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נתב תביעה
עניינה של התובענה דנא הוא שרבוב שמו של התובע ע"י הנתבע, במסגרת ראיון לגלי צה"ל (להלן "הפרסום
הפתעמ"), וקישורו לפעולות מעקב ואיסוף מידע לכאורה אחר חוקרי משטרת ישראל מטעם ראש הממשלה,
בנימין נתניהו. כבר בפתח הדברים, יצוין כי לתובע אין כל קשר, במישרין או בעקיפין, לפעולות איסוף המידע
הנטענות. חרף זאת חשף הנתבע את שמו של התובע בפרסום הפוגעני וייחסם באופן פסול לתובע, וזאת אף ללא
קבלת עמדתו. הדברים האמורים מהווים פרסום דיבה והוצאת לשון הרע אסורים, כמשמעותם בחוק איסור

לשון הרע-תשכ"ה�1965 (להלן "" "החוק").

1. כל ההדגשות במסמך זה אינן במקור, אלא אם צוין אחרת.

2. כל הנספחים המצורפים לכתב תביעה זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

הצדדים להליך דנא

3. התובע, וולטר צבי סוריאנו, איש עסקים, שמקום מושבו בבריטניה.

•4. הנתבע, רביב דרוקר, הוא עיתונאי ותיק.



העובדות הצרימת לעניין;

5. ביום 7.2.2018 שודרה כתבה בתוכנית "עובדה" עם אילנה דיין אודות מפכ"ל המשטרה, רב-
ניצב רוני אלשיך. במהלך הכתבה אמר המפכ"ל כי גורמים פרטיים אספו מידע על חוקרי
המשטרה ובני משפחתם, אשר מעורבים בחקירות תיקי ראש הממשלה. דבריו של המפכ"ל

נאמרו בלשון כללית, בלי לשייכם למאן דהוא.

6. ביום 11.2.2018 בשעה 13:20 לערך, שודר במסגרת התכנית "עושים צהריים" בגלי צה"ל,
ראיון שערכה מנחת התכנית, גב' יעל דן, עם הנתבע.

7. במהלך הראיון, קישר הנתבע את שמו של התובע, לדברים שאמר מפכ"ל המשטרה בתוכנית
עובדה, אודות פעולות איסוף מידע אחר שוטרים באגף החקירות של משטרת ישראל, שבוצעו
כביכול מטעם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, באופן שיוצר בפני המאזין את הרושם המוטעה

כי התובע קשור לכך.

: כך התבטא התובע

/ יש שם סי בשם, אפשר לעשות את ההקשר! "יעל דף. סוריאנו ס

רביב דיוקי; אפשר לעשות את ההקשר, כמובן שהמשטרה, בהדלפות
זה שהן פעולות שנעשו אל לא מוסמכות טוענת, שהוא עומד מאחורי אי

רות של המשטרה. מול בכירי אגף החקי

/הם מדברים על סוריאנו לדעתך? יעל דף. רגע,אז כשהם אומרים ס

רביב דיוקי; כ{.

[...]

וזה ח שכשסוריאנו עושה משהו עבור נתניהו, /,,:/^ מני דרוקי; יביב
ה, ואני גם יכול להגיד לך טני ם שלו בברי לא עבור שום אינטרסי
ם באוזניי,לא רק טועני ום, שבכירים מאד גם בליכוד תמיד היו,עד הי
ודע מה הם עושים, שנתניהו מאזין להם,י ם, שהם בטוחי באוזניי בטח,

אני אגב, אני אומר לך " ודע כל דבר , וצאים מנקודת הנחה, שהוא י הם י

*** העתק תמלול היאיון מיונז 11.2.18, יצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ב"נספח 1".

: התובע מעולם לא נתבקש (אם ע"י מר נתניהו ואם ע"י "מי מטעמו") לעקוב אחר 8. יובהר מיד
חוקרי המשטרה, ומעולם לא ביצע כל פעילות מסוג זה, העובדה שהנתבע חשף את שמו של
התובע באופן חסר אחריות, למרות שאין לו קשר לכל מעקב או איסוף מידע אחר חוקרי

משטרה, הסבה לו נזקים כבדים.
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9. יודגש כי עובר לשידור הפרסום הפוגעני, ואף לאחריו, לא טרח הנתבע לבקש כל תגובה

מהתובע או מי מטעמו.

10. הנתבע אף הודה מפורשות מספר פעמים במהלך הראיון, כי אין בידיו כל הוכחות, והוא עצמו,
אף אינו מאמין באמיתות הפרסום. חרף זאת, בחר הנתבע לעלות לשידור ולשרבב את שמו

הטוב של התובע לפרשה =

לביב דלוקל: יאפשר לעשות את הקשר, כמובן שהמשטרה, בהדלפות לא מוסמכות, טוענת
שהוא עומד מאחורי איזה שהן פעולות שנעשו אל מול בכירי אגף החקירות של המשטרה"

[עמ' 1-2 לתמלול].

לביב דלוקל; "הם מדברים על סוריאנו ,אבל אני רוצה כמובן לקחת איזהשהו מרחק מהעניין
הזה, כי לי אין שום הוכחות לכך שסוריאנו היה מעורב בעניין הזה, באיזו שהיא דרך {...]"

[עמ' 2 לתמלול].

הם, ומי יודע מה [...]" [עמי 3 ני ק בי תראי, אני לא יכול להגיד מה הקשר המדוי רביב דרוקר; "
לתמלול].

שהוא שמי שסיפר לך על סוריאנו זה בכיר בליכוד, אתה כותב, אתה אומר, יעל דן; אז זהו,

ם לו,אתה מאמין! ני שאומר ,שהוא חי בתחושה,שמאזי

וזה יותר מבכיר אחד אני גם אמרתי לאותו בכיר, ב דלוקל1_א*.< עצמי לא מאמין לזה, לבי

אגב, שאני לא מאמין, שנתניהו היה מתקרב בכלל לסוג הזה של ... כי הוא פשוט מסוכן מדי
[...]". [עמ' 3-4 לתמלול].

זה סוגריים ,אז איך אתה מבין את זה ז יעל דן; טוב, אז בוא נעשה רגע אי

רביב דלוק ל; או שזה ממש ממש חלש, ממש ממש חלש, ולא באמת אמיתי, זאת אומרת במובן של
מיש הו אמר מש הו למי ש הו.

יעל דן; שמה שאץ באמת סוריאנו גזה! שלא באמת מבצעו

רביב דלוקל; לא, סוליאנו יש, אבל אין להם שום לאיות אמיתיות למעקב טגנולתי גלשהוא, ואז

המפג"ל לא היה צלין להגיד את הדבלים האלה לאילנה דיין ב"עובדה'/ והוא לא היה צליז להגיד
את זה לפני גן, גנלאה בגל מיני שיחות לקע עם עיתונאים [...] או המפג"ל בגלל לא צליד לדבל על

זה, גי הוא אדם יותל מדי סמגותי ובגיל במעלגת, גדי לדבל על זה, ואם זה לא חלש וזה אמיתי
והוא לא עשה דבל, שזה פשוט מחדל.

יעל דו-. כן,

ב דלוקל; זה מחדל של המפכ"ל" נעמ' 4-5 לתמלול]. לבי
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11. בעקבות חשיפת שמו של התובע בהקשר זה, התפשטו בכלי התקשורת, כאש בשדה קוצים,
פרסומים המציגים את התובע כ"איש הצללים", שעל פי החשד נשלח לעקוב אחר שוטרים
באגף החקירות של המשטרה, מטעם ראש הממשלה. כך התובע הושלך על ידי הנתבע לגוב

האריות התקשורתי ושמו הטוב הפך למרמס.

12. נוכח זאת, פנה התובע ביום 11.2.2018, באמצעות הח"מ, לנתבע, במכתב התראה טרם נקיטת

הליכים משפטיים, ובו דרש פרסום התנצלות והבעת צער פומבית על הפרסום הפוגעני, כדי
להקטין את נזקי התובע.

*** העתק מכתב ההתראה מיום 11.2.2018, רצ''ב לכתב תביעה זה ומסומן ב"נספח 2".

13. הנתבע שלח ביום 11.2.2018 תגובה מיתממת, לפיה הוא עצמו הדגיש בראיון שהוא "לא חושב
ולא מאמין" שרה"מ הורה לנתבע לעקוב אחר שוטרים.

*** העתק מכתב התשובה מטעם הנתבע, רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כ"נספח 3".

הפרסום הפוגעני מהווה לשון הרע

14. 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.

15. האמור והמוצג בפרסום הפוגעני, אינו אמת, והוא פוגעני ומשמיץ. כך, חשף הנתבע, את שמו
של הנתבע כמי שמפכ"ל המשטרה טוען כביכול, שהוא או מי מטעמו בצעו פעולות איסוף מידע

אחר חוקרי משטרת ישראל מטעם ראש הממשלה.

16. התובע יוסיף ויטען באשר לפרסום הפוגעני כי הוא עלול לפגוע בצורה אנושה בעסקו ובפרנסתו
של התובע.

17. האמור לעיל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה כי הנתבע עצמו הודה מספר פעמים כי הוא אינו
מאמין באמיתות דבריו.

18. התנהגות הנתבע מקוממת ביותר שעה שהמפכ"ל עצמו, עת חשף את הדברים בתוכנית
"עובדה", נקט לשון כללית בדבריו ולא שייכם לאדם ספציפי. חרף זאת, נטל הנתבע את דבריו
של המפכ"ל, והוסיף להם מידע ושייך אותם לתובע, והכל כאשר אין בידיו בדל של ראיה

לאמת את דבריו, כך לשיטתו.

19. הנתבע אף לא טרח לבקש את תגובתו של התובע, בטרם פרסם את הפרסום הפוגעני.

20. בחינת התנהלותו של הנתבע, מוכיחה כי הוא פעל בכוונה לפגוע בתובע תוך ניסיון לאחוז את

החבל בשני קצותיו. מחד גיסא, הנתבע חשף את שם התובע כמי שאליו הצביע המפכ''ל בראיון
ב"עובדה". מאידך גיסא, הנתבע ציין כי אין כל ראיה לכך שהתובע או מי מטעמו קשור לכך.
חרף זאת, קישר הנתבע את שמו של התובע להאשמות החמורות ועורר סביב התובע מחול
שדים תקשורתי. כך פעל הנתבע באופן פסול וערמומי. מחד גיסא, זכה הנתבע לתהילה
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תקשורתית על חשבון התובע. מאידך גיסא, מנסה הנתבע לחמוק מאחריות על מוצא פיו,
ומעמיד פני שה שכביכול לא הכפיש אותו כלל. מובן כי הדברים אינם יכולים לדור בכפיפה

אחת.

21. בנסיבות אלה, חזקה על הנתבע שפעל בחוסר תום לב כאמור בסעיף 16(ב) 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. במעשיו, הפר הנתבע את הוראת סעיף 4(א) ל"תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות",
: הקובע כדלקמן

, ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, "לא יפרסמו עיתון או עיתונאי
מטעה או מסולף".

: 24. כמו כן הפר הנתבע את סעיף 5 לתקנון, שכותרתו "בדיקת העובדות", הקובע כדלקמן

"5(א) לפני פרסום ידיעה כלשהי, יבדקו העיתון והעיתונאי את נכונותה במקור
המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין.

(ב) דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נבונות הידיעה כאמור.

(ג) העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמן עליה בפרסום
מבדיקת מהימנות הידיעה".

25. במעשיו ובמחדליו, כמתואר לעיל, פעל הנתבע בניגוד לתקנון המנחה את מקצועו. הדברים
מקבלים משנה תוקף, שעה שהנתבע ידע כי הדברים הנאמרים מפיו כוזבים, וחרף זאת בחר

ביודעין ובכוונת מכוון לפרסמם, תוך פגיעה חמורה בשמו הטוב ובכבודו של התובע.

26. הואיל והנתבע ידע היטב כי התובע לא ביצע את פעולות המעקב ואיסוף המידע שעליהם דיבר
המפכ"ל, אסור היה לו לכרוך את שמו של התובע בכך.

הסעדים

27. במעשיו ובמחדליו של הנתבע כמפורט לעיל, הוא גרם לתובע נזק בל ישוער בהיקפו ובל יכופר
במהותו, הן ממוני והן בלתי ממוני, אשר טרם התברר מלוא שיעורו. התובע יעמיד את תביעתו

לפיצוי כספי על סך של 500,000 ¤.

28. מבלי לפגוע באמור לעיל, ולמען הזהירות בלבד, יטען התובע, לחלופין, כי יש לפסוק לטובתו,
למצער, פיצוי בסך של 141,757 ¤ בגין הפרסום המתואר בכתב תביעה זה, שהינו הסך של
100,000 ¤ נושא הפרשי הצמדה כדין מחודש ספטמבר 1998, וזאת בבחינת רף תחתון,
המשחרר את התובע מהצורך להוכיח את נזקיו כדי לזכות בו, ובשים לב להתנהגות הנתבע,
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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.

אחרית דבר

29. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה בהתחשב בסכומה ומהותה, והסמכות
המקומית לדון בתביעה, הן בשל מקום מושבו של הנתבע, והן בשל אמצעי ביצוע העוולה

(באמצעות ראיון ברדיו הנקלט בכל רחבי הארץ).

30. אשר על כן ולאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין וליתן פסק

: דין המורה לו כדלקמן

500 ¤ כשהם צמודים ונושאים ריבית כדין מיום הגשת 30.1. לשלם לתובע סך של 000,

התביעה ועד ליום התשלום בפועל;

30.2. לשלם 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.

עוי'ד אסף אברהם, ער'ד , באיירסקי אילן בומבן, עו"ד / יעקב

ילן בומבך ושוו!/ משרד עורכי-דין א
- ב'יכ התובע -
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1שימת נספחים - נתב התביעה

נספח 1 תיאור

1 תמלול הראיוו, שעינה גבי יעל דו עם הנתבע, בתאריך §11.2,1

2 מנתב ההתראה מיום 11.2.18

3 תשובתו של הנתבע מיום 11.2.18



נספח "!"

תמליל הראית, שערכה גבי יעל דו
עם הנתבע, בתאריך 11.2.18



*? 1¥̂  מידע תקשורתי חסו^ת"ג^חו 160113̂ 1
??ר יק!! 11

מידו! רדיו וטלויזיה
1̂ 11̂ 01156 

 יפ^ת
בית

869 וח6*3ח16/\ו ^0212 95-98 , תל אביב /\\^ 761 ,חו� דרך מנחם בגין 95-98
11̂ ו^3*6? ו6̂�!06 ץ611וח01?) !לש0בר דרך פ''ת) (3
טל 03-5535050, פקס 03-5617166 972-3-5517165 *£3 ,972-3-5635050 161
/^^ רח11:31.00.^/^\/^\ /̂. !̂ וחכם.:

ם ם על חוקרי עוני : 7ן:דנ7ך7/77. נ0ך?קן הטי כותרת
̂ח.ו.?ך#ז פרטיים שנותנים שירותים 7777*0 

יעל דן : טוב עכשיו בואו נדבר רגע על ס' במהלך הטיעונים

לחוקרים פרטיים גורמים עלומים, שנותנים שירותים כביכול לנתניהו

בהפחדת חוקרי המשטרה עלה השם או נכון יותר האות סי

כדמות אלמונית, שמושכת בחוטים, שמושכת בחוטים ומפעילה

אנשים לטובתו של נתניהו במאמר, שכתב עוד בספטמבר 2017

כותב רביב דרוקר על תעשיית התגובות של נתניהו והוא מזכיר

את השם וולטר סוריאנו איש הצללים והוא כותב עליו וולטר

סוריאנו הוא איש צללים, שהסתובב סביב נתניהו שנים ארוכות

בסביבה הקרובה לנתניהו יוחסו לו ביצוע עבודות רגישות עבור

הבוס שלום רביב דרוקר.

רביב דרוקר : אהלן יעל מה העניינים?

יעל דן : סוריאנו ס' יש שם ס' בשם אפשר לעשות את הקשר?

רביב דרוקר : אפשר לעשות את הקשר כמובן שהמשטרה

8284204
עמוד 1 מתוך 8



1̂ 11̂*? 1^^X ^16(113 11110 מידע תקשורתי ח0ו0ות�ו0}ת1 ??" י

מידוו דדיו וטלויזיה
בית יפעת 0056^71*=וו
, תל אביב 41/1 761 ,ח8691 וח6*3ח16/\! 1^0616 96-98 דרך מנחם בגין 96-98
61:3̂? 1^061-6 ץ611וח01*) (לשטבר דרך פ"ת) (3'10וד 1
̂:ז ,972-3-5635050 161 x 972-3-5617166 03-5617156 טל 03-5635050, פקס

בהדלפות לא מוסמכות טוענת, שהוא עומד מאחורי איזה שהן

פעולות שנעשו אל מול בכירי אגף החקירות של המשטרה

יעל דך : רגע אז כשהם אומרים סי הם מדברים על סוריאנו

לדעתך?

רביב דרוקר : כן

יעל דך : אין ספק

רביב דרוקר : הם מדברים על סוריאנו אבל אני רוצה כמובן

לקחת איזשהו מרחק מהעניין הזה, כי לי אין שום הוכחות לכך

שסוריאנו היה מעורב בעניין הזה באיזו שהיא דרך, ובואי נגיד

ככה אם למשטרה יש איזה שהן ראיות, או אפילו רק חומר

מודיעיני, שקושר אדם כמו וולטר סוריאנו, שעובד כאמור סביב

נתניהו שנים ארוכות לאיזשהו מעקב טכנולוגי אחרי בכירי אגף

החקירות אז הם היו צריכים לפתוח חקירה מזמן אין בזה שום

ספק אני אזכיר לך סתם פרשייה ששונה מאוד. כאשר אדם סביב

חיים רמון בשם אפרים קונדה שלח חוקרת פרטית לדבר עם

המתלוננת נגד דמון לדובב אותה בסיפור כיסוי, כאילו היא חברה

שלה או משהו ולנסות להקליט אותה באיזושהי גרסא, שתעזור

לרמון אז המשטרה פתחה בחקירה, ועיכבה לחקירה את האנשים,

שהיו מעורבים בזה בסוף לא היה כתב אישום אבל הם פתחו

בחקירה כביכול בסיפור של הטרדת עד.

יעל דן : כי זה מעשה חמור, אבל על זה אמר המפכ"ל החלטנו
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"?? 1?̂ 160113/\ו"1 ̂ח1 ??ף י(11£ו1 מידע תקשורתי ח10ז3וחץ0

קידוו רדיו וטלויזיה
בית יפעת 1-101156 ז^ו
869 וח6*3ח16/\ו 1^0616 96-98 רו1 , 161 ̂ , תל אביב /\\ דרך מנחם בגין 95-98
11̂ ו^3*@ק *0616 ץ611תח0*) (לשעבר דרך פ"ת) (3
טל 03-5635050, פקס 03-5617165 972-3-5617165 א1:3 ,972-3-5635050 161
ע .י1#ץ>1ץ / /3 {.€ \/^¥^ 7ח0 רח11:31.00.̂/

בזמן ההוא, שיש חקירה יותר חשובה לעשות ואת זה אפשר

להניח בצד וממילא הדברים אחר כך חלפו אבל אני רוצה רגע

לשאול אותך על האיש הזה, על סוריאנו מה אתה יכול לספר לי

עליו?

רביב דרוקר : תראי אני לא יודע עליו המון אני יודע, שבלשכת

נתניהו עוד מלפני שמונה תשע עשר שנים וגם בשנים האחרונות

הוא היה ידוע כמישהו שכשהוא מגיע לבוס הוא עוסק בחקירות

פרטיות אבטחה כל התחומים האלה יש לו גם חברה בתחום הזה

או לפחות אחת וכשהוא מגיע לבוס הוא בריטי אז הם יושבים

רק בארבע עיניים, ואנשי שנתניהו איכשהו מייחסים לו כל מיני

ביצוע של עבודות רגישות ..

יעל דך : עבור נתניהו בידיעת נתניהו, שזה איזה שהוא סוג של

שירות ... אולי?

רביב דרוקר : תראי אני לא יכול להגיד מה הקשר המדויק

ביניהם, ומי יודע מה, אבל אני מניח שכשסוריאנו עושה משהו

עבור נתניהו אז זה עבור נתניהו וזה לא עבור שום אינטרסים

שלו בבריטניה ואני גם יכול להגיד לך שבכירים מאוד גם בליכוד

תמיד היו עד היום טוענים באוזניי לא רק באוזניי בטח, שהם

בטוחים, שנתניהו מאזין להם יודע מה הם עושים הם יוצאים

מנקודת הנחה שהוא יודע כל דבר אני אגב, אני אומר לך ..

יעל דן : אז זהו אתה אומר, אתה כותב, שמי שסיפר לך סוריאנו
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??? / / ?ר י11110 מידע תקשורתי חסו^תו-וג^תו 160113/\ו 41ר

סידוו רדיו וטלויזיה
1̂ בית יפעת 1901156
, תל אביב /\71\/161 ,ח8691 וח6*3ח16/\ו ו601-ז6ס 96-98 דרך מנחם בגין 96-98
61:3̂? ו^616ם עו�^רוחכ^) (לשעבר דרך פ"ת) (3/\>1ו1 1
161 972-3-5635050, |:̂ x 972-3-5517166 03-5617166 טל 03-5635050, פקס

זה בכיר בליכוד, שהוא שאומר, שהוא חי בתחושה, שמאזינים לו

אתה מאמין?

רביב דרוקר : אני עצמי לא מאמין לזה אני גם אמרתי לאותו

בכיר וזה יותר מבכיר אחד אגב, שאני לא מאמין, שנתניהו היה

מתקרב בכלל לסוג הזה של ... כי הוא פשוט מסוכן מדי, אבל

אני רק אומר לך שבכירים בליכוד או כאמור יותר מאחד, וגם

אגב בקואליציה. יש להם איכשהו את התחושה הזאת שנתניהו,

כאילו יודע מה הם עושים ומכיר בדיוק את השיחות שלהם ועם

מי הם נפגשים ומה הם עושים, יכול להיות שהם קצת פרנואידים

זה דבר, שהוא לגמרי אפשרי, אבל במובן הזה אני חושב שהטיעון

של המפכ"ל, הוא לגמרי לא קביל מה זאת אומרת עכשיו ...

להתעסק עם משהו אחר? זאת אומרת למה, כי למשטרה אין

יכולת מולטי �טסקינג אין יכולת קשב להתעסק בשתי חקירות בו

זמנית? זו גס לא אמורה להיות חקירה מסובכת אם יש לכם

י די פשוט להמשיך ראיות לכך שמישהו עשה עיקוב טכנולוגי אז זה

משם יעל דן : טוב אז בוא נעשה רגע איזה סוגריים אז איך

אתה מבין את זה?

רביב דרוקר : או שזה ממש ממש חלש ממש ממש חלש ולא

באמת אמיתי זאת אומרת במובן של מישהו אמר משהו למישהו.

יעל דן : שמה שאין באמת סוריאנו כזה? שלא באמת מבצע?

רביב דרוקר : לא סוריאנו יש אבל אולי אין להם שום ראיות
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?? \¥£1 ̂16̂  תקשורתי חסו^ת"ג&חו 13
 מידע

ת. ?י יס̂ו

מידו! רדיו וטלויזיה
בית יפעת 1-101156 ז^ו
761 ,ח8691 וה@±>3רו16/\ו 1^061-6 96-98 , תל אביב ^\/ דרך מנחם בגין 96-98
(לשעבר דרך פ"ת! (3/\>ו6x3^ 11? ו601�ז6ס עו'^ווחכ^)
161 972-3-5635050, ?3X 972-3-5517166 03-5617166 טל 03-5635050, פקס

אמיתיות למעקב טכנולוגי כלשהוא ואז המפכ"ל לא היה צריך

להגיד את הדברים האלה לאילנה דייו בעובדה והוא לא היה

צריך להגיד את זה לפני כך כנראה בכל מיני שיחות רקע עם

עיתונאים, שהם הרי פרסמו את זה אפילו דורון הרמן שלנו לא

יודע שמונה חודשים לפני כך אז אם זה חלש, אז המפכ"ל בכלל

לא צריך לדבר על זה כי הוא אדם יותר מדי סמכותי ובכיר

במערכת כדי לדבר על זה ואם זה לא חלש וזה אמיתי והוא לא

עשה דבר שזה פשוט מחדל

יעל דן : כן.

רביב דרוקר : זה מחדל של המפכ"ל

יעל דך : אני רוצה רגע לחזור איתך לנושא, שלשמו התכנסנו וזה

שיטות ה.. איך נקרא לזהל השיטות של נתניהו להטיל את חיתתו

או להפעיל מערכות שונות כדי להביא את דברו ברשתות וכן

הלאה אתה מתאר מערכת שלמה תן לי קצת פרטים על זה

למרות שאתה אומר הוא לא היחיד, אבל הוא צועד לפני כולם

הוא משיג את כולם בכמה צעדים את כל המפלגות האחרות, ואת

כל הדומים לו.

רביב דרוקר : תראי במובן הזה נתניהו ממש המציא את עצמו

מחדש זאת אומרת אם הוא היה פעם, היינו נוהגים לכנות אותו

בשנות ה90�', מר טלוויזיה אז הוא המציא את עצמו מחדש במר

הרשתןת החבךתיות בן אךם' שהןא עצמן ממש ^א טכנן^ןגי כמעט

8284204
עמוד 5 מתוך 8



*? 1?̂ 11110 מידע תקשורתי ח0;131זח0?ח1 160113^ ז ?י י

מידוו רדיו וטלויזיה
1̂ בית יפטת 11-10056
, תל אביב /\1/\£ 161 ,ח8691 רח6*3ח16/\ו *6-ז06 96-98 דרך מנחם בגין 96-98
(לשעבר דרך פ"ת) (3/\>1ח� ו)^^^6ק 0616011 ץ611וזדו0*)
161 972-3-5635050, {^x 972-3-5617166 03-5617166 טל 03-5635050, פקס
חז€0.1.1131^1^1^ ודו31.00}!./\/\/\/ח\/\

הייתי אומר טכנופוב לא משתמש בסלולרי לא שולח סמסים ולא

ווטסאפים הפך להיות מאמין לתוכנות ברשתות החברתיות אצלי

בבית על המחשב יש הרבה מאוד דוגמאות של חברות ואנשים

שעובדים, עבור הליכוד או עבור האנשים של נתניהו והם יוצרים

פרופילים פיקטיביים יוצרים אישויות פיקטיביות באינטרנט פייסבוק

טוויטר אינסטגרם ובאמצעותם מעבירים את המסרים של נתניהו

ואחרי זה הם מדווחים מלמעלה הנה תגובה 891514 לידיעה ההיא

וההיא בגלובס .. הנה מה שאנחנו כתבנו, יש איזה דף מסרים וכל

מיני פרופילים פיקטיביים מפיצים אותו,

יעל דך : כלומר אנשים..

רביב דרוקר : נתניהו הגיע כאמור הוא לא היחיד, שעושה את זה

כמובן הוא לא המציא את זה אבל באמת הגיע לכזאת רמה

גבוהה כאן יכולים להיות הרבה מהאנשים שמגיבים ... מן הסתם

זה אנשים חיים בשר ודם, זה לא רק מפעילים פיקטיביים כן,

אבל הוא הגיע לכזאת רמה של עוצמה בתחום הזה, שהוא ממש

מטיל פחד גדול בקרב גם היריבים, וגם העמיתים שלו זאת

אומרת היום את מדברת עם אנשים, ראשי קואליציה בכירים

בליכוד הם נורא מפחדים להתעמת איתו בגלל הדבר הזה הם לא

מפחדים מזה, שהוא יעשה להם משהו בממשלה אלא משהו בפנים

הלינץ' האינטרנטי.

יעל דן : אלא סוג של מעקב ולינץ' אינטרנטי זה מדובר באנשים,
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"? 1?/0" 3!16€1/\ו 1111 מידע תקשורתי ח10*3וז"0?ת1 ?(ף י0

נוידו1 רדיו וטלויזיה
/ £4 ז בית יפעת 1-10056 
16̂@ס 96-98 \/ 161 ,ח6691 וח6*3ת716ו ו 1/ , תל אביב 1 דרך מנחם בגין 96-98
גז!) (לשעבר דרך פ"ת) (1110/3 ו^^ק 1^061-6 ץו�ופוח�ו
161 972-3-5635050, ^^x 972-3-5517166 03-5617166 טל 03-5635050, פקס
\/\/\/\/\/¥ ח1כ1:31.0ו./\/\^\^\ וווכ0.£�3}1.

שמשלמים להם בשביל התגובות האלה ואתה מדבר על איזו בעלת

מקצוע, שהציעה את שירותיה ממש בתחום הזה והיא קיבלה את

העבודה.

רביב דרוקר : כך כך, היא קיבלה את העבודה, עשתה את העבודה

אגב .... פעם פה במסדרון שאני עובד פה בערוץ עשר אבל אחרי

זה היא שינתה מקצוע והיא עשתה את הדברים האלה, אבל היא

לא היחידה יש הרבה אנשים, שעשו את הדברים האלה והם פשוט

משתילים את המסרים הנכונים ובעוצמות רבות בכל ה.. החברתיות

בטוקבקים, בפייסבוקים בכל מה שצריך כדי לנסות לייצר את

האווירה, וככה בן אדם שפתאום מתעמת עם נתניהו זה יכול

להיות ישראל כץ או גלעד אידן או נפתלי בנט פתאום מגלה

שהעמדה שלו היא מאוד מאוד מאוד לא פופולרית ברשת.

יעל דן : מדהים איזה עוצמה יש לזה.

רביב דרוקר : בצורות די מדהימות.

יעל דן : כן כן. תגיד רביב בשאלה, שדיברנו פה רק תשובה

קצרה צריך לדחות את פרסום המלצות המשטרה או ללכת לפי

הספר, כפי שזה על פי סדר היום של המשטרה בלי להתחשב

באירועים הביטחוניים.

רביב דרוקר : יש הסלמה גדולה ואנשים יושבים במקלטים אז

צריך לדחות, ולא איזה מישהו ראש ממשלה ינהל מהבור משבר

ביטחןני ^התמןךך עם ךבר 0ה' אם אנחנן במציאות של היום'
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נוידוו דדיו וטלויזיה
1̂ בית יפעת 56נ101-ו 7
/י\/161 ,ח8691 1ז61ו^3ח16/\ו ו^0616 96-98 , תל אביב /\| דרך מנחם בגין 96-98
ס^) 0616 ^ו�ופיח�ו  ̂  (3/\>ורך וו^^^?6ק

(לשעבר דרך פ"ת)
161 972-3-5635050, ^^x 972-3-5617166 03-5617166 טל 03-5635050, פקס
וח11:3100.^\/^̂/ וזז31.00^1.?\/\^\?\/\

למשל בצהריים

יעל דן : אז אפשר לפרסם אתה אומר במציאות כזאת, כמו של

היום

רביב דרוקר : כך

יעל דן : רביב דרוקר חדשות עשר תודה רבה רביב

רביב דרוקר : תודה יעל

יעל דך : תודה רבה.
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כ"ו שבט תשע"ח
11 פברואר, 2018

- מגלי לפגוע בזכויוו* -
- דחוף גיותר -

לכבוד
מר יגיב דרוקו*

באמצעות דוא"ל: 61ח.10�ו6>01ו1�ו01@/\ו/\3�ו
א"נ,

: פרסום לשוו הרע - הת^ה לפני נקיטת אמצעים משפטיים הנדון
: מרשי, מר וולטר סוףיאגו, מילא את ידיי לפנות אליך בדחיפות כדלקמן

, התראיינת בגל"צ, וטענת כי מרשי כביכול נשלח מטעם רה"מ, בנימין נתניהו, 1. היום, בתאריך 11.2.2018
לעקוב אחר שוטרים באגף החקירות של המשטרה. יודגש, גי מדובר בדבלים מופרכים ותזויים, אשר

אין ביניהם לביו ד?מציאוו3 דגר.

2. מרשי הוא איש עסקים מכובד ומוכר, מעולם לא עקב אחרי חוקרי המשטרה, מעולם לא נתבקש לעשות
זאת, ומעולם לא ביצע כל פעילות קונספירטיבית אחרת מכל מין וסוג. כך, שדבריך השקרים והבלתי
מבוססים אינם אלא פגיעה בשמו הטוב של מרשי, ויצירת מצג כוזב ושקרי, שגורם למרשי נזק שלא

ניתן להגזים בהיקפו.

3. למרבה הצער, דבריך נאמרו, מבלי שביקשת כלל, את תגובתו של מרשי.

4. הדברים לעיל שפורסמו על ידיד בגנות מרשי, מסבים לו ולמשפחתו נזקים גבדים.

; הם מהווים "לשון הרע" גמשמעות המונח בחוק 5. הפרסומים מטעמך, בגנות מרשי חמורים במיוחד
איסור לשון הרע, תשג"ה-1965. לפיכך, על פי הדיו, מוטלת עליך אחריות כבדה בשל הדברים

המסולפים והפוגעניים הכלולים בדבריך בראיון הנ"ל.

1
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, וזאת בשל 6. יובהר ויודגש, כי לא תעמוד לך כל הגנה בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965
שקריות הדברים.

7. אשר על כן, ככל שלא ונחזור גן מדברים מופרכיט אלה, ולא תפרסט הודעת התנצלות והבעת צעו*
פומבית על דברי הדיבה שפדסמת כנגד מרשי, וזאת לא יאוחר מ-48 שעות מרגע משלוח מכתב זה,

אאלץ לפנות לדרך המשפט, להטבת כל נזקיו של מרשי.

, כדי לסכם את כל טענות מרשי בעניין שבנדון, ואין 8. מובן כי אין במכתב זה או במה שאינו אמור בו
באמור בו, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות כלשהי העומדת למרשי בעניין על פי דין.

בכגון/רב,

אילן בומ/ן'&ז'^
איל( בומבך ושוו^^^דעייגי דין
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,יעקב ואילן שלום

אני מניח שלא שמעתם את השידור עצמו, כי אמרתי במפורש שאני לא חושב ולא מאמין שמר נתניהו משתמש בסוג הזה של אמצעים
.כמו האזנות ושהוא לא היה מסתכן בסוג הזה של מעשים
ל, שהוא ואנשיו מפיצים את האינפורמציה על מר סוריאנו. אמרתי ליעל דן שאם יש במידע "הוספתי ומתחתי ביקורת על המפכ
משהו, אז הם היו חייבים לפתוח בחקירה ואם כל כך הרבה חודשים לא נפתחה חקירה, אז זה כנראה אומר שהמידע לא רציני ואז לא
.ל להגיד את זה בטלוויזיה"ברור על בסיס מה מצב לנכון המפכ

.לעורכי דין כמוכם אני בוודאי לא צריך לומר שאין נדרשת תגובתו של אדם במקום בו לא נאמר כלפיו משהו דיבתי

רביב דרוקר

18̂גץ81 121005" ,]/\1? בתאריך 11 בפבר' 2018 08:11 <00.11./011113£1€111£1¥כ1@כ€01ן1ן> "1 :כתב

שלום רב, 1

, במכתב התראה לפני נקיטת אמצעים משפטיים, נוכח פרסום | הרינו לפנות אליך, בשם מרשם, מר וולטר סוריאנו
לשון הרע מצידך. 1

בברכה, /

יעקב באפרסק*, עו"ד !

, י ב<ת אמות השקעות קומה 14
רדד ו<צמן 2 תל אב<ב :

טל: 090 2 03-693; פקס: 091 2 693-{0

דוא"ל: 1ו.€0./\/\13ו{3€כ1וז01כ1(0)כ3€01ו /
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