בבית משפט השלום
בתל אביב

בעניין:

ת"א 18293-03-18
קבוע לדיון ביום  14.11.2018בשעה 08:30
בפני כב' השו' חנה קלוגמן

וולטר צבי סוריאנו ת.ז15505761 .
ע"י ב"כ עוה"ד אילן בומבך ואסף אברהם
מרחוב ויצמן  ,2תל אביב 64239
טל' ;03-6932090 :פקס03-6932091 :

התובע

נגד- .1בחדרי חרדים בע"מ ח.פ514239672 .
 .2מני גירא-שוורץ ת.ז052788601 .
 .3אלי שלזינגר ת.ז038011953 .
 .4משה ויסברג ת.ז300079852 .
ע"י ב"כ עוה"ד טל כלימיאן ונתנאל רוזנשטיין
מרחוב מדינת היהודים  ,91ת.ד ,12662 .הרצליה 4673327
טל' ;073-7370900 :פקס153-73-7370900 :

הנתבעים 4-1
המודיעים לצד השלישי

נגד-דניאל שפיגל ת.ז303059083 .
מרחוב נריה הנביא  ,46בית-שמש 9913934

הצד השלישי

סכום ההודעה 300,000 :ש"ח

הודעה לצד שלישי
אל :מר דניאל שפיגל ת.ז303059083 .
ביום  8.3.2018הגיש התובע תביעה נגד  5נתבעים )להלן בהתאמה" :התובע"" ,התביעה" או
"התובענה" ו"-הנתבעים"( ,בה עתר לחייב את הנתבעים בתשלום הסך של  300,000ש"ח בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ,וכן לצווי עשה ולהוצאות )להלן ביחד" :הסעד"(.
כתב התביעה מצ"ב כנספח "א".
הנתבעים הגישו את הגנתם מפני התביעה )להלן" :כתב ההגנה"( ביום .8.5.2018
כתב ההגנה מצ"ב כנספח "ב".
התובע הגיש כתב תשובה מטעמו )להלן" :כתב התשובה"( ביום .17.5.2018
כתב התשובה מצ"ב כנספח "ג".
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בצד הגנתם טוענים הנתבעים ) 4-1להלן" :המודיעים"( ,כי היה ומי מהם יחויב בסכום או בסעד
כלשהו כלפי התובע ,הנך מחויב לפצותו ו/או לשפותו באותו הסכום ,מהנימוקים שיפורטו להלן,
ובכל מקרה לשאת כלפי כל אחד מהם בהוצאות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי צד שלישי אלה.
אם ברצונך להגיב לתביעה ו/או להודעה לצד השלישי ,הנך מתבקש להגיש כתב הגנה רלוונטי
בתוך  30ימים ממועד קבלת הודעה זו ,שאם לא כן ,יראו אותך כמודה בתביעה נגד המודיעים
כמודה בהודעה לצד השלישי ,ועלולים להינתן נגדך פסקי דין בהעדר הגנה.
ואלה נימוקי ההודעה:
א.

זהות המודיעים והצד השלישי

.1

המודיעה  1היא אתר אינטרנט הפונה לציבור החרדי .המודיע  2כיהן כעורך ראשי
במודיעה  1בימי פרסום הכתבות מושא התובענה )אך כיום כבר אינו עובד המודיעה ;(1
המודיע  3הוא כתב לענייני משפט ופלילים ורכז דסק החדשות במודיעה  ;1המודיע  4הוא
כתב לענייני חרדים במודיעה .1

.2

הצד השלישי הוא למיטב ידיעת התובעים המודיעים.

ב.

העובדות המהוות את עילת ההודעה לצד השלישי

.3

ביום  7.2.2018שודר ראיון עם מפכ"ל המשטרה ,רב-ניצב אלשיך )להלן" :מפכ"ל
המשטרה" או "המפכ"ל"( .במסגרת אותו ראיון נשאל המפכ"ל באשר לטענות לפיהן
חוקרים פרטיים אוספים מידע נגד קצינים שמעורבים בתיקי נתניהו.
המרשתת
בעמוד
)ראו
מהראיון
הרלוונטיים
הדברים
תמלול
,https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Article-d845a0a73027161006.htm
החל מדקה  32:40לסרטון ואילך( מצ"ב כנספח "."1

.4

מטבע הדברים ,הראיון עם המפכ"ל ,לרבות בהקשר האמור לעיל ,עורר הדים וזכה
לפרסום ולדיון בתקשורת .בחלק מאותם פרסומים ודיונים ,נקשר שמו של התובע
למעשים שמפכ"ל המשטרה ייחס בראיון שנתן לשלוחי ראש הממשלה.
העתק כתבה ממאקו מיום  11.2.2018מצ"ב כנספח "."2
העתק כתבה מהארץ מאותו יום מצ"ב כנספח "."3
לכך מצטרף דיווח של מר משה נוסבאום במהדורה המרכזית של חדשות ערוץ  ,2בה
פורסמה "תגובת איש העסקים וולטר סוריאנו באשר ל"רמיזות" המפכ"ל.

.5

בהמשך לאותם פרסומים ,ביום  11.2.2018בסמוך לחצות הלילה )שעה  (23:59פורסמה
באתר המודיעה  1הכתבה הראשונה מבין שתי הכתבות מושא התובענה )להלן" :הכתבה
הראשונה"( .הנה ציטוט הכתבה בנוסחה המלא )מטרת ההדגשים בצבעים תוסבר
בהמשך במקום המתאים( .המודיעים יבקשו מבית המשפט הנכבד ,בכל הנימוס ,לקרוא
את האמור להלן בכללותו:
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"הערב )ראשון( פורסמה במהדורה המרכזית על ידי משה נוסבאום
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
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.
'בחדרי חרדים' התחקה בלונדון ובישראל אחרי ר' צבי זאב )וולטר(
סוריאנו וגילה כי מדובר באדם חרדי המנהל אורח חיים חרדי קפדני
ביותר.
הוא נולד בארגנטינה לפני חמישים שנה בכ"ב כסלו תשכ"ח לאביו
שהיה 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 גרין 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 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"נ אייזנשטיין ובכל שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה.
עורך דינו אילן בומבך ,אמר בשמו הערב לחדשות ערוץ  2בהתייחסות
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.
סוריאנו הוסיף דרך עורך דינו" :לעולם לא הייתי מעלה בדעתי
אפשרות לשבש הליכי משפט".
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.6

ביום  12.2.2018בשעות הבוקר ,קיבל המודיע  ,4כתב המודיעה ) 1להלן" :ויסברג"( טלפון
מהצד השלישי )להלן גם" :שפיגל"( שהציג עצמו כחבר קרוב של התובע.
שפיגל ציין כי הוא מדבר בשם התובע וביקש מויסברג שישנה מספר פרטים בכתבה
המפריעים לתובע באופן אישי ,בהיבט של פרטיות בלבד .ויסברג נענה ברצון ואכן עשה
כדברי שפיגל ושינה את הפרטים האמורים בכתבה לפי בקשתו.

.7

בהמשך היום בשעות הצהריים שוב פנה שפיגל לויסברג בתוכנת המסרים המיידיים
 WhatsAppוזו הייתה התכתבותם ]שגיאות הכתיב במקור ,ההדגשות אינן במקור –
הח"מ[:
"] [12/2/2018 ,12:29דניאל שפיגל :הי
] [12/2/2018 ,12:29דניאל שפיגל :זה דניאל שפיגל
] :+972-54-799-7133 [12/2/2018 ,12:30יא
] :+972-54-799-7133 [12/2/2018 ,12:31ראית שסודר?
] :+972-54-799-7133 [12/2/2018 ,12:34בוא נוריד את הכתבה
וזהו?
] [12/2/2018 ,12:34דניאל שפיגל :לא חס וחלילה
] [12/2/2018 ,12:35דניאל שפיגל :אפשר לכתוב בעל חסד גדול
שנותן המון צדקה
] :+972-54-799-7133 [12/2/2018 ,12:35כתוב
] [12/2/2018 ,12:35דניאל שפיגל :אבל הוא ביקש שלא ידברו על
צדקה מבלי שיודיעם
] [12/2/2018 ,12:38דניאל שפיגל :גם ההתחזק לדעתי לא במקום
לא עוזר לקכתבה וגם דירה ברמת אשכול
] [12/2/2018 ,12:39דניאל שפיגל :הוא מעוד מעריך את זה תודה
רבה
] :+972-54-799-7133 [12/2/2018 ,12:42נו הדירה ירד"
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.8

להתכתבות צירף שפיגל מספר תמונות צילומי מסך של הכתבה מושא התובענה ועל מנת
להמחיש לויסברג מה בדיוק מפריע לתובע סימן שפיגל את הדברים בצבע צהוב .הנה:

.9

כפי שניתן להיווכח ,דרישותיו של שפיגל נענו ברובן המוחלט ,לרבות באשר למקום מגורי
התובע וכיו"ב .כפי שניתן להיווכח ,הערות ודרישות שפיגל לא עסקו בהיבטים של "דיבה"
כלשהי ,כי אם בהיבטים של פרטיות בלבד .עוד יודגש כי לשפיגל אף הוצע להסיר את
הכתבה ,והוא השיב בחד משמעיות כדלקמן" :לא – חס וחלילה" )ראו לעיל(.

.10

למותר לציין כי וייסברג ומכוח זאת המודיעה  1ומי מטעמה שנתבע בתובענה ,לרבות
מבחינה משפטית ,הסתמכו על דבריו ועל מצגיו של שפיגל באשר לכתבות מושא התובענה,
תוכנן ,פרסומן והסכמת או מהות אי הסכמת התובע באשר להן.

.11

למחרת ב ,13.2.2018-פורסמה הכתבה השנייה ,שברובה חוזרת על האמור בכתבה
הראשונה:
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"בעקבות חשיפת 'בחדרי חרדים' ,גם ב'כאן '11התחקו אחר האיש
ששמו עלה בשלושת הימים האחרונים לכותרות בעקבות סערת
הראיון 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
כי אסף מידע נגד חוקרי המשטרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה.
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" .גם נתניהו הכחיש כי "הפעיל" מישהו בנושא ואמר כי
לא נפגש עם סוריאנו כ 8-שנים.
סוריאנו הוסיף דרך עורך דינו" :לעולם לא הייתי מעלה בדעתי
אפשרות לשבש הליכי משפט".
כתב 'בחדרי חרדים' משה ויסברג התחקה בלונדון ובישראל אחרי ר'
צבי זאב )וולטר( סוריאנו וגילה כי מדובר באדם חרדי המנהל אורח
חיים חרדי קפדני ביותר.
בכתבה שפורסמה כאן 'בחדרי חרדים' ביום ראשון ,נחשף כי
סוריאנו נולד בארגנטינה לפני חמישים שנה בכ"ב כסלו תשכ"ח
לאביו שהיה 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 גרין 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 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"נ אייזנשטיין ובכל שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה"
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בגוף הכתבה ישנו קישור לכתבה שפורסמה ב"-כאן  "11באשר לתובע ,שניתן לצפות בה
בכתובת https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=28naIIDIiG4
.12

ביום  22.2.2018נשלח מכתב מב"כ התובע למודיעה  ,1המצ"ב כנספח "."4
במכתב זה טען התובע אך ורק ל"פגיעה בפרטיות" .התובע לא טען וממילא לא נאמר
במכתב דבר וחצי דבר באשר ל"פרסום לשון הרע" כביכול.

.13

ביום  26.2.2018נשלח מכתב נוסף מב"כ התובע למודיעה  ,1המצ"ב כנספח "."5
גם במכתב זה טען התובע אך ורק ל"פגיעה בפרטיות" .גם במכתב זה לא טען התובע ולא
נאמר דבר וחצי דבר באשר ל"פרסום לשון הרע" כביכול.

.14

בהמשך לאותם מכתבים ערכו הח"מ ,עוה"ד רוזנשטיין ,ושני באי-כוח התובע ,עוה"ד
בומבך ואברהם ,שתי שיחות טלפוניות.
ב"כ התובע הציע באותן שיחות "להוריד את הכתבה" )הערת הח"מ – הכוונה הייתה
לכתבה הראשונה – עד הגשת התביעה לא העלה ראשית טרוניה כלפי הכתבה השנייה(
ולסיים את הפרשה ,שאם לא כן ,תוגש תביעה על "פגיעה בפרטיות" .ב"כ התובע ציין כי
התובע "לא מעוניין שתפורסמנה לגביו כתבות באינטרנט" .לשאלת הח"מ ,האם יסכים
התובע לפרט מה בכתבות עולה כדי פגיעה בפרטיות התובע או את מהות הנזק הכבד
שנגרם לו כפי שציין במכתביו הנ"ל ,סירב ב"כ התובע לבאר.
גם בשיחה זו ,לא נאמר דבר וחצי דבר באשר ל"פרסום לשון הרע" כביכול .הטענה
היחידה שהועלתה הייתה באשר לפגיעה בפרטיותו כביכול של התובע.

.15

בהמשך לשיחה שנערכה בין באי הכוח ,ב"כ המודיעה  1ערך בדיקה פנימית )באשר לטענה
שהועלתה ולה בלבד – טענת הפגיעה בפרטיות( והסיר כל ספק באשר לכך שבפרסומים
מושא התובענה אין ראשית ראשיתה של פגיעה בפרטיות.

.16

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

ג.

התביעה ,הגנת הנתבעים ותשובת התובע

.17

ביום  8.3.2018הוגשה התובענה נגד המודיעים .התובענה הוגשה בעטיים של הפרסומים
הנכללים בה ובעילות של לשון הרע ,הגנת הפרטיות ורשלנות.

.18

הנתבעים הגישו את הגנתם מפני התובענה ביום  .8.5.2018נימוקי ההגנה מפורטים בכתב
ההגנה כל צרכם .המודיעים יציינו בתמצית כאן את טיעוני הגנתם בהגנה:
18.1

כי אין לשון הרע בכתבות ,וכי למען הזהירות לנתבעים עומדת הגנת תום הלב
וכן ההקלות הקבועות בחוק.

18.2

כי אין פגיעה בפרטיות בכתבות.

18.3

גם אם יימצא כי יש לשון הרע או פגיעה בפרטיות בכתבות ,וכי לא עומדות
לנתבעים ההגנות הקבועות בחוק ,הרי שדין התובענה להידחות מחמת השתק,
מניעות ,אשם תורם וחוסר תום לב.

עמוד  7מתוך  9עמודים

.19

התובע הגיש כתב תשובה מטעמו ביום  17.5.2018במסגרתו )סעיפים  25ו (26-הכחיש מכל
וכל את שליחותו של הצד השלישי )שפיגל( מטעמו.

ד.

עילות התביעה כנגד הצד השלישי

.20

בצד הגנתם מפני התביעה ,המודיעים מתכבדים להגיש את ההודעה דנא לצד השלישי על
מנת שזה יפצה או ישפה את המודיעים ,לפי העניין ,אם חלילה תתקבל התובענה כולה או
חלקה ואם יתברר שמר שפיגל פעל בתרמית כלפי המודיעים או התרשל כלפיהם או הטעה
אותם או נהג כלפיהם בחוסר תום לב או למקרה שפעל בחוסר סמכות.

.21

הטענות המשפטיות להלן נטענות לחלופין .הטענות העובדתיות נטענות אף הן לחלופין
מקום בו העובדות בשלב זה אינן ידועות במלואן למודיעים – לרבות טיב הקשר בין
התובע לבין הצד השלישי וטיב המצגים שהציג הצד השלישי באשר לעמדת התובע
והתייחסותו לפרסומים מושא התובענה.

ד1.

תרמית

.22

המודיעים יטענו כי הצד השלישי הציג כלפיהם עובדות ,לרבות באשר להיותו שלוח ו/או
מי שפעל מטעם התובע ,וכן באשר לעמדת התובע באשר לכתבות מושא התובענה גופן
ולתוכנן.

.23

המודיעים יטענו כי מצגי הצד השלישי נעשו בידיעה או חלק מהן כוזבות או באין אמונה
באמיתותן או מתוך קלות ראש ,כשלא אכפת לצד השלישי אם הן אמת או כזב ,ובכוונה
שהמודיעים יפעלו על פיהן.

.24

המודיעים יטענו כי התרמית מצד הצד השלישי גרמה להם נזק ,היה ותתקבל התובענה,
ובנסיבות אלה ,היה ותתקבל התובענה כולה או חלקה ,על הצד השלישי לפצות ו/או
לשפות את המודיעים בגין הנזק שנגרם מהתרמית שנקט בה הצד השלישי.

ד2.

רשלנות ומצג שווא רשלני

.25

המודיעים יטענו כי הצד השלישי ,בהתנהלותו מולם ,עשה מעשה שאדם סביר ונבון לא
היה עושה באותן הנסיבות ,או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן
הנסיבות ,או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות ,או לא נקט מידת זהירות ,שאדם
סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן הנסיבות.

.26

המודיעים יטענו כי התרשלותו ו/או רשלנותו של הצד השלישי גרמה להם נזק ,היה
ותתקבל התובענה ,ובנסיבות אלה ,היה ותתקבל התובענה כולה או חלקה ,על הצד
השלישי לפצות ו/או לשפות את המודיעים בגין הנזק שנגרם מהתרשלותו ו/או רשלנותו
של הצד השלישי.

ד3.

הטעיה

.27

המודיעים יטענו כי הצד השלישי ,בהתנהלותו מולם ,הטעה אותם ,וכתוצאה מהטעיה זו
פעלו כפי שפעלו.

עמוד  8מתוך  9עמודים

.28

המודיעים יטענו כי הטעיה התובע גרמה להם נזק היה ותתקבל התובענה ,ובנסיבות אלה,
היה ותתקבל התובענה כולה או חלקה ,על הצד השלישי לפצות ו/או לשפות את המודיעים
בגין הטעיתו כלפי המודיעים.

ד4.

חוסר תום-לב

.29

המודיעים יטענו כי הצד השלישי ,נהג בחוסר תום לב כלפיהם ובדרך לא מקובלת ,שעה
שבמעשה או במחדל הציג בפניהם מצגים לא נכונים באשר לקשריו כביכול עם התובע,
ובקשר לעמדת התובע כביכול באשר לפרסומים מושא התובענה.

.30

המודיעים יטענו כי התנהלות הצד השלישי גרמה להם נזק ,היה ותתקבל התובענה,
ובנסיבות אלה ,היה ותתקבל התובענה כולה או חלקה ,על הצד השלישי לפצות ו/או
לשפות את המודיעים בגין חוסר תום ליבו כלפי המודיעים.

ה.

סיכום

.31

המודיעים יטענו כי כל סכום שימצא לנכון בית המשפט לחייב אותם ,יש לחייב את הצד
השלישי ,באשר הצד השלישי חב כלפיהם ,כאמור לעיל ,ביחד ולחוד.

.32

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הצד השלישי לדין ולחייבו בכל סכום
שיחוייבו בו מי מהמודיעים )לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד באותו הליך( ,בצרוף הוצאות
משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כחוק בגין ההתדיינות בין המודיעים ובין הצד
השלישי.

היום 23 ,במאי 2018

_________________
_________________
נתנאל רוזנשטיין ,עו"ד
טל כלימיאן ,עו"ד
ב"כ המודיעים לצד השלישי

עמוד  9מתוך  9עמודים
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נספח ""1
תמלול הדברים הרלוונטיים מראיון המפכ"ל בתוכנית
עובדה החל מדקה  32:40לסרטון ואילך
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תמלול הדברים הרלוונטיים מהראיון שהתקיים עם מפכ"ל המשטרה
וששודר בתוכנית עובדה ביום 7.2.2018
)ראו בעמוד המרשתת https://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2017/Article-
 ,d845a0a73027161006.htmהחל מדקה  32:40לסרטון ואילך(
אילנה דיין" :אתה בשלב מסויים אומר בשיחות סגורות ,ש'כוחות רבי השפעה,
כוח וכסף ,מנסים לפגוע אישית בקצינים הבכירים של אגף החקירות במשטרה'.
זה פרסום של דורון הרמן בערוץ  10ביוני ".2016
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?"
רוני אלשיך" :בשטח בשטח משפחתם .כאשר זה קרה בפועל"...
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
שזה גורמים שזה מקצועם ,לצורך העניין"
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
הגורמים האלה וככל הנראה מישהו צריך לשלם להם ,ולכן זה מאוד הפריע לנו"
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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רוני אלשיך" :קודם כל לא תמיד זה משרת כרגע את החקירה המרכזית שלנו,
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
ציבורית ,וכפי שאמרתי היא נפסקה"
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"
אילנה דיין" :אז יכול להיות שבאותה מידה שאני לומדת פה ש"...
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
שמועות ולא על 'בלה בלה בלה' .ולכן יצאתי ציבורית ,זה לא פשוט לצאת
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
עסקתי באמירה הציבורית שלי במי שלח או מה שלח ,כי אני חשבתי שמספיק
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
קצינים שמחזיקים תחת ידם את חומר הנפץ ,שעשוי ,הנה הוא אומר את זה,
לטלטל את המדינה"
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ת"א 18293-03-18
סוריאנו נ' בחדרי חרדים בע"מ ואח'
הודעה לצד שלישי מיום 8.5.2018

נספח ""2
העתק כתבה ממאקו מיום 11.2.2018
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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  , 2קובי 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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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

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

מצא כתבה זו ב:
https://www.mako.co.il/news-law/crime-q1_2018/Article0f339d229168161004.htm
כל הזכויות שמורות לwww.mako.co.il-
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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
יהושע )ג'וש( בריינר  18:58 11.02.2018עודכן ב22:28 :

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  1000ו ,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  .(1000גם בתיק  ,2000שבמרכזו המשא ומתן בין נתניהו
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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.

Page 19

ת"א 18293-03-18
סוריאנו נ' בחדרי חרדים בע"מ ואח'
הודעה לצד שלישי מיום 8.5.2018

נספח ""4
מכתב ב"כ התובע מיום 22.2.2018

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

ת"א 18293-03-18
סוריאנו נ' בחדרי חרדים בע"מ ואח'
הודעה לצד שלישי מיום 8.5.2018

נספח ""5
מכתב ב"כ התובע מיום 26.2.2018

Page 27

Page 28

ת"א 18293-03-18
סוריאנו נ' בחדרי חרדים בע"מ ואח'
הודעה לצד שלישי מיום 8.5.2018

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

Page 29

טל כלימיאן – משרד עורכי דין

TAL KALIMYAN – LAW OFFICE
טל כלימיאן ,שותף
אמיר לוזון ,שותף
אריאל גרטש*
אבישי סיון
נתנאל רוזנשטיין

* מוסמך בישראל ובמדינת ניו יורק

Tal Kalimyan, Partner
Amir Luzon, Partner
*Ariel Gratch
Avishai Sivan
Netanel Rozenstein

* Admitted to the Israeli and the New York Bar

 1במרץ 2018
מבלי לפגוע בזכויות
בפקס 03-6932091

אל
אילן בומבך ,עו"ד
ח.נ,.
הנדון :מכתבך מיום  26.2.2018בעניין וולטר סוריאנו

סימוכין :מכתבים מיום  22.2.2018ומיום 26.2.2018

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.

.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 מבקשת לשמור על יחסים טובים עם בעלי דברה ואינה רוצה 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 כלימיאן ,עו"ד
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