
בבית משפט השלום תי'א 18"03 -
ב בתל אבי

התובע; וולטר צבי סוריאנו, ת.ז. 15505761
ע"י ב"כ עוה"ד אילן בומבך ו/או יריב רונן

ו/או מירי בומבך ו/או שמוליק ספיר ו/או מרינה
בראל ו/או שגיא רם ו/או יעקב באיירסקי ו/או
יודן קוריצקי ו/או עומר דגן ו/או אסף אברהם

ו/או דניאל אלרואי
ממשרד עוה"ד אילן בומבך ושות',

מרח' ויצמן 2, מגדל אמות השקעות, קומה 14
תל אביב 64239

: 03-6932090, פקס: 03-6932091 טל'

- - נגד

ם בע''מ ח.פ. 514239672 הנתבעים; 1. בחדרי הדדי
2. מני גיורא שוורץ

3. אלי שלזינגר
4. משת ויסברג

5. אלי כה;

מרחוב הירקון 10, בני ברק 5126205

מהות התביעה; נזיקין - פגיעה בפרטיות, לשון הרע ורשלנות.

סבום התביעה; 300,000 ש"ת.

עה נונב תבי
עניינה של התובענה דנא הוא פרסומן של שתי כתבות באתר הנתבעת 1 מהימים 11.2.2018 ו- 13.2.2018,
החושפות פרטים אישיים הנוגעים לצנעת חייו של התובע ומשפחתו, ללא הסכמתם, ומקשרות את שמו הטוב
של התובע לדברים אשר אמר המפכ"ל בראיון לתוכנית "עובדה", לפיהם גורמים ביצעו איסוף מידע אודות
חוקרי משטרה, באופן אשר מהווה, הן לשון הרע כנגדו, והן פגיעה בפרטיותו (להלן "הפרסומים הפוגעניים").
כבר בפתח הדברים יצוין כי לתובע אין כל קשר, במישרין או בעקיפין, לפעולות איסוף המידע הנטענות על ידי
המפכ"ל. אף המפכ"ל עצמו ו/או כל גורם רשמי אחר מעולם לא ייחס את הדברים לתובע. חרף זאת, פגעו
הנתבעים בפרטיותו של התובע ובשמו הטוב עת התחקו אחריו ואחר משפחתו, אספו פרטים אישיים הנוגעים
לצנעת חייהם, ופרסמו פרטים אלה תוך קישור שמו של התובע לדבריו של המפכ"ל, במטרה להשיג ריווח

תקשורתי המתיימר להציג לציבור הרחב פרטים אודות הגורמים העלומים מושא דברי המפכ"ל.

הצדדים להלין דנא

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



2. הנתבעת 1, בחדרי חרדים בע"מ, היא חברה המאוגדת בישראל אשר מפעילה אתר חדשות
:ק1111 (להלן "האתר"). אינטרנטי (עיתון רשת) שכתובתו 1101.00.11כ1.¥\¥ץ¥ץ//

3. הנתבע 2, מני גיורא שוורץ, הוא עורך האתר.

, אלי שלזינגר, הוא רכז דסק באתר. 4. הנתבע 3

5. הנתבע 4, משה ויסברג, הוא כתב באתר, שפרסם את הפרסום הפוגעני הראשון.

6. הנתבע 5, אלי כהן, הוא כתב באתר, שפרסם את הפרסום הפוגעני השני.

העובדות הצריכות לעניין;

7. ביום 7.2.2018 שודר בתוכנית "עובדה" עם אילנה דיין ריאיון עם מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב
רוני אלשיך. במהלך הריאיון 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.

8. ביום 11.2.2018, פרסמו הנתבעים באתר כתבה אשר הוכתרה בכותרת "חרדי מלונדון: מי
, ואליה צורפה תמונתו של התובע כשהוא שרוי באבל, ראשו מורכן מטה אתה וולטר סוריאנת"

ודמעות חונקות את גרונו (להלן "הפרסום הפוגעני הראשון").

9. במסגרת הפרסום הפוגעני הראשון, קישרו הנתבעים בין שמו הטוב של התובע ובין דבריו של
המפכ"ל באופן אשר יוצר בפני הקורא מצג כוזב לפיו הפרטים האישיים הנחשפים על ידי
הנתבעים שייכים לגורמים העלומים אליהם התכוון המפכ"ל, כלומר, מטעים את הקורא
לחשוב כי התובע הוא אשר ביצע את ההתחקות אחר חוקרי המשטרה, תוך פגיעה בשמו הטוב.

: כך הדגישו הנתבעים בכותרת המשנה

"האיש שהתקשורת הישראלית נחשפה אליו בעקבות טענות כי אסף מידע
נגד חוקרי המשטרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה: מתגורר בגולדרס גרין
החרדית בלונדון. כל הפרטים ביבחדרי חרדיםי על החרדי שפתח בית כנסת

בשכונה ובבעלותו חברת אבטחה"

ובגוף הכתבה:

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

הממשלה."

: אף גורם רשמי, לרבות מפכ"ל המשטרה, מעולם לא ייחס את הדברים לתובע. 10. ודוק
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11. נוסף על כך, במסגרת הפרסום הפוגעני הראשון, פרסמו הנתבעים פרטים אישיים הנוגעים
לצנעת חייו של התובע, וזאת ללא הסכמתו.

: כך פרסמו בריש גלי

י"בחדרי חרדים' תתחקה בלונדון ובישראל אחיי ו" צבי זאב (וולטר)
סוריאנו וגילה כי מדובר באדם חרדי המנהל אורח חייט חרדי קפדני ביותר .

ב כסלו תשכ"ח לאביו שהיה הוא נולד בארגנטינה לפני חמישים שנה ב3"
מקהילת יוצאי דרום אמריקה. הוא התחזק על ידי הגאון רבי 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
בירושלים, הוא פתח בית כנסת בשכונת גולדרס גרץ על שמו ולזכרו של

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

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

הידברות.

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

לדברי אחד ממכריו "הוא איש דיסרקטי (צ"ל דיסקרטי) לחלוטין, כאן היה
ידוע שהוא מקושר עם ראש הממשלה אבל להגיד שהוא פעל לעשות כאלו

דברים 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"ג

אייזנשטיין ובכל שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה."

*** העתק הפרסום הפוגעני הראשון מיום 11.2.18, רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כ"נספח 1".

12. תוכן הפרסום הפוגעני הראשון, מראה כי הנתבעים ביצעו התחקות אסורה אחרי התובע
ופרסמו פרטים אישיים אודות התובע, תוך פגיעה בפרטיותו.

13. התחקות הנתבעים הייתה חמורה במיוחד שעה שבמהלכה יידעו הנתבעים מכרים ואנשים
נוספים מסביבתו של התובע כי הוא נמצא בלב פרשיה חמורה אודות איסוף מידע אחר חוקרי
משטרה, חיטטו בפרטיותו ותחקרו שכנים ומכרים בסביבתו, שלחו חוקרים ובלשים לביתו של
התובע ואף הציעו תמורה כספית עבור תמונת פנים של התובע ו/או תמונות בביתו ו/או בבית
הכנסת בו נוהג להתפלל, וחמור מכך פנו לספקים ונותני שירות אשר עובדים בשיתוף פעולה עם

ל.י''



התובע במטרה להשיג מידע רגיש אודות התובע ועסקיו, וזאת אגב הצגתו כמי שעומד אחרי
דברי המפכ"ל.

14. בכך הכפישו הנתבעים את התובע, פגעו בשמו הטוב ובעיסוקו, חדרו לפרטיותו ופרסמו פרטים
אישיים אודותיו ואודות משפחתו, ואף הסבו פגיעה קשה לביטחונו האישי וביטחון משפחתו
מקום שפרסמו כי מדובר ביהודי חרדי המקורב לראש הממשלה ועוסק ביטחון. בכך, סיכנו

הנתבעים את התובע והציבו אותו כמטרה לגורמים עוינים.

15. אולם בכך לא די. הפרסום הפוגעני הראשון לא הביא את תאוות הנתבעים על סיפוקה, וביום
13.2.2018 פרסמו הנתבעים כתבה נוספת המהווה מחזור של הפרסום הפוגעני הראשון, למעט

שינויים איזוטריים.

*** העתק הפרסום הפוגעני השני מיום 13.2.2018, רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ב"נספח 2".

16. נוכח זאת, פנה התובע ביום 22.2.2018, באמצעות הח"מ, לנתבעים, במכתב התראה טרם
נקיטת הליכים משפטיים, ובו דרש את הסרת הפרסומים הפוגעניים, כדי להקטין את נזקי

התובע.

*** העתק מכתב ההתראה מיום 22.2.2018, רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כ"נספח 3".

17. הח"מ אף שוחח טלפונית עם ב"כ הנתבעים, עו"ד נתנאל רוזנשטיין, והבהיר לו כי התובע הוא
אדם פרטי, איש עסקים מכובד, ללא כל רבב ודופי בעברו, קנאי לפרטיותו ולשמו הטוב, שאינו

מעוניין בפרסומים אישיים אודותיו.

18. משלא פעלו הנתבעים כאמור במכתב ההתראה מיום 22.2.2018 ולא הסירו את הפרסומים
הפוגעניים, פנה התובע ביום 26.2.2018 במכתב התראה נוסף.

ב לכתב תביעה זה ומסומן כ"נספח 4". *** העתק מכתב ההתראה מיום 26.2.2018, רצ"

19. ביום 1.3.2018 השיבו הנתבעים, למכתביו של התובע, ובו התנו את הסרת הפרסומים בתניות
שונות ומשונות. כך, על פי הדין, לימינו של התובע עומדת הזכות החוקתית לפרטיות ולשם
טוב, כך שכל פרסום אודות צנעת חייו יעשה בהסכמתו בלבד. חלף זאת, ניתן להיווכח כי
הנתבעים בתשובתם הפכו את היוצרות כך שהתובע נדרש לספק טעמים לשביעות רצונם, מדוע

יואילו להסיר את הפרטים האישיים אודותיו, כך לשיטתם.

*** העתק מכתב התשובה מטעם הנתבעים, רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ב"נספח $".

פן משפטי

20. במעשיהם ובמחדליהם כמתואר בכתב תביעה זה, פגעו הנתבעים בפרטיותו ובצנעת חייו של
התובע, כמשמעם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
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21. כך, בין היתר, הנתבעים הטרידו את התובע כשבלשו והתחקו אחריו, אספו פרטים אישיים
אודותיו ואודות משפחתו תוך פגיעה בוטה בפרטיותם, פרסמו את הפרטים הללו ללא
הסכמתם באתר בצמוד לתמונתו באבל, באופן משפיל ומבזה, והכל במטרה ברורה לגרוף

מהפרסומים הפוגעניים ריווח אישי וטובות הנאה, על גבו של התובע.

22. במעשיהם ובמחדליהם כמתואר בכתב תביעה זה, פגעו הנתבעים בשמו הטוב של התובע
והשחירו פניו ברבים, באופן אשר עולה בגדר לשון הרע, כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע,

תשכ"ה-1965.

23. ההקשר שבו פורסמו הפרטים האישיים אודות התובע, נוסף על האמור והמוצג בפרסומים
הפוגעניים, הוא פוגעני ומשמיץ. הפרסומים הפוגעניים יוצרים בפני הקורא מצג כוזב, לפיו
התובע הוא אשר עומד אחרי ביצוע פעולות איסוף מידע אחר חוקרי משטרת ישראל מטעם

ראש הממשלה, כפי שנטען על ידי המפכ"ל.

24. כאמור, הן המפכ"ל עצמו והן כל גורם רשמי אחר מעולם לא ייחסו את המעשים לתובע. חרף
זאת, נחפזו הנתבעים לפרסם את הפרסומים הפוגעניים ולהתהדר בהישגיהם כמי שהצליחו

להשיג כביכול פרטים אודות הגורמים האלמוניים אליהם התכוון המפכ"ל בדבריו.

25. הפרסומים הפוגעניים עלולים להשפיל ולבזות את התובע בעיני הבריות, לפגוע בשמו הטוב,
בעסקו ובפרנסתו.

26. הנתבעים אף לא טרח לבקש מהתובע תגובה ספציפית לפרסומים הפוגעניים מטעמם בטרם
פרסומם, אלא ניסו לצאת ידי חובה באמצעות ציטוט תגובות מטעם ב"כ התובע בערוצי

תקשורת אחרים.

17. ראוי להבהיר כי עצם ההסתמכות על שמועות או דיווחים בלתי מבוססים אינה מורידה
ממידת אחריותם של הנתבעים לפרסומים אשר יוצאים תחת ידם.

28. אילו היו הנתבעים נוקטים באמצעי זהירות סבירים כמצופה מכל עיתונאי ככלל, ומהם בפרט,
ומבצעים בדיקה לאימות העובדות מושא פרסומיהם הפוגעניים, היו מגלים כי לפרסומיהם אין

כל תשתית עובדתית.

29. במעשיהם ומחדליהם, נהגו הנתבעים ברשלנות עת הפרו את הוראת סעיף 4(א) ל"תקנון

האתיקה המקצועית של העיתונות", הקובע כדלקמן =

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

: 30. כמו כן הפרו הנתבעים את סעיף 5 לתקנון, שכותרתו "בדיקת העובדות", הקובע כדלקמן

"5(א) לפני פרסום ידיעת כלשהי, יבדקו העיתון והעיתונאי את נגונותה במקור
המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין.
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(ב) דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת ננונות הידיעה באמור.

(ג) העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמן עליה בפרסום

מבדיקת מהימנות הידיעה".

31. עינינו הרואות כי הנתבעים פעלו בניגוד לתקנון המנחה את מקצועם. הדברים מקבלים משנה
תוקף שעה שחרף מכתביו של התובע, בהם ביקש להסיר את הפרסומים אודותיו, מתעקשים
הנתבעים להשאיר את הפרסומים הפוגעניים באתר. הדברים אך מוכיחים כי הנתבעים פגעו,

ועודם פוגעים, במזיד בזכויותיו של התובע.

32. בנסיבות אלה, חזקה על הנתבעים שפעלו בחוסר תום לב כאמור בסעיף 16(ב) לחוק איסור
לשון הרע ו/או סעיף 20(ב) ו-(ג) לחוק הגנת הפרטיות, ולנתבעים לא עומדת כל הגנה בחוק

איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

33. התובע יוסיף ויטען כי הנתבעים התרשלו, שעה שלא נהגו כעיתונאים סבירים בנסיבות ועניין,
ובין היתר נמנעו מביצוע בדיקה לאימות התשתית העובדתית מושא כתבתם, כמתחייב בדין.

הסעדים

34. במעשיהם ובמחדליהם של הנתבעים כמפורט לעיל, הם גרמו לתובע נזק בל ישוער בהיקפו, הן
ממוני והן בלתי ממוני, אשר טרם התברר מלוא שיעורו. התובע יעמיד את תביעתו לפיצוי כספי

על סך של 300,000 ¤.

35. מבלי לפגוע באמור לעיל, ולמען הזהירות בלבד, יטען התובע, לחלופין, כי יש לפסוק לטובתו
בגין הפגיעה בשמו הטוב, למצער, פיצוי בסך של 141,757 ¤ בגין כל אחד מהפרסומים
המתוארים 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 הנתבעים, כמתואר בכתב תביעה זה, וכעולה מהוראות סעיף
7א' לחוק איסור לשון הרע, ובהינתן שהנתבעים פעלו בכוונה לפגוע בתובע. התובע כולל

עתירתו לסכום זה במסגרת סכום התביעה הכולל.

36. מבלי לפגוע באמור לעיל, ולמען הזהירות בלבד, יטען התובע, לחלופין, כי יש לפסוק לטובתו
בגין הפגיעה בפרטיותו, למצער, פיצוי בסך של 120,134 ¤ בגין כל אחד מהפרסומים
המתוארים בכתב תביעה זה, שהינו הסך של 100,000 ¤ נושא הפרשי הצמדה כדין מחודש מאי
2007, וזאת בבחינת רף תחתון, המשחרר את התובע מהצורך להוכיח את נזקיו כדי לזכות בו,
ובשים לב להתנהגות הנתבעים, כמתואר בכתב תביעה זה, וכעולה מהוראות סעיף 29א לחוק
הגנת הפרטיות, ובהינתן שהנתבעים פעלו בכוונה לפגוע בתובע. התובע כולל עתירתו לסכום זה

במסגרת סכום התביעה הכולל.
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37. כמו כן, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעים, באמצעות צו עשה, להסיר את
הפרסומים הפוגעניים אודות התובע כמפורט בכתב תביעה זה, וזאת על מנת למנוע הישנות

והמשך הפגיעה בשמו הטוב ובפרטיותו.

אחרית דגל

38. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה בהתחשב בסכומה ומהותה, והסמכות
המקומית לדון בתביעה, הן בשל מקום עסקם של הנתבעים, והן בשל אמצעי ביצוע העוולות

(באמצעות רשת האינטרנט הנגישה בכל רחבי הארץ).

39. אשר על כן ולאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין וליתן פסק
: דין המורה להם כדלקמן

39.1. לשלם לתובע סך של 300,000 ¤ כשהם צמודים ונושאים ריבית כדין מיום הגשת
התביעה ועד ליום התשלום בפועל

39.2. להסיר את הפרסומים הפוגעניים מהאתר ו/או מכל פלטפורמה אחרת בה פורסמו

ףץ ץ 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.

^^ ///
אילן בומבן, ער'ד אסף אברהם, עו''ד

אילן בומבך ושות/ משרד עורכי-דין
- ב''כ התובע -
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תאונת עבודה?

הערב (ראשון) פורסמה במהדורה המרכזית על ידי משה נוסבאום תג1בה
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חשוד במעשה אס1ן בברוקלין: החתן האלמן סוער באשדוד:
חמור נעצר לאחר אביגיל ויהושע מבקש להנציח הרב נגד מזכיר

מרדף בב"ב נדרסו למוות את זכרה של הבד"ץ
כלתו

אסון בשושן לאחר הריב החברותא של המלצה שתסדר
פורים: פעוט לא המתוקשר: בני הגראי"ל זועק לכן את הראש - 7
התעורר משנתו אלבז במסר מקירות ליבו: הפאות המומלצות
לדרעי "כולנו בסכנה לשנת תשע"ז -

גדולה" • האזינו תשע"ח

[5̂ ^̂ !

|||| 
ונגוםת פתח את 3ל התגובות

\ כינוי (לא חובה) ן

; נושא

; תוכן התגובה

י
1111111111 י אין לשלוח תגובה המללות דבר1 הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב. 1(

חחח "מעול לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים&ע^

יהודה 01:21 12/02/2018

הוא 7א התבקש ע"י נתניהו אבל התבקש ע"י מקורביו
א מתגובת עורך דינו עולה בבירור כי אכן הוא ביצע מעקבים אחרי חוקרי המשטרה

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

אמירה מתחמקת
חי 06:44 12/02/2018

"מעול לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים>9118 ומה עם המשפט
הפשוט וגם לא ביצעתי מעקבים אחרי החוקרים? חצי אמת דומה לשקר

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

איש צדיק ובעל חסד עצום
יוסף 09:15 12/02/2018

זכיתי להכיר את וולטר מדובר באדם ירא שמים וצדיק בעל חסד עצום שמפזר את הונו
לצדקה ומחזיק בכמה כוללים גדולים והכל בהצנע לכת

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

4 סבלנות, האמת תצא לאור, רוני אלשיך לא אומר דברים לא מבוססים
שמש1| 16:08 1948 12/02/2018
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חרדי מלונדון: מי אתה וולטר םוריאנו? • פרופיל - אקטואליה - חדשות - בחדרי חרדים 7.3.2018

בטח אם הביא לידיעת היועץ המשפחתי (המשפטי) סומך על רוני אלשיך,
לא סומך על נתניהו המנסה בכול דרך אפשרית לדחוק את הקץ של אין כלום כי לא היה כלום,

מאמץ בגין אין כלום,

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

וולטר סוריאנו צדיק וישר דרך מ~וט
!< 13:17 12/02/2018

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

רי צבי ש7יט"א
שפירא 22:13 12/02/2018

הוא איש יקר שביקרים, בעל חסד עצום, מעשי החסד הידועים רבים הם והרי הם כאין וכאפס
לצדקות והעזרה שהוא מחלק ללא גבולות לנזקקים כל כך רבים.

צבי הוא תלמיד חכם הקובע בכל יום עתים לתורה בנוסף על כוללים וישיבות שהוא תומך
בהם ביד רחבה. אהבת התורה שלו היא עצומה ושם דבר לכל מכריו. את ילדי! מחנך הוא

בבתי ספר וישיבות מהשורה הראשונה וב"ה זוכה הוא לרוב נחת של תורה ומצוות מכל יוצא1
חלציו!

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

הוסף למועדפים • המלץ לתגר • שאלות ותשובות ' תנאי שימוש והצהרת בועיות • צור השד • נגישות הנהלת האתר • 10,(1113/1101

בחצרות קודש עושים עסקים תרמת חרדית ?יאשה החרדית רנב ותחבורה אוכל תיירות פורומים ידיי טיל
בחצרות חסידים כלכלה מוזיקה חרדית טיפוח רכב מתכונים כשרים חדשות תיירות 1ידא1 יי|ח שני
היכלי הישיבות צרכנות על המדף טעימות תחבורה מסעדות תיירות בישראל , בליכוד
שורת תנצב�ה מחשבים בריאות 1נ?דע ועדת חקירה יי"/יף1אנ�ש פרסום ושיווק רדיו גא1לה במשפחה יין מאורסיםנפגשים בשמחות פתרונות ביטוח מדיה סט"לינג עושים שוק חוצלארץ גנ' ח $;

חגים ומועדים א|נ7ו1, חדשות בריאות לתם עבודה ח8ו91ח^
חינוך טכנול1ג,ה בריא לדעת בויאות האישה

גאדניטים חדשות מדע בויאות הילר
סלולר תרדים לסביבה

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים, הפורטל החרדי הגדול בעולם, המביא לגולשיו מירע מקיף ועדכני במגוון וחב של תחומים:
.1̂ , מחשבים ואינטתט, טווים אישיים, לאישה החרדית, וכב ותחבווה, אוכל ות"וות וכן סוטוני וידאו וגלויות מכל העולם ן עיצוב 6 חדשות, בחצרות קודש, כלכלה, צוכנות, תובות, בויאות ומדע

70ם950/0^^^^
/0/\0
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הצעיר שגדל כמוסלמי מחיר הרשלנות: היכן הלידה הטובה חתונתה של בת לאב
חזר ליהדות • צפו אורתודנט חויב בכשני ביותר בישראל? מוסלמי נערכה השבוע , .

: י ן י , י  מיליון שקלים כדת משה וישראל יו \\ <י
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י יי7"- י י י י� י"י ג; 1!:":יי בשלושת הימים האחרונים לכותחת בעקבות 0ערת הראיון שהעניק מפכ"ל !

עובדהי ופירסמו אמש פרטים חדשים אודות החרדי וולטר מאורסים המשטרה לתכנית י
0וריאנו מלונדון.
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סוריאנו ה01יף דרך עורך דינו: "לעולם לא הייתי מעלה בדעתי אפשרות לשבש
י משפט". �. - י הליכ ? -? ?","? ? ?!

^$/^$£ 
.-... . ? ן; /

̂י;"^̂.?�^̂� כתב יבחדרי חרדיםי משה ויסברג התחקה בלונדון ובישראל אחרי רי צבי זאב \י 1י 11- 
? )ז (וולטר) סוריאנו וגילה כי מדובר באדם חרדי המנהל אורח חיים חרדי קפדני , . /  . 

^ 
1

..,, _ . __ ו * ביותר. י- .
!? ן :• � '•.?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂ר 7̂  ̂ בכתבה שפורסמה כאן יבחדרי חרדיםי בי1ם ראשון, נחשף כי סוריאנו נולד
^,\י 2, '; \ בארגנטינה לפני חמישים שנה בכ"ב כסלו תשכ"ח לאביו שהיה מקהילת יוצא1 \ . ,י
<  \ ^גי^^ן .?

דרום אמריקה. הוא התחזק על ידי הגאון רבי משה שפירא זצ"ל מגדולי בעלי

̂ק^3ק53386 ?�̂9~^235�-=  ̂  כמנהג
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 תלמידי חכמים

 בירושלים

בניו וחתניו תלמידי ישיבת מיר
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עגש"ו הזמן לרכב חדש: אירוע המכירות של מ"צוביש1 נפתח. היגנ0ו
ל019ים>>

הדיו� היומי
? � � � ���� >$

| אי9ה תקבלי: קורס הנגה לל<דה חינם, ליווי ?¥1 , מונית או חניה חינם, /
ן ארוחות שף בריאות [3שרות למהדרין, סדנת הורות, "עוץ הנקה, 1עוד... ? :

̂י יעניין אותך גם 0 או
ךלזי"~ ' .7; :
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נונתה של בת פעם בשנה: בואו חדש ביבחדריי: הדסה הר הצופים:
1X1" (̂15*11 ב מוסלמי לקבוע באיזה רכב ערוץ הקניות הלידה הכי אישית

> רכה השבוע תנהגו ב-2018 החרדי שיש 1*03 ל11319י
ת משה וישראל
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חשוד במעשה אסון בברוקלין: החתן האלמן סוער באשדוד:
חמור נעצר לאחר אביגיל ויהושע מבקש להנציח הרב נגד מזכיר

מרדף בב"ב נדרסו למוות את זכרה של הבד"'ן
כלתו

מזהים? בת 17 החפש! לערבים החברותא של דרמה הלכתית
מאלעד נעדרת ועוכבו במחסום | הגראי"ל זועק באנטוורפן: האב
מיום שלישי צפו בתיעוד מקירות ליבו: נפטר והבן חיתן

"כולנו בסכנה את בנ1 בשוויץ
גדולה" • האזינו

53" £3

!̂!! ̂ן!! ̂נ 011ב11ת פתח את כל התגובות [

• כינוי (לא חובה} ;

י. נושא /

י תוכן התגובה י.

̂}|( ן אין 'לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב. ן =*(1
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, סוריאנו 7יודון
ד1יד 34:*1 13/02/2018

עוד סירקיק אחד שמחשיב את עצמו צדיק איך בעל צדקה וחסד כמו שמגדירים אותו נימצא
בין פרשות באילו האם הוא ניקרא חרדי

הוסף תגובה חדשה הגנ לתגובה זו

4 סוריאנו

לונדוני 19:20 13/02/2018

בגלל טיפשים כמוך החב' החרדית נראית כמו שהיא נראית בחור הגון וטוב שעושה מלא
כסף.. ימותו הקנאים ..

הוסף תגונה חדשה הגב לתגובה זו

מסכן ביבי, רק צרות מביאים ע7יו החרדים...
שריי 15:09 13/02/2018

נאלץ בעל כורחו לקחת אותם כשותפים בממשלה, ואוי לרשע ואוי לשותפיו בממשלה.

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

אצ1!.? הוסף למועדפים • המלץ לחבר • טאלות ותשובות • תנאי שימוט והצהרת פרטיות ? צורחשר • נגישות • הנהלת האתר • נ1?:<10.

בחצרות קודש עושים עסקים תרבות חרדית 7'אשה החרדית רנב ותחמוה אוב'ל ת"ר1ת פורומים ידיי "יק
בחצרות חסידים כלכלה מוזיקה חרדית טיפוח רכב מתכונים כשרים חדשות תיירות וידאו לוח שנה
היכלי הישיבות צרכנות על המדף טעימות תחבורה מסעדות תיירות בישראל , בליכוד

35 
אניש פרסום ושיווק רדיו גאולה במשפחה "ן מ ורסיםנפגשים בשמחות פתרונות ביטוח מריה סט"לינג עושים שוק חוצלארץ ננ' ח

*
̂יי*

 ̂
ןשורת תנצב'ה מחשבים 3ריא1ת 1מדע ועדת חקירה

חגים ומועדים א|נ7,,, חדשות בריאות לחם עבודה ח8ו91ח^
חינוך טכנולוגיה בריא לדעת בריאות האישה

גאדגיטים חדשות מדע בריאות הילד
סלולר תרדים לסביבה

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים, הפורטל החרדי הגדול בעולם, המביא לנולשיו מידע מקיף ועדכני במגוון רחב של תחומים:
, מחשבים ואינטרנט, ט1רים אישיים, לאישה החרדית, רכב ותחבורה, אוכל ותיירות וכן סרטוני וידאו וגלריות מכל העולם | עיצוב 10< חדשות, בחצרות קודש, כלכלה, צרכנות, תרבות, בריאות ומדע

4/4 .. .4^70/0ם70/099-0/0ס80/0^70/0ס70/0930/0ס70/0970/0ם70/0910/0ס0/0-^70/0ס950/0<�/70ם70/0910/0ם70/0\/70/0ם20/0^70/0ם01.00.11/130230/0/0070/0910/0ו*נ1.""¥"\//:כן1^
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ז' באדר תשע"ח
22 בפברואר, 2018

- מגלי לפגוע בזכויות -
- דחוף ביותר -

לכבוד לכבוד לכבוד
מי מאיר גל - מנג"ל מר ממ גייא שוורץ - עוין ראשי מר אלי שלזינגר - רכז דסק חדשות

בחדרי חרדים בע"מ
הירקון 10, בני ברק 5126205

לכבוד
ויסברג- כתב משה

ג5)£31-זו6וח באמצעות דוא"ל •. 01.00.11ו31]
ח6וח 01ו<כ1@וי 1ו.00.
01,00.11ו1כ1(5)ו61

א''נ,

ם משפטיים כ* טת הל* ה טלם נ^י : פגיעה בפי^י1ת - התליי הנדון
: מרשי, מר וולטר סוריאנו, מילא את ידיי לפנות אליכם בדחיפות כדלקמן

1. ביום 11.2.2018 בשעה 23:59 לערך, פרסמתם באתר "בחדרי חרדים" שכתובתו

13./^/^^\//:כ)1!ו1 כתבה אודות מרשי. 1ו.01.00ר1

העתק הכתבה מיום 11.2.2018 רצ"ב למכתב זה ומסומן כנספח אי.

2. במסגרת הכתבה, לאחר שבצעתם התחקות אחר מרשי, פרסמתם את תמונתו של מרשי לצד פרטים
, וזאת ללא הסכמתם. אישיים הנוגעים לצנעת חיו של מרשי ובני משפחתו

1



אילן ב1םבך 1ש1תי .©€ £ ו633£1וו601 11311
1/\\/\/ 0¥¥\ €£ משרד עורכי דין 

3 מרשי ומשפחתו, חם אנשים פרטיים, ומעשיכס ומחדליכם מסבים להם נזקים כבדים.

4. התנהגותכם כאמור מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

5. לפיכך, אתם נדרשים להסיר את הכתבה לאלתר, מאתר "בחדרי חרדים'1 ו/או כל פלטפורמה אחרת בת
פורסמה, וזאת לא יאוחר מיום 25.2,2018.

6. היה ולא תפעלו בהתאם לאמור במכתבי זה, אאלץ לפנות לדרך המשפט.

7. אין במכתב זה או במה שאינו אמור בו, כדי למצות את כל טענות מרשי בעניין זה.

י ! 1
בכבון רב,

! * 1 (ץ�''/
אילן בומבך, עוי'ד /

א*לן בומבד ושווג', מש1ך עורק דין
1

1|

ד
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י ? י יי י ̂י ^^^^^^ הערב (ראשון) פורסמה במהדורה המרכזית על ידי משה נוסבאום תגובה / " � ̂י
1̂ ^^י1  , ^ח

ן! ו ו  1, , מלונדון עליו ! 1 ראשונה לרמיזות המפליל אלשיר על איש העסקים וולטר םוריאנו
8̂ ^ 1̂ ^̂ י " -11 י נטען לאחרונה כי א0ף מידע נגד חוקרי המשטרה שע0ק1 בתיקי ראש הממשלה. י י-

1£^̂ :±±±1± ^̂  ̂ , עו"ד אילן בומבך, אמר בשמו בהת"חםות ראשונה: "מעולם י פרקליטו של 0וריאנו
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.

1/4 ...70/09£ם0/0-?70/09ם70/0950/0ס70/0930/0ם00/0\/70/0ם70/0950/0ם70/0900/0ס70/09£0/0ס70/099-0/0ס70/0930/0ס80/0^70/0ס70/0970/0^
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 המתקדמת לצרכנות כישורים גבוהים - עליה: ביטוח צלמים את העברת המחלבה |
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 מגדולי

 יוצאי דרום אמריקה. הוא התחזק על ידי הגאון רבי משה שפירא זצ"ל
^^^^^^^^^^^^[̂ |||!|£||9̂ 08̂  8נ

 את המנהגים

 נוהג
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לקר"רה מבטיחה לכם 300 ש"ח כשרות למהדרין חוו"ת הלידה .;? י
 באווירה תורנית מתנה לרכישה במגוון מלונות המושלמת | -0
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חב"ד • הרב וילך: הבחור הסביר למגישה וילך: הבחור
רב"נו תם� שסולק מגיב אשכנזי: "קרה ש0ולק מגיב על י

דבר חמור: איני

לאיש אין גבול: לאחר הריב החברותא של ירושלים: קיצונים
טראמפ התבטא המתוקשר: בני הגראי"ל זועק הפגינו ליד לשכת
בצורה מנוערת אלבז במסר מקירות ליבו: הגיוס; נהדפו על

לדרעי "כולנו בסכנה ידי שוטרות •
גדולה" • האזינו ת"עוד
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תג1םו1 פתח את כל התגובות ,
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י תוכן התנובה ;
: ו
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£*̂ ^8!*'1 
אין לש17ח תנובה הכובלות דברי הסתה, דיבה וםגנון החורג מהטעם הט1ב.

ם&ו^^ חחח "מעו7� 7יא נתבקשת1 ע7 ידי מר נתניהו 7יבצע מעקב אחרי החוקר^

?הודה 01:21 12/02/2018

אמירה מתחמקת
חי 06:44 12/02/2018

איש צדיק ובע7� חסד עצום
יוסף 09:15 12/02/2018

). סב'לנות, האמת תצא לאור, רוני א'לשיך 7�א אומר דברים 7יא מבוססים
שמש1| 16:08 1948 12/02/2018
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בחצרות קודש עושים עסקים תרבות חרדית 7אשה החרדית רכב ותחבורה אוכל תיירות פורומים ידיי "ש
בחצרות חסידים כלכלה מוזיקה חרדית טיפוח רכב מתכ1נים כשרים חדשות ת"רות ןידאו לוח שנה
היכלי הישיבות צרכנות על המדף טעימות תחבורה מסעדות תיירות בישראל . 7,3כ""

3$ |�̂  ן 
ארש פרסום ושיווק רדיו גאולה במשפחה "ן מאורס םנפגשים בשמחות פתתנות ביטוח מדיה ס0"ליננ עושים שוק חוצלאר'\ נמ ח

ןשורת תנצב�ה מחשבים בריאות ומדע ועדת חקירה ק.. , _
חנים ומועדים א|נל11| חדשות בריאות לחם עבורה ו31ו1[0ח£

חינוך ט"|ל|נ,ה בריא לדעת בריאות האישה
נאדגיטים חדשות מדע בריאות הילד

סלולר חרדים לסביבה

1̂.*תים.£0.11.-ו-1;01>1ם* י200 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים, הפורטל החרדי הנחל בעולם, המביא לנולשיו מידע מקיף ועדכני במגוון רחב של תחומים:דרגת 1יה1מ: 01 רלזת *^כחר כפיחות: ^ , מחשבים ואינטרנט, טורים איש"ם, לאישה החרדית, רכב ותחבורה, אוכל ותיירות וכן סרטוני ויראו וגלריות מכל העולם | עיצוב 16 חדשות, בחצרות קודש, כלכלה, צרכנות, תרבות, בריאות ומדע
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העתק מכתב ההתראה מיום
26.2.2018
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י"א באדר תשע"ח
2018 26 בפברואר,

- מגלי לפגוע בזכויות -
- דחוף ביותו* -

לכבוד לכבוד לכבוז*
עורך מר אלי שלזיגגר - רכז דסק מי מאיף גל - מנכ"ל מ1 מגי גייא שוורץ-

בחדרי חדריט בע"מ
הירקון 10, בני ברק 2126205

לכבוד באמצעות דוא"ל: 01.00.11ו1ג1@91^1ו6רח
כ1@וח6רח משו? ויסברג - כרגב 01.00.11ו]

611(0).131101.00.11

א"נ,

: פמעה בפ1סיות - התכאה אחרונה הנדון
סימוכין: מכתבי מיום 22.2.2018

: מרשי, מר וולטר סוריאנו, מילא את ידיי לפנות אליכם בדחיפות כדלקמן

1. ביום 22.2.2018, נשלח מכתבי אשר בסימוכין אודות פרסומכם באתר "בחדרי חרדים" מיום
.11.2.2018

2. דא עקא, לא הסרתם את פרסומכם.

3. היה ולא תסירו את פרסומכם, עד יום 28.2.2018, אאלץ לפנות לדרך המשפט.

4. התראה נוספת לא תשלח. / ) )

בכמוד ו ב

/\ [ י י
/ אילן בומבןן, ^ו''ד'

אילן בומבך ושות/ ^שרד עותכי דין

1
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העתק מכתב התשובה מטעם
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משרד עורם דין טל כלימיאן-

7/\1 א\/1¥/\1.11\/>1 - 1/\\/\/ 0^/0£
ח3ץרחו031 131 טלכלימיאן, שותף ץ6ח1�31ק ,
אמיר לוזון, שותף 311:1161? ,ח20ו11111דו\/
אריאל גרטש* *ו6131:01 61ח\/
אבישי סיון 311 517 31 ר151/\\/
נתנאל רוזנשט"ן חו516ח026^ 61ח3^16\1
6ו11 11160110וזו01\/ * * מוסמך בישראל 11 מדינת ניו יורק 531 >011/י ^י46י1 6ו11 15136113101

1 במרץ 2018

אל מפלי למגוע אפויות
אילו בומבד. עו^ד ^פקס 03-6932091

ח.נ.,
וולטר ס1ליאנו ; מפתנך מיום 26.2.2018 בענייו הנדון

: מכתבים מיום 22.2.2018 ומיום 26.2.2018 סימוכין

בשם מרשתנו, בחדרי חרדים בע"מ, הרינו להשיב למכתביכם שבנדון כדלקמן:

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

2. מרשתנו מהווה גוף תקשורת על המשמעויות הנובעות מכך, ולא נוהגת להסיר כתבות
מרשת האינטרנט אלא אם נמצאו לכך הנימוקים המתאימים.

-4

3. יתכבד מרשכם ויצביע על הפגיעה בפרטיותו ועל הנזק שנגרם בעטיה שבגינם יש בנסיבות
העניין להורות על הסרת הכתבה, והדברים יישקלו בלב פתוח ונפש חפצה.

4. מרשתנו מבקשה לשמור על יחסים טובים עם בעלי דברה ואינה רוצח בעימותים עם איש.
נבקשכם להימנע מהליכים מיותרים שיסבו טרחה ואי-נעימות לכל הנוגעים בדבר.

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

בכבוד,רב ובב"ח,

טל כלימי^ עו''ד

0
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