
תצהיר תשובות לשאלון

אני הח"מ, וולטר צבי סוריאנו, ת.ז. 15505761, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן =

: ואלו תשובותיי לשאלון

6.1

6.1.1 במילה "מכרים" ו/או "אנשים נוספים" הכוונה לכל אותם אנשים אשר נחשפו

לפרסומים הפוגענייס של הנתבעת, וביניהם אנשים המכירים אותי. לאור קהל קוראיה

של הנתבעת, ולאור הקהילה ממנה אני מגיע, ניתן להעריך כי מדובר במספר רב של

אנשים מסביבתי הקרובה והרחוקה, אולם אין באפשרותי לדעת פרטיהם של מי שנחשף

לפרסומים הפוגענייס קל וחומר שאין באפשרותי לספק את פריטיהם האישיים.

6.1.2 ראו סעיף 6.1.1

6.1.3 התשובה נמצאת בידי הנתבעים, שהרי בגוף הפרסומים הפוגעניים נכתב כי הם שוחחו
עם שכנים.

6.1.4 התשובה נמצאת בידי הנתבעים, שהרי בגוף הפרסומים הפוגעניים נכתב כי הם התחקו

אחריי בסביבתי הקרובה.

6.1.5 ראו סעיף 6.1.4 לעיל.

6.1.6 ראו סעיף 6.1.1 לעיל בשינויים המחויבים לחיי העסקיים והמקצועיים.

6.1.7 ראו סעיף 6.1.1 לעיל בשינויים המחויבים לחיי העסקיים והמקצועיים.

6.2 הנתבעים, באמצעות באי כוחם, דרשו מבאי כוחי, להציג בפניהם אסמכתאות משפטיות המגבות

את טענותיי, וראיות המעידות על נזקיי, וזאת חרף העובדה הידועה להם (או לכל הפחות צריכה

להיות ידועה להם) כי חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות כוללים מסלול חלופי של

פיצויים ללא הוכחת נזק. מדובר בהתנהלות חמורה מאין כמותה, ובניצול הכוח התקשורתי של

הנתבעת לרעה, שכן, לא זו בלבד שהנתבעים ביצעו כלפיי עוולות, פגעו בשמי הטוב ובפרטיותי,

אלא שבמקום להקטין את נזקיי האדירים, נהגו הנתבעים בבריונות כאשר התנו את האפשרות

לשקול את הסרת הפרסומים והקטנת נזקיי בתנאים שאינם ממין העניין.

6.3 לא.

6.4 ראו סעיף 6.3 לעיל.

6.5 לא רלוונטי. /
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אישור

ף 2, וולטר צבי /^ר . הופיע בפניי, עו"ד שלמה רכטשאפן, מ.ר * ? 9 71 הנני מאשר כי ביום 0!י

סוריאנו, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.
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