
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3854,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3856,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3855,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3802,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3801,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3800,00.html
https://secure.calcalist.co.il/home/0,7340,L-4158,00.html
https://twitter.com/calcalist
https://www.facebook.com/calcalistonline
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_CwSD1CFWqmDKI3rxgLO5rvACI25-qJQ8oyonOsGrQIQASDPy_lDYPm69IOcEKABgKWLvgPIAQKpAgNuGDW6C5M-4AIAqAMByAOZBKoE1gFP0PgJVwSShf3p7XhTOqlkFo_6iNK_jUT_5xSSU5eV7Z4Se-DIV8w7VxrON392T517HLzom0jZtL0JCs8qa3Sy8uIeR7CIo-43ndFp4TLRxaEqrm5rIuTRYt9cpKSrGyVqIxYe-CTb1YGoqZiykGPPkQbMDc5U03z1TuxUUXblgjdIy1St_vapnF-dcvryJvWqv9gM1aLSbH4dcpxV9C8Mrk8JS5A0cPJZf7bevd9s0kg0joMvW5AfwPLT4jMPv1teEtmRJTrZTT6ocIuc5YSQXJpb6a6x4AQBoAYCgAfo2vRBqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgBsQmhxcUhxeETfIAKA9gTAg&num=1&cid=CAASEuRo79b0sKzrnA4xcysE7OzLUw&sig=AOD64_3R_jZv39dNl-dpoQbQtbgO2erJXQ&client=ca-pub-5751718959657997&adurl=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmbID9xbat5s
http://www.yit.co.il/
http://www.basch.co.il/
http://www.calcalist.co.il/
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3839,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3854,00.html
https://www.calcalist.co.il/conference/home/0,7340,L-5144,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3912,00.html
https://www2.calcalist.co.il/
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3800,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3854,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3855,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3856,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3802,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3801,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3799,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3849,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3837,00.html
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22212222,00.html?quote=%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135-22242222,00.html?quote=%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%95
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-4135,00.html
http://www.hamara.co.il/
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3875,00.html
https://www.facebook.com/calcalistonline
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3695,00.html
https://twitter.com/calcalist
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-4163,00.html
https://my.calcalist.co.il/mivtza/default.aspx
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3857,00.html
http://www2.calcalist.co.il/
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3854,00.html
http://www.youtube.com/calcalist
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3674,00.html
https://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3673,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/home/0,7340,L-7,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/home/0,7340,L-4,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-3772,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-14,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/home/0,7340,L-13,00.html
https://www.calcalist.co.il/sport/home/0,7340,L-18,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/home/0,7340,L-4022,00.html
https://www.calcalistech.com/
http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-8,00.html


 

 

 2נספח  
העתק עמוד השער של המהדורה 

 /4222202המודפסת מיום 
 

 

 

- 4 - 

 



 

3445916_1.docx 

  

 

 

- 5 - 

 



 

 

 3נספח  
 /42/2/02העתק הכתבה מיום 

 

 

 

- 6 - 

 



 

 

- 7 - 

 



 

 

 4נספח  
העתק הכתבה שפורסמה באתר 
האינטרנט של כלכליסט ביום 

42/2/02/ 
 

 

 

- 8 - 

 



 

 

- 9 - 

 



 

 

- 01 - 

 



 

 

- 00 - 

 



 

 

 5נספח  
כ התובע מיום "העתק מכתב ב

42/2/02/ 
 

 

 

- 02 - 

 



 

 

- 03 - 

 



 

 

- 04 - 

 



 

 

- 05 - 

 



 

 

- 06 - 

 



 

 

- 07 - 

 



 

 

- 08 - 

 



 

 

 6נספח  
ל של הנתבעת "העתק הודעת הדוא

 /42/2/02מיום  3
 

 

 

- 09 - 

 



 

 

- 21 - 

 



 

 

 7נספח  
ל של הנתבעת "העתק הודעת הדוא

ל מיום "בדבר משיכת הדוא 3
42/2/02/ 

 

 

 

- 20 - 

 



 

 

- 22 - 

 



 

 

 8נספח  

 google -העתק תוצאות החיפוש ב
 882/2/088מיום 

 

 

 

- 23 - 

 



18.2.2018 Google-צ'רנוי בלוקצ'ין - חיפוש ב

https://www.google.co.il/search?q=%D7%A6%27%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%99+%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%A6%27%D7… 1/2

כ-96 תוצאות (0.24 שניות) 

מציג תוצאות עבור צ'רנוי בלוקצ'יין 
חפש במקום זאת צ'רנוי בלוקצ'ין 

תמונות של צ'רנוי בלוקצ'יין

דווח על תמונותתמונות נוספות ל-צ'רנוי בלוקצ'יין

כלכליסט: הנפקת החברים של צ'רנוי, גרסת הבלוקצ'יין
my-apps.calcalist.co.il/parseHtml/?a_id=3731034

4 בפבר׳ 2018 - לקבוצה הזו, שמונה כ־800 חברים בישראל, הגיעה הודעה מטעם המנהל: "יש לנו אפשרות להיכנס
להנפקת NKor של מיכאל צ'רנוי ואילן בן־דב כמשקיעים מוקדמים, עם בונוס של 15%". ... בסרטונים הוא אומר באנגלית

מצוחצחת מילות באזז רבות ובהן "בלוקצ'יין", "קראודסורסינג" ו"קלאוד", אך ברקע של לפחות כמה מהסרטונים נראית
בבירור תל אביב. לסרטונים ...

ביקרת בדף זה 2 פעמים. ביקור אחרון: 17/02/18

בלוקצ'יין - החותמת האמינה ביותר לביצוע עסקה ללא תיווך - ...
https://www.themarker.com/technation/1.4440591

12 בספט׳ 2017 - בלוקצ׳יין (Blockchain, שרשרת בלוקים) הוא פרוטוקול טכני שמאפשר לבצע עסקות בין שני צדדים
ללא תיווך של גורם שלישי בצורה אמינה ובטוחה. למעשה, זהו מאגר נתונים מבוזר, כזה שנמצא על מספר רב של מחשבים

שמסתנכרנים זה עם זה – להבדיל ממאגר שנמצא בידי גוף אחד. האופן המורכב שבו הוא מבוזר ומאובטח, מאפשר לו
לפעול ללא גורם מרכזי ...

חסר: צ  רנוי

לא רק ביטקוין: החברות הישראליות שממציאות שימושים חדשים ...
https://www.themarker.com/technation/1.4860910

25 בדצמ׳ 2017 - הבלוקצ'יין מאפשר שימוש במטבעות הדיגיטליים כמו ביטקוין - אך יש בו גם אפשרויות שימוש אחרות
שצוברות תאוצה □ חברות ישראליות מציעות פתרונות מבוססי בלוקצ'יין לאימות בעלות על סחורות, ניהול סודי של מאגרי

מידע - ואפילו עבור גופים ממשלתיים וחברות ביטחוניות.
חסר: צ  רנוי

פרשת בזק: זיכוי מלא לזאבי, צ'רנוי, זאב רום ומיכאל קומיסר - גלובס
https://www.globes.co.il › דין וחשבון

21 באוק׳ 2015 - 16 שנים לאחר עסקת הרכישה של מניות בזק על-ידי קבוצת החברות של גד זאבי, ו-11 שנים לאחר
תחילת המשפט הפלילי סביב אותה עסקה, זוכו היום (ד') זיכוי מלא ומוחלט כל הנאשמים בפרשה, אנשי העסקים גד זאבי,

מיכאל צ'רנוי וזאב רום ועו"ד מיכאל קומיסר. הארבעה נאשמו בשורה של עבירות סביב הסתרת חלקו של צ'רנוי לכאורה
בעסקה ממשרד ...

MSN.com - ?האופן ספייס לא עובד. מה יחליף אותו בעתיד
https://www.msn.com/he-il/money/news/האופן-ספייס-לא-עובד-מה.../ar-AAsMiFu?li...

2 באוק׳ 2017 - אך מסתבר שאופן ספייס הוא דווקא לא טוב ליעילות העבודה, שכן העבודה מופרעת כל כמה דקות על ידי
שורה של הסחות דעות, כך לפחות לפי ד"ר ניקול מילארד, עתידנית בחברת BT, המתמחה במידע ובטכנולוגיות מתפתחות.

לדבריה, המשרדים הגדולים והפתוחים הם לא יעילים, בייחוד לא עבור עובדים מופנמים שיעילים יותר כשלא מפריעים
להם. לפיכך, היא ...

Bit2c - Posts | Facebook
Bit2c ‹ Tel Aviv, Israel ‹ Places ‹ https://en-gb.facebook.com

Bit2c, Tel Aviv, Israel. 2.5k likes. זירת המסחר היחידה שקל-ביטקוין בעברית וגם שירותי מסחר ב- Bitcoin קניה \
https://www.bit2c.co.il  מכירה ביטקוין

ספונסר - פורום ביטקוין וקריפטו עמוד 14
www.sponser.co.il/Forum.aspx?ForumId=26&from=fb

חדשות כלכלה, שוק ההון, בורסות הארץ והעולם, נדלן, פיננסים ועוד, עדכוני שוק בזמן אמת, קהילת שוק ההון הגדולה
בישראל, עמלות מסחר נמוכות, שירות איתותים.

XooX מבזקי חדשות - בית המשפט: גד זאבי ישלם לאיש העסקים זאב ...
https://news.xoox.co.il/item_940022.htm

22 באוק׳ 2012 - כנס DLD: בינה מלאכותית, בלוקצ'יין - ובעיקר איך כל זה... שכונת רסקו ... רום טען באמצעות עורכי
הדין זוהר לנדה, נועה הבדלה ואיתי ויגודה ממשרד ברנע ושות' כי ב-1999, כששימש כיו"ר דירקטוריון של חברה בולגרית
מטעמו של מיכאל צ'רנוי, פנה אליו זאבי בבקשה שיסייע לו ביצירת קשר עם צ'רנוי בקשר לבחינת אפשרות לביצוע עסקה

בבולגריה. לפי התביעה ...

הכירו רובוט קטן שיעזור לילדים ללמוד לתכנת - אנשים ומחשבים - ...
www.pc.co.il › חדשות

עוד סרטונים מפות חדשות תמונות כליםהכל הגדרות

צ'רנוי בלוקצ'ין
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חיפושים הקשורים ל: צ'רנוי בלוקצ'יין

פיתוח בלוקצ'יין

טכנולוגיית בלוקצ'יין

בלוקצ'יין בנק הפועלים

בלוקצ'יין השקעה

בלוקצ'יין ישראל

השקעה בבלוקציין

בלוקצ'יין דרושים

ארנק בלוקצ'יין

1 2 3 הבא

20 באפר׳ 2016 - הרובוט הקטן המכונה רוט (Root) מהווה לפי כך בהחלט קפיצת מדרגה, כיוון שהוא שיכול ללמד קידוד.
חוקרים ממכון Wyss של אוניברסיטת הרווארד (Harvard), המתמקד ב-Biologically Inspired Engineering, הם

העומדים מאחורי פיתוחו של הרובוט. רפאל צ'רנוי, עמית מחקר במכון, הסביר כי "כרגע, קידוד נלמד על מקלדת מחשב.
זהו תהליך מופשט שאין לו ...

תל אביב יפו - מכתובת האינטרנט שלך - השתמש במיקום מדויק - מידע נוסף ישראל 

תנאים פרטיות שליחת משוב עזרה
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<html>
<title>כלכליסט: הנפקת החברים של צ'רנוי, גרסת הבלוקצ'יין</title>
<pubDate>Feb 04 2018 07:13:16:000AM</pubDate>
<NewsItemId>3731034</NewsItemId>
<description>

קבוצה של משתתפים אנונימיים בטלגרם מספקת הצצה לאופן שבו מתבצעות הנפקות של מטבעות וירטואליים. הפעם מדובר במיזם עתיר
שמות מוכרים ובהם המיליארדר הרוסי־ישראלי מיכאל צ'רנוי ויו"ר חברת פנגו הישראלית יוחאי רייפלד. מטעם צ'רנוי נמסר: "צ'רנוי
"מכחיש בכל תוקף כל מעורבות בחברה

</description>
<guid>
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3731034,00.html

</guid>
<revision_number>11</revision_number>
<urgent>0</urgent>
<category-en>Forex</category-en>
<category-id>3769</category-id>
<category>מט&quot;ח וסחורות</category>
<body>
<p>

ב־24 בינואר אחר הצהריים געשה אחת מקבוצות הטלגרם, שמשמשת להעברת מידע בין מנפיקי מטבעות וירטואליים לבין המשקיעים
של מיכאל NKor בהם. לקבוצה הזו, שמונה כ־800 חברים בישראל, הגיעה הודעה מטעם המנהל: "יש לנו אפשרות להיכנס להנפקת
צ'רנוי ואילן בן־דב כמשקיעים מוקדמים, עם בונוס של 15%". להודעה צורף סקר ובו אישרו יותר מ־100 משקיעים פוטנציאליים כי
.הם מעוניינים להשקיע בהנפקה מטבעות את'ר בשווי מאות אלפי דולרים

</p>
<p>

כיומיים לאחר שעלתה ההודעה על מעורבות צ'רנוי ובן־דב, היא עברה עריכה. השמות של השניים נמחקו והוחלפו בזה של מנכ"ל
NKor אריק קליין. במקביל, הבונוס לחברי הקבוצה הוגדל ל־40%. בהודעה שעלתה בקבוצה במקביל להודעה המתוקנת נכתב רק כי
"הסקר עודכן" ו"נא לשמור את המידע סודי". יום לאחר מכן עלתה הודעה, שהזמינה את 800 חברי קבוצת הטלגרם לקבוצה נוספת
מתוך הקבוצה. מנהל קבוצת הטלגרם הבטיח כי קליין ישתתף בקבוצה ו"ידאג NKor- המיועדת ספציפית למשקיעים פוטנציאליים ב־
."לכל מה שצריך

</p>
<p>

אפליקציית טלגרם היא מסגרת נפוצה להעברת מידע השקעה באופן אנונימי. הקבוצות האלה כוללות, לרוב, קבוצה פתוחה, שמפורסמת
.סגורה עם כמה עשרות חברים בלבד VIP ברשתות החברתיות ומספר החברים בה יכול להגיע לאלפים, וכן קבוצת

</p>
<p>מי מעורב?</p>
<p>

נמנים גם המייסד־המשותף אלישע בן תמר, מתורגמנו הוותיק ויועצו של צ'רנוי, שעל פי אתר החברה NKorעם בעלי התפקידים ב־
אופיר גרטנר ויו"ר חברת החניה פנגו, יוחאי Invest.com ממונה על ייעוץ משפטי וקשרי משקיעים. עם יועצי החברה נמנים מייסד
.רייפלד

</p>
<p>

לגבי המנכ"ל, לא מדובר באריק קליין שיצר את "מדבקת הפלא" ונכנס ב־2012 לכלא לשש שנים בגין עבירות מרמה והונאת
משקיעים. מדובר באריק קליין אחר, שלפי עמוד הלינקדאין שלו למד לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר־אילן ב־2002–2006.
ל"כלכליסט" אמר קליין: "אני לא יכול לאשר או להכחיש את המעורבות של צ'רנוי. יש לנו כמה מייסדים, וחלקם מממנים את
פעילותם באמצעות חברים. אני לא העברתי מטבעות וירטואליים שלנו ישירות לצ'רנוי, ולא יכול להגיד אם הוא מעורב או לא. יועץ
קרוב של צ'רנוי הוא אחד המייסדים שלנו (בן תמר - ד"ו), ואם אתה רוצה לדעת איך הוא מממן את חלקו, אתה מוזמן לדבר
."איתו

</p>
<p>

בן־דב, מצדו, אמר כי הוא מכיר את ההנפקה אך לא מעורב בה, אלא בפרויקטים אחרים בתחום. קליין אמר ל"כלכליסט" כי "אילן
הוא חבר טוב", אך כשנשאל לגבי מעורבותו הצהיר: "אילן לא מעורב בהנפקה שלנו. הוא מכיר את הפרויקט, אבל לא מעורב בו
ישירות. זה הגיע מקבוצת טלגרם שהבעלים שלה העלה הודעה בעניין. כנראה שמישהו שמע שאני חבר של אילן, ואיכשהו הגיע לכך
."שהוא מעורב בזה. בן־דב פנה אליי ואמר לי שיש שמועות שהוא שותף שלי. פניתי עם זה למנהל הקבוצה בטלגרם והוא התנצל

</p>
<p>

לדברי קליין, "יש לנו כמה משקיעים קטנים וכמה משקיעים גדולים, ורק חלקם אישרו לי לפרסם את שמותיהם. ההנפקה כרגע בשלב
חברים ומשפחה - ד"ו), ובינתיים גייסנו באמצעות את'ר ובאמצעים אחרים 3.5 מיליון דולר.) Friends and Family של
."בתחילת פברואר מתחיל שלב טרום־ההנפקה, שבו יינתן בונוס של 30% למשקיעים, ובתחילת מרץ תיפתח ההנפקה עצמה

</p>
<p>

רק יום קודם לשיחה הזו הצהיר נציג מטעם החברה כי החברה גייסה עד כה מיליון דולר בלבד מ"משקיעים פרטיים", וכי ההנפקה
.עצמה לא החלה
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</p>
<p>מי זאת NKor?</p>
<p>
NKor 1,000 מקווה לגייס 25 מיליון דולר במטבע הווירטואלי את'ר (גובה הגיוס בדולרים תלוי בשער האת'ר, שנע כיום סביב
הנפקת המטבע הרשמית אמורה להתחיל במרץ, לפי שווי כולל של כ־125 מיליון .NKR ,דולר), כדי להנפיק מטבע וירטואלי משלה
דולר. במועד זה יתקיים שלב "מכירה מוקדמת", שבו אפשר יהיה לקנות את המטבע החדש בהנחה של 30%. אחריו יגיע שלב
המכירה עצמו, ובסופו יונפקו המטבעות הווירטואליים החדשים למשקיעים. אולם, ל"כלכליסט" נודע כי החברה פתחה במכירה במסגרות
.סגורות עוד לפני ההנפקה הרשמית, בשלב שהיא מכנה אותו חברים ומשפחה. שם ניתנת הנחה גבוהה יותר - של 40%

</p>
<p>
NKor, שרשומה בגיברלטר ומשרדיה באוקראינה, הוקמה רק לפני כמה חודשים. היא מנוהלת בידי ישראלים ומתהדרת בקשרים
הפועלת מניו יורק ומהונג קונג ומשדרת תכנים ,HighTV :ישראליים מובהקים. על פי מסמכיה, החברה משלבת צוותים משתי חברות
חברת שיווק רשתי הפועלת מתל אביב בראשות עמי ענבר, ,BizProfitsבתלת־ממד בחבילות ערוצים ב־81 אזורים בעולם; ו־
.שמשמש בה מייסד־שותף וסמנכ"ל שיווק. בלב הפעילות שלה תעמוד פלטפורמה להגנה על זכויות יוצרים

</p>
<p>למה בגיברלטר?</p>
<p>

בימים האחרונים, אחרי שמנהל קבוצת הדיון בטלגרם הזהיר כי "אנחנו במיני־הנפקה מיוחדת ובלעדית רק לנו" ולא להוציא ממנה
דווקא בגיברלטר. קליין כתב כי "גיברלטר היא המקום היחיד עם NKor מידע, "במיוחד לא לעיתונאים", עלה נושא התאגדותה של
."רגולציה מלאה לגבי קריפטו (מטבעות וירטואליים) על ידי חסאנס, משרד עורכי הדין המוביל באירופה לעניין

</p>
<p>

כשעלו חששות נוספים, הזמין קליין את מי שמטיל ספק לבקר במשרדי החברה בקייב. בסרטונים שהעלתה החברה ליוטיוב מציג קליין
למשקיעים פוטנציאליים, בצילום עצמי בטלפון נייד, את חזון החברה ואת משרדיה באוקראינה. בסרטונים הוא אומר באנגלית מצוחצחת
מילות באזז רבות ובהן "בלוקצ'יין", "קראודסורסינג" ו"קלאוד", אך ברקע של לפחות כמה מהסרטונים נראית בבירור תל אביב.
.לסרטונים יש כמה עשרות צפיות ביוטיוב, ולסרטון התדמית של החברה מעט יותר, כ־600 צפיות

</p>
<p>

מנהל הקבוצה הוסיף כי חבריה לא יקבלו את המטבעות עד תחילת אפריל, "כיוון שזה לא חוקי" להפיץ מטבעות לפני הסיום הרשמי
של ההנפקה וחלוקת המטבעות לכלל הרוכשים. לאחר מכן, ציין, הם יקבלו את הבונוס של 40%. הבונוס, לדבריו, "פתוח עד יום
."שישי או עד גמר המלאי". ביום שישי כבר הצהיר המנהל כי "גויסו מטבעות בשווי 200 אלף דולר

</p>
<p>

פלטפורמת הבלוקצ'יין למסחר במטבעות וירטואליים מאפשרת מעקב אחרי כל ההעברות מכתובת מסוימת. מבדיקת הכתובת שמשקיעי
הקבוצה הונחו להעביר אליה מטבעות את'ר עולה כי בעשרת הימים האחרונים הועברו מטבעות בשווי כ־37 אלף דולר, בהעברות
.קטנות של מטבע או שניים. רק לפני שלושה חודשים הוצאו מאותו חשבון מטבעות בשווי של יותר מ־100 אלף דולר

</p>
<p>מה נשאר למשקיעים?</p>
<p>

בדומה לגיוס מניות, בהנפקת מטבע וירטואלי חברה מנפיקה נכס פיננסי למשקיעים, ובתמורה מקבלת נכס פיננסי אחר. במקרה זה
.CoinMarketCap מדובר במטבע את'ר, ששערו הממוצע כיום כ־1,000 דולר, לפי אתר

</p>
<p sizcache048973894520435257="0" sizcache06077500936447993="0" sizset="0"
sizcache09497218625278851="0" sizcache006976681151018615="0" sizcache00025784018599033786="0"
sizcache0100919088746516="0" sizcache033798484374609455="0">

כל חברה שרוצה להנפיק מטבע מפרסמת מעין
<span class="highlight" dataid="1149">תשקיף</span>
החברה מתכננת הנפקה של 40 מיליון מטבעות, ,NKor שאינו מפוקח רגולטורית. לפי המסמך של ("White Paper") לפני גיוס
כלומר, מדובר בגיוס של 25 אלף את'ר בשווי כ־NKR. 25 ותמורת כל את'ר שיושקע יקבלו המשקיעים 1,600 "מטבעות" מסוג
.מיליון דולר. עם זאת, אלה לא יהיו כל המטבעות - ואף לא חלק הארי שלהם

</p>
<p>

כמות המטבעות המקסימלית נקבעה ל־200 מיליון - ורק 20% מהמטבעות יימכרו לציבור בהנפקה, בעוד החברה ומקורביה ישמרו על
לאחר הגיוס יהיה כ־125 מיליון דולר, וזאת לפני שהחברה הציגה NKor 80% מהם. כלומר, שווי השוק הכולל של המטבע של
.אב־טיפוס פעיל או גרסה פעילה של התוכנה שלה

</p>
<p>

כמו ז'יטון בקזינו. הוא סחיר, מבוסס על טכנולוגיה לשימוש ספציפי, וההשקעה בו נעשית לשם פיתוח ,Token המטבע שיונפק הוא
.אותה טכנולוגיה, בתקווה שערכה וערך המטבע יעלו

</p>
<p>איפה הפלטפורמה?</p>
<p>

לפי פרטי ההנפקה, החברה מפתחת אפליקציית בלוקצ'יין שתגן על זכויות יוצרים מכל התחומים. אלה, לטענתה, לא יכולים לשמור
על זכויותיהם ללא מעורבות עורכי דין וגורמים מתווכים. האפליקציה נועדה לפתור זאת ולאפשר לאמנים להנציח באמצעות בלוקצ'יין
.את היצירה הדיגיטלית המקורית באופן שאינו ניתן לשינוי. המנגנון שהחברה מפתחת יוכל לזהות שימוש בלתי מאושר ביצירה

</p>
<p>
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לטענת קליין, גרסה ראשונית של השירות להגנה על זכויות יוצרים אמורה לצאת ברבעון השלישי השנה. עם זאת, לדבריו הגרסה
זה יהפוך לשמיש רק .NKR הראשונית כלל לא תפעל על טכנולוגיה של בלוקצ'יין - כלומר, לא תשלב את המטבע הווירטואלי
כשתהיה קיימת פלטפורמה מבוססת בלוקצ'יין שתאפשר זאת. "קשה לייצר אב־טיפוס שפועל על הבלוקצ'יין", אמר קליין. "בהמשך
."נעבוד על מוצר שעובד על הבלוקצ'יין ונשחרר אב־טיפוס פעיל

</p>
<p>

בימים האחרונים כתב קליין בקבוצת הטלגרם כי גרסה מינימלית של המוצר תושק לקראת סוף פברואר, "אבל לא מבוזר עדיין (כלומר
המבוסס בלוקצ'יין, אשר "יהיה מוכן eos לא מבוסס בלוקצ'יין - ד"ו)". הוא ציין כי המוצר השלם אמור להיבנות על פרוטוקול
."לקראת סוף הרבעון השלישי

</p>
<p>

מטעם צ'רנוי נמסר בתגובה: "צ'רנוי מכחיש בכל תוקף כל מעורבות בחברה ו/או בפעילותה, בין במישרין ובין בעקיפין. צ'רנוי לא
אישר לכלכליסט או לכל אחד אחר כי הוא מעורב באופן כלשהו בחברה ו/או בפעילות החברה. כל שימוש בשמו של צ'רנוי ו/או
בשם בת זוגו בהקשר זה נעשה ללא אישורו וללא ידעתו של מי מהם. אם לאלישע בן תמר מעורבות כלשהי בחברה, הרי שזאת
."מעורבות עצמאית לחלוטין. כמו כן, אלישע בן תמר אינו משמש כיועצו של צ'רנוי

</p>
</body>

</html>
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