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 כתב הגנה 
לכתב התביעה בתיק  "( מתכבד להגיש את כתב ההגנה מטעמוהנתבע" או "דרוקררביב דרוקר )להלן: ", הנתבע

 "(.כתב התביעהשבכותרת )להלן: "

כל עובדה או טענה הנטענות או נזכרות בכתב הגנה זה, נטענות באופן מצטבר, משלים או חלופי לכל טענה אחרת 

 הנכללת בו, לפי הקשר הדברים, בין אם נאמר הדבר ובין אם לאו.

בה במפורש, תיראה כמוכחשת בזאת. כל המסמכים הנזכרים בכתב  טענה שהנתבע לא הודהכל עובדה או 

 את פרשנות התובע לתוכנם. נספחים, מדברים בעד עצמם, והנתבע מכחישהתביעה או המצורפים אליו כ

להעביר גנה זה כדי נטל ההוכחה לאמור בכתב התביעה מוטל על התובע, ואין באמור בכתב התביעה ו/או בכתב ה

 את נטל הבאת הראיות או את נטל ההוכחה של טענה או עובדה, המונחים לפתחו של התובע.  על שכם הנתבע

 למען הסדר הטוב יובהר, כי כל ההדגשות שלהלן אינן במקור, אלא אם נאמר אחרת. 

 פתח דבר 

 Universe Securityעליה של חברת מבו איש עסקים המתגורר בבריטניההתובע, מר וולטר צבי סוריאנו,  

Group Ltd בחר . סוריאנו "(סוריאנווניתוחו )להלן: " מידע ףבביצוע פעולות איסו, בין היתר, המתמחה

במהלך שנאמרו דברים "(, בגין דרוקרזו כנגד העיתונאי והפרשן רביב דרוקר )הלן: "מופרכת להגיש תביעה 

 .גלי צה"ל -ת הרדיו הצבאית בתכנית "עושים צהריים עם יעל דן", המשודרת בתחנעמו  ריאיון

, וודאי שאינם מקימים כל עילת תביעה בהתאם להוראות הדיןנאמרו  ריאיוןדרוקר בדבריו של ייאמר מיד:  

 ונסביר.  ."(חוק איסור לשון הרע)להלן: " 1965-לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

ניצב רוני אלשיך, לתכנית "עובדה" עם -, רבדאז , התראיין מפכ"ל המשטרה2018בתחילת חודש פברואר  

כי גורמים שונים, הנעזרים בחוקרים פרטיים,  - גלוי ופומביישיר, באופן  לראשונה -שם טען אילנה דיין, 



 

 

 

2 

, מר בנימין קציני משטרה המעורבים בחקירות ראש הממשלהמ איסוף וניתוח מידעמעקב, מבצעים פעולות 

 ובני משפחותיהם.נתניהו, 

  רבה.  נטענה על ידי מפכ"ל המשטרה, עוררה סערה ציבוריתאשר  ,מורה זוטענה ח 

לפיהם  רבים פרסומיםבאמצעי התקשורת השונים החלו מתפרסמים , פרסומה של טענה זועם  בד בבד 

 . התובעהוא מייחסת לו את ביצוע פעולות המעקב ואיסוף המידע משטרת ישראל אשר האדם 

ואיסוף המידע לו את ביצוע פעולות המעקב ייחסה גורם שמשטרת ישראל אותו כ - שמו של סוריאנוודוק:  

 . תביעה זומושא  ריאיוןה לפני תקשורתהבאמצעי  פורסם - כלפי החוקרים בתיקי ראש הממשלה

, התראיין דרוקר לתכניתה והפרסומים אודות סוריאנודאז עם המפכ"ל  ריאיוןה לאחרמספר ימים ואכן,  

באשר הוא  לגבי סוריאנו, בין היתר, גם דרוקרנשאל זה  ריאיוןבמהלך . בגלי צה"ל דןיעל של העיתונאית 

אזכורו של סוריאנו  :יודגשו. המידע את ביצוע פעולות המעקב ואיסוףו לייחסה גורם שמשטרת ישראל ה

 . על ידי דרוקר עצמונערכו לא  -איון ירמהלך הוהחיבור אליו ב

לאור הפרסומים הקודמים לפיהם סוריאנו הוא שאחראי היה  - סוריאנולגבי נשאל דרוקר ש לאחררק  

מידע המעקב ואיסוף הייחוס פעולות כי דרוקר השיב  -פעולות המעקב ואיסוף המידע כנגד החוקרים 

 . משטרת ישראלה של עמדתאכן נעשה על ידי משטרת ישראל, וכי זו  ,לתובע

כי  - באופן שאינו משתמע לשתי פנים - בהירהדגיש והשהוא תוך את משטרת ישראל,  טטיצביא והדרוקר  

 . נכונהיכול להיות טענה זו כי אינו מאמין הוא עצמו 

אינה  ,תחילהכטענה זו מללפרסם  דאז ביקורתו, לפיה החלטתו של המפכ"לואת דעתו, הוסיף אף דרוקר  

 ראויה לביקורת. כי זו ו אחראיתהתנהלות 

בביצוע פעולות מעקב ואיסוף מעורבות סוריאנו מייחסת למשטרת ישראל שהעובדה בהקשר זה יצוין, כי  

)בין וטענה זו נכונה ובין אם לאו(, היא בעלת עניין ציבורי וחשיבות רבה  מידע אודות קציני משטרה

 . כשלעצמה

סוריאנו משטרת ישראל מייחסת להטענות כי על  שנשאל לאחר, דבריו של דרוקר נאמרו כדין. כי כן הנה 

מצוטטת ה, בעמדת המשטרהמדובר הבהיר דרוקר כי , מחוקריה בפעולות המעקב ואיסוף המידערבות מעו

 הא ותו לא.. אינה הגיונית בעלילעמדה זו  , לשיטתו,מדועבאריכות  ומסביר ּהמבטלשהוא  תוך, על ידו

 ואת שכמותו.  ;את דרוקר להשתיקניסיון : לגמרי אחרתתכליתה של תביעה זו  

לו ביצוע פעולות מעקב פרסומים שייחסו  - את המדינה שטף גל פרסומים אודותיוכי  סוריאנומשראה  

החלטה לנסות הגמלה בליבו  -, שהופנו כלפי חוקרי משטרה חוקיות-ובלתי ואיסוף מידע, חלקן אסורות

 בכל האמצעים העומדים לרשותו.בכל מחיר ודומים להם, ואלו אודותיו, פרסומים הולעצור 

סוריאנו בחר להגיש תביעה זו אך ורק כנגד דרוקר, ולא כנגד אמצעי התקשורת בו פורסמו, העובדה כי  

 . עם הגשת תביעה זו האמיתייםו על מניעיאף היא מלמדת 

שימוש אלא , ותכליתה אינה בירור משפטי מהותי תביעה שכל מטרתה זרה להליך המשפטיאין ליתן יד ל 

 . בולרעה 

 להצגת הדברים כסדרם., נעבור תמצית זומשפתחנו ב 
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 לתביעה זו הצדדים 

 על התובע, בקצרה 

 . בבריטניהאמיד המתגורר איש עסקים , התובע, מר וולטר צבי סוריאנו 

אודות , קצר אודותיורקע כללי התובע חשיבות בהבנת התמונה המלאה, ועל כן ייוחד ילותו של לזהותו ופע 

  נתניהו, ומקורביו. קשריו בישראל, לרבות עם ראש הממשלה, מר בנימין 

, בין שסיפקה ,Universe Security Group Ltd -אבטחה בינלאומית  בחברתדירקטור ובעלים היה סוריאנו  

גורמים בעבור  ,וכו' יםתחקירביצוע השגת מידע, חקירות פרטיות,  ייעוץ אסטרטגי, היתר, שירותי אבטחה,

 "(. USG)להלן: " ברחבי העולםפרטיים או חברות שונות 

פעולות באמצעות תוך שימוש בקבלני משנה וו לעיתים בוצע, USGעל ידי שהוצעו חלק מהשירותים  

האזנה,  ,Hacking, דוגמת שונים טכנולוגיים באמצעים והשגת נתוניםמידע איסוף מעקב, מתוחכמות של 

 ועוד.  פריצה למחשבים

)אגב  מר רומן אברמוביץרבים ומגוונים, ביניהם גם בעלי הון מוכרים, דוגמת היו  USGלקוחותיה של  

)אגב הסכסוך המשפטי שלו נגד  אולג דריפסקההסכסוך המשפטי שלו נגד מר בוריס ברזונבסקי(; מר 

)אגב הסכסוך המשפטי שניהל מול אספן האמנות  Mr Dmitry Rybolovlevמיכאל צ'רנוי בבריטניה(; 

בארצות חקירה פלילית שהתקיימה נגדה )אגב  Ruth Parasolהמיליארדרית (; Mr Yves Bouvierהשוויצרי 

 .הברית( ועוד

, בצה"ל, ביחידת העיקוב של משטרת ישראל וביחידת הסייבר של השב"כ במוסדלשעבר בכירים שמם של  

בצמרת עם בכירים לשעבר קשרים ענפים , ולסוריאנו USGבעבור חברת שונות נקשר עם ביצוע עבודות 

 חיל הים. ו המוסדצה"ל, 

 שמו של סוריאנו אף נקשר עם ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.  

 כישונים סיפרו  רמיםגוסוריאנו נפגש בעבר עם ראש הממשלה, מר נתניהו, ומקורביו. בנוסף, כך למשל,  

ראש הממשלה, מר  בעבורגם  ביצעה עבודות איסוף מידע וניתוחו USG חברתטען בפניהם כי  סוריאנו

קישר בין ראש הממשלה, מר נתניהו, לבין קהלי יעד שונים, בפניהם הרצה נתניהו )שלא אף סוריאנו  .נתניהו

 ,ללחו"ון נסיעות נתניהו, כשר אוצר, עניין מימבבדו"ח מבקר המדינה בתקופת כהונתו כראש ממשלה(. 

ראש הממשלה, של  לשכתוההודעות והבקשות מרשימת . כעולה מנזכרה נסיעה על חשבון מר דניאל דורון

 . "תורמים גיוס" בעניין דניאל דורוןמר נתניהו לשוחח עם סוריאנו, בהמשך לבקשת מר ביקש , 2006בשנת 

 .  1כנספח מצורף  רשימת טלפונים בלשכת נתניהוהעתק מ" 1"

בתקופת נתניהו, בפרסום בעיתון מעריב ממנו עולה כי מר ניתן למצוא  זהקשר טענה לגבי דוגמא נוספת ל 

על מנת , לסוריאנואז, גב' אודליה כרמון, דאת מי שהייתה יועצתו ביקש להפנות כיו"ר האופוזיציה, כהונתו 

כך לאחר שנתניהו הבהיר לה כי סוריאנו "חבר קרוב", באופן פיקטיבי, העסקתה כיועצת את יממן זה ש

 .  סוריאנו סירב לכך .1לטענת כרמון

"מספק שירותי יעוץ לגופים שונים בדרום אמריקה, בתחום הלוחמה בטרור ובמערכות כמי שמציג עצמו אף  סוריאנו 

כמתווך שימש סוריאנו לדוגמא, יצוין, כי  הלוחמה בטרור". "פעיל בישראל בתחומיוכן כמי שהיה  ,בקרה ובדיקה"

                                                      

1 624499-http://www.maariv.co.il/journalists/Article 

http://www.maariv.co.il/journalists/Article-624499
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גיאורגיה, כל זאת בסכום של צבא ל, ובהמשך במכירתם במכירת הליקופטרים של חיל האוויר לספרד

מר נתניהו, בהיותו אז יו"ר בתקופה זו קיימות תכתובות של סוריאנו אשר ביקש להיפגש עם . אירומיליוני 

  ."השר הגיאורגי", בעניין האופוזיציה

 .  2כנספח מצורף  יילים מסוריאנו ללשכת נתניהו בהקשר זההעתק מ" 2"

ו הפיק סרט אודות סיפור חייו של סוריאנכך, נתניהו.  ו של ראש הממשלהקשור לבני משפחתאף סוריאנו  

סייע לאשת ראש סוריאנו נתניהו; שולבו חומרים שסופקו על ידי משפחת בו יהונתן )יוני( נתניהו ז"ל, 

בין חברה למתן שירותי תיווך סוריאנו ; בעניין שירותי הסעה כששהתה בחו"ל הממשלה, גב' שרה נתניהו,

, והתערב בקשר עם שירותי אבטחה באירוע משפחתי שקיימה משפחת נתניהו ,אבטחה לבין משפחת נתניהו

 .תשלום בגין השירות-לאחר שעלו טענות בעניין אי

 .  3כנספח מצורף  מסוריאנו ללשכת נתניהו 5.4.2008הודעת מייל מיום העתק מ" 3"

. עו"ד מולכו המקורב לנתניהו, אשר ייצג אותו במספר הזדמנויות עו"ד יצחק מולכו,עם גם סוריאנו קשור  

, כתקבולים שהתקבלו מלקוח USGמחברת  -דולר ארה"ב  200,000 -כ -שונים ותשלומים קיבל כספים אף 

    ., וזאת כעולה ממסכים שוניםUSGמקסיקני בעבור פעילות שבוצעה על ידי קבוצת 

בקשר עם תשלומים שונים בנוגע לשיתוף פעולה עסקי עם עו"ד  16.1.2003מיום  Letter Of Intent -העתק מ" 4"

 .  4כנספח מצורף  כומול

לבין עו"ד מולכו בקשר עם סכומים שונים שקיבל הקשורים לפרויקט  USGמכתבים שונים בין נציגי העתק מ" 5"

 .  5כנספח מצורף  מקסיקו

 על הנתבע, בקצרה 

 ופובליציסט.  עיתונאי, איש תקשורת ואמר רביב דרוקר, ההנתבע,  

 2012בשנת ; זכה בפרס סוקולוב לתקשורת אלקטרונית 2011בשנת ; , זכה דרוקר בפרס אומ"ץ2008בשנת  

בראשותו, באות אבירי איכות  ,כתה התנועה לחופש המידעז 2016בשנת ; "השקיפותהוענק לו פרס "מגן 

תכנית "המקור" זכתה  2019בשנת  ;השלטון בקטגוריית מאבק חברתי למען טוהר המידות ואיכות השלטון

בקטגוריית תכניות תחקירים בפרסי הטלוויזיה של האקדמיה הישראלית לקולנוע עם רביב דרוקר וברוך 

 ולטלוויזיה. 

 בחדשות ערוץ עשר, וככותב בעיתון 'הארץ'.  טירונות משמש דרוקר כפרשן פוליהאח בשנים 

  בגינם הוגשה התביעה דרוקר לדברישקדמו הציבוריים : האירועים קצררקע  

  מפכ"להאיון עם יוהרהמשטרה  מחוקריאיסוף מידע מעקב ופעולות אודות פרסומים  

כי גורמים פרטיים, טוענים במשטרת ישראל גורמים התפרסמו דיווחים שונים לפיהם  2017במהלך שנת  

, לרבות חוקיות-ובלתי , חלקן אסורותאיסוף מידעמעקב ופעולות חוקרים פרטיים, מבצעים בכלל כך 

המעורבים בחקירות כלפי חוקרים שהופנו  ,וחדירה למחשבים, האקינג , האזנהבאמצעות מעקב טכנולוגי

 ."(מידעהאיסוף המעקב ופעולות )להלן: "הם בני משפחותיו, ראש הממשלה, מר נתניהו

תכנית 'עובדה' עם אילנה מסגרת הב. 7.2.2018יום  בערבדופן  יוצאחסר תקדים ו אלו הגיעו לשיאפרסומים  

ניצב -, רבדאז מפכ"ל המשטרהעם  ריאיוןפורסם הזכיינית 'קשת', תחת  12שידור  באפיקששודרה  ,דיין

)להלן:  ראש הממשלה שעל סדר היום הציבורי, לרבות חקירות נדונו סוגיות, במהלכו רוני אלשייך

 . "; בהתאמה(עם המפכ"ל ריאיוןה"; "המפכ"ל"
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 ערב על ידי גורמילאותו האת שנטען עד  - באופן גלוי ופומבי לראשונה -המפכ"ל אישר איון זה יבמהלך ר 

יסוף וא מעקבגורמים שונים מבצעים פעולות המשטרה סבורה כי לפיו , רשמי-לאבאופן ושונים משטרה 

 . ראש הממשלהם בתיקי מחוקרימידע 

 :2איוןיבמהלך הרמפכ"ל הציין וכך  

: אתה בשלב מסוים אומר בשיחות סגורות ש"כוחות רבי השפעה, כוח אילנה דיין"
וכסף מנסים לפגוע אישית בקצינים הבכירים של אגף החקירות במשטרה". זה 

  .2016ביוני  10מן בערוץ פרסום של דורון הר
 : אמרתי ציבורית, שיש לחצים על גורמים שעוסקים בחקירה...מפכ"ל המשטרה

 : שמנסים לאסוף חומר על קצינים בכירים?אילנה דיין
 .נכון. אנשים מסתובבים סביב החוקרים אנשים שמרחרחים: מפכ"ל המשטרה

 : סביב משפחה?אילנה דיין
 משפחתם. כאשר זה קרה בפועל.: בשטח. בשטח מפכ"ל המשטרה

 : אבל סביב משפחתם כדי להבין אינפורמציה על הקצינים האלה?דיין אילנה
זה אומר שמתחילים . כדי לאסוף אינפורמציה על הקצינים: מפכ"ל המשטרה

לשאול שאלות על חוקרים של המשטרה ולהסתובב סביב שכניו, ואנחנו יודעים 
 .לצורך העניין לומר שזה גורמים שהם.. זה מקצועם,

 : ויודעים לומר שהם מחוברים לפוליטיקאים?אילנה דיין
 : זה לא אמרתי.מפכ"ל המשטרה

 .'גורמים רבי כוח': אמרת אילנה דיין
אמרתי ש"גורמים רבי כוח" מפני שבסוף אנחנו יודעים מי זה : מפכ"ל המשטרה

 ."ע לנוהגורמים האלה וככל הנראה מישהו צריך לשלם להם ולכן זה מאוד הפרי

 :3כדלקמן ,אלו לא נחקרותטענות חמורות גם לשאלה מדוע דאז מפכ"ל איון התייחס היבמהלך הר 

 : אבל למה לא לחקור את זה?אילנה דיין"

: קודם כול, לא תמיד זה משרת כרגע את החקירה המרכזית שלנו, מפכ"ל המשטרה
משהו מסוים כדי לא ולכן יש לפעמים סיטואציות שבהן לא נוח לנו לפתוח חקירה על 
כן הגבתי לסיטואציה להפריע או לזהם חקירה אחרת. הרגשתי שאסור שזה יקרה.. ול

 הזאת ציבורית.

: ויכול להיות שזה נפסק כי זה לא באמת היה? ושאתה רואה צל הרים אילנה דיין
 כהרים?

לא.. את מבינה שמשטרת ישראל, יש לה גם מודיעין? אני מדבר : "מפכ"ל המשטרה
 ".על עובדות. לא על שמועות ולא על "בלה בלה בלה

 

המעורבים בחקירות ראש ם חוקרימאיסוף מידע מעקב ואודות פעולות הטענה הריאיון עם המפכ"ל, ובפרט  

 יהם. הממשלה, עוררו סערה ציבורית רבה ואמצעי התקשורת חזרו ודיווחו אודות

 מחוקרי המשטרהפרסומים שונים בדבר מעורבות של סוריאנו בפעולות איסוף המידע  

סוריאנו הוא לפיו  ,מידעתקשורת -ואנשיעיתונאים מוסרים לגורמים שונים במשטרה החלו מיד בסמוך,  

לחוקרים בתיקי  איסוף המידעמעקב וביצוע פעולות את משטרת ישראל לו מייחסת  ,הגורמיםמאותם אחד 

 . נתניהו

    .דרוקרביניהם  ,תקשורתעיתונאים ואנשי מידע זה נמסר למספר  

                                                      

 לריאיון עם המפכ"ל. 32.30ראו בדקה  2
 עם המפכ"ל.  לריאיון 33:26ראו בדקה  3
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משטרת ישראל ייחסה גורם לו זהות הלפרסומים באשר  באמצעי תקשורת שונים התפרסמובהתאם,  

 לרבות, חוקרים בתיקי ראש הממשלההביצוע פעולות המעקב ואיסוף המידע שהופנו כלפי מעורבות ב

  להלן מספר דוגמאות: .לסוריאנו איזכורים

דיווח חדשותי במהדורת שודר  ,(דרוקרטרם שידור תכנית הרדיו בה התראיין ב) 8.2.2018 ביום 

תחת הזכייניות 'קשת'  13 -ו 12באפיקי שידור ששודרה אז  ',החדשות'של החדשות המרכזית 

 כך: ו'רשת', במסגרתו פורסם, בין היתר, 

פעילות משטרתית של מעקב  עומדתבריאיון  אתמול"ל המפכ דברי מאחורי"
 פי על ועוסק, ובישראל בלונדון שמתגורר עסקים איששל  פעולותיוופיקוח אחר 

בהיבטים  המטפלים אשרבאיסוף מידע אחר גורמים שאינם פוליטיקאים ו החשד
  ;..."ובחקירות נגדו הממשלה בראש שקשוריםשונים 

 14באפיק שידור ששודרה אז  ,של חדשות עשרשודר במהדורת החדשות המרכזית  8.2.2018ביום  

איסוף המעקב ווהגורם לו יוחסו פעולות  המפכ"לאודות דברי סיקור חדשותי , תחת 'ערוץ עשר'

 . "המקורבת לנתניהו אירופאית דמות"תוך שצוין כי הוא המידע 

"המשטרה תדרכה בזמנו את הכתבים על המידע מעריב' כי 'האינטרנט באתר פורסם  8.2.2018ביום  

 . המפליל שמוכיח, לטענתם, שיש חוקרים פרטיים שביצעו מעקב אחר חוקרי היאח"ה"

 12באפיקי שידור ששודרה אז  ',החדשות'מהדורת החדשות המרכזית של , במסגרת 9.2.2018ביום  

כלפי  פעולות איסוף המידעהמשטרה את  הייחסהגורם לו צוין תחת הזכייניות 'קשת' ו'רשת',  13 -ו

 נאמר כך: תוך ש, החוקרים

עסק , בעבר התגורר בירושליםאך  בלונדוןשחי ומתגורר בעיקר  איש עסקים, ס'"
בעיקר ב"שלט רחוק"  לפי החשד באיסוף מידע באמצעים טכנולוגיים שונים

 מלונדון".

, כי סוריאנו הוא הגורם 'החדשות'באותה מהדורת חדשות של חברת פורסם  12.2.2018ביום  

  מייחסת לו את ביצוע פעולות המעקב ואיסוף המידע, כדלקמן:שמשטרת ישראל 

: אנחנו מדברים על האיש הזה כבר כל סוף השבוע, והערב אנחנו משה נוסבאום"
, ובכן זה האיש שבו מדובר, איש העסקים, וולטר סוריאנומדווחים שפרקליטו של 

בומבך פרקליטו אומר לנו בשמו בהתייחסותו הראשונה את עורך הדין אילן 
מעולם לא התבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחר דברים הבאים: ה

החוקרים. והוא עוד מוסיף מעולם לא היית מעלה על דעתי אפשרות לשבש הליכי 
 משפט. כך הפרקליט בשמו של סוריאנו. 

של ראש הממשלה בנימין נתניהו. וגם אנחנו נוסיף שוולטר סוריאנו מוכר כמקורבו 
 . נאמר שבמשטרה ממשיכים לעקוב אחר פעולותיו

לאילנה דיין  ריאיוןל ב"של של המפכ ת: וזה כמובן בהמשך לרמיזויונית לוי
בעקבות הדברים שהבאנו אודות וולטר סוריאנו, שעל פי גורמים במשטרה  בעובדה.

ים נגד חוקרים. זהו איש עסקים המפכל התכוון בין היתר אליו כשהוא אוסף חומר
  ."שגר בלונדון

 :תאגיד השידור הישראלי, שידורי "כאן"במסגרת גם באותו היום פורסם כך  
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 . בין היתר פורסמו הדברים הבאים:פורסם בעיתון "גלובס" תחקיר אודות סוריאנו 12.2.2018ביום  

הפוליטית  וולטר )צבי( סוריאנו, הדמות החדשה שמסעירה את המערכת מיהו" 
ואת גופי החקירה בישראל? תחקיר "גלובס" מגלה כי האיש שעומד במרכז 

באשר  נתניהובנימין  ההאשמות ההדדיות בין המשטרה לבין ראש הממשלה
למעקב אחר חוקרי המשטרה בתיקי ראש  חוקרים פרטיים להפעלה כביכול של

  ."...הממשלה

 :'חדשות עשר'במהדורת החדשות המרכזית של  15.2.2018וביום  

 ?טרה בודקים: האם נתן אשל הוא איש הקשר בין נתניהו לסוריאנובמש

המשטרה בודקת האם נתן אשל, לשעבר ראש לשכתו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו, הוא איש הקשר עם איש העסקים האירופי וולטר סוריאנו שפורסם כי 

 ".לאיסוף מידע על קציני משטרה שהובילו את החקירות נגד נתניהו פעל

 

 9.2.2018פרסום מיום  ,למשלראו, . החברתיות ברשתות, בהקשר זה, פורסם גם סוריאנושל  שמו 

  :שיתופים נוספים, כדלקמןצפיות ו, ואף זכה לשלו הפייסבוק בעמודשפורסם על ידי גולש 

 

 והמדובר בדוגמאות בלבד.  

לכך שמשטרת ישראל מייחסת מודעים  היו ,בתקשורתורבים, לרבות , כי גורמים שונים עולהדיווחים אלו מ 

 .זו תביעהמושא דבריו של דרוקר  בטרםלרבות המידע, מעקב ואיסוף פעולות לסוריאנו את 

 כדין -בגלי צה"ל ריאיון בדבריו של דרוקר  

http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99.tag
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 כללי -איון עם דרוקר יהר 

עם הרדיו "עושים צהריים" שודרה תכנית , 11.2.2018ביום , דאז איון עם המפכ"לימספר ימים לאחר הר 

שעסקו בחקירות  בשידור חי מספר ראיונותך תכנית הרדיו שודרו . במהלבתחנת הרדיו גלי צה"ל יעל דן

 "(. דן"; "הרדיו כניתת)להלן: " עם מפכ"ל המשטרה ריאיוןנתניהו וב

)ללא כל קשר  , בין היתר לאור מאמר שפרסם בעבר אודות סוריאנואחד מהמרואיינים בתכנית היה דרוקר 

בסוגיות פוליטיות הקשורות איון עמו יעסק הר מתוקף היותו פרשן פוליטיאשר ו, (4לפרשה הנוכחית

בנוגע בתכנית 'עובדה'  עמושהתקיים איון יברדאז כ"ל פבמשמעות דבריו של המ, כמו גם נתניהובחקירות 

 .חוקריהמ מידעאיסוף מעקב ופעולות לטענת המשטרה כי בוצעו 

 . עמואיון יבמהלך הרהדברים שאמר דרוקר ן חלק מהוגשה בגין תביעה זו  

לדרוקר וממילא קמות  ,נאמרו כדין ,לשון הרע כלפי סוריאנואינם מהווים  ריאיוןהדברים שמסר דרוקר ב 

 . הגנות שבדין בקשר עם דברים אלו

 איסוף המידע המעקב ואת שמו של התובע בקשר עם פעולות בתכנית לא דרוקר הוא שחשף  

, לא קישר את שמו לפעולות סוריאנודרוקר לא "שרבב" את שמו של  ,5בניגוד גמור לנטען בכתב התביעה 

 מעורב בפרשת איסוף המידע. כמי ש"חשף" את שמו הוא שמעקב ואיסוף מידע, ולא ה

 :עם דרוקר נפתח כאשר יעל דן מציינת את הדברים הבאים ריאיוןה 

  .ס'טוב עכשיו בואו נדבר רגע על דן: יעל "

במהלך הטיעונים לחוקרים פרטיים גורמים עלומים, שנותנים שירותים כביכול 
, עלה השם או נכון יותר האות ס' כדמות אלמוניתלנתניהו בהפחדת חוקרי משטרה 

שמושכת בחוטים, שמושכת בחוטים ומפעילה אנשים לטובתו של נתניהו במאמר 
והוא על תעשיית התגובות של נתניהו  כותב רביב דרוקר 2017בספטמבר שכתב עוד 

וולטר סוריאנו הוא , והוא כותב עליו מזכיר את השם וולטר סוריאנו איש הצללים
, שהסתובב סביב נתניהו שנים ארוכות בסביבה הקרובה לנתניהו יוחסו איש צללים

 ". לו ביצוע עבודות רגישות עבור הבוס

 :שאלה יעל דן, כךבשלב זה  

 ס' יש שם ס' בשם. אפשר לעשות את הקשר?" סוריאנו"

לבין סוריאנו,  - לעילכמפורט בהרחבה  ,נחשפה בתקשורת ימים קודם לכןאשר  - הקישור בין האות ס'הנה,  

 . על ידי דרוקר כלל לא נעשה

 לסוריאנוהמידע  איסוףהמעקב וביצוע פעולות ייחסה את היא שציין כי המשטרה דרוקר  

המעקב ואיסוף המידע פעולות שהיא שמייחסת את ביצוע  המשטרהדרוקר כי ציין  ריאיוןבמהלך ה 

 : ריאיוןב דרוקרוכך  .לסוריאנו

 טוענתבהדלפות לא מוסמכות  שהמשטרה: אפשר לעשות את הקשר כמובן דרוקר"
שהוא עומד מאחורי איזה שהן פעולות שנעשו אל ממול בכירי אגף החקירות של 

 . המשטרה
 מדברים על סוריאנו לדעתך?  הםאומרים ס'  כשהםרגע אז דן: 

                                                      

4 ?p=3197/http://drucker10.net 
 לכתב התביעה. 20, 15 8, 7ראו סעיפים  5

http://drucker10.net/?p=3197
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 .  "דרוקר: כן

אשר  הגורםהסביר כי ביצע את פעולות המעקב ואיסוף המידע, אלא שכי סוריאנו הוא טען דרוקר לא  

בסמוך,  מיד. עצמה משטרת ישראלהוא  -עמו  ריאיוןבהמפכ"ל את הפעולות אותן פרסם  ,נויאמייחס לסור

 . נחרצותדרוקר מעמדה זו של המשטרה וביקר אותה  הסתייגמיד, שיובהר כפי 

פעולות אסורות, טמון ביצוע ודוק, בעצם הצגת עמדתה זו של משטרת ישראל, המייחסת לסוריאנו את  

, אלא כי נציגי אין המדובר בעמדה רשמית של המשטרה. עם זאת, דרוקר הקפיד וציין כי עניין ציבורי רב

. "הדלפות לא מוסמכות", כלשונו: , ולא בהודעות רשמיותפורמאליים-אבתדרוכים כן טוענים המשטרה 

 . מידע רשמיאין המדובר בכי הדגיש , דרוקר אף כלומר

 ה זו של המשטרה תביקר נחרצות את עמדדרוקר הבעת דעה:  

 . מטענה מופרכתמדובר בלא פחות , לפיה מיד לאחר הצגת עמדת המשטרה, הבהיר דרוקר את דעתו 

 בריאיון: דרוקר כך,  

אבל אני רוצה כמובן לקחת איזשהו מרחק  ,הם מדברים על סוריאנו: דרוקר"
מהעניין הזה, כי לי אין שום הוכחות לכך שסוריאנו היה מעורב בעניין הזה באיזו 

  ". שהיא דרך

למשטרת ישראל ראיות כלשהן הקושרות את סוריאנו שאינו מאמין כי הרחיב והסביר דרוקר  

 :, כדלקמןאיסוף המידעהמעקב ולפעולות 

בואי נגיד ככה, אם למשטרה יש איזה שהן ראיות, או אפילו רק חומר : דרוקר"
מודיעיני, שקושר אדם כמו וולטר סוריאנו, שעובד כאמור סביב נתניהו שנים 
ארוכות לאיזשהו מעקב טכנולוגי אחרי בכירי אגף החקירות, אז הם היו צריכים 

  ם ספק". לפתוח חקירה מזמן, אין בזה שו

 : ובהמשך 

 .אני עצמי לא מאמין לזהדרוקר: "

אני גם אמרתי לאותו בכיר וזה יותר מבכיר אחד אגב, שאני לא מאמין, שנתניהו 
 היה מתקרב בכלל לסוג הזה של... כי הוא פשוט מסוכן מידי...". 

 :את עמדתו די באמור, סיכם כך דרוקרלא ואם  

חלש ולא באמת אמיתי זאת אומרת  או שזה ממש ממש חלש ממש ממש: דרוקר"
 . במובן של מישהו אמר משהו למישהו

 שמה שאין באמת סוריאנו כזה? שלא באמת מבצע?: דןיעל 

אבל אולי אין להם שום ראיות אמיתיות למעקב טכנולוגי : לא סוריאנו יש דרוקר
 ."כלשהוא

בנסיבות אלו , אשר בסוגיה זו ת כלפי התנהלות המשטרה והמפכ"להציג דרוקר ביקוראף בשלב זה  

 טענות לא מבוססות:, לשיטתו בחרו להציג

דה את הדברים האלה לאילנה דיין בעוב ואז המפכ"ל לא היה צריך להגיד"דרוקר: 
, והוא לא היה צריך להגיד את זה לפני כן כנראה בכל מיני שיחות רקע עם עיתונאים

אז ידוע שמונה חודשים לפני כן שהם הרי פרסמו את זה אפילו דורון הרמן שלנו לא 
כי הוא אדם יותר מידי סמכותי  אם זה חלש, אז המפכ"ל בכלל לא צריך לדבר על זה

על זה ואם זה לא חלש וזה אמיתי והוא לא עשה דבר  ובכיר במערכת כדי לדבר
 שזה פשוט מחדל". 
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 :ציין דרוקרלסיכום  

 זה מחדל של המפכ"ל"."דרוקר: 

 .  6כנספח העתק מתמליל הראיון מצורף " 6"

 הגנות על פי הדין קמות אין בפרסום משום לשון הרע, וממילא  

 בריאיון אינם מהווים לשון הרע כלפי סוריאנו  דבריו של דרוקר 

 . הפרסום נעדר כל רכיב של לשון הרע כלפי סוריאנו 

קר נשאל לגבי ושלאחר שדר, הרי דרוקרהטוען כי המדובר בעמדה עצמאית של  סוריאנובניגוד לטענת  

 תוךכבר פורסמה באמצעי התקשורת לפני כן, כפי שמדובר בעמדת המשטרה, סוריאנו, הוא הבהיר כי 

 עמדה זו אינה הגיונית בעליל.  , לשיטתו,מדוע ומסביר מבטלהשדרוקר 

 מייחס היה הסביר שהאדם המובן מהו"הוא אובייקטיבי, היינו הקובע לעניין לשון הרע  כפי הידוע, המבחן 

 .בו לפגיעה הטועןידי -על הפרסום הובן בה לדרך או , אין חשיבות לכוונת המפרסם. בהתאם6"לפרסום

נעשית תוך בחינת הביטוי פרשנות ביטוי לצורך סיווגו כלשון הרע, אם לאו, שכך בתי המשפט עמדו על  

 . 7התחשבות בהקשר שבו הדברים נאמרו, ותוך כחלק ממכלול הדברים שבפרסום

בחינה אובייקטיבית של הפרסום, כולו וכמכלול, מלמדת כי הפרסום אינו מהווה לשון הרע כלפי סוריאנו.  

פורסמה לפני כן, כאשר מיד בסמוך לכך הדגיש דרוקר והבהיר כפי שכבר בפרסום הוצגה עמדת המשטרה, 

 . אינה יכולה להיות נכונהאת עמדתו הפרשנית לפיה טענה זו 

, הרי שמקום שהפרסום 8"לא טרח לבקש כל תגובה מהתובע או מי מטעמו"רוקר, לכאורה, באשר לטענות לפיהן ד 

אינו מהווה כל לשון הרע כלפי סוריאנו, לא היה כל צורך בקבלת תגובה. למעלה מן הנדרש יצוין כי המדובר 

רסם פשוממילא כל טענות בהקשר זה עליהן להיות מופנות לאמצעי התקשורת  ,ששודר בשידור חי ריאיוןב

 את הדברים, ולא למרואיין דרוקר. 

 עומדות הגנות על פי דיןלדרוקר  

 הגנת אמת בפרסום 

איסוף מעורבות בפעולות המעקב ולסוריאנו  מייחסת ת ישראלמשטרלפיהן דבריו של דרוקר בקשר עם  

איסור לשון  לחוק 14 לסעיף בהתאם", בפרסום"אמת  הגנתקמה לדרוקר הרי ש -נתניהו מחוקרי מידע 

 . הרע

עמדת הוא מציג את בשונה מהצגת הטענה כטענה עובדתית עצמאית על ידי דרוקר, דרוקר הבהיר כי  

 המשטרה בכל הנוגע לסוריאנו. 

 נמסרה, וזו אכן איסוף המידעהמעקב וסוריאנו מעורב בפעולות כי תה יעמדת משטרת ישראל היואכן,  

במקומות  פורסמהקשורת, בכלל כך גם דרוקר. בהתאם, הטענה לגורמים רבים, ביניהם עיתונאים ואנשי ת

 . בהקשר זה לאמצעי תקשורת שוניםסוריאנו  פנהכך , ובעקבות שונים

                                                      

 "(אפל עניין)להלן: " 607( 2)נו"ד פ, חסון' נ אפל 1104/00; ע"א 333( 2, פ"ד מג)העצני' נ תומרקין 740/86ע"א  6
 6עניין אפל, סעיף  7
 לכתב התביעה 19 -ו 9פים סעי 8
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על נדון עניינן של כתבות עיתונאיות בהן דווח , 5219( 2, פ"מ תשמ"ג )נ' יפת בורכוב 989/79ע"פ בנזכיר, כי  

. לעניין השאלה מהי העובדה שאת אמיתותה יש להוכיח תלונה בעניין זיוף מסמך שבוצע על ידי התובע

 כהן כך:-לחוק איסור לשון הרע, קבעה כב' השופטת ו' אוסטרובסקי 14במסגרת ההגנה לפי סעיף 

 - האחת: בלבד עובדות לשתי כאן מתייחסת שבפרסום"האמת"  של ההגנה, לדעתי
 הוגשה כי - והשנייה; השוטר ידי על שהוגש בתצהיר בזיוף הוחשד הקובל כי

זיוף  את. הכתבות אינן מייחסות לקובל זיוף בגין הקובל נגד תלונה למשטרה
 בירור במסגרת, רלוונטית אינה לאו אם המסמך את זייף אם השאלה ולכןהמסמך, 
 ". שפורסמו כפי הדברים אמיתות

, בנבו)פורסם  בלה נ' הוצאת עיתון הארץ בע"מ וינשטוק 1320/97)ת"א(  .א.תדברים דומים נקבעו ב 

19.5.2008) : 

, ייתכנו מקרים בהם עצם קיומו של חשד כלפי אדם מהווה עובדה בעלת קיום אולם"
 אותה העובדה, כאלו במקריםעצמאי, הנפרדת מהפעולה המהווה את עילת החשד. 

 חשדות אותם את ביטא אכן המקורי החשדות בעל כי היא להוכיח המפרסם על יהא
 ... , והאסמכתאות המובאות שם(.238)ראו ספרו של שנהר לעיל, בעמ' 

 התביעה ידי על זו טענה השמעת עצם הנה הכתבה מגוף העולה היחידה העובדה 
 ."אמת פרסום מהווה אשר עובדה, המשפט בבית

 פורסם) ראש המועצה המקומית קצרין - אפרצב דימיסבג נ'  ברוך 20975-03-14'( נצ"א )שלום תבעוד  ראו

 . 50(, סעיף 20.4.2017, בנבו

 מחלוקתכל  נדמה שלא יכולה להיות ,עניין הציבוריהלרכיב השני שבהגנת האמת בפרסום, הוא באשר  

איסוף מעקב ו. עצם העובדה כי משטרת ישראל מייחסת לאדם ספציפי מעורבות בביצוע פעולות בעניין זה

מעוררת עניין וחשיבות ציבוריים רבים, והדבר מידע לטובת ראש הממשלה, ולא פותחת בעניין בחקירה, 

 . יכול להיות שנוי במחלוקתאינו 

 הגנת תום הלב 

לחוק איסור לשון הרע, אשר אף זו ( 4)15, (2)15פי סעיפים לקמה אף הגנת תום הלב, בין היתר לדרוקר  

 שומטת הקרקע תחת תביעה זו. 

מחוקרי ראש איסוף מידע מעקב ותו של סוריאנו בפעולות והצגה לציבור של עמדת המשטרה לגבי מעורב 

( 2)15לסעיף חיוני ומהותי שחייב היה להיות מועבר לציבור על ידי עיתונאי, בהתאם הוא מידע הממשלה 

  מהותי זה.מידע מודע לזכותו של הציבור להיות  .עלחוק איסור לשון הר

התנהלות הצגה פרשנית של דרוקר לכך ש, לאחר שכבר פורסמה, לצד הובאהצוטטה ועמדה זו, כמפורט,  

 הגנת תחתחוסים אף  הדבריםמשכך, . לעמדתהמצד המשטרה היעדר ראיות על  מעידההמשטרה בסוגיה 

הבעת דעה ביקורתית לגיטימית כלפי אגב ( לחוק איסור לשון הרע, 4)15הקבועה בסעיף  הדעה הבעת

  בעניין ציבורי. משטרת ישראל והמפכ"ל

 .זהיר ומסויג, נהפוך הוא. דרוקר היה מגבולות הסבירות לא חרגהריאיון דרוקר במהלך דבריו של  סגנוןגם  

ור לשון הרע, בשים )א( לחוק איס16כאמור בסעיף חזקת תום הלב, עומדת לדרוקר בנסיבות אלה, ברי כי 

 . בכךהאמין שציטט נאמנה את עמדת המשטרה ולב 

                                                      

 (205( 3לט ), יפת זאב 'נ שמואל בורוכוב 677/83עפ ) לעיל האמורה הקביעה את הפך לא, זה בתיק שנדון שערעור יצוין 9



 

 

 

12 

, ואחרים, דרוקר: ניסיון להשתיק את הגשתה עצםטמונה ב זו ת השתקהתביע של מטרתה 

 לדעת הציבור וזכות העיתונות חופש, הביטוי בחופש פגיעה תוך

 . הגשתה בעצםהעיקרית טמונה ומטרתה , גופה אין עניין אמיתי בבירור התובענהלסוריאנו  

 זה המקום לציין כי תביעה דומה הוגשה גם כלפי אמצעי תקשורת נוסף.  

אודותיו, דבר יפרסמו לבל  ,גורמים נוספיםלסוריאנו לדרוקר, ותביעה זו, מאותת וכך, באמצעות הגשת  

כספי בסכומים לפיצוי מגוחכת דרישה  לנהל מולו הליכים משפטיים ארוכים ויקרים, כשבצידם ידרשושמא 

  .מופרזים

יאלץ להתמודד מולו בתביעה משפטית י -סוריאנו  אזור אומץ ויחשוף מידע בעניינו שלי: מי שהמסר ברור 

, ולא את באופן אישי דרוקרבדרישה לפיצוי ניכר. לכך מצטרפת אף העובדה כי התובע בחר לתבוע את 

  .אמצעי התקשורת אשר פרסם את הדברים

  .לעיתונאים, פובליצסטים ואמצעי תקשורתמצנן  אפקטבעל תקדים מסוכן  , עלול להיווצרבכך 

 .של התביעה הם המטרהעצם הגשתה וניהולה  .תביעת השתקה ,במובהקהאמור מעלה כי המדובר,  

התנהלות כוחנית זו מבטאת ניסיון לעשות שימוש לרעה בהליכי משפט, לצורך מניעת חשיפת האמת ומניעת  

דרוקר, ושל עיתונאים, פובליצסטים ביקורת לגיטימית. דהיינו, לצורך השתקה ופגיעה בחופש הביטוי של 

   וגורמים אחרים בתקשורת. 

ביעות השתקה', במסגרתן מזדרזים אישים וגופים התנהלותו זו של התובע מאפיינת מגמה עכשווית של 'ת 

 לרוחם.  אינו שהואבעמדות כוח לתבוע אישי וגופי תקשורת בגין סיקור לגיטימי, מן הטעם 

 SLAPP -Strategic Lawsuitsבמשפט האמריקאי התגבשה דוקטרינה ביחס לתביעות מסוג זה המכונה  

Against Public Participation בו נוקטים גורמים בעלי כוח והון  הראשון. בהתאם לדוקטרינה זו, האמצעי

 לצורך השתקת דיון ציבורי בעניינם הוא הגשת תביעות לשון הרע נגד מבקריהם. 

, וקיום ההליך מלכתחילה ניהולעצם בטמונה  -בדיוק כמות תביעה זו  - SLAPPשל תביעות מטרתן המרכזית  

ולאו דווקא בתוצאתו. באמצעות גרירת נתבעים לערכאות השונות, והבאתם למצב בו ייאלצו להשקיע 

, מבקשים תובעים שכאלו להרתיע את הציבור בכלל, הליךבניהול ה - זמן, כסף ואנרגיה -משאבים רבים 

 ועיתונאים בפרט, מפרסומים דומים. 

לפרסם פרסומים שכאלו,  המעזיםש הביטוי של של תביעות אלו היא הגבלה חמורה ומניעת חופ תוצאתן 

 .וכן פגיעה חמורה בציבור ובזכותו לדעת

, שימוש לרעה בהליכי משפט בתי המשפט בארצות הברית, שנדרשו לתופעה, קבעו כי מקרים אלו מהווים 

נוכח חומרת התופעה, ניתן לה ואחרים.  מטרה להפעיל לחץ כלכלי ומשפטי כנגד מי שהעז לדבר ולפעולב

העברת הנטל בבקשה לסילוק תביעה על ענה בדמות חקיקה ייעודית בארצות הברית, למשל באמצעות מ

 . 10במדרגים שוניםהסף מהנתבע לתובע, 

                                                      

בארצות הברית במדינות בוושינגטון, קליפורניה, ניו יורק, מינסוטה, אילינוי, מסצ'וסטס, אוקלהומה ועוד. לשם  חוקקו Anti SLAPPחוקי  10
; N.Y. C.P.L.R. 70-a & 76-a; N.Y.C.P.L.R. 3211 -יורק  ניו;  Sec. 425.16 California Code of Civil Procedure -: קליפורניה אהדוגמ

. קיים אף MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 231 § 59H (1994) -; מסצ'וסטס DEL. CODE ANN. tit. 10, §§ 8136 - 8138 (1992) - דלוואר
 .הנושאות חוקים הולכת ומתחזקת ובשנים האחרונות יותר ויותר מדינות מקדמ זולית בנושא. מגמה אניסיון לקדם חקיקה פדר

http://www.casp.net/statutes/ny-stat.html
http://www.casp.net/statutes/nyrule.html
http://delcode.delaware.gov/title10/c081/index.shtml
http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/231-59h.htm
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מסיקור לגיטימי של התובע , ו של דרוקרבית המשפט הנכבד מתבקש שלא ליתן יד לניסיון החמור להשתקת 

(; בש"א 15.4.2007מיום )פורסם בנבו,  עוזיהו נ' ורוליט 42150/05זה ראו ת.א.  לענייןוהתנהלותו. 

 . (6.11.2008מיום )פורסם בנבו,  ברקאי נ' פיירול 172000/08

ישראל בע"מ  בוגבו 12217-12-16בת.א. )פ"ת(  פסיקתה של כב' השופטת נ' מימון שעשועעוד, יפנה הנתבע ל 

 השתקה על הסף, תוך שנקבע בה כך:  (, במסגרתה נמחקה תביעת8.5.2018)ניתן ביום  נ' רבקה שמס

 ,חופשי שיח שבשמירת הציבורי לאינטרס המנוגדת תביעה היא השתקה"תביעת 
 כזו תביעה... בפרט החברתיות וברשתות, בלל הציבורית בספירה ופתוח ביקורתי

 לנצלו שיש ציבורי משאב בגדר הינו שזמנם, המשפט בתי של לרעה ניצול גם מהווה
 שמשאביו במי התעמרות ככלי לעשותו ההון לבעלי לאפשר ולא מושכל באופן

 מוגבלים הכלכליים
. .. 

אני קובעת כי מדובר בתביעה טורדנית וקנטרנית, שהיא גם נעדרת עילה.  לפיכך
גם אם תוכיח התובעת את כל הפרסומים המצוטטים בתביעה, היא לא תוכל לזכות 

 על התביעה מחיקת על להורות יש, ובהתאם לדין ולפסיקה, לפיכךבסעד המבוקש. 
 ". הסף

 התייחסות פרטנית לסעיפי כתב התביעה 

 בקצרה לסעיפי כתב התביעה באופן פרטני. דרוקר ל הדברים שפורטו, יתייחס על מנת שלא לחזור ע 

 . לדרוקרמשום ייחוס אחריות כלשהי  לכתב התביעה אינו מוכחש, ככל שאין בדברים 1-2פים בסעיהאמור  

 18-29לכתב התביעה אינו מוכחש. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דרוקר יפנה לסעיפים  3בסעיף האמור  

 לכתב ההגנה לעיל. 

 30-31לכתב התביעה אינו מוכחש. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דרוקר יפנה לסעיפים  4בסעיף האמור  

 לכתב ההגנה לעיל. 

בעניין . רוקרלדמשום ייחוס אחריות כלשהי  ביעה אינו מוכחש, ככל שאין בכךלכתב הת 5בסעיף האמור  

 לכתב ההגנה לעיל. ' גדרוקר יפנה לפרק זה, 

משום ייחוס  בכךככל שאין ו בקשר עם עצם קיום הריאיוןכחש, ואינו מלכתב התביעה  6 בסעיףהאמור  

 לכתב ההגנה לעיל.' דדרוקר יפנה לפרק בעניין זה,  אחריות כלשהי לנתבע.

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כי הפרסום מדבר לכתב התביעה מוכחש.   8 -ו 7בסעיפים האמור  

לפרסום מוכחשת, וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המבחן  בעד עצמו, וכי פרשנותו של סוריאנו

 לכתב ההגנה לעיל.  'ה -' ודהאובייקטיבי הנוהג בלשון הרע. דרוקר אף יפנה לפרק 

לכתב ההגנה  62לסעיף . מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דרוקר יפנה לכתב התביעה מוכחש 9סעיף בהאמור  

 לעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כי הפרסום מדבר בעד עצמו, לכתב התביעה מוכחש.  10בסעיף האמור  

בי הנוהג וכי פרשנותו של סוריאנו לפרסום מוכחשת, וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המבחן האובייקטי

 ' לכתב ההגנה לעיל. ה -' ודבלשון הרע. דרוקר אף יפנה לפרק 

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דרוקר יפנה לכתב ההגנה לעיל, לכתב התביעה מוכחש.  11בסעיף האמור  

 . 38ובפרט לפרק 

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה מוכחש.  לכתב התביעה ,3ונספח  2בצירוף נספח  ,13-ו 12בסעיפים האמור  

 המכתבים אינה מוכחשת, ותוכנם מדבר בעד עצמם. שליחת יובהר כי עצם 
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 ., מכל הנימוקים שבכתב ההגנה לעיללכתב התביעה מוכחש 14בסעיף האמור  

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כי הפרסום מדבר בעד עצמו, לכתב התביעה מוכחש.  15בסעיף האמור  

וכי פרשנותו של סוריאנו לפרסום מוכחשת, וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המבחן האובייקטיבי הנוהג 

 ' לכתב ההגנה לעיל. ה -' ודבלשון הרע. דרוקר אף יפנה לפרק 

 לכתב התביעה מוכחש.  16בסעיף האמור  

עצמו, מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כי הפרסום מדבר בעד לכתב התביעה מוכחש.  17בסעיף האמור  

וכי פרשנותו של סוריאנו לפרסום מוכחשת, וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המבחן האובייקטיבי הנוהג 

 ' לכתב ההגנה לעיל. ה -' ודבלשון הרע. דרוקר אף יפנה לפרק 

 לכתב התביעה מוכחש.  18בסעיף האמור  

לכתב  62לסעיף . מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דרוקר יפנה לכתב התביעה מוכחש 19בסעיף האמור  

 ההגנה לעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כי הפרסום מדבר בעד עצמו, לכתב התביעה מוכחש.  20בסעיף האמור  

בי הנוהג וכי פרשנותו של סוריאנו לפרסום מוכחשת, וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המבחן האובייקטי

 ' לכתב ההגנה לעיל. ה -' ודבלשון הרע. דרוקר אף יפנה לפרק 

' לכתב ההגנה המבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, דרוקר יפנה לפרק לכתב התביעה מוכחש.  21בסעיף האמור  

 לעיל. 

 מכל הנימוקים שבכתב ההגנה לעיל. לכתב התביעה מוכחש,  22בסעיף האמור  

 . מכל הנימוקים שבכתב ההגנה לעיל ,לכתב התביעה מוכחש 23-25בסעיפים האמור  

מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כי הפרסום מדבר בעד עצמו, לכתב התביעה מוכחש.  26בסעיף האמור  

ותו של סוריאנו לפרסום מוכחשת, וממילא אינה עולה בקנה אחד עם המבחן האובייקטיבי הנוהג וכי פרשנ

 ' לכתב ההגנה לעיל. ה -' ודבלשון הרע. דרוקר אף יפנה לפרק 

אינו זכאי י סוריאנו מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה יודגש כלכתב התביעה מוכחש.  27-28בסעיפים האמור  

לכתב  27כנטען בסעיף שקלים חדשים  500,000בסך דמיוני של פיצוי : לא לכל פיצוי בגין הפרסומים

 . לכתב התביעה 28 כנטען בסעיףכפל הפיצוי, לוודאי שלא ; ללא הוכחת נזקלפיצוי ; לא התביעה

טענה של בית המשפט הנכבד,  לכתב התביעה מוכחש, למעט סמכותו העניינית והמקומית 29בסעיף האמור  

 . אשר אינה מוכחשת

    . , מכל הנימוקים והטענות בכתב ההגנה לעיללכתב התביעה מוכחש 30בסעיף המבוקש  

 דבר סוף 

 כדלקמן: מתבקש לאור כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד  

 להורות על דחיית התביעה; 

בשכר טרחת עורכי דינם בצירוף  לחייב את התובע בהוצאותיהם הריאליות של הנתבעים, לרבות 

 מע"מ, ובצירוף הצמדה וריבית כדין עד ליום התשלום בפועל.
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______________________ 

 דורון קול, עורך דין

 60488מ.ר. 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 רביב דרוקרכוח  בא

 .2019, באפריל 17היום: 
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טלפונים שלא הספקנו
בקשות של נתניהוהודעות לנתניהו

יחום אבלים -אח של שלום אשואל מרמה"ש 

שמואל פרקש (בטיפול הדר)פטר 050-5476853

ארון מילצי'ןעקיבא וף - מזל טוב יום הולדת (הוזמת)

תן מליקובסקיאבא של קדידה גטלר פטר

ספסריגאל ברייטמן

צבי מרום -052-2566110

פויו זבלדוביץ - עבור אברהם תןפרופ' ירחמילביץ' בארץ

קהליאורן מציע שתעדכן את יוסי פלד

עו"ד הרצקוביץ חבר עיריית רעה

רון פרלמןריצ'רד פוקס - 610-4204763, 610649-6114

מרק פלםמוטי סבח מקריית ים

רוזה סיטבוןאבי פחימה מודיע שהכל בסדר

וולטר - על דיאל דורוןאיילת - תורמים עבור דיאל דורון

איציק מרדכי - לחם על מות אמוילי - סוזן אמור

בוב ברטמלי - מבקשת להזכיר לדבר עם וחי

שרי אריסוןמשה רום

גדי בכרג'ק מירמן

דוד לוימרדכי בן פורת

אופיראלי כהן - ממוה על השכר

דב איכוולד  קוד 7777שלמה בן צבי

רמי סדן

האדמור מקארליב

אבי פרידמן מכ" קוטיטל אייר ליין

רמי לוי ס. ר"ע חיפה (סיזר טיפול דחוף)

די ועקין 

אבי רצון (שוב ושוב)

שמוליק סורק

ראובן עוזיאל

שלמה בן צבי

חלבי פהמי מדלית אל כרמל

אבי פרידמן

אורי בורובסקי
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טלפונים שלא הספקנו
בקשות של נתניהוהודעות לנתניהו

דב בן מאיר

דוד גרופר - יש לו תשובות 054-5-675982

שלמה קלישר

שלמה שאול שלם מפלגת העבודה 050-5-735100

גדעון מזרחי רחובות-אבא שלו פטר 0507603999

טובה  לייטרסדוב (מדדי בה"ח באשדוד) 305-8986856

עו"ד משה כהן מאשדוד

ישי זדי

עוזי דיין

שטרן ג'ורג' (לא מעויין לדבר עם יועצים)

אסעד אסעד - (לא מעויין לדבר עם יועצים)

פרופסור רביוביץ שיא אויברסיטת ת"א

שולם מראשל"צ -מעויין לשוחח רק עם תיהו

מרוד לב

מירי הדודה של תיהו

אביגדור קפלן - מכ"ל כלל ביטוח

דב בן מאיר

עזרא הדוד מחו"ל

עו"ד יוסי לוי

ג'ף קאן

תדמור ספיר - דרך בי בריסקין

צ'רה מוסקוביץ

שלומי וועקין

משה סמית-שיא בי ברית 0525536441

לשוחח עם הבת של קריספל חן-הוזמן לאזכרה

חווה-08-6897885/0505263670

וי

קובי הבר לגבי אוצרות מתקופת שלמה המלך 0506207302

19



 

 

 2נספח 

העתק מיילים מסוריאנו ללשכת 

 נתניהו בהקשר זה 

 21עמ' 
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** 

  

Georgian minister 

InboxX 

  

  

Walter SorianoHi! Regarding that meeting, I wish to re-schedule it for the second 

week of S... 

8/25/08  

  

Walter SorianoLoading...8/25/08  

  

 Reply |Walter Soriano to me  

show details 8/25/08  

  

  

Hi! 

Regarding that meeting, I wish to re-schedule it for the second week of September. 

Please give an answer a soonest you can. 

It's very important, 

Thanks in advance. 

Walter 

Sent from my BlackBerry® wireless device 

 Reply Forward 

  

 Reply |Ari Harow to walter  

show details 8/25/08  

  

  

I will reconfirm, but because Bibi maybe out of town I will need to know an exact 

date. 

  

Thanks and all the best, 

  

Ari 

  

  

- Show quoted text - 

On Mon, Aug 25, 2008 at 3:51 PM, Walter Soriano 

<walter@universesecurity.co.uk> wrote: 

  

Hi! 

  

Walter SorianoThanks a lot! But... Please keep me informed! Thanks W 

www.netanyahu.org.il <... 

8/25/08  
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 3נספח 

העתק מהודעת מייל מיום 

 מסוריאנו ללשכת נתניהו  5.4.2008

 23עמ' 
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From: "Mazal Itzhakov" <mazal@goshen-security.co.il> 
  
Date: Sun, 4 May 2008 15:26:00 
To:<walter@universesecurity.co.uk> 
Cc:"Eli Sabag" <eli@goshen-security.co.il> 
Subject:  ב.נ -תשלום בגין בר מצוה  
  
  
 ,בס"ד
  
 ,וולטר שבוע טוב וחודש טוב 
  
  
 . . טרם בוצעההמצווה של ב.נ-אבקש ליידע אותך כי נושא התשלום עבור בר *
 . לא נראה לנו שלאחר תקופה כה ארוכה ומתן שירות ראוי , נדרש לחזור ולבקש את התמורה שוב ושוב *
 . אודה באם תפנה אותי לגורם הרלוונטי שעמו אוכל לסיים את הסאגה המתמשכת *
  
  
  
 ,בברכה 
  
  
 יצחקוב מזל
 עוזרת מנכ"ל ומנהלת כספים
  

מסחריים בע"מגושן שרותי בטחון פרטים ו  
6שלוחה :  7678217-09טל :   

3833184-050נייד :   
  
 ________________________________________________________________________ 
 This e-mail has been scanned for all viruses by Star. The 
 service is powered by MessageLabs. For more information on a proactive 
 anti-virus service working around the clock, around the globe, visit: 
 http://www.star.net.uk 
 ________________________________________________________________________ 
  
Walter SorianoAri, Please look at this. Let me know if you can manage. Best regards W Sent 
... 
5/4/08  
  
Walter SorianoLoading...5/4/08  
  
 Reply |Walter Soriano to me  
show details 5/4/08  
  
  
Ari, 
Please look at this. 
Let me know if you can manage. 
Best regards 
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W 
Sent from my BlackBerry® wireless device 
 
 
 Reply Forward 
  
 Reply |Ari Harow to walter  
show details 5/5/08  
  
  
HI Walter, 
  
Mali is dealing with this issue and she told me that it will be dealt with within a week.  
Please let me know if there are any other problems. 
  
Thanks and all the best, 
  
Ari 
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 4נספח 

מיום  Letter Of Intent -העתק מ

בקשר עם תשלומים  16.1.2003

שונים בנוגע לשיתוף פעולה עסקי 

 עם עו"ד מולכו 

 26עמ' 
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 5נספח 

העתק ממכתבים שונים בין נציגי 

USG  לבין עו"ד מולכו בקשר עם

סכומים שונים שקיבל הקשורים 

 לפרויקט מקסיקו 

 33עמ' 
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Registered Office: 8-10 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH U.K. 

Registered No: 4553305.  TEL: +44-20 7259 0055 FAX: +44-20 7259 0066 
 

 

 
 
 
22

nd
 January 2007  

 

 

Mr. Isaac Molho 

Technology Park, Manahat 

Jerusalem 96958 

 

 

Dear Isaac, 

 

 

Under our agreement dated December 11
th

, 2006, you are entitled to 7% finder’s fee on Profits 

gained from the AHMSA related projects in Mexico. 

 

In the meantime we have transferred to you, on account an interim amount of $50,000 

 

 

Yours sincerely 

 

 

Aron Ash 

 

 

 

 

 

Universe Security Group Limited 
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Registered Office: 8-10 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH U.K. 

Registered No: 4553305.  TEL: +44-20 7259 0055 FAX: +44-20 7259 0066 

 

 

 

 

 

17th May 2007  
 
 
Mr. Isaac Molho 
Technology Park, Manahat 
Jerusalem 96958 
 
 
Dear Isaac, 
 
 
Under our agreement dated December 11th, 2006, you are entitled to 7.5% finder’s fee on Profits 
gained from the AHMSA related projects in Mexico. 
 
In the meantime we have transferred to you, on account an amount of $95,232.24 that 
corresponds to the Profits showing for the commercial activities during the 1st quarter of the 
Year 2007.  
 
 
Yours sincerely 
 
 
Aron Ash 
 
 
 
 
 
Universe Security Group Limited 
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Registered Office: 8-10 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH U.K. 

Registered No: 4553305.  TEL: +44-20 7259 0055 FAX: +44-20 7259 0066 

 

 

 

 

 

19th November 2007  
 
 
Mr. Isaac Molho 
Technology Park, Manahat 
Jerusalem 96958 
 
 
Dear Isaac, 
 
 
Under our agreement dated December 11th, 2006, you are entitled to 7.5% finder’s fee on Profits 
gained from the AHMSA related projects in Mexico. 
 
In the meantime we have transferred to you, on account an amount of $50,000 that corresponds 
to the Profits showing for the commercial activities during the Year 2007 till September 2007. 
Draft accounts for the corresponding periods are provided. Any adjustments to the accounts will 
be reflected in future payments.  
 
 
Yours sincerely 
 
 
John Chung 
 
 
 
 
 
Universe Security Group Limited 
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Registered Office: 8-10 Grosvenor Gardens, London SW1W ODH U.K. 

Registered No: 4553305.  TEL: +44-20 7259 0055 FAX: +44-20 7259 0066 
 

 

 

 

 

FAX TRANSMISSION 

 

Attn:  Mr Isaac Molho Date: 19th November 2007 

From:  John Chung Page(s):  6 

Subject: Agents Commission Fax: 00972-2-6490659 

 

Dear Mr Molho, 
 
Please find included with this fax transmission your letter of Agents 
commission from USG and commission statement breakdowns. 
The commission of USD $50,000.00 has been transferred today so will 
reach your account in the next few working days. 
 
I would like to firstly introduce myself to you as USG’s Financial 
Controller and am looking forward to assisting you in the future. 
 
Kindest Regards 
 
 
 
John Chung 
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From: Walter Soriano

Sent: 23 April 2010 08:53

To: John Chung

Cc: Astrid Fajre

Subject: Creditors

John,

I haven't see in the creditors list:

Agent commissions

I.M commission for AHMSE 7.5 %

RG commission for AHMSE 7.5 %

11:11 Commission for Graff 10 %

Please check up again all creditors list without exemption.

Thanks

W

--------------------------

Sent using BlackBerry

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 9.0.801 / Virus Database: 271.1.1/2828 - Release Date: 04/22/10 

07:31:00
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 6נספח 

 העתק מתמליל הראיון 

 39עמ' 
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