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בבית משפט ובשלום
בתל אביב
התובע;

וולטר צבי סוריאנו ,ת12505761 .?.
ע"י ב"כ עוה"ד אילן בומבך ו/או יריב רונן
ו/או מירי בומבך ו/או שמוליק ספיר ו/או מרינה
בראל ו/או שגיא רם ו/או יעקב באיירסקי ו/או
יידן קוריצקי ו/או עומר דגן ו/או אסף אברהם
ו/או דניאל אלרואי
בומבך
אילן
ממשרד
ושות',
עוה"ד
מרח' ויצמן  ,2מגדל אמות השקעות ,קומה 14
תל אביב 64239

טל'  ,03-6932090 :פקס 03-6932091 :

 נגד "הנתבע;

ריצירד סילברסטיץ
ת.ד , 7204 .אולימפית ,וושינגטון 98507
טל' 360-3528526 :
דוא"ל :וזו311.00וח§@31€151052ו01ה

מתות התביעה ? מיקין  -פגי עה בפרטיות ,לשון הרע ורשלנות.
סכום התביעה ;  300,000ש"ח.

כתב תבי עה
עניינה של התובענה דנא הוא פרסומה של כתבה באתר אינטרנט חדשותי המופעל על ידי הנתבע ,המציגה,
כעניין שבעובדה ,מצג שקרי לפיו התובע וגורמים מטעמו ביצעו איסוף מידע אודות חוקרי משטרה ,באופן אשר
מהווה ,לשון הרע כנגדו )להלן "הפרסום הפוגעני"( .הפרסום הפוגעני אף מפנה ,באמצעות קישור ,לכתבה
פוגענית נוספת אשר פורסמה באתר "בחדרי חרדים" ,באופן אשר מהווה ,הן לשון הרע כנגד התובע ,והן פגיעה
בפרטיותו ובפרטיות משפחתו .כבר בפתח הדברים יצוין כי לתובע אין כל קשר ,במישרין או בעקיפין ,לפעולות
איסוף המידע אחר חוקרי משטרה .חרף זאת ,פרסם הנתבע מידע שקרי אודות התובע ,תוך שהוא מסלף ומציג
באופן כוזב ומגמתי תחקיר עליו הוא נסמך ,וכן מפנה באמצעות קישור לפרסום פוגעני אחר ,והכל במטרה
להשיג ריווח תקשורתי על גבו של התובע תוך פגיעה קשה בשמו הטוב ובפרטיותו.
הצדדים ל^ל^ך ךנא
.1

התובע ,וולטר צבי סוריאנו ,הוא אדם פרטי ,איש עסקים במקצועו ,שמקום מושבו בבריטניה.

.2

התובע נוהג לפקוד את מדינת ישראל ,בה לתובע בני משפחה ומכרים רבים.

.3

הנתבע ,ריצ'רד סילברסטיין ,מפעיל אתר אינטרנט חדשותי בדמות יומן רשת )בלוג( הידוע בשם
"תיקון עולם" שכתובתו 1ת£11\1811¥61-810111.00ו61ת¥^.ץ ¥ג38://ן^.ו ,1העוסק ברובו בנושאים

הקשורים למדינת ישראל ובכלל זה :פוליטיקה פנימית ,צבא וביטחון ,הסכסוך הישראלי-
פלסטיני וכדומה )להלן "האתר"(.
העתק ףקע האתר רצ"ב לכתב תגיעה זה ומסומן כנספח א'.
.4

האתר ידוע מאוד בקרב הציבור הישראלי בכלל ,והתקשורת הישראלית בפרט ,נוכח פרסומים
קודמים בקשר לפרשות מתוקשרות .לאתר יש ערך בעברית באתר "ויקיפדיה" .
ערך הויקיפדיה רצ"ב לכתב תביעת זה ומסומן כנספח בי.

העובדות הצריבות לעמיו;
.5

ביום  , 18.2.2018פרסם הנתבע באתר המופעל על ידו את הפרסום הפוגעני ,אשר עוסק
בחקירות ראש ממשלת ,בנימין נתניהו ,על ידי משטרת ישראל.
העתק הפרסום הפוגעני מיום  18.2.2018רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח גי.

.6

בתוך כך ,תחת כותרת המשנה י'ץ 11גו 5 8י1כ1ו0: 6ו31ו "\/\/31161 501תיאר הנתבע פרטים מתוך
תחקיר אשר פורסם בתאגיד השידור "כאן" )להלן "התחקיר"( ,וזאת באופן כוזב ומטעה
המכפיש את שמו הטוב של התובע.

.7

וכך נכתב בכתבה :
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.8

ודוק  :בתחקיר מעולם לא הוצג ,כעניין שבעובדה ,כי התובע ביצע איסוף מידע אחר חוקרי
משטרה .כמו כן ,המסמכים אשר הוצגו בתחקיר עוסקים בתיאור עסקיו של התובע באופו
כללי  ,לאמור -אינם נקשרים למקרה ספציפי זה או אחר וממילא אינם קשורים בשום צורה
ואופן לדברי הבלע הנזכרים בפרסום הפוגעני.
העתק התחקיר רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח ד'.

.9

כך למשל ,נכתב במפורש על ידי תאגיד השידור בצד פרסום התחקיר באתר 66ג: ¥01!11

"הוא מנהל חברה שעסקה באיסוף מידע מודיעיני אזרחי ,שביו השאר
העסיקה יוצאי  ,8200סיירת מטכ"ל ויחידות מודיעיניות נוספות :פרטים
חדשים על וולטר סוריאנו .כתבתו של צח שפיצן".
העתק צילום המסך הרלוונטי רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח ה'.
.10

מקרא הפרסום הפוגעני ,והשוואת האמור בו לתחקיר מעלים כי הפרסום הפוגעני מסלף את
התחקיר עליו היא מסתמך ,באופן בו הוספו בפרסום הפוגעני פרטים עובדתיים אשר מעולם
לא נזכרו בתחקיר ,וממילא לא היו ולא נבראו ,ואשר סולפו בפרסום הפוגעני באופן שמציג בפני
הקורא מצג כוזב ומטעה.

.11

יוער כי לא זו בלבד שהנתבע לא טרח לפנות לתובע על מנת לקבל את תגובתו ,הוא אף התעלם
כליל והשמיט את תגובתו של התובע כפי שהובאה בתחקיר ,באמצעות בא כוחו .מעשים אלה
מעידים כשלעצמם על הזדון שבכוונות הנתבע לפגוע בתובע.

.12

אם לא די בכך ,בפרסום הפוגעני ישנו קישור לפרסום פוגעני נוסף אשר פורסם ביום 11.2.2018
באתר "בחדרי חרדים" ומשמיץ אף הוא את שמו של התובע ופוגע בפרטיותו )להלן "הפרסום
הפוגעני הנוסף"{.
העתק הפרסום הפוגעני מאתר בחדרי חרדים אליו מפנה הנתבע רצ"ב לכתב תביעה זה
ומסומן כנספח ו'.

.13

נוכח זאת ,פנה התובע ביום  ,3.4.2018באמצעות הח"מ ,לנתבע ,במכתב התראה טרם נקיטת
הליכים משפטיים ,ובו דרש התובע ,בין היתר ,את הסרת הפרסומים הפוגעניים ,כדי להקטין
את נזקיו.
העתק מכתב ההתראה מיום  ,3.4.2018רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח זי.
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.14

משלא פעל הנתבע כאמור במכתב ההתראה מיום  3.4.2018ולא הסיר את הפרסום הפוגעני,
פנה התובע ביום  8.4.2018במכתב התראה נוסף.
העתק מכתב ההתראה מיום  ,8.4,2018רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח ח'.

.15

עד עתה נמנע המשיב מהסרת הפרסום הפוגעני וממתן התייחסותו.

פן משפטי:
.16

במעשיו ובמחדליו כמתואר בכתב תביעה זה ,פגע הנתבע בשמו הטוב של התובע והשחיר פניו
ברבים ,באופן אשר עולה בגדר לשון הרע ,כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה.1965-

.17

האמור והמוצג בפרסום ,אינו אמת ,והוא פוגעני ומשמיץ .כך ,הכפיש הנתבע ,את שמו הטוב
של התובע כשהציגו כאחראי לפעולות איסוף מידע אחר חוקרי משטרת ישראל מטעם ראש
הממשלה.

.18

אם לא די בכך ,עצם ההפניה לפרסום הפוגעני הנוסף ,מהווה אף היא ,כשלעצמה ,לשון הרע
כנגד התובע ופגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א.1981-

.19

האמור לעיל מקבל משנה תוקף שעה שבתחקיר עצמו עליו נסמך הנתבע ,אין כל אזכור לדברים
הנטענים על ידו בפרסום הפוגעני .חרף זאת ,נטל הנתבע את התחקיר ,והוסיף לו מידע ועובדות
שלא היו ולא נבראו מחד גיסא ,והשמיט ממנו פרטים שאינם משרתים אותו כגון תגובתו של
התובע ,מאידך גיסא .הדבר מעיד כי הפרסום הפוגעני נעשה על ידי הנתבע במזיד ,תוך כוונה
ברורה לפגוע בתובע.

.20

הזדון בכוונותיו של הנתבע ניכר ,בין היתר ,נוכח העובדה כי לא טרח לבקש את תגובתו של
התובע ,בטרם פרסם את הפרסום הפוגעני ואף לאחריו ,ולמצער להביא את תגובתו כפי
שמופיעה בתחקיר עצמו.

.21

בנסיבות אלה ,חזקה על הנתבע שפעל בחוסר תום לב כאמור בסעיף )16ב( לחוק איסור לשון
הרע ,ולנתבע לא עומדת כל הגנה בחוק איסור לשון הרע.

.22

נסיבות העניין והעדר קבלת התגובה מוכיחות כי פרסום שמו של התובע נעשה במזיד ובכוונה
לפגוע בתובע.

.23

הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שהנתבע התעלם ממכתביו של התובע ,בהם ביקש להסיר
את הפרסום הפוגעני אודותיו ,וזה עדיין זמין באתר .הדברים אך מוכיחים כי הנתבע פגע ,ועודו
פוגע ,במזיד בזכויותיו של התובע.

.24

התובע יוסיף ויטען כי הנתבע התרשל ,שעה שלא נהג כעיתונאי סביר בנסיבות ועניין ,ובין היתר
נמנע מביצוע בדיקה לאימות התשתית העובדתית מושא כתבתו ,וכן לא ביצע את הפרסום
הפוגעני באופן אובייקטיבי ,הוגן וללא הטיה ,כמתחייב בדין.
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.25

כך ,במעשיו ובמחדליו ,הפר הנתבע ,בין היתר ,את הוראת סעיף )4א( ל"תקנון האתיקה
המקצועית של העיתונות" ,הקובע כדלקמן :
"לא יפרסמו עיתון או עיתונאי ,ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת ,אינו מדויק,
מטעת או מסולף".

.26

כמו כן הפר הנתבע ,בין היתר ,את סעיף  5לתקנון ,שכותרתו "בדיקת העובדות" ,הקובע
כדלקמן ?.
")5א( לפני פרסום ידיעה כלשהי ,יבדקו העיתון והעיתונאי את נכונותה במקור
המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין.
)ב( דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה כאמור.
)ג( העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמן עליה בפרסום
מבדיקת מהימנות הידיעה".

.27

עינינו הרואות כי במעשיו ובמחדליו ,כמתואר לעיל ,פעל הנתבע ברשלנות עת פעל בניגוד
לתקנון המנחה את מקצוע העיתונות במדינת ישראל .חומרה יתרה יש לעובדה שהנתבע ידע,
ולמצער היה עליו לדעת ,כי הדברים הנאמרים מפיו כוזבים ,וחרף זאת בחר לפרסמם ,תוך
פגיעה חמורה בשמו הטוב של התובע.

הסעדים
.28

במעשיו ובמחדליו המפורטים לעיל ,גרם הנתבע לתובע לנזק בל ישוער בהיקפו ,הן ממוני והן
בלתי ממוני ,אשר טרם התברר מלוא שיעורו .התובע יעמיד את תביעתו לפיצוי כספי על סך של
.¤ 300,000

.29

מבלי לפגוע באמור לעיל ,ולמען הזהירות בלבד ,יטען התובע ,לחלופין ,כי יש לפסוק לטובתו
בגין הפגיעה בשמו הטוב  ,למצער ,פיצוי בסך של  ¤ 141,757בגין כל אחד מהפרסומים
המתוארים בכתב תביעה זה ,שהינו הסך של  ¤ 100,000נושא הפרשי הצמדה כדין מחודש
ספטמבר  ,1998וזאת בבחינת רף תחתון ,המשחרר את התובע מהצורך להוכיח את נזקיו כדי
לזכות בו ,ובשים לב להתנהגות הנתבע ,כמתואר בכתב תביעה זה ,וכעולה מהוראות סעיף 7א'
לחוק איסור לשון הרע ,ובהינתן שהנתבע פעל בכוונה לפגוע בתובע .התובע כולל עתירתו לסכום
זה במסגרת סכום התביעה הכולל.

.30

מבלי לפגוע באמור לעיל ,ולמען הזהירות בלבד ,יטען התובע ,לחלופין ,כי יש לפסוק לטובתו
בגין הפגיעה בפרטיותו ,למצער ,פיצוי בסך של  ¤ 120, 134בגין הפרסום הפוגעני הנוסף
המתואר בכתב תביעה זה ,שהינו הסך של  ¤ 100,000נושא הפרשי הצמדה כדין מחודש מאי
 ,2007וזאת בבחינת רף תחתון ,המשחרר את התובע מהצורך להוכיח את נזקיו כדי לזכות בו ,
ובשים לב להתנהגות הנתבע ,כמתואר בכתב תביעה זה ,וכעולה מהוראות סעיף 29א לחוק

5

הגנת הפרטיות ,ובהינתן שהנתבע פעל בכוונה לפגוע בתובע .התובע כולל עתירתו לסכום זה
במסגרת סכום התביעה הכולל.
.31

כמו כן ,יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבע ,באמצעות צו עשה ,להסיר את הפרסום
הפוגעני ,וזאת על מנת למנוע הישנות והמשך הפגיעה בשמו הטוב ובפרטיותו.

אחרית רבר
.32

לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה בהתחשב בסכומה ומהותה ,והסמכות
המקומית לדון בתביעה ,בשל אמצעי ביצוע העוולות )באמצעות רשת האינטרנט הנגישה בכל
העולם(.

.33

אשר על כן ולאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין וליתן פסק
דין המורה לו כדלקמן ?.
 .33.1לשלם לתובע סך של  ¤ 300,000כשהם צמודים ונושאים ריבית כדין מיום הגשת
התביעה ועד ליום התשלום בפועל
 .33.2להסיר את הפרסום הפוגעני מהאתר ו/או מכל פלטפורמה אחרת בה פורסמו י
 .33.3לשלם לתובע את ההוצאות הממשיות ,לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין
בתוספת מע''מ כחוק צמודים ונושאי ריבית כדין מיום פסיקתם ועד ליום התשלום
בפועל .

אסף אברהם ,עו"ד

אילן בומבן ,עו"ד/
אילן בומבך ושות /משרד עורכי-דין
 ב"כ התובע -תל אביב ,היום ,טי בסיון תשע"ח 23.5.2018 -
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העתק הפרסום הפוגעני מיום 18.2,2018

ך/

העתק התחקיר

ה'

העתק צילום המסך הרלתנטי מאתר ¥011111136
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תיקון עולם )בלוג(  -ויקיפדיה

ו>ק>פדיה

תיקון עולם )בלוג(
תיקון עולם )באנגלית (1115x111 01*1111 :הוא בלוג פוליטי שהקים ריצ י רד סילברסטיץ| ,
תושב סיאטל שבארצות הברית ,בשנת  .2003הבלוג עוסק בעיקר במערכת הביטחון

1

 01301ח111(11
,

הישראלית^ ,הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,הסכסוך הישראלי-ערבי ,הימין הקיצוני ביהדות |
ארצות הברית ,מתנחלים ,ויחסי יהודים-מוסלמים .הבלוג חושף פרשיות שאינן מתפרסמות | סוג
בכלי התקשורת כישראל בשל הוראת הצנזורה הצבאית או עקב צו איסור פרסום .בשנת 2010

 1סלוגן

היוו הדיווחים כבלוג אחת הסיבות העיקריות שגרמו לשלטונות ישראל להסיר צווים כאלה ^.

 1תאריך
 1ההקמה

חלק מהסיפורים שנחשפו בידי סילברסטיץ צוטטו באמצעי תקשורת גדולים ^.

?
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1
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1

 1מייסדים ריצ י רד 0ילבר0ט"ן
�[3ו[0ח\^\/^.
^\/\( 1ץ3://ק1;1ר (1ודו.00רוו�516ו01511\/6

ת1כו עניינים

1

ת.001ח �31©1ו�01311\/6ו3ר!�10ז^/.ץ(

כותב הבלוג
פרסומיו ואמינותו
צה"ל
שב" כ
המוסד
משטרת ישראל
תרחיש על תקיפת איראן
פרסום מידע שגוי על תקלות בכלי טי 0בלתי מאוישים של ישראל
פרסומים נוספים
התייחסות הצנזורה הצבאית לבלוג
עמדות פוליטיות המובעות בבלוג
קישורים חיצוניים
הערות '/זול"ם

כותב הבלוג
את תיקון עולם כותב ריצ י רד סילברסטיץ )נולד ב(1952-י��4י ל המתגורר בסיאטל ,שעבד בעבר כמגייס כספים למען הקהילה היהודית בארצות הברית .הוא בעל
תואר שני בספרות השוואתית עם התמחות בספרות עברית .התגורר בישראל במשך שנתיים ,בהן למד לדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים^.
אחד ממקורותיו ,שמאי ליבוביץ ,שעבד ב ,?51-נדון ל 20-חודשי מאסר .םילברסטיין טען שליבוביץ הדליף לו  200עמודי מסמכים שנראו בתמלילי האזנות
סתר לגורמים בכירים מהשגרירות הישראלית בארצות הברית וכי לאחר ששמע שליבוביץ נחקר בשנת  2009שרף את כל המסמכים.

פרסומיו ואמינותו
" תיקון עולם" ידוע בפרסומיו הראשוניים של פרשיות בולטות רבות שקשורות במערכת הביטחון הישראלית ,רובן פורסמו בבלוג לפני שפורסמו בכלי תקשורת
אחרים .על אף שבישראל נמנעו כלי התקשורת לפרסמם בשל צו איסור פרסום או בשל הוראת הצנזורה הצבאית ,ראשוניות הדיווחים עלתה במקרים רבים גם
על דיווחיהם של כלי תקשורת בינלאומיים שאינם כפופים למגבלות אלה והם ייחסו את החשיפות לריצ י רד סילברסטיין ,כותב הבלוג .עם זאת ,סילברסטיין ספג

^^

ביקורת חריפה על חוסר אמינותו  . 6העיתונאי הישראלי יוסי מלמן ,עיתונאי " הארץ" לענייני ביון ,טען כי סילברסטיין " משטה בתקשורת הישראלית ונוהג
בחוסר אחריות .שיטת עבודתו מזכירה מהמר בקזינו .לעיתים רחוקות הוא מצליח להביא מידע די מדויק ,אך לרוב מפרסם בדותות"^.[8
מלמן כתב גם כי סילברסטיין " הפך את עצמו ללוח המודעות הבינלאומי של ידיעות שהצנזורה ובתי-המשפט בישראל אוסרים לפרסם"^ .בתוכנית צינור לילה
בערוץ  10נאמר שיש המכנים את האתר " הוויקיליקס של ישראל"^ ובוואלה! הוא תואר כ"מיני-ויקיליקס ,גרסת כחול-לבן"^.
)70/092ס70/0950/0ס70/0900/0ם70/0910/0ס_(0/0
ס70/0900/0070/09ם^950/0
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צה"ל
הבלוג פרסם את שמה של ענת קם כמקור להדלפת מסמכים מסווגים של צה"ל לכתב " הארץ" אורי בלאו ,עוד לפני שהדבר פרסם בתקשורת הממוסדת^.
סילברסטיץ הביע תמיכה בקם ,אותה כינה "פטריוטית אמיתית" .נ"[
כמו כן היה זה שפרסם לראשונה את שמו של חייל צה"ל שהופיע בסרטון שהועלה ליוטיוב  ,בו הוא מתעלל בפלסטינית כפותה ומכוסת עיניים^ .פרסום
ראשון נוסף של הבלוג היה מסמך סודי של צה "ל המפרט את כמות וסוגי המזון המותרים להכנסה לרצועת עזה במסגרת הסגר על הרצועה .צה"ל סירב לפרסם
את המסמך בטענה לפגיעה בביטחון המדינה ,אך נאלץ לעשות זאת לאחר דרישה של עמותת גישה ,בהתאם לחוק חופש המידע ^ .[1כלי התקשורת בישראל
דיווחו על הסוגיה יומיים לאחר מכן ^.
סילברסטיין פרסם כי הדיון בפורום חשאי בכנסת ,שבהוראת שר הביטחון אהוד ברק לא זומן אליו הרמטכ"ל בני גנץ ,עסק באופציה הצבאית הישראלית מול
איראן ][16
שמו של מפקד יחידה  ,8200תא"ל אהוד שניאורםון ,פורסם בבלוג בזמן ששניאורםון כיהן בתפקידו וזהותו הייתה חסויה ^-י[.

שב" כ
תיקון עולם היה הראשון שדווח על מעצרם של אמיר מח י ול ועומר סעיד על ידי השב" כ ,בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות ,בהן ריגול חמור ומגע עם
סוכן חוץ מטעם חזבאללה )מאוחר יותר הורשעו השניים ונדונו למאסר( .את תשומת לבו של סילברסטיין משכה העובדה שמאז מעצרוב� 6במאי שהה מחול
בבידוד במשך  12יום מבלי שניתן לו לראות עורך דין ,וכל זאת תחת צו איסור פרסומי.

המוסד
מועמדותו של תמיר פרדו לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים במקומו של מאיר דגן ,פורסמה לראשונה ב" תיקון עולם"^ .פרדו נבחר לבסוף
לתפקיד .פרסום ראשון נוסף היה שהמחלוקת כין ראש המוסד ליועצת המשפטית שלו ,עליה דיווח "הערוץ הראשון"  ,עוסקת בחקירת חיסול בכיר חמאס מח מוד
אל-מבחוח נ.[19
סילברסטיין דיווח על שיתוף פעולה בין המוסד וארגון מוג י אהדין ח
ילק בחיסול מדעני גרעין ובפעולות נוספות במסגרת הפעילות נגד תוכנית הגרעין האיראנית,
21 20

והדבר אושר מאוחר יותר על ידי גורמי ממשל בארצות הברית^ ^ ^

.

בשנת  2014פרסם סילברםטיין כי איש המוסד המכונה " האסיר ) "X2שדבר קיומו נחשף בעקבות פרשת בן זיגייר( מוחזק בכלא במשך כעשור ,לאחר
22
שהורשע בבגידה ^ ^ ^ 23בפוסט נוסף )ב (2015-כתב הבלוגר כי אותו אדם ריגל עבור איראן ונידון ל 14-שנות מאסר ^ .[24

משטרת ישראל
תיקון עולם פרסם את זהותו של מי שכונה "קפטן ג י ורג"י  ,מתשאל בחיל המודיעין ,שנטען כי ביצע מעשה סדום במחבל הלבנוני מוםטפא דיראני^ .[2בבלוג
פורסמה תלונה שהגישה נגדו האגודה לזכויות האזרח בגין שימוש פסול בחקירה במסגרת תפקידו במשטרה ,שאליה עבר לאחר פרישתו מצה"ל ופרשת
ההתעללות .בתלונה נמסר שמו המלא ,ולאחר הפרסום החלה התקפת מניעת שירות אינטנסיבית על האתר שהופל פעם אחר פעם במשך כמה ימים ברציפות^.

תרחיש על תקיפת איראן
באוגוסט  2012פרסם גולש בפורום צבא וביטחון ב" פרש" תרחיש דמיוני של תקיפה ישראלית על מתקני הגרעין באיראן ,המבוסס על השערות ומקורות
פתוחים ^  .[26ב 15-באוגוסט פרסם סילברםטיין תרחיש זה בבלוג " תיקון עולם"  ,שהוצג כמידע סודי שהודלף לו על ידי מקור ביטחוני בכיר בישראלי.
לאחר הפרסום דיווח " מעריב" שמדובר במידע שמקורו בפורום ,בעוד סילברסטיין הכחיש זאת וטען שמדובר במידע שהודלף במקביל לו ול"פרש" על ידי גורם
ביטחוני^  .[28התרחיש פורסם גם בערוץ הבי בי סי כ" סקופ של סילברסטין"^  .[2הפרשה עוררה ביקורת נוקבת על כלי התקשורת הנסמכים על דיווחיו של
סילברסטיין ^י .!-31^30-באוקטובר  ,20*3בעקבות ביקורת של גולשים בבלוג ,שינה סילברסטיין את טענתו המרכזית לפיה מדובר במסמך סודי ,וכתב כי הוא
איננו בטוח בכך^.

פר0ום מידע שגוי על תקלות בכלי טיס בלתי מאוישים של ישראל
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במהלך חודש אוקטובר  ,2013פרסם סילברסטיץ כבלוג שלו שלוש כתבות אודות פגיעותו של צי המטוסים הבלתי מאוישים של ישראל ,שלטענתו חשופים
לחטיפות ולהשתלמות של איראן או חזבאללה .סילברסטיין טען כי מקור אלמוני ישראלי שלח לו מידע בנושא ,לרבות מידע על השתלטות איראנית על כטב"ם
אזרי מתוצרת ישראלי .בפורום צבא וביטחון של " פרש"  ,פורסם עוגן אשכול על פרסומי םילברסטיין בנושא ,ולאחר ימים אחדים נחשף כי מדובר היה
בהונאה מכוונת שבוצעה כלפי סילברסטיין ^ [3למרות פרסום מראש בפורום " פרש"  ,אודות המהלך ,שנועד לטענת הנהלת הפורום לחשוף את חוסר אמינותו
של סילברסטיין ,הוא פרסם גם את כתבתו השלישית .מאוחר יותר הודה םילברסטיין כי הולך שולל ,אך הוא עדיין מחזיק בטענתו המקורית לפיה ארבע תקלות
בצי הכטב"ם של ישראל בעשור השני של שנות האלפיים ,נגרמו בגלל השתלטות עוינת על כלי הטיס ^.

פרסומים נוספים
ככמה מפרסומיו הציג סילברסטיין כעובדה מוגמרת שמועות שנפוצו בישראל אודות בכיר בממסד )גדעון סער(^ שהשוד לכאורה באונס או בקיום יחסי מין
עם קטינה ,על אף שהדבר לא נחקר ולא הוכח^ .כמו כן כתב כי סגן שר ההגנה האיראני ,עלי-רזא עסגרי ,שערק בשנת  2007למערב ,עצור בכלא ישראלי
] ;[37ובהמשך אף רמז שהוא נרצח בכלא )בעקבות פרסומים בתקשורת הישראלית על התאבדותו של אסיר בכלא איילון ,שלא זוהה בשמו( ^, [39^ 3
העיתונאי יוסי מלמן כתב שזהו "מעשה שלא היה ולא נברא ,אך גרם נזק לישראל .משום ששר החוץ של אירן ,שר ההגנה שלה ושגרירה לאו" ם השתמשו
בפרסום הכוזב שלו כדי להשמיץ את ישראל ולתבוע ממזכ"ל האו"ם שינהל חקירה בנושא"י^.
בעקבות הפרסומים על פענוח הרצח בברנוער פרסם סילברסטיין את שמות העצורים ,שלא פורסמו בישראל^[.
בפברואר  20.14פרסם הבלוגר את שמותיהם של שני סוחרי נשק ישראליים ,שלדבריו הם החשודים בפרשת ייצוא כלתי חוקי של ציוד צבאי לאיראן דרך יוון
].[41
במאי  2016פרסם סילברסטיין פוסט על חקירה פלילית )שנסגרה בחודש שלאחר מכן מחוסר ראיות( ,ושהוטל על פרטיה צו איסור פרסום ,בשל מעורבות
קטינה .במקביל פרסם הבלוגר ציוץ ברשת טוויטר על אותה פרשה  -והציוץ נחסם לצפייה בישראל ,בעקבות התערבות משרד המשפטים ^[ .
באוגוסט  2016פרסם מידע אודות מטוס ראש הממשלה של ישראל ,מידע שהצנזורה הצבאית לא התירה לכלי תקשורת לפרסם^[.
בספטמבר  2017פורסמה בבלוג החלטת בג"ץ שנאסרה לפרסום בישראל ,בעניין יצוא נשק ישראלי למיאנמר ^, [45][44

התייחסות הצנזורה הצבאית לבלוג
הצנזורית הצבאית הראשית ,אל"ם סימה וואקנץ-גיל ,אמרה בראיון ב:2012-
הסמכות של הצנזור היא טריטוריאלית .עזבת את המדינה לכמה שנים ,בחרת לכתוב שם דברים שפוגעים בביטחון המדינה,
חל עליך חוק העונשין ,לא הצנזור .אתה ריצ'רד סילברסטיין ,יהודי-אמריקאי ,חושף  -או חושב שחושף  -דברים בבלוג שלך
'תיקון עולם' ,הצנזורה לא חלה עליך ,היא לא יכולה לחול עליך ,אתה לא ישראלי.1461

עמדות פוליטיות המובעות בבלוג
סילברסטיין מכנה עצמו "ציוני פרוגרסיבי )ביקורתי(" ואת " תיקון עולם" הוא מכנה " בלוג יהודי ליברלי" ,אך לפי העיתונאי יוסי מלמן " ,שנאתו היוקדת
לישראל שמתבטאת בפרסומיו העוינים ,מהם רבים הם ספקולטיביים וחסרי בסיס ,מצביעים על כך שהוא בעצם אנטי ציוני"  -טענה שהשמיעו גם אחרים ,
ושאותה דוחה הבלוגר ^[ .בזמן מבצע עופרת יצוקה הביע התנגדות נחרצת לפעילות צה"ל ,אותה כינה " רצח בדם קר"^ .[4 8את חיילי צה"ל כינה " תת בני
אדם"  ,ואף השווה את מדינת ישראל לגרמניה הנאצית ^[ .בנוסף ,הביע תמיכה במשט לעזה .הוא הבהיר שאינו תומך בחמאם ,אבל טען ש" איסמעיל הנייה
קשור פחות לטרור מאשר יצחק שמיר"^ .בדצמבר  2011חשף את זהותו וכתובתו של בלוגר ציוני עד כדי סיכון חייו )לפי דעתו של אותו בלוגר( ^.[51
סילברסטיין תומך בעיקר בארגוני שמאל המזוהים עם השמאל הקיצוני בישראל ,ומציין שיש לו " מחלוקות פוליטיות ,פילוסופיות ,ומוסריות" עם ארגוני שמאל
הנחשבים למתונים יחסית ,כמו שלום עכשיו והקרן החדשה לישראלי .הוא מתנגד לשליטה הישראלית ביהודה ושומרון ,תומך בשוויון זכויות לערביי ישראל
ומגדיר את הדמוקרטיה הישראלית כדומה לסרביה של סלובודן מילושביץי^ .את גישתו כלפי מערכת הביטחון בישראל הסביר^ :
אין לי בעיה עם הקיום של סוכנויות מודיעין ,צבא וכל עניין השמירה על סודיות ] [...אבל אני חושב שהם צריכים להיות
אחראים למה שהם עושים .אני לא מרגיש שזה קורה בישראל .אני חושב שיש להם צ'ק פתוח לעשות מה שהם רוצים פחות או
יותר ,ולאף אחד לא חשוב להציג תימוכין להאשמות שלהם .אני אולי נתפס כאויב על ידי אנשים מסוימים מפני שאני עושה
את זה ,אבל בדמוקרטיה אמיתית כל אחד צריך להיות אחראי למה שהוא עושה  -גם מרגלים וגם קהילת המודיעין.
על עמדתו בנושא צנזורה צבאית והטלת איסור פרסום^ :
ס70/09ם900/0ס70/ס
)70/0950/0070/092ם70/09 00/0ס70/0910/0ס_(0/0

תיקון עולם )בלוג(  -ויקיפדיה

18,4.2018

בדמוקרטיות אחרות מערכת המשפט משמשת חסם למערכת הביטחון ומחייבת אותה להציג הוכחות לפעולות שלה .בישראל
לא נראה שזה קורה .דוגמה נוספת היא השופטת הראשונה בעניין ענת קם ,עינת רון ,שהייתה תובעת צבאית בפרקליטות
הצבאית .זה מלמד שמערכת היחסים בין מערכת המשפט לצבא יותר מדי קרובה.

קישורים חיצוניים
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זקוקים ל"עוץ משפטי
בתחום הנזיקין?
עברתם תאונת דרכים?
תאונת עבודה?

היכן הלידה הטובה
ביותר בישראל?

חתונתה של ב ח .לאב
מוסלמי נערכה השבווג
כדת משה וישראל

הערב )ראשון( פור0מה במהדורה המרכזית על ידי משה נוםבאום תגובה
ראשונה לרמיזות המפכ"ל אלשיך על איש העסקים וולטר סוריאנו  ,מלונדון עלי1
נטען לאחרונה כי א0ף מידע נגד חוקרי המשטרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה.
פרקליטו של מוריאנו  ,עו"ד אילן בומבך ,אמר בשמו בהתייחסות ראשונה :יי מע1לם
לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים" .גם נתניהו הכחיש
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לדברי אחד ממכריו " הוא איש דיסרקטי לחלוטין ,כאן היה ידוע שהוא מקושר עם
ראש הממש7י רי אב7י להגיד שהוא פעל לעשות כאלו דברים בשבילו זה נראה
שהדבר רחוק" אמר מכרו.
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חוות טליה בהר חברון :ערביה הת
לחווה ,בעל המקום יצא להרחיקה

בנ יי וחתנו 1תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים .בירושלים
בשכונת מעלות דפנה ייסד את הקהילה של רב השכונה הגר" נ א"זנשט"ן ובכל
שנה בחוד ש ינשרי מגיע מלונדון לשכונה.
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סוריאנו הוסיף דרך עורך דינו :לעולם לא הייתי מעלה בדעתי אפשרות לשבש
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ל9י0ים<<

1

ו אי9ה תקבלי :קור 0הנגה ללידה חינם ,ליווי ? , ¥1מונית או חגיה חינם,
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עורך דינו אילן בומבך ,אמר בשמו הערב לחדשות ערוץ  2בהתייחסות ראשונה:
" מעולם לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים" .גם נתניהו
הכחיש כי " הפעיל" מישהו בנושא ואמר כי לא נפגש עם סוריאנו כ 8-שנים.
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בעלי המחשבה בדור האחרון והוא חרדי לכל דבר ,הוא גם נוהג את המנהגים
כמנהג בני אשכנז.
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הוא פתח בית כנסת בשכונת גולדר 0גרין על שמו ולזכרו של הגאון רבי משה
שפירא זצ"ל והוא בעל חסד ענק שמפזר צדקה וחסד.
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כי " הפעיל" מישהו בנושא ואמר כי לא נפגש עם סוריאנו כ 8-שנים.
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אין 7ש7יוח תגובה הכוללות דברי הסתה ,דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

ק-4|^!1י?

חחח יי מעו7י לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים&ו^
יהודה 12/02/2018 01:21

הוא לא התבקשע�י נתניהו אבל התבקש ע"י מקורביו
א מתגובת עורך דינו עולה בבירור כי אכן הוא ביצע מעקבים אחרי חוקרי המשטרה
הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

אמירה מתחמקת
חי << <י12/02/2018 06:

"מעול לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים^ ומה עם המשפט
הפשוט וגם לא ביצעתי מעקבים אחרי החוקרים? חצי אמת דומה לשקר
הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו
איש צדיק ובעל חסד עצום
יוסף 12/02/2018 09:15

זכיתי להכיר את וולטר מדובר באדם ירא שמים וצדיק בעל חסד עצום שמפזר את הונו
לצדקה ומחזיק בבמה כוללים גדולים והכל בהצנע לכת
הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

וי

סבלנות ,האמת תצא לאור ,רוני א7שין לא אומר דברים לא מב1ססים
)/111ש12/02/2018 19*8 16:08 |1
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7.3.2018

חרדי מלונדון :מי אתר ,וולטר סוריאנו? • פרופיל  -אקטואליה  -חדשות  -בחדרי חרדים
בטח אם הביא לידיעת היועץ המשפחתי )המשפטי( סומך על רוני אלשיך,
לא סומך על }תניהו המנסה בכול דרך אפשרית לדחוק את הקץ של אין כלום בי לא היה כלום,
מאמץ בגין אין כלום,
הוםף תגובה חדשה הגנ לתגובה זו

ווילטר סוריאנו צדיק וישר דרך >י > .
1< 13:17 12/02/2010

הוסף תגובה חדשה הגנ לתגובה זו

ר' צבי עח"יט"א

:

שפירא 12/02/2018 22:13

הוא איש יקר שביקרים ,בעל חסד עצום ,מעשי החסד הידועים רבים הם והרי הם כאין וכאפס
לצדקות והעזרה שהוא מחלק ללא נבולות לנזקקים כל כך רבים.
צבי הוא תלמיד חכם הקובע בכל יום עתים לתורה בנוסף על כוללים וישיבות שהוא תומך
בהם ביד רחבה .אהבת התורה שלו היא עצומה ושם דבר לכל מכריו .את ילדיו מחנך הוא
בבתי ספר וישיבות מהשורה הראשונה וב"ה זוכה הוא לרוב נחת של תורה ומצוות מכל יוצאי
חלציו!
הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

תנאי שימוש והצהרת פרטיות י צור השר ? נגישות • הנהלת האתר * >! 1נ!,!") :�/< 1"1

הוסף למועדפים י המלץ לחבר ? שאלות ותשומת

שורת

בחצרות קודש

עושים עסקים

תרבות חרדית

'/אשה החרדית

חגים ומועדים
חינוך

את"�7ן

חדשות בריאות
בריא לדעת
חדשות מדע
חרדים לסביבה

לחם עבודה
בריאות האישה
בריאות הילד

נחצרות חסידים
היכלי הישיבות
נפגשים בשמחות
אנ�ש
תנצב�ה
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על המדף
מדיה
רדיו גאולה
בריאות ומדע

טיפוח
טעימות
סט"לינג
במשפחה
ועדת חקירה

רכב ותחבורה

רכב
תחבורה

אוכל

מתכונים כשרים
מסעדות
עושים שוק
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תיירות

חדשות תיירות
תיירות בישראל
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י"ח בניסן תשע''ח
 3באפריל2018 ,

לכגוד
ריצילד סילברסטיין
31ח3410ח*61ח^ 1ח^160113 1513
3 1¥/1 98507וק1וו/ץ0 60x 7204 01ק

דחוף
מבלי לפגועבזמיות
באמצעות ד1א"ל וזו311.€0וח31€151052@8ו11€1

א"נ,

הנדון  :פרסום לשין תרע  -תתראת טרם נקיטת הלינ>ם משפט>>ם
מרשי ,מר 1ילטר קיו*1אמ ,מילא את ידיי לפנות אליך בדחל&ות כדלקמן :
.1

ביום  ,18.2.2018פרסמת בבלוג "תיקון עולם" המופעל על ידך כתבה אודות חקירות ראש ממשלת ,בנימין
נתניהו  ,על ידי משטרת ישראל.
ה ע ת ק הכתבה מיום  18.2.2018לצ"ב למכתב זה ומסומן 3נסםח אי.

.2

בתוך כך ,תחת כותרת המשנה י'ץ11ו 5 61י וכ1ו0: 6ח3ו�501ו "\/1/311;6תיארת פרטים מתוך תחקיר אשר
פורסם בתאגיד השידור "כאן" )להלן ''התחקיל''( ,וזאת באופן כוזב ומטעה תוך הכפשת שמו הטוב של
מרשי.

.3

כך כתבת ללא היסוס :
זח6וו 3 56£1ח 13וח10313ק  7�1/ 06\^/5ת/66/( , 151361' 5 1(3ו ע *133
16¥\/נ[6€1! ]6¥|/ 09)11601 \/\/31^61 50113110 (|-|6י^ 11191 3 0[( |-381ו16¥63!11
ח3^0וח101ח53\/01\/ 1ח<!308183^6 {31018161 \/\/35 1111601 10 013^310 1
51 1116 00016ח11131 011^111 ^/631(611 1116 80\/6511^31!00 3£31

1

 00.י £ו3£1נ1ווז 80ח113

אילן ב1מבך ושוויה
משרד עורכי דין
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10111*1316 01 1116 1513611 1630161 1x11 016030165 31101 301601 95 1115
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 .4ודוק  :בתחקיר מעולם לא הוצג ,כעניין שבעובדה  ,כי מרשי ביצע איסוף מידע אחר חוקרי משטרה .כמו
כן ,המסמכים אשר הוצגו בתחקיר עוסקים בתיאור עסקיו של מרשי גאופו כלליי  ,לאמור -אינם נקשרים
למקרה ספציפי זה או אחר וממילא אינם קשורים בשום צורה ואופן לדברי הבלע הנזכרים בכתבתך.
 .5כך נכתב על ידי תאגיד השידור בצד פרסום התחקיר באתר :7011111136
"הוא מנהל חבו*ה שעסקת באיסוף מ>דע מודיעיני אזרחי ,שביו תשאר
העסיקה יוצאי ^ ,8200יי1ת מסם"ל ויחידות מודיעיניות נוספות; פרסי ם
חדשים על וולטר טוריאנו .כתבת! של צח שפיצן".
 .6מקרא כתבתך ,והשוואת האמור בה לתחקיר מעלים כי כתבתך מסלפת את התחקיר עליו היא מסתמכת
באופן בו הוספו לכתבתך פרטים עובדתיים אשר מעולם לא נזכרו בתחקיר ,וממילא לא היו ולא נבראו ,
ואשר סולפו בכתבתך באופן אשר מציג בפני הקורא מצג כוזב ומטעה.
.7

אם לא די בכך ,בכתבתך ישנו קישור לכתבה אשר פורסמה ביום  11.2.2018באתר "חדרי חרדים"
המשמיצה אף היא את שמו של מרשי ופוגעת בפרטיותו.

 .8בנסיבות אלה ,הדברים המפורסמים על ידך הם כוזבים ,בלתי מבוססים ,ואינם אלא פגיעה בשמו הטוב
של מרשי.
.9

הדברים לעיל שפורסמו על ירך בגנווג מרשי ,מטבימ לו נזקים כבדים ,ומהווים לשון הרע ,כמשמעות
המונח בחוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה.1965-
2

אילן

בומבך ;111111
משרד עורכי דין
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 .10מעשיך ומחדליך חמורים במיוחד שעה שלא טרוות לבקש ממרשי תגובה לכתבתך ,ולמצער לפרסם את
תגובתו של מרשי כפי שהוצגה בתחקיר .הדברים אך מעידים על חוסר תום ליבן� וכוונותיך הזדוניות
לפגוע בשמו הטוב של מרשי.
 .11כדי להקטין את המקים החמורים שנגרמו למרשי עקב פרסום לשון הרע מצדך ,אתת נדרש לפעול
כמפורט להלן :

.11.1

להסיר באופן מיידי כל אזכור ו/או קישור אודות מרשי מהכתבה ו/או כל פלטפורמה
אחרת בה פורסמו ;

.11.2

לבוא עמי בדברים כדי לקבוע את סכום הפיצויים שתשלם למרשי בגין פרסום דברי לשון
הרע החמורים שהפצת אודותיו.

 .12ככל שלא תפעל בהתאם לאמור במכתבי זה ,בתוך  24שעות מעת קבלתו ,אאלץ לפנות לדרך המשפט.
 .13אין במכתב זה או במה שאינו אמור בו ,כדי למצות את כל טענות מרשי בעניין זה.

>;�

בכבוד רב,
י
<'1יי-)201ו')ב;3עו-"-ד......,.".י "'".-
�^וכידיו
א>לן ממגן ושווני ,טשיד

נספח חי
העתק מכתב ההתראה מיום 8.4.2018

אילן ב1מ^ וי^ויוו^
משרד עורכי דין�
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אילן בומבך ,עורך-דין
יריב רונן ,עורך-דין
מירי בומכך ,עורכת-דין
שמו ליק ספיר ,עורך-דין
מרינה בראל ,עורכת-דין
שגיא רם  ,עורך-דין
יעקב באיירסקי  ,עורך-דין
יודו קוריצקי ,עורך-דין
עומר דגן ,עורך-דין
אסף אברהם ,עורך-דין
דניאל אלרואי ,עורכת-דין
מ גדל אמ1ת השקעות ,קומה 14
1ד1וג ו>צמו  ,2תל-אב>ג 64239

סלי .י 161: 03-6932090
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כ"ג בניסן תשע''ח
 8באפריל2018 ,
לנגוד
ריצ'ו'ד סילברסטיץ

דחוף

נןנלנלפגועגזפ!!!!!

1\/16^!3 !5130^ 10*61113110031
!¤ }|3\^9 8502ןי 7204 01א£0 80

באמצעות ?וא;יל 1ז 3!1.£01חיוןן@€)1"€3$1052ו>"(€1

א"נ,

הנדון 1^1^:מ^1נ^ונ^^!111ב^^11ב!111
סימוכין  :מכתבי מיום 3.4.2018

מרשי  ,מר וולטים 'ז>11אנ ,1מילא את ידיי לפנות אליך ן|3בו11!2ון כדלקמן •.
.1

ביום  , 3.4.20.18נשלח נ>כתבי אשר בסימוכין אודותפרסומן� בבלוג "תיקון עולם" מיוט .18.2.2018
מ13ו>3 >3יום 1 3.*.2018צ"ג למגוגג זה

.?.

דא עקא ,טרמ הסרו 3את שמו הטוב של מרשי ממרסומך הפוגעני .

.3

היה ולא תסיר את שמו של מרשי מפרסומך עז� יום  , 10.4.2018אאלץ לפנות לדרך המשפט.

ו* .

התראה )וספת לא ונשלח.
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הנדון  :פרסום לשיו 8ז1ע  -תתיאה טרם נק^טת הל*ב>ם משפטיים
מרשי ,מר 1ולט 1סו>1אנו ,מילא את ידיי לפנות אליך1דח*פ1ונ כדלקמן :
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ביום  ,18.2.2018פרסמת בבלוג "תיקון עולם" המופעל על ידך כתבה אודות חקירות ראש ממשלת ,בנימין
נתניהו  ,על ידי משטרת ישראל.
העתק הכרנגה מיום 1 18.2.2018צי'ג למכתב זה ומסומן גנספח א'.
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בתוך כך ,תחת כותרת המשנה י'ץ11ו 5 61י1כ1ו0: 6ו31ו'\/\/31161501י תיארת פרטים מתוך תחקיר אשר
פורסם בתאגיד השידור "כאן" )להלן "התחקיר"( ,וזאת באופן כוזב ומטעה תוך הכפשת שמו חטוב של
מרשי.
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כך כתבת ללא היסוס ;
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 .4ודוק ; בתחקיר מעולם לא הוצג ,כעניין שבעובדה ,כי מרשי ביצע איסוף מידע אחר חוקרי משטרה .כמו
כן ,המסמכים אשר הוצגו בתחקיר עוסקים בתיאור עסקיו של מרשי באופו 3לל*  ,לאמור -אעם נקשרים
למקרה ספציפי זה או אחר וממילא אינם קשורים בשום צורה ואופן לדברי הבלע הנזכרים בכתבתך.
 .5כך נכתב על ידי תאגיד השידור בצד פרסום התחקיר באתר 6נ:¥0111:111
"הוא מנהל חברה שעסקה באיסוף מידע מודיעיני אזרחי ,שביו הש^ן*
העמיקה יוצאי  ,8200סי ירת מט"3ל ויחידות מודיעיניות נוספות; פרסי ם
חדשים על וולטר סוריאנו .כתבתו של צח שפיצן".
 .6מקרא כתבתך ,והשוואת האמור בה לתחקיר מעלים כי כתבתך מסלפת את התחקיר עליו היא מסתמכת
באופן בו הוספו לכתבתך פרטים עובדתיים אשר מעולם לא נזכרו בתחקיר ,וממילא לא היו ולא נבראו,
ואשר סולפו בכתבתך באופן אשר מציג בפני הקורא מצג כוזב ומטעה.
.7

אם לא די בכך ,בכתבתך ישנו קישור לכתבה אשר פורסמה ביום  11.2.2018באתר "חדרי חרדים"
המשמיצה אף היא את שמו של מרשי ופוגעת בפרטיותו.

 .8בנסיבות אלה ,הדברים המפורסמים על ידך הם כוזבים ,בלתי מבוססים ,ואינם אלא פגיעה בשמו חטוב
של מרשי.
.9

הדברים לעיל שפורסמו על ידן גגגוחי םרשי>3 ,קיגי 0לו נזקים כגדי ם ,ומתווים לשון הרע ,כמשמעות
המונח גחוק איסור לשון הרע ,תשכ" ה.1965-
2
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ב1מבך ושוו;#
משרד עורכי דין

 5* €0.ו1נ3€נ1וק1130 80
1/\\/\/ 0^/€£

 .10מעשיך ומחדליך חמורים במיוחד שעה שלא טרחת לבקש ממרשי תגובה לכתבתך ,ולמצער לפרסם את
תגובתו של מרשי כפי שהוצגה בתחקיר .הדברים אך מעירים על חוסר תוםליבן� וכוונותיך הזדוניות
לפגוע בשמו הטוב של מרשי.
 :11כדי להקטין את המקיט החמורימ שנגרמו למרשי עקב פרסום לשון הרע מצדך ,אתה נדרש לפעול
כמפורט להלן ;

.11.1

להסיר באופן מיידי כל אזכור ו/או קישור אודות מרשי מהכתבה ו/או כל פלטפורמה
אחרת בה פורסמו ;

.11.2

לבוא עמי בדברים כדי לקבוע את סכום הפיצויים שתשלם למרשי בגין פרסום דברי לשון
הרע החמורים שהפצת אודותיו,

 .12ככל שלא תפעל בהתאם לאמור במכתבי זה ,בתוך  24שעות מעת קבלתו ,אאלץ לפנות לדרך המשפט.
 .13אין במכתב זה או במה שאינו אמור בו ,כדי למצות את כל טענות מרשי בעניין זה.
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בכבוד רב,
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א*ל) גוטגן ושוחני ,מש1ו"^$יי ך>1
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