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, זוהי הגנת הנתבעים מתביעת התובע, מר 5-ו 4"נתבעים" למי שמכונים הבאשר בכפוף לאמור להלן 
 וולטר סוריאנו. 

כדי להלן אין באמור  טענות הנתבעים הן חלופיות, מצטברות או משלימות, הכל לפי העניין וההקשר.
מודים בה, מוכחשת. כל להעביר לנתבעים את נטל הראיה או ההוכחה. כל טענה שהנתבעים לא 

. מוכחשת זכאות התובע לקבל סעד ומוכחשת קבילותו מסמך שהנתבעים לא מודים בו, מוכחש
 כלשהו מהסעדים המפורטים בתביעה. 

 כל ההדגשות בציטוטים להלן הוספו על ידי הח"מ, אלא אם נאמר אחרת. 

שכן אין מקומן של  ההתייחסות לטענות המשפטיות הכלולות בכתב התביעה הינה חלקית בלבד,
 טענות משפטיות בגדרם של כתבי טענות. 

 הקדמה .א

  :התביעה שבכותרת נערכה והוגשה כלאחר יד ונפלו בה פגמים .1

  ;אישיות משפטיתהם שמות עט ואינם  5-ו 4שמות ה"נתבעים" 

בניגוד למתחייב על פי התקנות, לא פורטו בכותרת התביעה מספרי תעודות הזהות 
  ;)האמיתיים והבדויים כאחד( 5-2הנתבעים וכתובתם של 
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 –רק לחלק מהתבעים ולא לכולם זאת באימייל בלבד, וגם לא הומצא כדין כי אם התביעה 

  ."5תבע" לו 2תבע ל, )1(שכיהן במועד ההמצאה כב"כ התבעת  ח"מל

התביעה איה מפרטת גדם כל עילה, עובדתית או  – 3-ו 2באשר לתבעים ולבסוף, ו

 .משפטית, ולא ברור מדוע כרכו כתבעים בתובעה

, בסיבות רגילות, לא היה מקום לדקדק וראוי היה לגשת מייד לעיקר. אך במקרה דא . 2

חסרת בסיס תביעה  –עילתה עצם על מעיד האופן שבו ערכה, הוגשה והומצאה התובעה, 

 . ובחוסר תום לבבחוסר יקיון כפיים , שהוגשה בחופזה

 ובמה דברים אמורים? . 3

. המדובר בכתבות פרופיל התביעה מצטטת באופן מגמתי את הכתבות מושא התובעה

שאזכרו פרסומים שעשו בכלי תקשורת מרכזיים (שגדם דווקא בחר כלליות על התובע, 

בכללותן לא ימצא בהן דבר דעת שיעיין בהן -ברשכל התובע שלא להגיש תביעות כלשהן) ו

התובע. בין היתר מצוין כי התובע הוא "בעל חסד עק שמפזר  דברי הלל ושבח כלפימלבד 

צדקה וחסד" וכי "ביו וחתיו תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים" ועוד 

 באתרבמיוחד בסיבות בהן הפרסום עשה  –כל מיי מחמאות שחשיבותן לתובע גדולה 

  .לחברה החרדיתהפוה 

יד חופשית להעיר על תוכן בזמן אמת קיבלו , שהתובע או מי מטעמו לא מצייתהתביעה 

וצלה כל כראות עייהם וכאוות פשם. יד חופשית זו הכתבות עצמן ולשות בהן פרטים 

 –(יודגש ושהתקבלו כולם כאחד בהערות, בסימוים ובשיויי וסח שהועברו בכתב הצורך, 

דבר על החלקים בכתבות שבגים הוגשה שהוער מדובר על תוכן הכתבות עצמן) מבלי 

אף הוצע להסיר לחלוטין מרשת התביעה לא מציית שלשלוחו של התובע  .התובעה

  ."לא חס וחלילההאיטרט את הכתבות מושא התובעה, והתשובה להצעה זו הייתה "

ראשית ראשיתה של טעת לשון הרע באשר לא העלה התובע כלפי מי מהתבעים  בשום שלב

עובר להגשת של התובע כוחו -לפרסומים מושא התובעה. זאת, לרבות לא במכתבי באי

, שהטעה היחידה שעלתה בהם הייתה טעה של "פגיעה בפרטיות", שטעה בלשון התובעה

  רפה ולא מפורטת ושעד הגשת הגה זו לא ברור על מה סמכה.

לאחר שיחות , לראשוה במסגרת התובעה עצמהת הדיבה שלו העלה את טע התובע . 4

 כמה דברים:. יתן ללמוד מכך לא עלתה אפילו במרומזגם בהן והתכתבויות בין באי הכוח ש

  ; שהתובע פעל בחוסר תום לב

  ; 1באופן פסול את התבעת שהתובע הכשיל 

   שהתובע בעצמו לא רואה בדברים שפורסמו לגביו דיבה כלשהי; 

 שהתובע מושתק ומוע מלטעון טעות כלשהן כגד "דיבה" או "פגיעה בפרטיות. ו

התה שהתבעים יבקשו לציין בפתח דבריהם את הסתייגותם מכפיות הטובה של התובע,  . 5

מועד הגשת (שהתבקשה למען הזהירות בלבד) לדחיית לבקשה קולגיאלית את הסכמתו 

 –אימייל הכבדה ולהכיר בהמצאת התביעה בלאחר שהתבעת יאותה למוע , דאההגה 

 לא כעת ולא בעתיד הקרוב.  –לא היה מגיע מועד הגשת ההגה דא הכרה שבלעדיה 
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 פגמים דיוניים שנפלו בתביעה .ב

שהשמות דא עקא, בעלי דין.  5בכותרת התביעה פירט התובע את שמותיהם כביכול של  .6
 . הם אינם אישיות משפטית. בדוייםשמות . שמות עטהם כביכול  5-ו 4שפורטו כנתבעים 

ואף לא את תעודות הזהות מספרי אינה מפרטת את בנוסף, כותרת כתב התביעה  .7
. זאת בניגוד לאמור בתקנה (האמיתיים והבדויים כאחד) 2-5של מי הנתבעים כתובותיהם 

) "תקנות סדר הדין האזרחי"(להלן:  1984-התשמ"ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, 3(9
, במידה ומקום מגוריו מספר זהותושמו של הנתבע וכן כי כתב תביעה יכיל את "הקובעת 

 המשפט". -דין במערכת "נט-כבעלי 2-5ממילא לא הוזנו הנתבעים  ."שניתן לבררם

השמות כללו בה יבהתחשב באמור, מבוקש להורות לתובע לתקן את תביעתו, כך שי .8
 במלואם.  הםפרטיאת , וכן שאותם ביקש התובע לתבועהאמיתיים של בעלי הדין 

למען הזהירות ומבלי לפגוע בכל טענה או זכות, יש לראות באמור בכתב הגנה זה (לגוף  .9
 בשם מי שעומדים מאחורי שמות העט שנכללו בכתב התביעה.הדברים) כטענות שנטענות 

 המצאת התביעה והתנהלות התובע עובר להגשת הגנה זואופן  .ג

בהמשך לכך שהתובע לא פירט את מספרי תעודות הזהות של הנתבעים ואת כתובתם  .10
גם את שמותיהם), מבקשים הנתבעים להצביע על התנהלות  – 5-ו 4(ובאשר ל"נתבעים" 

 פסולה נוספת של התובע. 

ההמצאה התבצעה  .בלבד האימיילבאמצעות על ידי התובע הומצאה התביעה שבכותרת  .11
 )2; (בלבד) 1את הנתבעת ייצג ח"מ (שבמועד משלוח האימייל ) ל1( –גורמים הבאים בלבד ל
 ). eli@bhol.co.il( 5"נתבע" ) ל3(-ו) meni@bhol.co.il( 2נתבע ל

, הואילה 1בהתחשב בכך שהפרסום מושא התובענה התבצע באתר האינטרנט של הנתבעת  .12
ולמנוע הכבדה, כך כלפיה על מנת לסייע ה להכיר בהמצאלפנים משורת הדין  1הנתבעת 

 מתחייבת על פי התקנות. זו ש –ההמצאה באמצעות הדואר שתיחסך לתובע 

, פתיחת התיקכחודש לאחר  – באותו המטבע 1למרבה הצער, התובע לא השיב לנתבעת  .13
להאריך את המועד להגיש את בלבד למען הזהירות בבקשה פנתה לתובע  1הנתבעת כש

(ראו  הגנתה, ראה התובע לנכון להתנות את הסכמתו בתנאים, שאינם ממין העניין
 .בתיק שבכותרת) 1התכתבות רלוונטית בגדריה של בקשה 

על כך  והייתה עומדתהייתה ממאנת לפעול לפנים משורת הדין  1יצוין, כי אם הנתבעת  .14
, ספק אם בעתיד הקרוב ואף הרחוק היה מגיע המועד שההמצאה תבוצע על פי התקנות

 ו של התובע. ימקום בו פרטי רוב הנתבעים כלל אינם ביד –להגשת הגנה זו 

 בקשה לסילוק על הסף .ד

שעל פי הטענה בוצעו בו  ,ינטרנטהיא הבעלים של אתר הא 1הנתבעת בתביעה נטען כי  .15
שעומדים מאחורי הם בהתאמה הכתבים  5-ו 4הנתבעים ; וכי הפרסומים מושא התובענה

 כתב התביעה).ב 5-2סעיפים  –אותם פרסומים נטענים (ראו 

mailto:meni@bhol.co.il
mailto:eli@bhol.co.il
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בפרשה  3-ו 2, עובדתית או משפטית, מה חלקם של הנתבעים לא מצוין בתביעהמאידך,  .16
 –הקורא מוזמן לעיין בתובענה ומדוע ראה התובע לנכון לכרוך אותם כבעלי דין בתובענה. 

 . 3-ו 2כלפי הנתבעים כלשהי מגלה עילה היא אינה 

לתקנות סדר הדין האזרחי מבוקש להורות על דחיית התביעה נגד  100בהתאם לתקנה  .17
 על הסף, ולמצער על מחיקתה.  3-ו 2הנתבעים 

 רקע עובדתי .ה

 ניצב אלשיך-שודר ראיון עם מפכ"ל המשטרה, רב 7.2.2018כאמור בכתב התביעה, ביום  .18
המפכ"ל באשר נשאל ). במסגרת אותו ראיון "המפכ"ל"או  "המשטרה "מפכ"ל(להלן: 

  חוקרים פרטיים אוספים מידע נגד קצינים שמעורבים בתיקי נתניהו.לטענות לפיהן 

https://www.mako.co.il/tv-מהראיון (ראו בעמוד המרשתת הרלוונטיים תמלול הדברים 
d845a0a73027161006.htm-ilana_dayan/2017/Article לסרטון  32:40, החל מדקה

 . "1כנספח "מצ"ב להגנה זו  ואילך)

וזכה לפרסום  מטבע הדברים, הראיון עם המפכ"ל, לרבות בהקשר האמור לעיל, עורר הדים .19
ולדיון בתקשורת. בחלק מאותם פרסומים ודיונים, נקשר שמו של התובע למעשים שמפכ"ל 

 . ייחס בראיון שנתן לשלוחי ראש הממשלההמשטרה 

 ."2כנספח "מצ"ב להגנה זו  11.2.2018העתק כתבה ממאקו מיום 

 ."3כנספח "מצ"ב להגנה זו מאותו יום העתק כתבה מהארץ 

, בה 2במהדורה המרכזית של חדשות ערוץ  לכך מצטרף דיווח של מר משה נוסבאום
 פורסמה "תגובת איש העסקים וולטר סוריאנו באשר ל"רמיזות" המפכ"ל. 

) פורסמה 23:59(שעה לחצות הלילה בסמוך  11.2.2018אותם פרסומים, ביום בהמשך ל .20
. הנה )"הכתבה הראשונה"(להלן:  הראשונה מבין שתי הכתבות מושא התובענההכתבה 

. )במקום המתאים בהמשך(מטרת ההדגשים בצבעים תוסבר  המלאבנוסחה ציטוט הכתבה 
 :, בכל הנימוס, לקרוא את האמור להלן בכללותומבית המשפט הנכבד הנתבעים יבקשו

משה נוסבאום הערב (ראשון) פורסמה במהדורה המרכזית על ידי "
תגובה ראשונה לרמיזות המפכ"ל אלשיך על איש העסקים וולטר 
סוריאנו, מלונדון עליו נטען לאחרונה כי אסף מידע נגד חוקרי 

 .המשטרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה

פרקליטו של סוריאנו, עו"ד אילן בומבך, אמר בשמו בהתייחסות 
ע מעקב אחרי ראשונה: "מעולם לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצ

החוקרים". גם נתניהו הכחיש כי "הפעיל" מישהו בנושא ואמר כי לא 
 .שנים 8-נפגש עם סוריאנו כ

בחדרי חרדים' התחקה בלונדון ובישראל אחרי ר' צבי זאב (וולטר) '
מדובר באדם חרדי המנהל אורח חיים חרדי קפדני סוריאנו וגילה כי 

 .ביותר

https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Article-d845a0a73027161006.htm
https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Article-d845a0a73027161006.htm
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שנה בכ"ב כסלו תשכ"ח לאביו הוא נולד בארגנטינה לפני חמישים 
הוא התחזק על ידי הגאון רבי שהיה מקהילת יוצאי דרום אמריקה. 

משה שפירא זצ"ל מגדולי בעלי המחשבה בדור האחרון והוא חרדי לכל 
 .דבר, הוא גם נוהג את המנהגים כמנהג בני אשכנז

בעברו תושב רמות ומעלות דפנה בירושלים כיום בלונדון וגם לו דירה 
הוא פתח בית כנסת בשכונת גולדרס גרין על שמו ולזכרו בירושלים, 

של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל והוא בעל חסד ענק שמפזר צדקה 
 .וחסד

רעייתו הוא מתגורר ברחוב צדדי ושקט בשכונה מספר אחד השכנים, 
בלונדון את כל הכנסים למשל של הרבנית ימימה  היא מארגנת כאן

 .מזרחי ושל הידברות

חברת אבטחה שבבעלותו מתעסקת באבטחת משלוחי זהב ויהלומים 
 .של אנשי עסקים ובנקים

לדברי אחד ממכריו "הוא איש דיסרקטי לחלוטין, כאן היה ידוע שהוא 
מקושר עם ראש הממשלה אבל להגיד שהוא פעל לעשות כאלו דברים 

 .שבילו זה נראה שהדבר רחוק" אמר מכרוב

בניו וחתניו תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים. 
בירושלים בשכונת מעלות דפנה ייסד את הקהילה של רב השכונה 

 .הגר"נ אייזנשטיין ובכל שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה

בהתייחסות  2 עורך דינו אילן בומבך, אמר בשמו הערב לחדשות ערוץ
ראשונה: "מעולם לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי 
החוקרים". גם נתניהו הכחיש כי "הפעיל" מישהו בנושא ואמר כי לא 

 .שנים 8-נפגש עם סוריאנו כ

סוריאנו הוסיף דרך עורך דינו: "לעולם לא הייתי מעלה בדעתי 
 ."אפשרות לשבש הליכי משפט

) "ויסברג"(להלן:  1ת כתב הנתבע, קיבל מר משה ויסברג, בשעות הבוקר 12.2.2018ביום  .21
  הציג עצמו כחבר קרוב של התובע.ש) "שפיגל"אחד בשם דניאל שפיגל (להלן: טלפון מ

וביקש מויסברג שישנה מספר פרטים בכתבה  בשם התובעהוא מדבר כי מר שפיגל ציין 
. ויסברג נענה ברצון ואכן עשה בלבד, בהיבט של פרטיות המפריעים לתובע באופן אישי

 . כדברי שפיגל ושינה את הפרטים האמורים בכתבה לפי בקשתו

בהמשך היום בשעות הצהריים שוב פנה שפיגל לויסברג בתוכנת המסרים המיידיים  .22
WhatsApp  הח"מ]: –[שגיאות הכתיב במקור וזו הייתה התכתבותם 

 ] דניאל שפיגל: הי12/2/2018, 12:29["
 ] דניאל שפיגל: זה דניאל שפיגל12/2/2018, 12:29[

 +: יא972-54-799-7133] 12/2/2018, 12:30[
 +: ראית שסודר?972-54-799-7133] 12/2/2018, 12:31[
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 +: בוא נוריד את הכתבה וזהו?972-54-799-7133] 12/2/2018, 12:34[
 ] דניאל שפיגל: לא חס וחלילה12/2/2018, 12:34[
] דניאל שפיגל: אפשר לכתוב בעל  חסד גדול שנותן 12/2/2018, 12:35[

 המון צדקה
 +: כתוב972-54-799-7133] 12/2/2018, 12:35[
] דניאל שפיגל: אבל הוא ביקש שלא ידברו על 12/2/2018, 12:35[

 צדקה מבלי שיודיעם
] דניאל שפיגל: גם ההתחזק לדעתי לא במקום לא 12/2/2018, 12:38[

 לקכתבה וגם דירה ברמת אשכולעוזר 
 ] דניאל שפיגל: הוא מעוד מעריך את זה תודה רבה12/2/2018, 12:39[
 "+: נו הדירה ירד972-54-799-7133] 12/2/2018, 12:42[

להתכתבות צירף שפיגל מספר תמונות צילומי מסך של הכתבה מושא התובענה ועל מנת  .23
 :בצבע צהוב. הנהשפיגל את הדברים להמחיש לויסברג מה בדיוק מפריע לתובע סימן 
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רובן המוחלט, לרבות באשר למקום מגורי כפי שניתן להיווכח, דרישותיו של שפיגל נענו ב .24
כפי שניתן להיווכח, הערות ודרישות שפיגל לא עסקו בהיבטים של "דיבה" התובע וכיו"ב. 

הוצע להסיר את אף לשפיגל כי עוד יודגש כלשהי, כי אם בהיבטים של פרטיות בלבד. 
 . (ראו לעיל) חס וחלילה" –"לא כדלקמן: הכתבה, והוא השיב בחד משמעיות 

כתבה ב האמור , שברובה חוזרת על, פורסמה הכתבה השנייה13.2.2018-למחרת ב .25
 :הראשונה

' התחקו אחר האיש 11בעקבות חשיפת 'בחדרי חרדים', גם ב'כאן"
בעקבות סערת הראיון ששמו עלה בשלושת הימים האחרונים לכותרות 

שהעניק מפכ"ל המשטרה לתכנית 'עובדה' ופירסמו אמש פרטים 
 .חדשים אודות החרדי וולטר סוריאנו מלונדון

כזכור, שמו של סוריאנו, עלה לכותרות, בעקבות רמיזות המפכ"ל 
אלשיך על איש העסקים וולטר סוריאנו, מלונדון עליו נטען לאחרונה 

 טרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה. כי אסף מידע נגד חוקרי המש

פרקליטו של סוריאנו, עו"ד אילן בומבך, אמר בשמו בהתייחסותו 
לכתבה שפורסמה ב'חדשות' על ידי כתב המשטרה משה נוסבאום: 
"מעולם לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים". 

ם גם נתניהו הכחיש כי "הפעיל" מישהו בנושא ואמר כי לא נפגש ע
 שנים.  8-סוריאנו כ

סוריאנו הוסיף דרך עורך דינו: "לעולם לא הייתי מעלה בדעתי 
 אפשרות לשבש הליכי משפט". 

כתב 'בחדרי חרדים' משה ויסברג התחקה בלונדון ובישראל אחרי ר' 
וגילה כי מדובר באדם חרדי המנהל אורח צבי זאב (וולטר) סוריאנו 

 . חיים חרדי קפדני ביותר

סמה כאן 'בחדרי חרדים' ביום ראשון, נחשף כי סוריאנו בכתבה שפור
נולד בארגנטינה לפני חמישים שנה בכ"ב כסלו תשכ"ח לאביו שהיה 

הוא התחזק על ידי הגאון רבי משה מקהילת יוצאי דרום אמריקה. 
שפירא זצ"ל מגדולי בעלי המחשבה בדור האחרון והוא חרדי לכל דבר, 

 ני אשכנז. הוא גם נוהג את המנהגים כמנהג ב

בעברו תושב רמות ומעלות דפנה בירושלים כיום בלונדון וגם לו דירה 
הוא פתח בית כנסת בשכונת גולדרס גרין על שמו ולזכרו בירושלים, 

של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל והוא בעל חסד ענק שמפזר צדקה 
 וחסד. 

רעייתו הוא מתגורר ברחוב צדדי ושקט בשכונה מספר אחד השכנים, 
א מארגנת כאן בלונדון את כל הכנסים למשל של הרבנית ימימה הי

 מזרחי ושל הידברות. 

חברת אבטחה שבבעלותו מתעסקת באבטחת משלוחי זהב ויהלומים 
 של אנשי עסקים ובנקים. 
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לדברי אחד ממכריו "הוא איש דיסרקטי לחלוטין, כאן היה ידוע שהוא 
ת כאלו דברים מקושר עם ראש הממשלה אבל להגיד שהוא פעל לעשו

 בשבילו זה נראה שהדבר רחוק" אמר מכרו. 

בניו וחתניו תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים. 
בירושלים בשכונת מעלות דפנה ייסד את הקהילה של רב השכונה 

 "הגר"נ אייזנשטיין ובכל שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה

" באשר לתובע, שניתן לצפות בה 11"כאן -בגוף הכתבה ישנו קישור לכתבה שפורסמה ב
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=28naIIDIiG4בכתובת 

 ."4כנספח ", המצ"ב 1בעת לנת ב"כ התובעמנשלח מכתב  22.2.2018ביום  .26

לא טען וממילא לא נאמר "פגיעה בפרטיות". התובע אך ורק לבמכתב זה טען התובע 
 . במכתב דבר וחצי דבר באשר ל"פרסום לשון הרע" כביכול

 ."5כנספח ", המצ"ב 1 לנתבעת ב"כ התובענוסף מנשלח מכתב  26.2.2018ביום  .27

גם במכתב זה לא טען התובע ולא "פגיעה בפרטיות". אך ורק לגם במכתב זה טען התובע 
 . כביכול "פרסום לשון הרע"נאמר דבר וחצי דבר באשר ל

בומבך עוה"ד כוח התובע, -שני באיוהח"מ, עוה"ד רוזנשטיין, ערכו בהמשך לאותם מכתבים  .28
 . שתי שיחות טלפוניותאברהם, ו

הכוונה הייתה לכתבה  –"להוריד את הכתבה" (הערת הח"מ באותן שיחות ב"כ התובע הציע 
עד הגשת התביעה לא העלה ראשית טרוניה כלפי הכתבה השנייה) ולסיים את  –הראשונה 

ב"כ התובע ציין כי התובע "לא . שאם לא כן, תוגש תביעה על "פגיעה בפרטיות"הפרשה, 
לשאלת הח"מ, האם יסכים התובע לפרט מה ות באינטרנט". מעוניין שתפורסמנה לגביו כתב

 בכתבות עולה כדי פגיעה בפרטיות התובע, סירב ב"כ התובע לבאר. 

 היחידההטענה  .כביכול "פרסום לשון הרע"לא נאמר דבר וחצי דבר באשר לגם בשיחה זו, 
 באשר לפגיעה בפרטיותו כביכול של התובע. הייתה שהועלתה 

(באשר לטענה ערך בדיקה פנימית  1ב"כ הנתבעת בהמשך לשיחה שנערכה בין באי הכוח,  .29
והסיר כל ספק באשר לכך שבפרסומים טענת הפגיעה בפרטיות)  –שהועלתה ולה בלבד 

 .מושא התובענה אין ראשית ראשיתה של פגיעה בפרטיות

 ."6"כנספח לב"כ התובע, המצ"ב  1נשלח מכתב ב"כ הנתבעת  1.3.2018ביום  .30

 אין לשון הרע בכתבות .ו

לשון הרע כלפי שאינן מהוות לא זו בלבד  –הכתבות ומשא התובענה ראשית, ובעיקר,  .31
 . כי אם בדיוק את ההיפךהתובע, 

הסימונים  –, שהוא לא פחות ממחמיא (ראו על התובעכללי עוסקות בפרופיל הן כתבות ה .32
התובע משבחת את ומכובדת, אשר  מחמיאהבשפה הכתבות מתארות בכתבות בצבע צהוב). 

 בין היתר נאמר באשר לתובע כדלקמן: .קורותיוואת 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=28naIIDIiG4
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 [...] "אורח חיים חרדי קפדני ביותראדם חרדי המנהל "מדובר ב

מגדולי בעלי המחשבה  הגאון רבי משה שפירא זצ"להתחזק על ידי "
נוהג את המנהגים כמנהג , הוא גם חרדי לכל דברבדור האחרון והוא 

 [...] "בני אשכנז

על שמו ולזכרו של הגאון רבי  פתח בית כנסת בשכונת גולדרס גרין"
 [...] "והוא בעל חסד ענק שמפזר צדקה וחסדמשה שפירא זצ"ל 

. בניו וחתניו תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים"
של רב השכונה  ייסד את הקהילהבירושלים בשכונת מעלות דפנה 

 [...] "ובכל שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה הגר"נ אייזנשטיין

כך מציינת הכתבה באשר לתובע, כי הוא "בעל חסד ענק שמפזר צדקה וחסד" וכי "בניו  .33
 מיני מחמאותוחתניו תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים" ועוד כל 

המהוות  בקרב הציבור הקרוב לתובע) – חרדי(במיוחד בנסיבות בהן הפרסום נעשה באתר 
  שבח עצום שעה שהמדובר בפרסום המופנה לציבור החרדי. 

במיוחד מקרב ציבור הקוראים בנוסחה המלא, ו כל בר דעת שיקרא את הכתבה בכללותה .34
 , יראה בה ככתבה המחמיאה לתובע. 1של אתר הנתבעת 

מבלי לגרוע מכל טענה או , וום אודות חקירות נתניהו ודברי המפכ"ל אלשיךבאשר לפרס .35
: הכתבות לא מציינות בשום פנים ואופן דבר באשר לכך זכות במסגרת ההליך שבכותרת

שהתובע ביצע או היה מעורב במעשים שבהם נקשר שמו בפרסומים אחרים (שקדמו 
 .הפנתה אליהם בכתבתה) 1ושהנתבעת  1לפרסומי הנתבעת 

הפנתה אליהם במשפט  1ושהנתבעת  באמצעי תקשורת אחריםייחוס שנעשה הכנגד  – להיפך .36
 הגמורמראי מקום שונים בכתבה בהם נטען ההיפך  4-לא פחות מ 1הכלילה הנתבעת בודד, 

בכתבות הקטעים  –(ראו  שלתובע אין יד ורגל עם מה שפורסם לגביו באמצעי התקשורת –
כוחו של התובע, ובנוסף התייחסויות מובלטות של בא  2לרבות המסומנים בכחול), 

 . צ"גהתייחסות של התובע עצמו והתייחסות נוספת של 

יצוין כי למיטב ידיעת הנתבעים, על פי פרסומים בתקשורת, התובע הוא בעל חברה ל"איסוף  .37
וניתוח מידע, איסוף ראיות לביסוס טענות, גיבוש עמדות ואסטרטגיה והכנת תשתית 

 ראייתית להתמודדות עם משבר". 

את האינפורמציות האמורות אוספת אותה חברה מ"מידע גלוי הכולל מסמכים משפטיים, 
חומר עיתונאי וכדו'", וכן "מידע מסווג, שכולל דפוסי פעולה של מתחרים [...], כלומר, 
מקורות אנושיים מודיעיניים בארה"ב, באירופה, בהודות ובישראל, לרבות סוכני שטח, 

 שחקני פוקר, מהמרים, עיתונאים, עורכי דין, לוביסטים ופקידי ממשל". 

בראיונות שניתנו בתקשורת על ידי מקורבים לראש הממשלה, העידו אותם מקורבים על 
הקשר שהיה בין התובע לבין ראש הממשלה בעבר: "אני יכול להגיד לך שאנחנו קראנו לו 
בזמנו 'הבריון', כי הוא איש שרירי מאוד, ככה מטופח. הוא עבד, עשה דברים בשביל נתניהו. 

"כאן" ביום -(ראיון עם יועץ התקשורת אביב בושינסקי ששודר ב הוא היה חבר של נתניהו"
 ראו בקישורית שנכללה בכתבה השנייה כמפורט לעיל). – 12.2.2018
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, אלא כתבו בלשון רכה כלפי התובע, לא פרסמו דבר מהאמורעצמם הנתבעים דווקא  .38
דברי והתמקדו בקורותיו הכלליים בלבד, כשעיקרם המוחלט של הדברים בכתבה כוללים 

 לתובע. שהופנושבח ומחמאה 

למען הזהירות בלבד, ובהתחשב בכך שהתובע העלה את טענת הדיבה אך ורק כשהוגשה  .39
התביעה שבכותרת, ישונה נוסח הכתבות, כך שבמקום האמור בפסקה הראשונה והשנייה 

 בהתאמה בכתבות, כדלקמן:

 פסקה ראשונה בכתבה הראשונה

הערב (ראשון) פורסמה במהדורה המרכזית על ידי משה נוסבאום "
ששמו עלה איש העסקים וולטר סוריאנו, של איש העסקים תגובה 
ת לאחר הראיון שהתקיים עם המפכ"ל אלשיך בו נטען כי נאסף ולכותר

 "מידע נגד חוקרי המשטרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה

 פסקה שנייה בכתבה השנייה

לאחר הראיון שנתן המפכ"ל  וריאנו, עלה לכותרותכזכור, שמו של ס"
אסף מידע נגד חוקרי המשטרה שעסקו בתיקי אלשיך, בו נטען כי נ

 "ראש הממשלה

 הלב-הגנת תוםלנתבעים עומדת  –למען הזהירות  .ז

בנסיבות הפרסום, עומדת לנתבעים הגנת תום הנתבעים יטענו כי בנסיבות האמורות לעיל,  .40
 . הקבועה בחוק הלב

היא גוף תקשורת, הפועלת לפרסם עניינים בעלי חשיבות  1הנתבעים יטענו כי הנתבעת  .41
 ציבורית. 

אפשרה לתובע יד כמעט חופשית להשפיע על תוכן הכתבות  1הנתבעת הנתבעים יטענו  .42
 , ואף הציעה לו להוריד אותן מרשת האינטרנט לחלוטין. 1שפרסמה הנתבעת 

 הקלות הקבועות בחוקהלנתבעים עומדות  –למען הזהירות  .ח

, כי גם אם ייקבע כי הדברים בגדר לשון הרע, הרי שהמדובר למען הזהירות הנתבעים יטענו .43
 מקורות שהם מגופי התקשורת הגדולים בישראל. בבפרסום שחוזר על מה שכבר נאמר 

התובע, ואף על פי בקשת בזמן אמת הכתבות תוקנו , כי למען הזהירות הנתבעים יטענו .44
 לראשונהמתקנת למען הזהירות בגדרי הגנה זו את נוסח הכתבות, מקום בו התובע העלה 

 את טרונייתו. 

 אין פגיעה בפרטיות בכתבות .ט

אין באמור בכתבות מושא התובענה כדי לפגוע בפרטיותו של התובע בהתאם לקבוע בחוק  .45
. ייתכן והדברים האמורים בכתבות מושא התובענה הינם 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 אלא שזו לא נאסרה אף לא בחוק הגנת הפרטיות. –בגדר רכילות 
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מתגורר ברחוב צדדי ושקט בכתבות מושא התובענה נאמר על התובע כי המדובר בחרדי ה .46
בלונדון; נולד בארגנטינה ביום כ"ב בכסליו התשכ"ח; אביו מקהילת יוצאי דרום אמריקה; 
התחזק על ידי הגאון רבי משה שפירא זצ"ל; נוהג בארחות חייו כמנהגי בני אשכנז (היינו, 

 ); בעבר היה תושב שכונת מעלות דפנההח"מ – משתייך לקהילה הליטאית במגזר החרדי
בירושלים והינו בעל דירה בשכונה ואף ייסד את הקהילה של רב השכונה הגר"נ אייזנשטיין 
ובכל שנה מגיע לחוג את חגי תשרי בשכונה; ייסד בית כנסת בשכונת גולדרס גרין בלונדון על 
שמו של רבי משה שפירא זצ"ל הנ"ל; בעל חסד ענק המפזר צדקה לרוב; רעייתו מארגנת את 

ת ימימה מזרחי ושל תנועת הידברות בלונדון; בבעלותו חברת אבטחה כנסיה של הרבני
למשלוחי זהב ויהלומים; ידוע בקרב קהילתו כמקושר לראש הממשלה בנימין נתניהו; בניו 

 וחתניו תלמידי ישיבת מיר בירושלים והינם תלמידי חכמים מופלגים.

ע או של בני משפחתו. אין בכל המידע הנ"ל ולו פרט אחד הנוגע ל"צנעת חייו" של התוב .47
 מדובר בפרטים שאין כל איסור לפרסמם. 

אינה עונה על ההגדרה הרלוונטית בחוק הגנת  11.2.2018אף התמונה שצורפה לכתבה מיום  .48
הפרטיות. היא צולמה ברשות הרבים ופרסומה אינו עלול להשפילו או לבזותו. למעלה מכך 

ת מרבית פניו. ואדם שלא מכירו, בתמונה, כובעו רחב התיתורה של התובע מסתיר א –
 כדוגמת הח"מ, לא יוכל לזהותו כל עיקר בהסתמך על תמונה זו.

במספר, מגדיר במדוייק מהי פגיעה בפרטיות ומתי  11החוק, בשורה ארוכה של הגדרות,  .49
 ). 11(-) ו1(2פרטיותו של אדם מוגנת. התובע מצביע בכתב התביעה על סעיף 

) כל התחקות אחר אדם. נאסרה התחקות או בילוש 1(2דא עקא, שהחוק אינו אוסר בסעיף  .50
, קרי: לברר 1או הטרדה אחרת. "התחקות" מן הסוג שביצעה הנתבעת  להטרידו העלולים

אצל מקורותיה מיהו התובע ומהן ארחות חייו, ראשית אינה עונה על ההגדרה "התחקות" 
הגלוי  –ש הכוונה למעקב אחר אדם ולא לבירור מידע שבחיקוק האמור. התחקות או בילו

בכתבה כי  1אודותיו. שנית אף אם מנסה התובע להיתלות בלשונה של הנתבעת  –לכל 
התחקתה אודות התובע למרות שברור שאין כאן אלא לשון מושאלת ושיתוף השם בלבד, 

 להטרידלולה הרי שהתחקות שכזו אינה עונה על הגדרת הסעיף הדורשת כי התחקות זו ע
 את האדם אחריו עוקבים. 

של אדם.  לצנעת חייו האישיים) אוסר החוק באופן ברור פרסום של עניין הנוגע 11(2בסעיף  .51
מלשון הריבוי נלמד מה למשל מהווה צנעת חייו האישיים של אדם: עברו המיני, מצב 

שפרסמה  בריאותו או התנהגותו ברשות היחיד. אין שום קצה קצהו של קשר בין המידע
הנתבעת אודות התובע, שהינו גלוי לכל ואינו עוסק בעברו המיני של התובע, או במצב 

 בריאותו או התנהגותו ברשות היחיד, לבין פגיעה בפרטיות בהתאם לאמור בחוק.

לפרטיותו, כנראה במידה יתרה  קנאימכאן שהתובע שכאמור על ידו במספר הזדמנויות  .52
ך אימים בכל דרך על הנתבעת להסיר מידע לגיטימי מעבר לאדם מן השורה, מנסה להל

 ומותר על אודותיו מאתרה. לזאת לא ניתן להסכים.

שעיקרה: לא מוצא חן  –ראו לעיל פנייתו של מר שפיגל בשם התובע לכתב הנתבעת ויסברג  .53
בעיני התובע שמפורסמים אודותיו הדברים הבאים: יום לידתו וארץ מוצאו; עובדת 
התחזקותו בדת על ידי הרב שפירא זצ"ל; היות דירה בבעלותו בירושלים; היותו בעל צדקה 
ובעל חסד ועובדת בעלותו על חברת אבטחה של סחורות יקרות. פרטים שאינם עסקים 

 ישיים של אדם.בצנעת חייו הא
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 השתק, מניעות, אשם תורם וחוסר תום לב  .י

מושתק ומנוע לטעון דיבה או פגיעה בפרטיות ולחלופין נושא הנתבעים יטענו כי התובע  .54
מחמת כ"כ יטענו הנתבעים כי יש להורות על דחיית התובענה במלוא האשם תורם להם; 

 .חוסר תום לב

לפגיעה באשר דבר לא ציין של התובע, , מר דניאל שפיגל, שלוחו להיווכחכפי שניתן  .55
מר שפיגל אף עמד על כך שהכתבה לא תוסר מרשת  בפרטיות או באשר ללשון הרע.

מושתק התובע לטעון טענה כלשהי באשר לדיבה או לפגיעה האינטרנט. בנסיבות אלה, 
 כלשהי בפרטיות. כל טענה בהקשרים אלה אוינה כשנענו דרישותיו של שפיגל. 

קשר עם בלא ציינו דבר  ,באי כוחו של התובעאברהם, להיווכח, עוה"ד בומבך וכפי שניתן  .56
עסקו בפגיעה נטענת לתובענה)  4-ו 3נספחים  –(ראו  המכתבים שהוציאועילת לשון הרע. 

באשר לפגיעה כל שנטען הוא נם לבי הח"מ, בשיחות שנערכו ביבפרטיות בלבד, ואף 
 בפרטיות. 

ולמרות שהוזמן לעשות כן במספר הזדמנויות, התובע לא  הזה,למותר לציין שעד עצם היום  .57
הצביע על כל נזק שנגרם לו מהפרסומים הנטענים. הנתבעים יטענו כי הפרסומים דווקא 

  .בלא הוכחת נזקלא לחינם עותר התובע "לחילופין" לפיצוי הסבו לתובע תועלת. 

שהעלה את טענת ה"פגיעה כוהעלים את עיניהם, הנתבעים יטענו כי התובע פעל להכשילם  .58
בפרטיות" בשלב מאוחר במכתבי באי כוחו, ועל אחת כמה וכמה כשהמדובר הוא בטענת 

 הדיבה, שהועלתה רק במסגרת התובענה שבכותרת. 

ך הותיר הנתבעים, אהנתבעים יטענו כי התובע פועל בחוסר תום לב, שעה שהגיש תביעה נגד  .59
) שפרסמו את הדברים בעניינו. 2דשות ערוץ גופי החדשות המרכזיים (כאן וח"בחוץ" את 

 חוסר תום ליבו של התובע בהקשר זה מהווה טעם נוסף לדחיית התובענה.

 התייחסות לסעיפי כתב התביעה .יא

י לעיל. מבלי לגרוע מהאמור יבקשו הנתבעים להתייחס -הנתבעים יפנו לאמור בפרקים א .60
 לסעיפי כתב התביעה כסדרם. 

 מוכחש למעט עובדת פרסום הכתבות.האמור בפתח כתב התביעה  .61

 בכתב התביעה מוכחש מחוסר ידיעה. 1ף האמור בסעי .62

 אינו מוכחש. בכתב התביעה  2האמור בסעיף  .63

 בכתב התביעה מוכחש.  3האמור בסעיף  .64

 מוכחש. בכתב התביעה אינו  4האמור בסעיף  .65

 בכתב התביעה מוכחש. משה ויסברג הוא "שם עט".  5האמור בסעיף  .66

 בכתב התביעה מוכחש. אלי כהן הוא "שם עט".  6ף האמור בסעי .67
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בכתב התביעה מוכחש, למעט ראיון המפכ"ל אלשיך אצל אילנה דיין,  7 פיםהאמור בסעי .68
 המדבר בעד עצמו.

מוכחש. הכתבות מושא התביעה מדברות בעד עצמן. יצוין בכתב התביעה  8האמור בסעיף  .69
בין תאריך פרסום הראיון של  ההתפתחות הרלוונטיתהפרסומים משמיט את כי התובע 

, לבין פרסום הכתבה מושא התובענה 7.2.2018מפכ"ל המשטרה בתוכנית "עובדה" ביום 
 .11.2.2018באתר הנתבעת מיום 

 .. הכתבות מושא התובענה מדברות בעד עצמןבכתב התביעה מוכחש 11 - 9בסעיפים האמור  .70

מוכחש. בכתב התביעה  14 - 12האמור בסעיפים  .71

 .13.2.2018עובדת פרסום הכתבה מיום , למעט בכתב התביעה מוכחש 15ף בסעיהאמור  .72

 מוכחש. בכתב התביעה 19 - 16האמור בסעיף  .73

 מוכחש. הנתבעת פעלה כדין וכחוק ולפנים משורתם. 33 – 20האמור בסעיפים  .74

לא עומדת מוכחש (למעט נושא הסמכות העניינית והמקומית).  39 – 34האמור בסעיפים  .75
מבלי לגרוע מהאמור ומכלליות על ידו. ים המבוקשים עילה המזכה אותו בסעדכל לתובע 

 ההכחשה יצוין כדלקמן:

מההפרות מבוקש מבית המשפט להורות לתובע לציין מהו הסכום הנתבע מכל אחד 
הכולל הוא הסכום  –ש"ח  300,000-כך שסך הסכומים שיצויינו יסתכם להנטענות על ידו, 

 כדי לאפשר לנתבעת להתגונן באופן סביר מהתובענה. – הנתבע בתובענה

(דבר הנתבעת כי גם אם יקבע שהייתה הפרה כלשהי מצד יטענו הנתבעים בכל מקרה, 
הם, וכי יש להורות על שההגנות הקבועות בחוקים הרלוונטיים חלות עליהמוכחש), הרי 

 דחיית התובענה מטעמים נוספים, כמפורט בהגנה זו. 

 סיכום .יב

הנתבעים הוצאות מלוא ט הנכבד מתבקש לדחות התביעה לגופה ולחייב התובע בבית המשפ .76
 ובשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כחוק.בשיעור ריאלי 

_________________ _________________ 
 נתנאל רוזנשטיין, עו"ד טל כלימיאן, עו"ד

 הנתבעיםב"כ 
 2018 במאי 7, היום



 18-03-18293ת"א 

 סוריאנו נ' בחדרי חרדים בע"מ ואח'

 8.5.2018כתב הגנה מיום 

 רשימת נספחים

 עמוד תיאור נספח

ראיון המפכ"ל בתוכנית עובדה החל מדקה תמלול הדברים הרלוונטיים מ "1נספח "
 לסרטון ואילך 32:40

15 

 18 11.2.2018העתק כתבה ממאקו מיום  "2נספח "

 21 11.2.2018העתק כתבה מהארץ מיום  "3נספח "

 24 22.2.2018מכתב ב"כ התובע מיום  "4נספח "

 31 26.2.2018מכתב ב"כ התובע מיום  "5נספח "

 33 1.3.2018מיום  1מכתב ב"כ הנתבעת  "6נספח "

 



 18-03-18293ת"א 

 סוריאנו נ' בחדרי חרדים בע"מ ואח'

 8.5.2018כתב הגנה מיום 

 

 "1"נספח 

תמלול הדברים הרלוונטיים מראיון המפכ"ל בתוכנית 

 לסרטון ואילך 32:40עובדה החל מדקה 
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 תמלול הדברים הרלוונטיים מהראיון שהתקיים עם מפכ"ל המשטרה 

 7.2.2018וששודר בתוכנית עובדה ביום 

-https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Articleראו בעמוד המרשתת (
d845a0a73027161006.htm לסרטון ואילך 32:40, החל מדקה( 

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

 ."2016ביוני  10ן הרמן בערוץ זה פרסום של דורו

 רוני אלשיך: "אמרתי ציבורית, שיש לחצים על גורמים שעוסקים בחקירה..."

 אילנה דיין: "שמנסים לאסוף חומר על קצינים בכירים?"

 רוני אלשיך: "נכון."

 רוני אלשיך: "שמסתובבים סביב החוקרים אנשים שהם מרחרחים..."

 אילנה דיין: "סביב משפחתם?"

 אלשיך: "בשטח בשטח משפחתם. כאשר זה קרה בפועל..."רוני 

 אילנה דיין: "אבל מסביב משפחתם כדי להבין אינפורמציה על הקצינים האלה?"

רוני אלשיך: "כדי לאסוף אינפורמציה על הקצינים. זה אומר שמתחילים לשאול 
שאלות על חוקרים של המשטרה, ולהסתובב סביב שכניו, ואנחנו יודעים לומר 

 גורמים שזה מקצועם, לצורך העניין" שזה

 אילנה דיין: "ויודעים לומר שזה גורמים שמחוברים לפוליטיקאים?"

 רוני אלשיך: "זה לא אמרתי"

 אילנה דיין: "אמרת גורמים רבי כוח"

רוני אלשיך: "אמרתי שגורמים רבי כוח, מפני שבסוף אנחנו יודעים מי זה 
 לשלם להם, ולכן זה מאוד הפריע לנו"הגורמים האלה וככל הנראה מישהו צריך 

 אילנה דיין: "בין החוקרים שחיפשו עליהם אינפורמציה היה גם רוני ריטמן?"

 רוני אלשיך: "יותר אחרים דווקא"

 אילנה דיין: "כאלה שמעורבים בתיקי ראש הממשלה?"

 רוני אלשיך: "נכון"

 אילנה דיין: "אבל למה לא לחקור את זה?"
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ל לא תמיד זה משרת כרגע את החקירה המרכזית שלנו, רוני אלשיך: "קודם כ
ולכן יש לפעמים סיטואציות שבה לא נוח לנו לפתוח חקירה על משהו מסויים, 
כדי לא להפריע או לזהם חקירה אחרת. הרגשתי שזה אסור שזה יקרה ש... חוקר, 
יופעלו עליו לחצים חיצוניים דרך המשפחה שלו, ולכן הגבתי לסיטואציה הזאת 

 בורית, וכפי שאמרתי היא נפסקה"צי

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

רוני אלשיך: "לא, לא, לא, מה זה לא היה? את מבינה שמשטרת ישראל יש לה גם 
 מודיעין, אנחנו לא מדברים על... אני לא קורא עיתונים"

 שבאותה מידה שאני לומדת פה ש..." אילנה דיין: "אז יכול להיות

 רוני אלשיך: "לא..."

אילנה דיין: "בכירים אוספים חומר על קצינים, גם קצינים אוספים חומר על 
 בכירים."

רוני אלשיך: "לא, לא, לא... זה... בוא נעשה סדר... אני מדבר על עובדות. לא על 
לא פשוט לצאת  שמועות ולא על 'בלה בלה בלה'. ולכן יצאתי ציבורית, זה

 ציבורית."

אילנה דיין: "זה גם לא פשוט מה שאתה אומר, כי או שיש לך מוח קונספירטיבי 
 או שאנחנו נהיינו סיציליה"

רוני אלשיך: "אז אה... לא מדובר על מוח קונספירטיבי כי אלה עובדות, ואני לא 
ק עסקתי באמירה הציבורית שלי במי שלח או מה שלח, כי אני חשבתי שמספי

 להגיד שזה לא קביל, וזה נפסק."

 [בנקודה זו הראיון נחתך בעריכה, אילנה דיין מקריינת כשברקע מוזיקה]:

"צריך לעצור רגע כדי להבין. מפכ"ל המשטרה קובע שחוקרים פרטיים, הופעלו 
כדי לחפש מידע על קציני משטרה, שמטפלים בתיקי ראש הממשלה. אותם 

מר הנפץ, שעשוי, הנה הוא אומר את זה, קצינים שמחזיקים תחת ידם את חו
 לטלטל את המדינה"
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החדשות 

"רה"מ לא ביקש שאעקוב אחר
חוקרים"

איש העסקים וולטר סוריאנו, שנטען כי פעל לאסוף מידע על
חוקרי נתניהו, הגיב הערב לראשונה ואמר כי נתניהו לא ביקש

זאת ממנו. "לעולם לא הייתי מעלה בדעתי אפשרות לשבש
הליכי משפט", הוסיף. המשטרה ממשיכה לבדוק את

פעולותיו. נתניהו: "ראש הממשלה לא הפעיל איש. נקודה"
משה נוסבאום | החדשות | פורסם 11/02/18 20:39 

החוקרים ונתניהו, ארכיון | צילום: חדשות 2 , קובי גדעון / לע"מ

החשד למעקבים אחר חוקרי נתניהו: הערב (ראשון) פורסמה במהדורה המרכזית
תגובה ראשונה לרמיזות המפכ"ל - מצד וולטר סוריאנו, איש העסקים מלונדון

שנטען לאחרונה כי אסף מידע נגד חוקרי המשטרה. פרקליטו של סוריאנו, עו"ד אילן
בומבך, אמר בשמו בהתייחסות 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.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו 

סוריאנו הוסיף דרך עורך דינו: "לעולם לא הייתי מעלה בדעתי אפשרות לשבש
הליכי משפט". סוריאנו מוכר כמקורבו של ראש הממשלה נתניהו: במשטרה

ממשיכים לעקוב אחר פעולותיו.
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מצא כתבה זו ב:
https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2018/Article-

0f339d229168161004.htm
www.mako.co.il-כל הזכויות שמורות ל

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "בתגובה לדברי כתבכם על וולטר סוריאנו
'המקורב' לראש הממשלה, ועל כך שהמשטרה ממשיכה בבדיקת הרמיזות

המופרכות שראש הממשלה הפעיל אותו לצורכי מעקבים, נבהיר שראש הממשלה
לא נפגש עם וולטר סוריאנו מזה כשמונה שנים ולא שוחח איתו אפילו פעם אחת

בכל אותן שנים".

נתניהו הוסיף: "זוהי תשובה ניצחת לדברי ההבל ולרמיזות המופקרות בעניין זה
שהן המשך מסע ההכפשות האבסורדיות כלפי ראש הממשלה. ראש הממשלה לא

הפעיל איש. נקודה".

סוריאנו הוא איש עסקים שחי ומתגורר בעיקר בלונדון אך בעבר התגורר בירושלים:
במשטרה נבדק האם סוריאנו עסק באיסוף מידע באמצעים טכנולוגיים שונים בעיקר

ב"שלט רחוק" מלונדון. בין השאר נטען כי נאסף מידע על מספר בעלי תפקידים -
בהם קצין משטרה בכיר, עו"ד אורי קורב שהיה הפרקליט המלווה הראשון בחקירות
נתניהו וגם שמה של העיתונאית אילנה דיין הוזכר בקטגוריה של מי שלכאורה נאסף

מידע בעניינם.

עם זאת, אין ראיה שנעשה שימוש כלשהו במידע שנאסף מחו"ל וגם לא ברור בשלב
זה אם מדובר בעבירה פלילית. נכון לשלב זה אין שום אינדיקציה שנתניהו קשור

לאיסוף המידע, גם לא בידיעה.

פרשננו אמנון אברמוביץ' פרסם ב"אולפן שישי" כי במשטרה טוענים שסוגיית
המעקב אחרי חוקרי נתניהו, עליה דיבר המפכ"ל רוני אלשיך בריאיון לתכנית

"עובדה", לא נזנחה לרגע. מדובר בחשד לפעילות סייבר בין לאומית שהתקיימה
במשך כשנה. הנושא נמצא כעת בטיפול מודיעיני, להבדיל מחקירה. במשטרה אמרו

בסוף השבוע בהתייחסות לחשדות שנבדקים: "אל תיפול מהכסא אם יהיה תיק
."5000
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עודכן ב: 11.02.201818:5822:28יהושע (ג'וש) בריינר

מנדלבליט הורה לדחות את פרסום המלצות
המשטרה בתיקי נתניהו

היועמ"ש ביקש לעכב את העברת ההמלצות עד שבג"ץ יכריע בעתירה נגד פרסומן. במערכת
אכיפת החוק מעריכים שההכרעה תיפול בימים הקרובים, כך שהעיכוב לא יהיה ממושך

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הורה היום (ראשון) למשטרה שלא למסור את המלצותיה
בעניין החקירות נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עד להכרעה בעתירה נגד פרסום ההמלצות.

ההוראה צפויה להביא לעיכוב בפרסום ההמלצות, שהיו אמורות להתפרסם עד יום שלישי השבוע. 
ההוראה נובעת מהרצון שלא לצייר את פרסום ההמלצות כמחטף. מקורות במערכת אכיפת החוק

אמרו היום שלא יהיה ראוי לפרסם את ההמלצות בשעה שהעתירה תלויה ועומדת. לדבריהם,
המשטרה ממילא לא היתה ערוכה לפרסום במועד המתוכנן והוא היה אמור להידחות. מחר תבקש

המדינה לדחות את העתירה, וההערכה היא שבג"ץ יכריע לגביה בימים הקרובים, כך שהעיכוב
בפרסום ההמלצות לא יהיה ממושך.

את העתירה הגיש עורך הדין ופעיל הימין יוסי פוקס, שהתמודד בעבר על מקום ברשימות הליכוד
והבית היהודי לכנסת. אף שהחוק להגבלת המלצות המשטרה, שאושר בכנסת בדצמבר, אינו חל על

תיקים 1000 ו-2000, הוא גורס שגם החוק שקדם לו אינו מאפשר למשטרה להמליץ על העמדה לדין
של חשודים. פוקס, לשעבר יו"ר הפורום המשפטי למען ארץ ישראל, פעל בשנים האחרונות כעותר

ציבורי לבג"ץ בזיקה לימין. בין היתר דרש למנוע מראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לקבל
החלטות שלטוניות בשל החקירות נגדו.

בג"ץ הורה למדינה להשיב לבקשתו של פוקס להוציא צו ביניים נגד פרסום ההמלצות, ובעקבות זאת
הורה משרד המשפטים למשטרה לעכב את הפרסום. בינתיים נמשכים הדיונים לגבי נוסח סיכומי

החקירות, ואם הטיפול בעתירה יארך עוד זמן רב תישקל האפשרות להעביר את הסיכומים
לפרקליטות ולפרסם אותם לציבור רק לאחר ההכרעה בעתירה.

בפוסט בפייסבוק הבהיר אתמול נתניהו: "אני לא מכיר את העתירה שהוגשה בעניין ההמלצות, ואין לי
שום קשר אליה. ממילא כולכם כבר מבינים מה ערכן של ההמלצות, שהודלפו כבר לפני שנה ומאז

שודרו ומוחזרו בתקשורת אינספור פעמים". נתניהו התייחס גם לדיווח שלפיו בעל ההון וולטר סוריאנו
פעל לאיסוף מידע על חוקריו, וטען כי לא נפגש עם סוריאנו או שוחח אתו זה שמונה שנים. סוריאנו

הכחיש אף הוא את הדיווח בתגובה שמסר לחברת החדשות. לדברי נתניהו, "השאלה החשובה ביותר
נותרה בעינה: האם הייתם סומכים על המלצות שגיבשו חוקרים שחושבים שתפרתם להם תיק?".
"אני מברך את היועץ על כך שמנע מחטף של המשטרה", אמר פוקס בתגובה להוראת מנדלבליט.

"בפני בג"ץ ישנה עתירה תלויה ועומדת שבוחנת את חוקיות הנוהג של ההמלצות, סוגיה שמעולם לא
נבחנה בבג"ץ. גם מנדלבליט רוצה שבג"ץ יכריע בדבר כל כך רגיש". פוקס הוסיף: "איש מסביבתו של

נתניהו לא שוחח איתי. נכון שאני מזוהה עם המחנה הלאומי, אבל כמו שהלפידים והאלדד יניבים
עושים הכל כדי להפיל את הממשלה, מותר לי לעשות מהלכים מבוססים משפטית כדי שהממשלה הזו

תמלא את ימיה". 
לפי ההערכות במערכת אכיפת החוק, המשטרה תודיע שנמצאה תשתית ראייתית להעמדת נתניהו

לדין על שוחד בפרשת טובות ההנאה (תיק 1000). גם בתיק 2000, שבמרכזו המשא ומתן בין נתניהו
עמוד 22
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לבין מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס, צפויה המשטרה להמליץ על העמדתו לדין של ראש הממשלה,
אך לא ברור אם על שוחד או על הפרת אמונים.
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 2018במרץ  1

  אל

 , עו"דאילן בומבך

 מבלי לפגוע בזכויות

 בפקס 03-6932091

 נ.,.ח

 וולטר סוריאנובעניין  26.2.2018מיום  מכתבך הנדון:
 201826.2.יום מו .2018222.ים מיום מכתב סימוכין:

 כדלקמן:שבנדון  למכתביכםהרינו להשיב , בחדרי חרדים בע"מבשם מרשתנו, 

בלאקוניות באשר לפגיעה הנטענת בפרטיות מרשכם ובאשר לנזקים מכתביכם נוסחו  .1

 שכביכול נגרמו בעטיה. 

מרשתנו מהווה גוף תקשורת על המשמעויות הנובעות מכך, ולא נוהגת להסיר כתבות  .2

 לכך הנימוקים המתאימים. מרשת האינטרנט אלא אם נמצאו

בנסיבות יש יתכבד מרשכם ויצביע על הפגיעה בפרטיותו ועל הנזק שנגרם בעטיה שבגינם  .3

 להורות על הסרת הכתבה, והדברים יישקלו בלב פתוח ונפש חפצה. העניין

מרשתנו מבקשת לשמור על יחסים טובים עם בעלי דברה ואינה רוצה בעימותים עם איש.  .4

  נעימות לכל הנוגעים בדבר.-שיסבו טרחה ואי מהליכים מיותריםנבקשכם להימנע 

 אין במכתבנו זה כדי למצות טענות ו/או זכויות. .5

 ,ובב"חבכבוד רב 

 עו"ד, טל כלימיאן
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