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המשיג
(הנתבע)

בקשה למתו וויתר המצאה

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, לעשות שימוש בסמבותו על פי תקנה 100 לתקנות סדר הדיו האזרחי,

התשמ"ד - 1984 (להל! "תקנות סדר הדין האזרחי"), ולהתיר, במעמד צד אחד, למבקש להמציא את גתב

התביעה אשר התש בד בבד עם בקשה זו, אל מחוץ לתחומי המדינה.

נוסח בתב התביעה, ללא נספחיו, רצ"ב לבקשה זו ומסומן כנספח א'.

ואלה נימוקי הבקשה;

זהות הצדדים?

1, המבקש, וולטר צבי סוריאנו, הוא אדם פרטי, איש עסקים במקצועו, שמקום מושבו

בבריטניה.

2. המבקש נוהג לפקוד את מדינת ישראל, בה למבקש בני משפחה ומכרים רבים.

3. המשיב, ריצ'רד סילברסטיין, מפעיל אתר אינטרנט חדשותי בדמות יומן רשת (בלוג)

̂\//:8ק1111, העוסק הידוע בשם "תיקון עולם" שכתובתו 00111.ת8101�01י\11א1)�שך1-101./¥¥\
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ברובו בנושאים הקשורים למדינת ישראל ובכלל זה = פוליטיקה פנימית, צבא וביטחון,
הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכדומה (להלן "האתר").

העתק רקע האתר רצ"ב לבקשה זו ומסומן בנספח בי.

4. האתר ידוע מאוד בקרב הציבור הישראלי בכלל, והתקשורת הישראלית בפרט, נוכח
פרסומים קודמים בקשר לפרשות מתוקשרות. לאתר יש ערך בעברית באתר

"ויקיפדיה".

ערך הויקיפדיה רצ"ב לבקשה זו ומסומן כנספח גי.

התבלעה בקליפת האגוז:

5. ביום 18.2.2018, פרסם המשיב באתר המופעל על ידו את הפרסום הפוגעני מושא
התובענה דנא, אשר עוסק בחקירות ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על ידי

משטרת ישראל (להלן "הפרסופ הפוגעני").

העתק הפרסומ הפוגעני רצ"ב לבקשה זו ומסומן בנספח די.

6. בתוך כך, תיאר המשיב פרטים מתוך תחקיר אשר פורסם בתאגיד השידור "כאן" (להלן
"התחקיר"), וזאת באופן כוזב ומטעה, המכפיש את שמו הטוב של המבקש, ומהווה

לשון הרע כנגדו.

העתק התחקיר רצ"ב לבקשה זו ומסומן בנספח הי.

7. מקרא הפרסום הפוגעני, והשוואת האמור בו לתחקיר מעלים כי הפרסום הפוגעני מסלף
את התחקיר עליו הוא מסתמך, באופן בו הוספו בפרסום הפוגעני פרטים עובדתיים
אשר מעולם לא נזכרו בתחקיר, וממילא לא היו ולא נבראו, ואשר סולפו בפרסום

הפוגעני באופן שמציג בפני הקורא מצג כוזב ומטעה.

8. יוער כי לא זו בלבד שהמשיב לא טרח לפנות למבקש על מנת לקבל את תגובתו, הוא אף
התעלם כליל והשמיט את תגובתו של המבקש כפי שהובאה בתחקיר, באמצעות בא

כוחו. מעשים אלה מעידים כשלעצמם על הזדון של המשיב.

9. בנסיבות אלה, מעשיו ומחדליו של המשיב עולים בגדר לשון הרע, כמשמעותו בחוק
איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, וזאת בנוסף על הפרת חובת הזהירות המוטלת עליו.

10. אם לא די בכך, בפרסום הפוגעני ישנו קישור לפרסום פוגעני נוסף אשר פורסם ביום
11.2.2018 באתר "בחדרי חרדים" ומשמיץ אף הוא את שמו של המבקש ופוגע

בפרטיותו (להלן "הפרסום הפוגעני הנוסף").

העתק הפרסום הפתעני מאתר בחדרי חרדימ אליו מפנה המשיב רצ"ב לבקשה זו
ומסומן כנספח וי.

11. יוער כי עצם ההפניה לפרסום הפוגעני הנוסף, מהווה אף היא, כשלעצמה, לשון הרע כנגד
המבקש ופגיעה בפרטיות במשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
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12. נוכח זאת, פנה המבקש ביום 3.4.2018, באמצעות הח"מ, למשיב, במכתב התראה טרם
נקיטת הליכים משפטיים, ובו דרש המבקש, בין היתר, את הסרת הפרסומים

הפוגעניים, כדי להקטין את נזקיו.

העתק מכתב ההתראה מיום 3.4.2018, רצ"ב לבקשה זו ומסומן כנספח זי.

13. משלא פעל המשיב כאמור במכתב ההתראה מיום 3.4.2018 ולא הסיר את הפרסום
הפוגעני, פנה המבקש ביום 8.4.2018 במכתב התראה נוסף.

העתק מכתב ההתראה מיום 8.4.2018, רצ"ב לבקשה זו ומסומן כנספח ח'.

14. עד עתה נמנע המשיב מהסרת הפרסום הפוגעני וממתן התייחסותו.

המסגרת הנורמטיבית;
! כללי

15. תקנה 500 קובעת כי בית המשפט בישראל רשאי לקנות את סמכותו על נתבע מחוץ
לתחום השיפוט, ולהורות על המצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחומי המדינה.

16. תקנה 500 מונה רשימה סגורה של חזקות, אשר די בהתקיימות אחת מהן, כדי לעמוד
בנטל, ולהראות כי התובענה נמנית עם המקרים הנופלים בגדר תקנה 500, המאפשרים

המצאה לנתבע זר מחוץ לתחומי המדינה.

17. בבואו להכריע בבקשה לפי תקנה 500, על בית המשפט לעבור מסלול תלת שלבי. היטיב
לתאר זאת כ' השופט יצחק עמית ב- רע"א 9328/12 נירימליק בע"מ נ' חברה באחריות

מתבלת סובורובה (פורסם בנבו, 21.04.2013) בזו הלשון (בסעיף 7):

שלבי הבחינה להט יידרש בית המשפט בבואו להכריע בבקשה לפי "
תקנה 500 הם שלושה:

בשלב הראשון, על התובע לשכנע את בית המשפט גי יש בידיו

"תביעה הראויה לטיעון" (€856 16?31ו81£11 1)200) בנוגע לעילת
ההמצאה (קונפינו-שר, בעמי 46). חשוב להדגיש כי מדובר ברמת

הוכחה הנמוכה מרף מאזן ההסתברויות הנדרש במשפט אזרחי.

בשלב השני, על בית המשפט לבחון את עילת התביעה לגופה
ולהשתכנע כי מדובר בתביעה "רצינית" אשר המבקש מעוניין לבררה
בתום לב בבית המשפט, כד שאין המדובר בתביעת סרק או בתביעה
טורדנית (קונפינו-שר, שם); זוסמן, בעמי 247)). יצויין כי הנטל
להוכיח כי מדובר בעילת תביעה "רצינית" אף נמוד מהנטל להוכחת
עילת ההמצאה (עוד לעניין שלבי הבחינה ראו רע"א 7102/10 רואים
עולם החברה להגנת הטבע בע"מ נ' פרלמוטר, [פורסם בנבו] סעיף 3
להחלטתו של הנשיא גרוניס (12.4.2012) (להלן: עניין רואים עולם).
על כן שהמבחנים השונים יוצרים הבחנות דקיקות ףאו דברי השופט

גרוניס בע"א 9722/04 אשבורן חברה לסוכנויות ומסחר בע"מ ני 4£.€
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/ [פורסם גנבו] סעיף 8 לפסק הדין (4.9.2007) £16€*10111€8 1,1(1

(להלן: עניין אשבורן)).

בשלב השלישי, לאחר שביו! המשפט מצא כי חלה אחת החלופות של
תקנה 100, עדיין יש שיקול דעת לבית המשפט לקבוע האם בנסיבות
המקרה יש להיענות לבקשה, באשר השיקול המרכזי הוא נאותות
הפורום הישראלי. בגדר שיקול זה, נבחנים שיקולי-משנה שונים,
ביניהם הדין החל על הסכסוך; נגישות הצדדים לראיות; יעילות
ההליך�, הנושאים המשפטיים והמעשיים המעורבים, שיקולי צדק
ועוד (ראו, בין היתר.� ע"א 2701/97 הגבס א' סיני (1989) בע"מ נ'

̂[ 7116, פ"ד נב(1) 109, 112 (1998) (להלן: עניין 0€1<?01111£1 €0

הגבס); עניין ראדא, שם�, קונפינו-שר, בעמ' 47-46)."

18. בנסיבות המקרה דנא, אין ספק כי תנאי תקנה 500 מתקיימים במלואם כפי שיפורט

להלן.

בידי המבקש תביעה הראויה לטיעון; מדובר בתביעה "רצינית" אשר המבקש מעוניין לבררה בתום לב בבית
המשפט;

19. צפייה בתחקיר ערוץ השידור, והשוואתו לאמור בפרסום הפוגעני אינו מותיר בלב
הקורא ספק כי המשיב הכפיש את שמו הטוב של המבקש שעה שייחס לו מעשי

התחקות ואיסוף מידע אחר חוקרי ראש הממשלה, שמעולם לא ביצע.

20. לפיכך, ברי כי פרסומו של המשיב עולה בגדר לשון הרע כהגדרתה בחוק איסור לשון
הרע, תשכ"ה-1965.

21. אם לא די בכך, המשיב אף קישר בפרסומו הפוגעני לפרסום פוגעני אחר הפוגע
בפרטיותו של המבקש ופוגע בשמו הטוב. מעשה זה, כשלעצמו, מהווה לשון הרע ופגיעה

בפרטיות מצד המשיב.

22. בנסיבות אלה, ברי כי המבקש עומד בתנאי הראשון שנקבע בפסיקה כאמור, קרי - בידי
המבקש עילת תביעה קשיחה וחזקה, שממילא "ראויה היא לטיעון", ולא תביעת סרק

טורדנית.

23. די בכך כדי לעמוד בנטל הנמוך ממילא בשלב זה של ההליך, כדי להתיר המצאה למשיב

מחוץ לתחום.

24. משהגענו למסקנה זאת, ונוכח העובדה כי המשיב אינו טורח ליתן התייחסותו למכתבי
ההתראה אשר נשלחו אליו, ולמצער להסיר את הפרסום הפוגעני או את שמו של
המבקש ממנו, לא נותרה בידי המבקש ברירה אלא למצוא מזור בין כותלי בית המשפט.
על כורחך אתה אומר כי בידי המבקש אף עילת תביעה "רצינית" אותה הוא מבקש

לברר בתום לב בבית המשפט.

ונקנה 500(7) - מעשה או מחדל בתחום המדינה:
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25. תקנה 500 מונה רשימה של זיקות אשר די בהתקיימות אחת מהן, כדי לעמוד בתנאי
התקנה, וכדי להעניק לבית המשפט הנכבד בישראל את האפשרות להתיר המצאה

לנתבע מחוץ למדינה.

26. עניינה של החלופה הקבועה בתקנה 500(7) לתקנות הוא בתובענה המבוססת על מעשה
או מחדל בתחום המדינה. ואולם, נפסק כי "די ש"מקצת ההפרה הנטענת" ארעה
בארץ" כדי להצביע על כך שמדובר "במעשה או מחדל בתחום המדינה" (ע"א

; ראה גם: 3516/02 בוגוסלב בגשיק נ' עודד הלאל ואחי תק-מח 2003(4),3219 בעמוד 9

רע"א 5254/93 €01-1>11 6'\861 נ' "אלגל" אליזה גלית בע"מ (פורסם בנבו, 10.03.1994

בסעיף 3 להחלטה).

27 נוכח העובדה כי פרסום ברשת האינטרנט חשוף לעיני כל, יש לראותו כמעשה שהתבצע
"בכל מקום". יפים לעניין זה הדברים אשר נקבעו על ידי כ' הנשיאה נאור ב- רע"א

) אדואלד זיאס (פורסם בנבו, 28.03.2012): 530/12 שמחה יעקובוביץ נ' יוסף (ג'ו

"משפורסמו הדגלים בלשת האינטלנט, הם חשופים לעיני כל.
משכן, המעשה שבבסיס התביעה בוצע בכל מקום. המבקשים
לשאים היו, על כן, להגיש תביעתם לכל מחוז שיפוט באלץ, ובכללו

מחוז מלכז."

28. יוער כי פסיקה זו מתייחסת להקניית סמכות מקומית, ברם הרציונל העומד בבסיסה
חל , על דרך של היקש, גם ביחס להקניית סמכות בינלאומית, בייחוד מקום בו מדובר

בחלופה 500(7).

00¥1£  ̂ 29. כך, פסק בית המשפט המחוזי ב- ת"א (מחוזי ת"א) 30847-12-13

4,??€1,4 נ' שאול דדון (פורסם בנבו, 08.06.2014) (להלן "עניין דדון"), בנסיבות דומות

לנסיבות התובענה דנא, בהן בוצעו עוולות ברשת האינטרנט, ובכלל זה פגיעה בזכות
לשם טוב ולפרטיות כדלקמן ?.

"אמת, פסיקה זו התייחסה להולאות תקנה 3(א) (5) לתקנות, אשל
עניינה בהקניית סמכות שיפוט מקומית ("המעשה או המחדל
שבשלו תובעים"), אן דומה עלי כי על דלן ההיקש וההקבלה
מתחייבת החלתה אף ביחס לחלופות הללוונטיות שבתקנה 600
לתקנות, ללבות ובמיוחד החלופה שבסעיף משנה (7), אשל אף
עניינה בתובענה המבוססת "על מעשה או על מחדל בתחום
המדינה". הלציונאל המונח בבסיס הפסיקה הנזכלת לעיל יפה גם

יפה בעניו שלפני.

הפרסום בלשת האינטלנט מעצם טיבו וטבעו פורץ גבולות
טליטוליאליים, חשוף לעיני כל משתמש בלשת האינטלנט בלחבי
העולם כולו בכל זמן נתון ומשכן אין עוד, לדידי, מקום לראיה
מצמצמת התוחמת את המעשה למקום מושבו של המפל. המעשה
המפל התבצע ומתבצע שעה, שעה בכל מקום בו קיים חיבול ללשת
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האינטרנט, ליבות בישראל, קרי; בתחום המדינה ומשבד להשקפתי
יש לקבוע כי תובענה המבוססת על פרסום מפר זכויות שנעשו?
ברשת האינטרנט באה בגדרו? של תקנה 500 (7) לתקנות ("התובענה
מבוססת על מעשה ... בתחום המדינה") וכל עוד לא הוסר הפרסום
מרשת האינטרנט הרי שהתובענה אף באה בגדרה של תקנה 500 (6)
לתקנות ("מבקשים צו מניעה לגבי דבר הנעשה ... בתחום

המדינה")."

30. יוער כי ערעור על ההחלטה בעניין דדון נדחה ב- ע"ר (מחוזי ת"א) 58121-06-14

00¥1£ נ' שאול דדון (פורסם בנבו, 02.02.2015), קרי - האמור בעניין €1̂ ג1 ??,4

דדון אושר על ידי בית משפט שלערעור. בתוך כך, ציינה כב' השופטת צ'רניאק בפסק
: דינה

"יש לקחת בחשבון, נובח אופיו של החלל האינטרנטי שתוצאתו
הנזיקית של המעשה היא מידית באופן שדי לכאורה בקרות הנזק

בישראל על מנת להצמיח עילה למתן היתר המצאה לחו"ל."

31. יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת עמית-אניסמן ב- ת"צ (מרכז) -10822-02

: 0̂ (פורסם בנבו, 09.04.2017) 15 לנואל ואח' נ'1011̂�01ק�1111001)6

"דומה כי הפעילות בעולם הווירטואלי, ובכללה באינטרנט ובאמצעות
הדואר האלקטרוני, חוצה גבולות. על בית המשפט להתאים את
הוראות החוק למציאות המתפתחת ולהגיע למסקנות, המתיישבות
עם החוק הקיים, הקידמה וההיגיון גם יחד. משכך, אין עוד מקום
לשיטתי להשקפה מצומצמת, ולפיה מקום משלוח הדואר
האלקטרוני או מקום הימצאם של השרתים הוא מקום המעשה.
המעשה, לשיטתי, מתפרס גם על מקום קבלתו של המייל על ידי

הנמען, קרי ישראל."

: ת"צ (מחוזי ת"א) 23241-09-16 1^00. 8"1107£1 נ' נדב סיליס (פורסם בנבו, [ראה והשווה

; ת"צ (מחוזי ת"א) 19529-06-14 דוד חוטה נ' ¥.6 מ€01.§ט60010 (פורסם בנבו, (21.06.2017

[(03.02.2017

32. הדברים אף נכתבו בספרות המשפטית במסגרת מאמרם של פרופ' יעד רותם וד''ר
איילת בן עזר, "רכישת הסמכות הבינלאומית מכוח תקנה 500 לתקנות סדר הדין

: : גישה חדשה" מאזני משפט כרך ד תשס"ה האזרחי, תשמ"ד-1984

"בעולם שבו פעילות אנושית ומסחרית רבה מתרחשת לאו דווקא
בתון גבולות גיאוגרפיים מוגדרים של ריבונות, אלא בגדרי מתחם
שהוא בעיקרו וירטואלי וחסר גבולות פיזיים - באינטרנט ובאמצעות
דואר אלקטרוני - ראוי לוותר מראש על הניסיונות לעצב הסדרים
משפטיים המבוססים על עיקרון הריבונות הטריטוריאלית - כלומר
על הניסיון לקבוע מהו "תחום המדינה" ומיהו הריבון החולש על
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הנתבע... פרשנות מרחיבה של לשון החלופות... אשר למעשה
מרחיבה את סמכותו הבינלאומית של הפורום, היא הכרחית אפוא"

33. אשר על כן, ולאור האמור והמקובץ לעיל, יש לראות בפרסום הפוגעני כמעשה שהתבצע
גם בישראל, ומשכך חלה תקנה 500(7).

תקנה 500(6);

34. תקנה 500(6) עניינה ב"צו המניעה לגבי דבר הנעשה או עומד להיעשות בתחום
המדינה, או מבקשים למנוע או להסיר מטרד בתחום המדינה, בין אם מבקשים גם

דמי נזק בקשר לכך ובין אם לאו".

35. במסגרת התובענה דנא, מלבד הסעד הכספי, מבוקש מבית המשפט לעשות שימוש
סעיף 31 לכתב בסמכותו לפי סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 (

התביעה) וליתן למשיב צו להסרת הפרסום הפוגעני מרשת האינטרנט.

36. כפי שהראינו לעיל, מאחר שהפרסום הפוגעני בוצע ברשת האינטרנט, יש לראותו
כמעשה שהתבצע גם בשטח ישראל.

37. כל עוד הפרסום הפוגעני זמין ברשת האינטרנט, ולא הוסר ממנה, הרי שהתובענה אף
באה בגדרה של תקנה 500 (6) לתקנות (ראו עניין דדון).

38. לפיכך, ולחילופין בלבד, אף תקנה 500(6) חלה בנסיבות העניין.

נאותות הפורום הישראלי:

כללי;

39. העיקרון המנחה בעניין זה, הוא השאלה האם הפורום המקומי, הישראלי, הוא אכן

ה"פורום הטבעי" (11ט£011 1131:11131), או שמא קיים פורום טבעי זר בעל זיקה חזקה יותר

[£1 (פורסם בנבו, : ע"א 3999/12 אלצר בע"מ נ' 4/8. £/4\ לסכסוך הנדון [ראו

.[(20.01.2014

40. לצורך קביעת טבעיות הפורום, נקבעו בפסיקה שלושה מבחנים עיקריים. ההלכה בעניין

זה סוכמה על ידי כב' השופט הנדל ב- רע"א 7342/11 כלל חברה לביטוח בע"מ נ'

1.10 1,4€8\[€0א1 (פורסם בנבו, 02.08.2012) בזו הלשון ?.

"שלושה מבחנים משמשים לצורך בחינת שאלת תחולתה של
דוקטרינת הפורום הבלתי נאות. תחילה יש לבחון האם הפורום
המקומי הוא "הפורום הטבעי" או שקיים פורום טבעי זר בעל
סמכות לדון בתובענה. מבחן זה מוכרע בהתחשב במכלול הנסיבות
של המקרה. כלומר, יש לבחון מהו הפורום בעל הקשר המשמעותי
והמהותי למחלוקת ביו הצדדים, אליו מובילות "מירב הזיקות"

̂. 116£146 ג' 00ק111103? 121(111 הרלוונטיות (ראו רע"א 9810/05 1,

611*01111 [פורסמ בנבו] (30.8.2009); רע"א 10250/08 קציב ני 0^2
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̂מ3ל1מ131116186 [פורסם גנבו] (18.3.2010)); שמת יש לבחון מהו

? הציניות הסבירות של בצדדים ביחס למקים ההתדיינות בסכסוך
שלישית יש לשקול שיקולים ציבוריים, ובעיקר מה הפורום שיש לו
ענייו אמיתי לדוו בתובענה (ראו והשוו רע"א 2737/08 דלעיל). נדמה
שההבדל בין המבחן הראשון לשלישי הוא שבעוד הראשון בוחן
נתונים אובייקטיבים ביחס שבין האירוע שבמחלוקת לבין הפורום
השיפוטי הדרוש, המבחן השלישי הינו אמירה נורמטיבית בדבר

הצורן לדון בעניין מסויים בגבולותיה של המדינה."

41. הלכה היא כי "רק אם האיזון בין הזיקות לפורום הישראלי לבין הזיקות לפורום הזר
נוטה בבירור, באופן משמעותי, לפורום הזר, יחליט בית המשפט כי הוא אינו הפורום

הנאות" [ראו = רע"א 2705/97 הגבס אי סיני (1989) בע"מ נ' €0 ץ1116�£01>1.0€1 1116.

[10 עמ'], נב(1) 109 (1998) (להלן "עניין הגבס"].

42. בנסיבות המקרה דנא, אין ספק כי ישראל היא הפורום הטבעי לדון בתובענה זו, בפרט
נוכח העובדה כי האתר עוסק ברובו בנושאי מדיניות פנים הקשורים לישראל בלבד,
מרבית הנזק נוצר בישראל, מדובר בהפרות של חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת
הפרטיות בישראל, הפרסום מתבסס על תחקיר תאגיד השידור הישראלי ואף מפנה
לאתרים ישראליים בעברית. בנסיבות אלה, וודאי שאין כל פורום אחר שניתן להראות,

כי הזיקות לו נוטות "בבירור ובמובהק", כדרישת ההלכה, כי העניין ידון במסגרתו.

43. די באמור על מנת לחתום בקשה זו בשלב זה, ואולם, למען הסר ספק, ולשם הזהירות
להלן יפורטו בקצרה הנימוקים לאמור.

מבחן מירב הזיקות;

44. מבחן מירב הזיקות עוסק בבחינת שיקולי יעילות ונוחות אינדיבידואליים לצדדים,
בניהול התובענה בפורום מקומי, לעומת ניהולה בפורום זר.

; המקום שבו הם : מקום מושבם של הצדדים 45. כך, בוחן בית המשפט שיקולים כגון
; הגישה למקור ראיות והאפשרות לחייב עדים להעיד מנהלים את חייהם או את עסקם
; ההוצאות הכרוכות בהבאת העדים ועוד. המדובר ברשימה בלתי סגורה, בבית המשפט
הנבחנת ביחס לכלל נסיבות המקרה, כאשר כל שיקול יקבל משקל שונה במאזן הכללי
; ע"א 2705/91 רגיאח סאלם אבו-'ג'חלה ני חברת החשמל : עניין הגבס בעמוד 114 [ראו

מזרח ירושלים בע"מ, מח(1) 554 (1993)].

46. אולם, במציאות החיים המודרנית ירד המשקל שיש לייחס לנוחות הצדדים עת מחליט
בית המשפט שלא להפעיל סמכותו. כיום יקשה על צד לשכנע את בית המשפט כי
: רע"א 3144/03 אלביט הפורום אינו נאות בהתבסס על שיקולי נוחות בלבד [ראו

הדמיה רפואית בע"מ נ' 13)1,4 €/8 830116 16) 08?¥1�861 1131661311., נז(5) 414

; עניין הגבס]. (2003)

47. כך נאמר זה מכבר, כי במציאות המודרנית בה חציית גבולות פיסיים ותקשורתיים בין
מדינות חינה דבר שבשגרה, קיימת נטייה לצמצם בהיענות לטענת פורום לא נאות
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[ראה: רע"א 2939/13 פלדמן נ' בנק דיסקונט לישראל בעי'מ, (פורסם בנבו 19.5.2013)
פסקה יט' ובאסמכתאות המפורטות שם].

48. אף נאמר כי "אין מייחסים עוד למבחן של מרב הזיקות את המשקל שהיו מייחסים לו

11̂ 1)1)0111) 8108. 00. בעבר לעניין טענת הפורום הבלתי נאות" [ראה: רע"א 2736/98

,[621 46!1א פ"ד נד(1) 614, נ' 1)1310ו113110�161מ1

49. העובדות המפורטות בכתב התביעה (נספח א' לבקשה דנא) מעידות כשלעצמן, כי מירב
הזיקות (אם לא כולן), מטות את הכף לטובת הפורום הישראלי.

: 50. בהקשר זה יצוין כדלקמן

; 50.1. מדובר בפרסום שעוסק בנושא ישראלי מובהק - חקירות ראש ממשלת ישראל

50.2. נזקיו של המבקש נגרם בין היתר בישראל, בקרב משפחתו, מכריו ומוקיריו,
לקוחותיו בעבר, ולקוחות פוטנציאליים בעתיד, גופים פיננסיים וספקים איתם

עובד התובע במדינה ובקרב הציבור בכללו.

; 50.3. הפרסום מתבסס על תחקיר של תאגיד השידור הישראלי "כאן"

; 50.4. הפרסום מפנה לאתרים ישראליים כגון "בחדרי חרדים"

50.5. הפרסום הפוגעני מהווה עוולה אזרחית לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-

; 1965

50.6. הפרסום הפוגעני מהווה עוולה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-

; 1981

; 50.7. הפרסום הפוגעני מפר את תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות בישראל

50.8. המבקש מנהל בבית משפט זה הליכים נוספים אודות פרסומים פוגעניים

אחרים באותו הקשר, וביניהם, הליך עצמאי כנגד אתר "בחדרי חרדים"
האחראי על הפרסום הפוגעני הנוסף.

51. מכלל השיקולים שפורטו לעיל, קל מחומר ממשקלם המצטבר, ברי כי אין כל זיקה בין

מעשיו ומחדליו של התובע מושא התובענה דנא, לפורום אחר, טבעי יותר, מלבד ישראל,
וממילא לא באופן ברור ומובהק כדרישת ההלכה.

52. עולה אפוא כי במבחן מירב הזיקות, הפורום הישראלי הוא הטבעי והנאות לדיון
בתובענה, ודי בכך כדי להצדיק מתן היתר המצאה כאמור מחוץ לתחום.

ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ביחס למקום ניהול התובענה;

53. המבחן השני לנאותות הפורום הוא בחינת ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ביחס
למקום ההתדיינות.

54. ב - ע"א 9725/04 אשבורן חברה לסוגנויות ומסחר בע"מ נ' 1,111 £1€£11010 4£.€

: (פורסם בנבו, 04.09.2007) קבע כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס (בסעיף 18)
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"קיימת נטייה לצמצם בהיענות לטענת פורום לא נאות, וזאת לאור
ההתפתחויות שחלו באמצעי התחבורה ובדרכי התקשורת
המודרניים. אף בענייננו אין מקום לקבוע שישראל אינה פורום
נאות.... עוד בשנת 1967 אמר בית המשפט העליון את הדברים
הבאים: "...יצרן של ציוד המבקש לשווק את תוצרתו ברחבי תבל
חייב להשלים עם האפשרות שבאחד הימים הוא ייתבע לדין באחת
הארצות שעימן הוא מבקש לסחור"... משבן, הסיכון שביום מן

הימים תיקרא המשיבה למשפט בישראל, הינו סיכון טבעי וצפוי."

55. ב-רע"א 2737/08 אורי ארבל נ' 40. 1111 (פורסם בנבו, 29.1.2009) (להלן "עניין ארבל")
: קבע כב' השופט דנציגר בנוגע למסחר בינלאומי (בסעיף 19)

"ככל שהיקף הסחר בין גופים בינלאומיים לבין עצמם ובינם לבין
פרטים במדינות שונות גדל, הציפייה הסבירה של אותם גופים היא
כי הם עלולים להיתבע באחת מן המדינות בהן הם פועלים. גוף
מסחרי אשר פועל מול גורמים שונים בעולם לוקח במסגרת שיקולי
הכדאיות הכלכליים לפעילותו במדינה פלונית את הסיכון כי ייתבע
בה לדין. הדברים נכונים הן באשר לחברות בינלאומיות הפועלות
בישראל והן באשר לחברות ישראליות הפועלות בחו"ל.... במקרה
שלפניי המשיבה 1 הינה קונצרן תיירות בינלאומי אשר משווק
שירותי תיירות למקומות שונים בעולם ומשכך, סבורני כי לנוכח נפח
הפעילות הבינלאומי הגדול שאותו מנהלת המשיבה 1 הסיכון כי

תתבע לדין באחת מן המדינות בהם היא פועלת הינו צפוי."

56. הדברים נכונים במיוחד בנסיבות דנן. כשם שליצרן קמה ציפיה סבירה להיתבע
במדינות בהן הוא פועל, כך גם לאמצעי תקשורת זר ו/או לאתר אינטרנט זר ו/או
לעיתונאי זר קמה ציפיה סבירה להיתבע במדינות בהן הוא פועל ואותן הוא מסקר,
בייחוד מקום שהם פועלים ברשת האינטרנט אשר כאמור פורצת גבולות
טריטוריאליים. הדברים האמורים נכונים ביתר שאת כאשר הפרסומים עוסקים

במדינה ספציפית כדוגמת המקרה דנא.

57. בנסיבות אלה, ברור כי על המשיב לצפות כי יוחלו דיני הנזיקין ככלל, ודיני לשון הרע
והגנת הפרטיות בפרט, של מדינת ישראל אותה הוא מסקר ועליה הוא כותב באופן

ספציפי ונקודתי.

58. יפים לעניין זה הדברים אשר נאמרו בעניין דדון (בסעיף 22) =

"בעידן הגלובלי, אשר רשת האינטרנט הינה אחד מביטויו הבולטים,
סבורה אני כי אין עוד מקום לגישה לפיה "הולך התובע אחר
הנתבע". שינוי מגמה זה ניכר בפסיקה שדנה ביחסי מסחר
בינלאומיים, כשמדובר ביצרן ולקוחות ברחבי העולם כולו (ראה:
1116 1̂ רע"א 2705/97 הגבס א' סיני (1989) בע"מ גי 161ו1�0£14101
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114) ודומה עלי כי יפת הוא במשנה תוקף €0. ואח/ פ"ד נב (1), 109,

ביחסים מתבליט שבין צד זר לישראלי.

בעולם של "כפר אחד גדול" ציפייתו הסבירה של צד, המצוי בקשר
עסקי או אחר עם אדם המתגורר בארץ זרה, צריכה להביא בחשבון
את האפשרות שייתבע לדין על ידי אותו אחר במקום מושבו של

האחר, קל וחומר בכל הנוגע לשימוש ברשת האינטרנט.

מדיניות משפטית וחברתית ראויה מחייבת, לדידי, קביעה כי כל
משתמש ברשת האינטרנט צרין לצפות, בגדר אותה "ציפייה
סבירה'/ כי יתבע לדין בכל אחת מארצות העולם בהן קיימת נגישות
לרשת בגין שימוש הנעשה בה העולה כדי מעשה עוולה, לרבות

ובמיוחד במקום מושבו של הנפגע, כאשר זהותו ברורה וידועה לו.

מעשה העוולה מתבצע, כאמור, בכל מקום ובכל זמן, לרבות במקום
מושבו ופועלו של הנפגע והעובדה כי עיקר הנזק נגרם באותו מקום,
עולים, לשיטתי, כדי אותן זיקות המכריעות לעבר הפורום בו חי

ופועל הנפגע."

59. בענייננו, נוכח העובדה כי הפרסום הפוגעני פורסם ברשת האינטרנט, וזאת נוסף על
מהותו של האתר המופעל על ידי המשיב והפרסומים המועלים אליו ככלל, ונושא

הפרסום הפוגעני בפרט, ברור כי לנתבע ציפיה סבירה להתדיין בישראל.

שיקולים ציבוריים ושיקולי צדק;

60. שיקול נוסף שעל ביהמ"ש לשקול בבואו להכריע האם הפורום הישראלי הוא הפורום
הנאות, הוא "שיקול ציבורי", והעיקרי שבהם הוא מהו הפורום שיש לו עניין אמיתי

: עניין ארבל). לדון בתובענה (ראה

61. כב' השופטת רונן התייחסה לשיקול זה ב- ת"צ (כלכלית) 56722-05-16 דיגיטק אס אם

טי אסמבליזם בע"מ נ' 163110001111. (פורסם בנבו 15.5.2017) בסע' 63-64 =

"שיקולים של מדיניות ציבורית הם שיקולים מגוונים שאינם
מכוונים תמיד לאותה תוצאה. בין השיקולים הללו ניתן להתייחס
לשיקולים של "נימוס בינלאומי", שיקולים ערכיים, שיקולים של

תחרות בין בתי משפט במדינות שונות, שיקולים של 01010/

§מ1<ןק8110, שיקולים של עומס על מערכת המשפט ועוד. וסרשטיין-

פסברג בספרה הנ"ל מציינת שיקול נוסף לפיו "ככל שמעורבות
החברה בחיים בישראל רבה יותר, כך תגדל הנכונות להתערב בנעשה
בחברה"...בעידן של גלובליזציה, עולה משקלה של שאלת אופן
יישומם של השיקולים הציבוריים. ישגה עמדה לפיה בעידן כזה, בו
ישנם יותר ויותר סכסוכים רב-לאומיים, יש להעמיד לרשות
המתדיינים בתי-משפט שיעניקו גישה אליהם גם למי שמבקש סעד

ביו-לאומי".
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62. עולה מכאן כי אמצעי תקשורת ועיתונאים זרים הכותבים בנושאים שקשורים קשר
הדוק למדינת ישראל ומפרסמים זאת בכלי התקשורת או ברשת האינטרנט, כפופים

לסמכות בתי המשפט בישראל, ככל שהם ביצעו עוולה או הפרו את הדין בישראל.

63. בנסיבות המקרה דנן, בהן שורבב שמו של המבקש ונקשר לאיסוף מידע על חוקרי
משטרת ישראל אגב חקירות ראש הממשלה, ברי כי לבית המשפט בישראל עניין אמיתי

לדון ולהכריע בתובענה דנא.

אחרית דבר

64. אשר על כן, ולאור כל האמור והמקובץ לעיל, מתבקש בית המשפט להורות כאמור
ברישא לבקשה זו.

65. בקשה זו נתמכת בתצהיר המבקש, מר וולטר צבי סוריאנו.

/7ח אסף אברהם, עו"ד אילן בומבן, עו
/ בייבי המבקש

תל אביב היום, טי בסיון תשע"ח - 23.5.2018
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רשימת נספחים

נספח 1 תיאור

א/ העתק נוסח נתב התביעה, ללא נספחיו

ב, העתק רקע האתר

/ ערך הויקיפדיה ג

ך/ העתק הפרסום הפתעמ

ת/ העתק התחקיר

ו' העתק הפרסום הפוגעני מאתר בחדרי חרדים אליו מפנה המשי^

ז' העתק מ3תב ההתראה מיום 3.4.2018

ח/ העתק מפתב ההתראה מיום 8.4.2018



נספח אי
העתק נוסח כתב התביעה, ללא נספחיו



בבית משפט תשלוט ונ"א 05-18 -
בתל אביב

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 "

הנתבע; ריצירד סילברסטיין

ת.ד. 7204, אולימפית, וושינגטון 98507
360-3528526 : טל'

דוא"ל: ודו311.00וח§@310151052ו101'ו

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

ס13ם התביעה; 300,000 ש"ו*.

כדוב ונביאה
עניינה של התובענה דנא הוא פרסומה של כתבה באתר אינטרנט חדשותי המופעל על ידי הנתבע, המציגה,
כעניין שבעובדה, מצג שקרי לפיו התובע וגורמים מטעמו ביצעו איסוף מידע אודות חוקרי משטרה, באופן אשר
מהווה, לשון הרע כנגדו (להלן "הפרסום הפוגעני"). הפרסום הפוגעני אף מפנה, באמצעות קישור, לכתבה
פוגענית נוספת אשר פורסמה באתר "בחדרי חרדים", באופן אשר מהווה, הן לשון הרע כנגד התובע, והן פגיעה
בפרטיותו ובפרטיות משפחתו. כבר בפתח הדברים יצוין כי לתובע אין כל קשר, במישרין או בעקיפין, לפעולות
איסוף המידע אחר חוקרי משטרה. חרף זאת, פרסם הנתבע מידע שקרי אודות התובע, תוך שהוא מסלף ומציג
באופן כוזב ומגמתי תחקיר עליו הוא נסמך, וכן מפנה באמצעות קישור לפרסום פוגעני אחר, והכל במטרה

להשיג ריווח תקשורתי על גבו של התובע תוך פגיעה קשה בשמו הטוב ובפרטיותו.

הצדדים להליך דנא

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

2. התובע נוהג לפקוד את מדינת ישראל, בה לתובע בני משפחה ומכרים רבים.



3. הנתבע, ריצ'רד סילברסטיין, מפעיל אתר אינטרנט חדשותי בדמות יומן רשת (בלוג) הידוע בשם
1811̂)י011111ת.^¥ץ¥\//:8קז111, העוסק ברובו בנושאים 8̂י€1 "תיקון עולם" שכתובתו 0111.00111
הקשורים למדינת ישראל ובכלל זה: פוליטיקה פנימית, צבא וביטחון, הסכסוך הישראלי-

פלסטיני וכדומה (להלן "תאתר").

העתק רקע תאתר רצ"ב לכתב תביעת זה ומקיימן כנספח אי.

4. האתר ידוע מאוד בקרב הציבור הישראלי בכלל, והתקשורת הישראלית בפרט, נוכח פרסומים
קודמים בקשר לפרשות מתוקשרות. לאתר יש ערך בעברית באתר "ויקיפדיה".

עףך הויקיפדיה רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח ב'.

העובדות הצריכות לעמיו;

5. ביום 18.2.2018, פרסם הנתבע באתר המופעל על ידו את הפרסום הפוגעני, אשר עוסק
בחקירות ראש ממשלת, בנימין נתניהו, על ידי משטרת ישראל.

העתק הפרסום הפוגעני מיום 18.2.2018 רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח ג'.

3/\/\" תיאר הנתבע פרטים מתוך 1̂ 6. בתוך כך, תחת כותרת המשנה "ץ11ו61 5'1כ611 :0רו3ו$01 61
תחקיר אשר פורסם בתאגיד השידור "כאן" (להלן "התחקיר"), וזאת באופן כוזב ומטעה

המכפיש את שמו הטוב של התובע.

: 7. וכך נכתב בכתבה

8חו631/\16 56801601 3 ח13 וח10818ק 3^06 /\ז 30>1 5י151361 ,>661^ *§13

1113̂  3 00 1�131661 .16̂ 91̂/^\ 3016€8ח / 61 5011010 (1-161316̂ / 131181*386

53̂חו1 חו3^0 10 1111601 §3^\ (116^10ק 1113̂ ח0ו31ו010!חו ¥�<0  0116111

,0ח3ו1ס5 .3161וחות1 6וחו1ק 1116 3631051 ח0ו*6511£3/\חו 6ו11 ח6>631/^

6ו11" 32 0111£6 3י5161וחוווו 6וח11נן 116* חו 618>011/\/\ 10 ח^\0ח>1 £6ח0

11111§, 101 163661 1513611 1116 01 101101316 30 ח1366 1135 ץ|1ח316ק^3 "

66€ח 1160* "01115016" 1115 35 6€1*3£ 30€1 £16€3€165 |10€111€6€ג] ח3>1 .166

3̂\ 51806€1 |3£י<1ו)€0 3  5011300 \*1\\\\ 111111311166 13311165 1151111̂  1116

0¥�<ק 16(1/01(\ 116 1065^561 ̂ח111€111€11 166  ^11) 3116 51€31^1!ק) 11\111/\1

3€י<^ (€6ח5111¥68113 1€ח10|616£ ? 1301106 1116 01 6חי>1

16<1 ח1 01766/זח! 111056 ^ח80ז81 *1113 016€1ח זוו6וז)568 5^06 1116

31̂נ|1ו€31 111153¥0 110€0¥61 10 ח 1̂  101010131100 /̂616 ¥6161305 01

י151361 .8200 *1ח0 ,1ו0ו€11¥15 11\111/\!10-{ =101 5
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ץ6311ח 3108נן 6/35\ 0161ח3וחח€01 1:0065 31!360ן5 0¥\ 010161^ 6ח0

11561x11 1108י3|ח€01 ח1 £65!/\�568 1113 י? ס? 11^010 361] $30,000

̂ח1 ̂\ר11 101315^0 1€6!30] 3130111 ח10>8ו010 ?03563 11656^ ח1 601/\01 "

: בתחקיר מעולם לא הוצג, כעניין שבעובדה, כי התובע ביצע איסוף מידע אחר חוקרי 8. ודוק
משטרה. כמו כן, המסמכים אשר הוצגו בתחקיר עוסקים בתיאור עסקיו של התובע באופו
, לאמור- אינם נקשרים למקרה ספציפי זה או אחר וממילא אינם קשורים בשום צורה פללי

ואופן לדברי הבלע הנזכרים בפרסום הפוגעני.

העתק התחקיר רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח די.

9. כך למשל, נכתב במפורש על ידי תאגיד השידור בצד פרסום התחקיר באתר 6כ1ו11ו¥01:

"הוא מנהל חבויה שעסקה באיסוף מידע מודיעיני אזרחי, שביו השאר
העסיקה יוצאי 8200, סיירת מטב"ל ויחידות מודיעיניות נוספות; פרטים

חדשיט על וולטי סוריאנו. כתבתו של צח שפיצן."

העתק צילום המסך הרלוונטי רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כנספח הי.

10. מקרא הפרסום הפוגעני, והשוואת האמור בו לתחקיר מעלים כי הפרסום הפוגעני מסלף את
התחקיר עליו היא מסתמך, באופן בו הוספו בפרסום הפוגעני פרטים עובדתיים אשר מעולם
לא נזכרו בתחקיר, וממילא לא היו ולא נבראו, ואשר סולפו בפרסום הפוגעני באופן שמציג בפני

הקורא מצג כוזב ומטעה.

11. יוער כי לא זו בלבד שהנתבע לא טרח לפנות לתובע על מנת לקבל את תגובתו, הוא אף התעלם
כליל והשמיט את תגובתו של התובע כפי שהובאה בתחקיר, באמצעות בא כוחו. מעשים אלה

מעידים כשלעצמם על הזדון שבכוונות הנתבע לפגוע בתובע.

12. אם לא די בכך, בפרסום הפוגעני ישנו קישור לפרסום פוגעני נוסף אשר פורסם ביום 11.2.2018
באתר "בחדרי חרדים" ומשמיץ אף הוא את שמו של התובע ופוגע בפרטיותו (להלן "הפרסום

הפוגעני הנוסף").

העתק הפרסומ הפוגעני מאתר בחדרי חרדים אליו מפנה הנתבע רצ"ב לכתב תביעת זה
ומסומן כנספח וי.

, באמצעות הח"מ, לנתבע, במכתב התראה טרם נקיטת 13. נוכח זאת, פנה התובע ביום 3.4.2018
הליכים משפטיים, ובו דרש התובע, בין היתר, את הסרת הפרסומים הפוגעניים, כדי להקטין

את נזקיו.

העתק םכתב ההתראה מ<01 §3.4.201, רצ"ב לכתב תביעת זה ומסומן כנספח ז'.
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14. משלא פעל הנתבע כאמור במכתב ההתראה מיום 3.4.2018 ולא הסיר את הפרסום הפוגעני,
פנה התובע ביום 8.4.2018 במכתב התראה נוסף.

העתק מכתב ההתראה מ<01 8.4.2018, רצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן' כנספח חי.

15. עד עתה נמנע המשיב מהסרת הפרסום הפוגעני וממתן התייחסותו.

פן משפטי;

16. 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.

17. האמור והמוצג בפרסום, אינו אמת, והוא פוגעני ומשמיץ. כך, הכפיש הנתבע, את שמו הטוב
של התובע כשהציגו כאחראי לפעולות איסוף מידע אחר חוקרי משטרת ישראל מטעם ראש

הממשלה.

18. אם לא די בכך, עצם ההפניה לפרסום הפוגעני הנוסף, מהווה אף היא, כשלעצמה, לשון הרע
כנגד התובע ופגיעה בפרטיות כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

19. האמור לעיל מקבל משנה תוקף שעה שבתחקיר עצמו עליו נסמך הנתבע, אין כל אזכור לדברים
הנטענים על ידו בפרסום הפוגעני. חרף זאת, נטל הנתבע את התחקיר, והוסיף לו מידע ועובדות
שלא היו ולא נבראו מחד גיסא, והשמיט ממנו פרטים שאינם משרתים אותו כגון תגובתו של
התובע, מאידך גיסא. הדבר מעיד כי הפרסום הפוגעני נעשה על ידי הנתבע במזיד, תוך כוונה

ברורה לפגוע בתובע.

20. הזדון בכוונותיו של הנתבע ניכר, בין היתר, נוכח העובדה כי לא טרח לבקש את תגובתו של
התובע, בטרם פרסם את הפרסום הפוגעני ואף לאחריו, ולמצער להביא את תגובתו כפי

שמופיעה בתחקיר עצמו.

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. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שהנתבע התעלם ממכתביו של התובע, בהם ביקש להסיר
את הפרסום הפוגעני אודותיו, וזה עדיין זמין באתר. הדברים אך מוכיחים כי הנתבע פגע, ועודו

פוגע, במזיד בזכויותיו של התובע.

24. התובע יוסיף ויטען כי הנתבע התרשל, שעה שלא נהג כעיתונאי סביר בנסיבות ועניין, ובין היתר
נמנע מביצוע בדיקה לאימות התשתית העובדתית מושא כתבתו, וכן לא ביצע את הפרסום

הפוגעני באופן אובייקטיבי, הוגן וללא הטיה, כמתחייב בדין.
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25. כך, במעשיו ובמחדליו, הפר הנתבע, בין היתר, את הוראת סעיף 4(א) ל"תקנון האתיקה
: המקצועית של העיתונות", הקובע כדלקמן

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

26. כמו כן הפר הנתבע, בין היתר, את סעיף 5 לתקנון, שכותרתו "בדיקת העובדות", הקובע
כדלקמן ?

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

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

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

מבדיקת מהימנות הידיעה".

27. עינינו הרואות כי במעשיו ובמחדליו, כמתואר לעיל, פעל הנתבע ברשלנות עת פעל בניגוד
לתקנון המנחה את מקצוע העיתונות במדינת ישראל. חומרה יתרה יש לעובדה שהנתבע ידע,
ולמצער חיה עליו לדעת, כי הדברים הנאמרים מפיו כוזבים, וחרף זאת בחר לפרסמם, תוך

פגיעה חמורה בשמו הטוב של התובע.

הסעדים

28. במעשיו ובמחדליו המפורטים לעיל, גרם הנתבע לתובע לנזק בל ישוער בהיקפו, הן ממוני והן
בלתי ממוני, אשר טרם התברר מלוא שיעורו. התובע יעמיד את תביעתו לפיצוי כספי על סך של

.¤ 300,000

29. 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 הנתבע, 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.

30. מבלי לפגוע באמור לעיל, ולמען הזהירות בלבד, יטען התובע, לחלופין, כי יש לפסוק לטובתו
120 ¤ בגין הפרסום הפוגעני הנוסף בגין הפגיעה בפרטיותו, למצער, פיצוי בסך של 134,
המתואר בכתב תביעה זה, שהינו חסך 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 הנתבע, כמתואר בכתב תביעה זה, וכעולה מהוראות סעיף 29א לחוק

5



הגנת הפרטיות, ובהינתן שהנתבע פעל בכוונה לפגוע בתובע. התובע כולל עתירתו לסכום זח
במסגרת סכום התביעה הכולל.

31. כמו כן, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבע, באמצעות צו עשה, להסיר את הפרסום
הפוגעני, וזאת על מנת למנוע הישנות והמשך הפגיעה בשמו הטוב ובפרטיותו.

אחרית דבר

32. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה בהתחשב בסכומה ומהותה, והסמכות
המקומית לדון בתביעה, בשל אמצעי ביצוע העוולות (באמצעות רשת האינטרנט הנגישה בכל

העולם).

33. אשר על כן ולאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין וליתן פסק
: דין המורה לו כדלקמן

33.1. לשלם לתובע סך של 300,000 ¤ כשהם צמודים ונושאים ריבית כדין מיום הגשת

; התביעה ועד ליום התשלום בפועל

; 33.2. להסיר את הפרסום הפוגעני מהאתר ו/או מכל פלטפורמה אחרת בה פורסמו

33.3. 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

/ אסף אברהם, עו"ך אילן ב1מבך, עו"ד

אילן בומבך ושות/ משרד עורכי-דין
ב הונ1בע - - ב"

1
וגל אביב, הטם, טי בסטן תשע"ח - 23.5.2018
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ו<ק<פדיה

תיקון עולם (בלוג)
תיקון עולם (באנגלית: 013111 מ11*111) הוא בלוג פוליטי שהקים ריצירד סילברסטיץ, | ת0131 11111111 |

\ , תושב סיאטל שבארצות הברית. בשנת 2003. הבלוג עוסק בעיקר במערכת הביטחון / - , , $>\

, הימין הקיצוני ביהדות | " " י יי&י? / הישראלית^, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הסכסוך הישראלי-ערבי

ארצות הברית, מתנחלים, ויחסי יהודים-מוסלמים. הבלוג חושף פרשיות שאינן מתפרסמות | טיג בלוג ן

1\/131<6 1̂ בכלי התקשורת בישראל בשל הוראת הצנזורה הצבאית או עקב צו איסור פרסום. כשנת 2010 | 0לוגן 1306ק �661161 4/ 101�ו0/\/\ 16

היוו הדיווחים בבלוג אחת הסיבות העיקריות שגרמו לשלטונות ישראל להסיר צווים כאלה^. | תאר.ך 2003 /

חלק מהסיפורים שנחשפו בידי סילברסטיין צוטטו באמצעי תקשורת גדולים^. / ההקמה 1

ן מייסדים ריצירד סילברסט"ן

| /\/\/\/\//:5ק11ר1) רח00.חו316�ו6/\1ו3013ר01ו�ו./\/\^\^\
(̂ ת1כ1 עניי3ים 1 וח00.ח613461/\01811�ו3ו01ח.

כותב הבלוג

פרסומיו ואמינותו
צה"ל
שב"כ

המוסד
משטרת ישראל

תרחיש על תקיפת איראן
פרסום מידע שגוי על תקלות בכלי טי0 בלתי מאוישים של ישראל

פרסומים נוספים

הת"ח10ת הצנזורה הצבאית לבלוג

עמדות פ1ליטיות המובעות בבלוג

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

כותב הבלוג
< המתגורר בסיאטל, שעבד בעבר כמגייס כספים למען הקהילה היהודית בארצות הברית. הוא בעל י�4'י את תיקון עולם כותב ריצירד סילברסטיין (נולד ב-1952)

תואר שני בספרות השוואתית עם התמחות בספרות עברית. התגורר בישראל במשך שנתיים, בהן למד לדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים^.

אחד ממקורותיו, שמאי ליבוביץ, שעבד ב-21?, נדון ל-20 חודשי מאסר. סילברסטיין טען שליכוביץ הדליף לו 200 עמודי מסמכים שנראו בתמלילי האזנות

סתר לגורמים בכירים מהשגרירות הישראלית בארצות הברית וכי לאחר ששמע שליבוביץ נחקר בשנת 2009 שרף את כל המסמכים.

פרסומיו ואמינותו
"תיקון עולם" ידוע בפרסומיו הראשוניים של פרשיות בולטות רבות שקשורות במערכת הביטחון הישראלית, רובן פורסמו בבלוג לפני שפורסמו בכלי תקשורת

אחרים. על אף שבישראל נמנעו כלי התקשורת לפרסמם בשל צו איסור פרסום או בשל הוראת הצנזורה הצבאית, ראשוניות הדיווחים עלתה במקרים רבים גם

על דיווחיהם של כלי תקשורת בינלאומיים שאינם כפופים למגבלות אלה והם ייחסו את החשיפות לריצירד סילברסטיין, כותב הבלוג. עם זאת, סילברסטיין ספג

̂]. העיתונאי הישראלי יוסי מלמן, עיתונאי "הארץ" לענייני ביון, טען כי סילברסטיין "משטה בתקשורת הישראלית ונוהג 6^ ביקורת חריפה על חוסר אמינותו

בחוסר אחריות. שיטת עבודתו מזכירה מהמר בקזינו. לעיתים רחוקות הוא מצליח להביא מידע די מדויק, אך לרוב מפרסם בדותות"^.

מלמן כתב גם כי סילברסטיין "הפך את עצמו ללוח המודעות הבינלאומי של ידיעות שהצנזורה ובתי-המשפט בישראל אוסרים לכרסם"^9^. בתוכנית צינור לילה

בערוץ 10 נאמר שיש המכנים את האתר "הוויקיליקס של ישראל"!10] ובוואלה! הוא תואר כ"מיני-ויקיליקס, גרסת כחול-לבן"!^.

^^709^0
7ס0/

̂ם0/09 (70/092ם^70/0950ס0/0^70/09ם70/0910/0ם0/0)
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צה"ל

הבלוג פרסם את שמה של ענת קם כמקור להדלפה מסמכים מסווגים של צה"ל לכתב "הארץ" אורי בלאו, עוד לפני שהדבר פרסם בתקשורת הממוסדת^.
סילברסטיץ הביע תמיכה בקם, אותה כינה "פטריוטית אמיתית".[^

̂. פרסום כמו כן היה זה שפרסם לראשונה את שמו של חייל צה"ל שהופיע בסרטון שהועלה ליוטיוב, בו הוא מתעלל בפלסטינית כפותה ומכוסת עיניים
ראשון נוסף של הבלוג היה מסמך סודי של צה"ל המפרט את כמות וסוגי המזון המותרים להכנסה לרצועת עזה במסגרת הסגר על הרצועה. צה"ל סירב לפרסם
את המסמך בטענה לפגיעה בביטחון המדינה, אך נאלץ לעשות זאת לאחר דרישה של עמותת גישה, בהתאם לחוק חופש המידע^. כלי התקשורת בישראל

.[1̂ דיווחו על הסוגיה יומיים לאחר מכן

סילברסטיין פרסם כי הדיון בפורום חשאי בכנסת, שבהוראת שר הביטחון אהוד ברק לא זומן אליו הרמטכ"ל בני גנץ, עסק באופציה הצבאית הישראלית מול
איראן[16]

שמו של מפקד יחידה 8200, תא"ל אהוד שניאורסון, פורסם כבלוג בזמן ששניאורםון כיהן בתפקידו וזהותו הייתה חסויה^.

שב"כ
תיקון עולם היה הראשון שדווח על מעצרם של אמיר מחיול ועומר סעיד על ידי השב"כ, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות, בהן ריגול חמור ומגע עם

סוכן חוץ מטעם חזבאללה (מאוחר יותר הורשעו השניים ונדונו למאסר). את תשומת לבו של סילברסטיין משכה העובדה שמאז מעצרו ב�6 במאי שהה מחול
בבידוד במשך 12 יום מבלי שניתן לו לראות עורך דין, וכל זאת תחת צו איסור פרסום^.

המוסד

מועמדותו של תמיר פרדו לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים במקומו של מאיר דגן, פורסמה לראשונה ב"תיקון עולם"^. פרדו נבחר לבסוף
לתפקיד. פרסום ראשון נוסף היה שהמחלוקת בין ראש המוסד ליועצת המשפטית שלו, עליה דיווח "הערוץ הראשון", עוסקת בחקירת חיסול בכיר חמאס מחמוד

אל-מבחוחנ1:19.

אהדין חילק בחיסול מדעני גרעין ובפעולות נוספות במסגרת הפעילות נגד תוכנית הגרעין האיראנית, סילברסטיין דיווח על שיתוף פעולה בין המוסד וארגון מוגי

^
21

^
20

והדבר אושר מאוחר יותר על ידי גורמי ממשל בארצות הברית^

בשנת 2014 פרסם סילברסטיין כי איש המוסד המכונה "האסיר X2" (שדבר קיומו נחשף בעקבות פרשת בן זיגייר) מוחזק בכלא במשך כעשור, לאחר
^ בפוסט נוסף (ב-2015) כתב הבלוגר כי אותו אדם ריגל עבור איראן ונידון ל-14 שנות מאסר^2].

23^
22

^ שהורשע בבגידה

נזש10ת ישראל

ורג"י, מתשאל בחיל המודיעין, שנטען כי ביצע מעשה סדום במחבל הלבנוני מוסטפא דיראני^2]. בבלוג י תיקון עולם פרסם את זהותו של מי שכונה "קפטן ג
פורסמה תלונה שהגישה נגדו האגודה לזכויות האזרח בגין שימוש פסול בחקירה במסגרת תפקידו במשטרה, שאליה עבר לאחר פרישתו מצה"ל ופרשת

ההתעללות. בתלונה נמסר שמו המלא, ולאחר הפרסום החלה התקפת מניעת שירות אינטנסיבית על האתר שהופל פעם אחר פעם במשך כמה ימים ברציפות^.

תרחיש על תקיפת איראן

באוגוסט 2012 פרסם גולש בפורום צבא וביטחון ב"פרש" תרחיש דמיוני של תקיפה ישראלית על מתקני הגרעין באיראן, המבוסס על השערות ומקורות

פתוחים^. ב-15 באוגוסט פרסם סילברסטיין תרחיש זה בבלוג "תיקון עולם", שהוצג כמידע סודי שהודלף לו על ידי מקור ביטחוני בכיר בישראלי.
לאחר הפרסום דיווח "מעריב" שמדובר במידע שמקורו בפורום, בעוד סילברסטיין הכחיש זאת וטען שמדובר במידע שהודלף במקביל לו ול"פרש" על ידי גורם

ביטחוני!-28/ התרחיש פורסם גם בערוץ הבי בי סי כ"םקופ של סילברסטין"293]. הפרשה עוררה ביקורת נוקבת על כלי התקשורת הנסמכים על דיווחיו של

^31]. באוקטובר 2013, בעקבות ביקורת של גולשים בבלוג, שינה סילברסטיין את טענתו המרכזית לפיה מדובר במסמך סודי, וכתב כי הוא
30

סילברסטיין^8^

איננו בטוח בכרי32].

01019 נזיז�ע שג1י על תקלות .בכלי טיס בלתי מאוישים של ישראל

̂ס70/09ס0900/0^^ (70/092ס70/0950/0ם70/0910/0070/0900/0ם0/0)
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במהלך חודש אוקטובר 2013, פרסם סילברסטיץ בבלוג שלו שלוש כתבות אודות פגיעותו של צי המטוסים הבלתי מאוישים של ישראל, שלטענתו חשופים
לחטיפות ולהשתלמות של איראן או חזבאללה. סילברסטיין טען כי מקור אלמוני ישראלי שלח לו מידע בנושא, לרבות מידע על השתלטות איראנית על כטב"ם
אזרי מתוצרת ישראלי], כפורום צבא וביטחון של "פרש", פורסם עוגן אשכול על פרסומי םילכרסטיין בנושא, ולאחר ימים אחדים נחשף כי מדובר היה
^3] למרות פרסום מראש בפורום "פרש", אודות המהלך, שנועד לטענת הנהלת הפורום לחשוף את חוסר אמינותו בהונאה מכוונת שבוצעה כלפי סילברסטיין
של םילברסטיין, הוא פרסם גם את כתבתו השלישית. מאוחר יותר הודה סילברסטיין כי הולך שולל, אך הוא עדיין מחזיק בטענתו המקורית לפיה ארבע תקלות

בצי הכטב"ם של ישראל בעשור השני של שנות האלפיים, נגרמו בגלל השתלטות עוינת על כלי הטיס[35].

פרסומים נוספים
בכמה מפרסומיו הציג סילברסטיין כעובדה מוגמרת שמועות שנפוצו בישראל אודות בכיר בממסד (גדעון סער)^ שחשוד לכאורה באונס או בקיום יחסי מין
עם קטינה, על אף שהדבר לא נחקר ולא הוכח^. כמו כן כתב כי סגן שר ההגנה האיראני, עלי-רזא עםגרי, שערק בשנת 2007 למערב, עצור בכלא ישראלי
ל ובהמשך אף רמז שהוא נרצח בכלא (בעקבות פרסומים בתקשורת הישראלית על התאבדותו של אסיר בכלא איילון, שלא זוהה בשמו)^3^3.9], נ37]

העיתונאי יוסי מלמן כתב שזהו "מעשה שלא היה ולא נברא, אך גרם נזק לישראל. משום ששר החוץ של אירן, שר ההגנה שלה ושגרירה לאו"ם השתמשו
בפרסום הכוזב שלו כדי להשמיץ את ישראל ולתבוע ממזכ"ל האו"ם שינהל חקירה בנושא"^.

.[̂ בעקבות הפרסומים על פענוח הרצח בברנוער פרסם סילברסטיין את שמות העצורים, שלא פורסמו בישראל

בפברואר 2014 פרסם הכלוגר את שמותיהם של שני סוחרי נשק ישראליים, שלדבריו הם החשודים בפרשת ייצוא בלתי חוקי של ציוד צבאי לאיראן דרך יוון

.[41]

במאי 2016 פרסם סילברסטיין פוסט על חקירה פלילית (שנסגרה בחודש שלאחר מכן מחוסר ראיות), ושהוטל על פרטיה צו איסור פרסום, בשל מעורבות
.^2^ קטינה. במקביל פרסם הבלוגר ציוץ ברשת טוויטר על אותה פרשה - והציוץ נחסם לצפייה בישראל, בעקבות התערבות משרד המשפטים

באוגוסט 2016 פרסם מידע אודות מטוס ראש הממשלה של ישראל, מידע שהצנזורה הצבאית לא התירה לכלי תקשורת לפרסם^.

בספטמבר 2017 פורסמה בבלוג החלטת בג"ץ שנאסרה לפרסום בישראל, בעניין יצוא נשק ישראלי למיאנמר^4][45].

התייחסות הצנזורה הצבאית לבלוג
הצנזורית הצבאית הראשית, אל"ם סימה וואקנין-גיל, אמרה בראיון ב-2012:

הסמכות של הצנזור היא טריטוריאלית. עזבת את המדינה לכמה שנים, בחרת לכתוב שם דברים שפוגעים בביטחון המדינה,
חל עליך חוק העונשין, לא הצנזור. אתה ריצ'רד סילברסטיין, יהודי-אמריקאי, חושף - או חושב שחושף - דברים בבלוג שלך

'תיקון עולם/ הצנזורה לא חלה עליך, היא לא יכולה לחול עליך, אתה לא ישראלי1461.

עמדות פוליטיות המובעות בבלוג
בלוג יהודי ליברלי", אך לפי העיתונאי יוסי מלמן, "שנאתו היוקדת סילברסטיין מכנה עצמו "ציוני פרוגרסיבי (ביקורתי)" ואת "תיקון עולם" הוא מכנה "
לישראל שמתבטאת בפרסומיו העוינים, מהם רבים הם ספקולטיביים וחסרי בסיס, מצביעים על כך שהוא בעצם אנטי ציוני" - טענה שהשמיעו גם אחרים,
ושאותה דוחה הבלוגר^. בזמן מבצע עופרת יצוקה הביע התנגדות נחרצת לפעילות צה"ל, אותה כינה "רצח בדם קר"^. את חיילי צה"ל כינה "תת בני
̂]. בנוסף, הביע תמיכה במשט לעזה. הוא הבהיר שאינו תומך בחמאס, אבל טען ש"איסמעיל הנייה אדם", ואף השווה את מדינת ישראל לגרמניה הנאצית

קשור פחות לטרור מאשר יצחק שמיר"^. בדצמבר 2011 חשף את זהותו וכתובתו של בלוגר ציוני עד כדי סיכון חייו (לפי דעתו של אותו בלוגר)^5^

סילברסטיין תומך בעיקר בארגוני שמאל המזוהים עם השמאל הקיצוני בישראל, ומציין שיש לו "מחלוקות פוליטיות, פילוסופיות, ומוסריות" עם ארגוני שמאל
^. הוא מתנגד לשליטה הישראלית ביהודה ושומרון, תומך בשוויון זכויות לערביי ישראל

הנחשבים למתונים יחסית, כמו שלום עכשיו והקרן החדשה לישראל!52

^. את גישתו כלפי מערכת הביטחון בישראל הסביר:^
11

ומגדיר את הדמוקרטיה הישראלית כדומה לסרביה של סלובודן מילושביץ^

אין לי בעיה עם הקיום של סוכנויות מודיעין, צבא וכל עניין השמירה על סודיות [...] אבל אני חושב שהם צריכים להיות
אחראים למה שהם עושים. אני לא מרגיש שזה קורה בישראל. אני חושב שיש להם צ'ק פתוח לעשות מה שהם רוצים פחות או
יותר, ולאף אחד לא חשוב להציג תימוכין להאשמות שלהם. אני אולי נתפס כאויב על ידי אנשים מסוימים מפני שאני עושה

את זה, אבל בדמוקרטיה אמיתית כל אחד צריך להיות אחראי למה שהוא עושה - גם מרגלים וגם קהילת המודיעין.

על עמדתו בנושא צנזורה צבאית והטלת איסור פרסום:^

(70/092ס70/0950/0ם%^70/0910/0070/09ם0/0)̂ם70/09ם0/0^09^^
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בדמוקרטיות אחרות מערכת המשפט משמשת חסם למערכת הביטחון ומחייבת אותה להציג הוכחות לפעולות שלה. בישראל
לא נראה שזה קורה. דוגמה נוספת היא השופטת הראשונה בעניין ענת קם, עינת רון, שהייתה תובעת צבאית בפרקליטות

הצבאית. זה מלמד שמערכת היחסים בין מערכת המשפט לצבא יותר מדי קרובה.

קישורים חיצונייפ
" תיקון עולם (ררו00.רוו6}613/\3101311ר01ו1./1/\/\/\/\/\//:כן}1ו1/) - דף הבית

/\/\//:ק4}ר1 \/\/^/. ̂\/רח00.ח8161�ו6/\01811�ו3ו101�ו ? ליטל גרוםמן, בקרוב במרתפי השב"כ (�וק-ח�ו013-חו1>ש-�ו3-1ו103015/2010/08/1קו1/}ח16ח00-ק
ז01כן.16ח0) , העיר, 6 באוגוסט 2010

? יהושע בר"נר, אויב העם? הכירו את האיש שמביך את הצנזורה (1817461//=/*/\?/1ו.3113.00/\/\.3/\/\6רו//:ק11ר1), באתר וואלה! 3/\/\1£^,
22 באפריל 2011

/וח00.ח8161ז6/\511^3ו101�ו./\/\/\/\*//:3ק11ו1) 16ח00-ק̂/ ̂/103013/2011/06קו1/1ח ? משה רונן, אין לו צנזורה (^ק.116ז0^ק-01ו601ץ-3
ידיעות אחרונות, 5 ביוני 2011

̂ו1), 3כן 12/323/291^)\י</6/1חו1ח9/0�וח/00.11.ח0ר131�ו�ו0>31וח.^\/\^/\//: " טל שנ"דר, ריצירד סילברסט" ן - האיש שידע יותר מדי (1ודו1ו1.
באתר 19ח, 6 בינואר 2012

114̂ס 04^ 931 ? לירון שמם, "מגיע לצ י בור הישראלי לדעת את האמת" (
, 13 ב פברו א ר 2613 ח11ר006.1), באתר 0>31ודו

6̂וח/01ח6^  (8ז10070066>11016ו\//43ר91^-3ו
 באים

? אביב הורביץ וא0תי אהרונוביץי, האיראנים
, 17 באוקטובר 2013 .60141006), באתר 0>31ורו וח1ו1

הערות שוליים
ח3וח31>1 /\/\6ו^131/\1 1. * 0100.11/201ק1093כ1.ח3וח31>1/ץ6ו3111ורו//:נ]14ר1) 1!6/\ ץ1!1ו3601 1313611 1103 96ח6ץ136 3י*61רדו01 ,

̂ 61\י< ,(1וח1ו1.ץ11�וט3611-360�ו96-1103-13ח6/\6113-16וח0/09/01 16\/\/3, 21.9.2616
2. * ")< ]6רו130]קי]0 ץ^ח016ו ץנ1 601כןכןו91 131361 י" (66331/1313 ו^וווז/^/^

1'20^ בנז��יק ה 0 1 נ
ו,
̂  ב

 ^—^ך~^^^-
61/7844667/13)ן 0̂-ץ111ח1016-ץ601-6קק1361-911 וח1ו1./-ז6ח130ץק 1

אחרונה ב-19 בנובמבר 2011.
3. * 0פי קרופסקי, הצנזורה החלה לנטר רשתות חברתיות ובלוגים (331612.00.11/1.1698374ר1./\/\/\/\/\/\//:3כן:1:1ו!), באתר הארץ,

2 במאי 2012
4. * משה רונן, אין לו צנזורה (ת0;וק-601101ץ-3^/3/2011/06^103ק^

ידיעות אחרונות", 5 ביוני 2611 ז01ק.16) , "
//:כן14ו1 /̂ נ במרתפי השב"כ (10301קו1/)ח16ח00-ק/^/רח00.חו346�ו6/\01311�ו3ו101�ו.¥^¥ / ך ^ ב7/

0מ ר/ ג  ^.^ 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 * 5
:€11ק.16ו:01�וק-רח013-חו1>1ו4�וו-3ו3/2010/08/1) , העיר, 6 באוגוסט 2010

̂\//:ק11ר1), באתר 6. * ריצירד סילברסטין והתקשורת הישראלית (212?ח�ו16ו^3כ61/\/\-3.019.11/091/\ו601ק633�וק.¥)\^
פרספקטיבה

̂/\//:כ]8ו1 ̂-601173.019.11/091נן1638ק./\/\ /6133x 7. * מי אתה, ריצירד סילברסטין? (03__990560=ם1)68ו1=9ח13?1ק. 331/331̂/
1̂^&09|כ|=|^1כ||^&2^0ו|3=^^̂&3�ו6וח) 1̂ 17-11-11-ח618416/\109-194-811כ|::=1^ו

,(¤ 8. * 8-0 8-1 8-2 8-3 יוסי מלמן, הבלוגר שמשטח בציבור קוראיו - וגם בתקשורת (2559083//=*?/1!.3113.00/\ע.3/\6¥ח//:ק:
, 18 באוגוסט 2012 4י1 באתר וואלה! 5/\/0

̂/\//:3ק11ר1), באתר העין השביעית, 12 בדצמבר 2010 , בלי סודות (9.11/12880�ו6.0ץ676ר1}./\/\/\/ 9. * עידו קינן ואורן פרסיקן
̂\//:כן14ו1). ערוץ 10. * "הצינור: האם "קפה" ברוטר הוא השוטר מאיר רוטר?" ((01ו01>1\/9751ץ=/\?ו3101/\/\/ודו6.00כ1ו11ו01ץ.^/\

10. 17 בינואר 2011.
11 יהושע בר"נר, אויב העם? הכירו את האיש שמביך את הצנזורה (2689/18/=/\/\?/1!.3113.00/\/\.3/\/\6ח//:ק1}ו1 -2 11- 1 11-0 * .11

, 22 באפריל 2011 17461), וואלה!
/2010/04/07/וח63.00וחו1ץח.*/¥¥1ע//:ק11ו1 12. * "0336 >1631 ץ1חו3601 חו 61̂�ו0 339) דוס 131361 חו 316כ61ס" (101רח/|011£̂/

וח1ר01166331/07131361.1). 77/7765 >¥011 ¥^16^ 7/76. 7 באפריל 2010. בדיקה אחרונה ב-18 ביוני 2010. !
̂ו1  ?££" (6/\1ו31013ו01ו1./^/^^\//:ק

1̂ 13. * "13681 0063 1161ו/\\ר ,60^ו/\ 6כ1ו71ו¥01 רוו ודוו01ו/\ 36ו1כ1\/ ח3וח316311ק 63ו:(11ח6
2010/1/ודו00.ח15161/). 7 באוקטובר 2010. 10160/\-6כ)ו11ג01ץ-חו-ודוו01ו/\-36ו1כ31-ח3וחו}3163ק-63ו:11!ח1€16-ק:0/07/31

̂//:ק11ו1 / /̂  (61/\3101311ר01ח.̂/
"̂ 100 

̂ם! 01063::1 14. ^ ייח0ו131ו91ח3113 0323 9חו1ח6ח1ו001ס 0ח161/\3601641 3616336] 0\ 
ח13110ו91ח9-9323-3113חו1ח6וחו001^-0רח6וח-3ו01ווו3!חו-10-1616336-:90-1:01063-1011ח/2010/10/24/וח00.ח3161/). 24

באוקטובר 2010.
̂\//:ק11ו1 ̂\6ח/ח1-6011110ח1�וק/וח642.00�ו33ו1./ו/\^/\ / ) "131361 01 13נוח011! 9ח11ו01613 613ק3ק 16163363

6323 
3̂>1001נ) 6" * .15

3016-1.321154>1001כ9323-1-:19-01ו1ודו9-1:01ח€1613111-613כן3ק-31361-16163363ו/3). 1-1391611. 26 באוקטובר 2010.
̂//:3ק41ו1), הגרעין האיראני" (1וח4ר1312/258/258.1\//6/1ח11חם/19ח/00.11.ח0ר011131>31ווו.^\^ 16. ^ הדיון שברק מנע מגנץ: "

19ח, 10 ביולי 2011. באתר
360161 01063::] 06161136 131361" (20/ווו00.חו6}613/\1ו31013ו01ו1./)/\/\/\/\/\//:3ק11ר1 17. * "601ודו13א| 0161ח3וחוח00 06ח96ו1611ח1

601ו311ח-€161ח3ת1ת06-001ח96ו4611ח36-1:01063-360161-1ח61:6(31361-0ו/14/12/22/). 22 בדצמבר 2014.
1̂ 01316ו01ח03 י161ר01 33301ס1/\1" (ו01ח61-03וו033301-01ח2010/11/28/1/רח00.חו61316/\1ו31€13ו01ו1./\/\/\/\/\/\//:כן11ר1 18. * "6€1ו1!:1ח6

̂!-©€131/). 28 בנובמבר 2010. 01©חו1ח©

(70/092ם7%950/0ס0/0^7%9ס0910/0/ס7ם0/0)_ם70/09ם0/0^70/09ס50/0^
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̂//:ק11ו1 33ר1./\/\/\/\ ̂| 6ר11 35011101?" (1-60111חו1ק/וזו1612.00 301̂ 16931 8י1ס0883 1361 ץ�ו16וו1 19. * "13ו3ז31 31ח0!6131כן0 ח! 6רו6
̂ו6311!/ח10). 1-1331811. 21 3-1.320359^31-3#31ח10}3^6ק0-חו-6ח6/\^16ח1-^136/\[3-16931-30-^0333וח-6ו)1-^1ו01ר63/31

באוקטובר2616.
20. * "ישראל השתמשה בארגון טרור לחיסול מדענים באירן" (2507713//=/\/\?/]!.3113.00*.3/\/\6ח//:נ]11ו1), באתר וואלה!

ואר2012 בפבר 09 >1£\/\/3
העיתונאים בישראל הם לא המקורות שלי" (/72/306^\//6/1ח!1ח19/0ח/1!.00.ח350!011>31ודו./^^\//:3כן511 21. * *טל שנ"דר, "

1רח1ו322.1), באתר 19ח, 15 בנובמבר 2011
22. * יוסי מלמן, לפי פרסומים זרים: איש מוסד מוחזק בכלא ישראלי כעשר שנים בגין בגידה (/\6¥ר00.11/1./\!331וח./\/\/¥1/\/\//:ק11ו1

(0ץ6ווק?אנן38."\6ח/8), באתר מעריב השבוע, 1 במרץ 2014 == ם^קס::]=0/\9�ו11816
^\/\ע//:3ק11ו1 23. * "2)< �ו6ח30חק "01 0336 :1033301/\1 9ח1ץ86113" (0וח-3ו01�ו3110ז2014/01/23/1/רח00.ח3161�ו6/\311(0�ו3ו01ח.̂/

x2-�ו6ח130�וק-:36-01^^-3^ח1-396^^33/). 23 בינואר 2014.
61ח1130ג:1" (כן511 24. * "360161 ח! 601חס3ו1קורו1 01רו3 3>1016/\ח00 ,111601 ,11631601\/ ח113 101 9חוץק3 4ח96\/1033301/\1 \02
3://̂ ̂�ו3ו|^ח.**/ כן/2615/09/24/וח0^.ח61^3?]6/\|ו3| ̂-x2-�ו6ח30ו�ו 163̂ז3-ח13ו-01|-9ח1ץק3-^ח96^-|^^033ו ̂-|^6ח1-|^6 /\ח0

360161-ח!-601ח30תכןרווו-01ח101601-3). 24 בספטמבר 2015.
25. * "3ח960חו011 3>!3כ31ו31 10 ח800 9ח1וח00יי (19-8-ח9-800ח1וח2010/08/06/00/רח00.ח618161ץ11_18)31ו01ו1.ץ/\/\/\'1/\//:ק11ו1

3ח960ח111>3>31כ31ו1). 6ח911^13/]1 /\ו/\\/761 11י1-19. 6 באוגוסט 2010. בדיקה אחרונה ב-6 באוגוסט 2010.
̂\//:ק1}ר1 ̂ק.16301ר11^0ו31/ח11611ו61/\/00.11.ו1631|.¥ו\/^ 26. * תקיפה באיראן - "ומה אם...?" התרחיש האופטימי (?כ]ו

567269=1), פורום צבא וביטחון, פרש, 11 באוגוסט 2012
י1כ1ו6 27. * חו1>1!7 ,(/ח3!ק-31ץ/\-161_60^ ח13ק ז3/\/\ 360161 3

2012 ,119113115^/ ,רח013
1̂ ̂//:ק11ו1) 313113כ1331-) 6ר0111ח3 3>1631 06ח96ו1611ח1 31ח13110 ̂\/\ץ 61816ץ3101811ר01ו1. 28. * 31ו31101ח/2012/08/15//וח00.ח1

01-1̂ח3-3>06-1631וו96ו1611ח1- 2012 ,1-19113115^ ,ודו013 חו1>111 ,(/13|313כ331ו6-1
̂//:ק11ר1) !60>1631 >311301 ח113 חס י1ח6ח1ו€1001י 1313611) 29. * 16-6331-19271083^^1רח-|€|�!0/\/\/3/\/\6ח/>1גו.0.00כ1כ1./\/\/ו/\

*/\/\//:ק}1ר1 .̂ 30. ^ שוקי בלס, מקור פארש: כלי התקשורת שוב נופלים בפח של ריצירד סילברסטין (?)גק3.00.11/3111016.33וז1311
6182=3111101), ב אתר לאטמה, 16 באוגוסט 2612.

6109961 131ח30-ו1ח^/ ץכ6011קו1ס 901 ^^6 6ו11 /\/\10-| ̂\311 3101ו)0ו?:1 ̂\//:ק11ו1) חו61316 31. * /2012/וח61.00ח61ודו3196.י\/\*

^
31̂ ח)16_613ץ811-|

32. * (1-328549ח6ת1וח#00/16ץ131361-31-ח6-00ו)1-:2013/10/16/311-01/ח001.ח613161/\3101311ר1101./"/""\//;ק11ו1) [1]
*//:ק11ו1) 1661כ] 6ח010 13016/\1-ו131361 3יח3[31כ2611\/ 3>1ם1-13 ח113 2013/1/וח00.ח613161/\31€1311ר01ו1.*̂/ 33. * ו1-ח13ו/0/15

וח013 חגו>711 ,(/6-1:1661ח3016-0110ח313611-1ו-3ח3[31כ3-32611>301 , 001056115 , 2013
^*̂ , האיראנים באים (9ו3-1!601וח/01ח6>661*-1/0011016ו.0.00>31וח. 34. * אביב הורביץ, בהשתתפות א0תי אהרונ1ביץי

אוקטובר 2613. ̂-016ו1ו\></13ו1), באתר 0>31ח1, 17 ב וח1ו00700661860141006.1
2013/10/1/וח00.ח613161/\3101311ו^110.*^\*//:ק11ו1) 16ץ131361-31 :ח00 6ו01:11 11^ 35. ^ ,(/16ץ31361-31ו-ח6-00ו11-:6/311-01

001056116 ,רח013 חו1>111 , 2013
̂\/\/\/\/\//:ק11ו1 36. * נתי טוקר וליאור דטל, משתמשים פיקטיביים בפ"סבוק 0"עו להפיץ את המכתב נגד השר סער (.61>311וח6ר11.

1.1933914/ח001), באתר 61>311|/\!6ו11, 26 בפברואר 2613
י 61ח1130ק 3י131361 ̂ 6131ח06 6113101 ץ31ח0ו1ו011/\6?:] ח13וו113 13 0 .11/\1 ̂//:ק11ר1) (103330/\1 ץ5 5011101601 /̂ 37. * 3ו!ם11.*/

201//ח001.ח618161/\1ו1013 וח013 חו1>111 ,(/033301ודו-ץ3501001601-5-ח13ח3-113ו-131361-ח601-1ח1130כןרח1^-1וח/0/12/11 ,
56111וח606ס , 2010

10161601ג11/\61311ח66 ח3וח113 38. * 2010/12/27/113//רח00.ח613161/\3101311ו1101.***//:ק511) ?וו80חק ח310ץ\/ 3י131361 ח1
27 561וח606ם ,וח013 חו1>111 ,(/ח30ו1ק-ח310ץ313613-3ו-ח10161601-1ו1וח-6131ח96-ח3וח , 2610

,311101016 113וחרח00 316ת1ח1 61633וח13א1 :ח1130ק ח310ץ\/ 39. * ו-ח1130ק-ח310ץ3/וח39.00ודו972//:ק11ו1) 6313קק01133 ח6ו11
972+ ,(/6313/7258קכן33ו01-ח6ו101016-11ו113-31ה1וזז316-00ח1ח , 0606111561 27 , 2010

̂/\/\//:ק}1ו1) 6וח011 1-1316 ץ11-63ח^ 616/\/\ 93ח1111>1611ח06 ו11ג¥01 /\/1\/ 161 40. * 2013/06/0/וז001.חו61316/\1ו31013ו1101./
601/\93-301חו11!>1-�ו16ח06-ו11ו01ץ-ץ93-י\ו/\6/161-3/)

̂/\/^\//;ק11ו)  (ח/>1ו00.1.ר1ק1616913.^
"1)3 

131361 110171 13ח6וחק1ו31 1ח6רחכן1ו1ן60 ץ131!1!ודו 1116931 93163ו631/\חו 41. ^ ייח113 10
6\̂ 3/̂ 6̂ח01101 1-וז13-1101ח6ח1קוו1-31ח6ודוקוו1ן60-ץ11131וודו-631193163-1116931/\חו-3(31361/10649567/1ו/166331[1010וח/3/

7616̂ 7/16. 19 בפברואר 2014. בדיקה אחרונה ב-20 בפברואר 2014. 1ודו1ר1.ח31361-10-113). ר1ק19
\*¥'\//:ק11ר1), 31.00.11/31110163/0ו031031.̂/ ,7340,1-3695173 42. * עומר כביר, צנזורה ישראלית על ציוץ אמריקאי (1ררו1ר00.1,

באתר כלכליסט, 9 באוגוסט 2016
//\/ /\/\6א 131361 י ח1110ו1/\$70-1 0031 10 1 0106=1  61316/ץ1!31013ו01ו1./י/\/\/\/\/\//:ק11ו1) 301601ח06 0613113 011161 , 43. * /וז001.חו

3-0031ח0ו11וח1-:3-01ח01-16ח01613113-3- 10106-1-�ו31-/^6ח-3013ח2016/08/12/131361-06/)
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חרדי מלונדון: מי אתה וולטר סוריאנו? • פרופיל - אקטואליה - חדשות - בחדרי חרדים ? 7.3.2018

' ; ,. * ,, / , , י , א , , ו , , , , י . , ? . .,' -
 י� :יי

�? �".: . . : י ל 
^^^^!?^^^^; :.

� !

! י!.;!. ^/! /י;ו.|! ![י! ? ;! !̂ !/ \ ..^::;.^̂ ̂!§§||̂ן ;̂ ;

.-:,*�*/ אל~;.;
"• .י ;.- ?_.*>. . . ? ̂.י  — י.. ;  1 ,; ," -:; י.י.�: ;� . �, י ?.,.. ;',: ..י- ̂:.) ? י " �� � .' �' "�. - •. י. .-. ^44._^_ ?_ .• 1

1̂.זי י� י *1קו11יו-וו י יוי1118ן1י :(י�,ן 1^7""י �1<'1וז1ןןו1;י: .י"ו| י /?1ווו",.ש<י ו
111*1̂ י"וי"ווח1/<ר11י;י"1"�וו

̂ו1ןןןוי ? ?ןו1"

^̂ ^̂  
עיתונות 1תקשורת< מיוחדים , יום רביעי, נ� אדר 07.03.2018 �; חדשות חוץ -

1 נשיאת ביו 1 הש"רה והילד שריגש: צפו בביקור נשיא המועצת במקסיקו ?15:5 ̂| בביצוע מע1ובח: '7אמיר מאכן קידוש' * קליפ 16:10 ^̂ ^̂ ^
י. • * 1 ) י י!

• !: חרד1 מ7ונדון: נו1 ו^תה 111711 י^ , ?
| ! סור"אנו? � פרופיז8 .^^".^^ � �� ?
, י / האיש שהתקשורת הישראלית נחשפה א7יו בעקבות טענות כי אסףיי , 1511815111 // ( • ,� ו .ן  , ,1 יי1 י י  / / /  6 " -" ̂יי4  •" ? : " י " י י י י י יי י : , מידע נגד חוקרי המשטרה שעסק1 בתיקי ראש הממשלה: מתגורר יי5

בחדרי חרדים' על ^^^^^^ י בגולדרס גרין החרדית בלונדון. כ7 הפרטים ב' - 1 !1 !� י 1) ' " !י י\ � י החרדי שפתח בית כנסת בשכונה ובבעלותו חברת אבטחה *^^^^!!י

^^^̂ #?^  ̂ <> * ̂י�י�"ייי ?י"י'-"יי" *'  ." ̂וןח111ה.7?.� ̂)[ק( ןי
"̂ ^^�"̂^^^^^^^ ן. אקטואליה 8 - תגיות: וולטר םוריאנו. לונדון. רשןחם, ראש הממשלה. נולדרס גרי

'... ^י*(1 ? .�,�--..!> ?,

5̂*" חימנש באתר י *\ יי 1 {3£̂*�י? יי י-גגי1. 1* י

!̂ / ! 111 .1 . . . ~ ן > ו 41000066 /1^ * * 1-1 י י ו -1-1  ^ ̂/ , 1^ ?̂ר -16^88£ן6|8]ן08ט6868י|

ייו . ו1ח?!|11! ̂!] 1� '' יי 1 ̂ן] ̂ן ר /\ 

הצעיר שגדל כמוסלמי זקוקים ל"עוץ משפטי היכן הלידה הטובה חתונתה של בח. לאב
חזר ליהדות • צפו בתחום הנזיקין? ביותר בישראל? מוםלמי נערכה השבוע

עברתם תאונת דרכים? כדת גושה וישראל
תאונת עבודה?

הערב (ראשון) פורסמה במהדורה המרכזית על ידי משה נוםבאום תגובה
, מלונדון עליו ראשונה לרמיזות המפכ"ל אלשיר על איש העסקים וולטר סוריאנו

נטען לאחרונה כי א0ף מידע נגד חוקרי המשטרה שעסקו בתיקי ראש הממשלה.

, עו"ד אילן בומבך, אמר בשמו בהתייחסות ראשונה: "מעולם פרקליטו של 10ריאנו
לא נתבקשתי על ידי מר נתניה! לבצע מעקב אחרי החוקרים". גם נתניה! הכחיש

^^
1/4 ...=]7%9ם0/0-^70/09ם70/095%ם70/0930/0ם00/0\/70/0ם70/0950/0ם0/0
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הפעו7"י מישהו בנושא ואמר כי לא נפגש עם סוריאנו כ-8 שנים. . -*~ן ̂|§93£^ כי " ^1̂ *?�

}ז { י •�/< /י  יבחדרי חרדים1 התחקה בלונדון ובישראל אחרי רי צבי זאב (וולטר) סוריאנו וגילה 'ן ין י|1||�,ו
* י^^^^9^^^נ . ,,"* , * " נ11)008 כי מדובר באדם חרדי המנהל אורח חיים חרדי קפדני ביותר. .  ?ך1

̂^18 ה יא נ|7יד בארגנטינה לפני חמישים שנה בכ"ב כ0לו תשכ"ח לאביו שהיה מקהילת 1 - הוא התחזק על ידי הגאון רבי משה שפירא זצ"ל מגדולי ,.י1{4£̂̂^98 וצאי דחם אמריקה נ1!20011 י ו �881
1̂ בעלי המחשבה בדור האחרון והוא חרדי לכל דבר, הוא גם נוהג את המנהגים 1 ,.* 1 0 38^̂^ ^5 }̂

י

ן ",�;#�.-'י- ^. / י טי ך בעברו תושב רמ1ת ומעלות דפנה בירושלים כיום בלונדון וגם לו דירה בירושלים, י נ "  .|
3 ;? ? ,, י !. ז !",,� י י ו ̂,'י1 הוא פתח בית כנ0ת בשכונת גולדר0 גחן על שמו ולזכרו של הגאון רבי משה  , ! ן | י ע �  //
̂ו!1 י 1\4י שפירא זצ"ל והוא בעל ח0ד ענק שמפזר צדקה וח0ד. "" ?̂ >**!

̂?1 31 101881111 * 1*י ^^ ¤^

̂ק ^^^^^^ ,
י 19¤ 888^̂�יי"*" ה|א מתגורר -ברחוב צדדי ושקט בשכונה מספר אחד השכנים, רעייתו היא : ? \ ]�נ. (

^^^^^^  ̂
̂ו מארגנת כאן בלונדון את כל הכנסים למשל של הרבנית ימימה מזרחי ושל ן �. ^3^8̂ ^¤ ^

8̂ | *5* " יי י*"יל י" ,י^^^^^^^^^^^^^ י"י~"י ̂.י ̂ ,..1י. ^  
18̂^ חברת אבטחה שבבעלותו מתעסקת באבטחת משלוחי זהב ויהלומים של אנשי 61¤ייי |8|ך 7̂

8̂ לדברי אחד ממכריו "הוא איש דיסרקטי לחלוטין, כאן היה ידוע שהוא מקושר עם ו&דוהוי.�!!; •!! ו�,7" זי (̂ ^̂ ^̂ ^ ¤ד | 51111 ראש הממש7יה אבל להגיד שהוא פעל לעשות כאלו דברים בשבילו זה נראה חוות טליה בהר חברון: וניביה התר 8̂ ? **י£
, בוגל המקוח יצא להרחיקה 1מ8 שהדבר רחוק" אמר מכרו. לחווה ̂י §! י 88̂ *ייי^

 בניו וחתניו תלמידי ישיבת מיר בירושלים תלמידי חכמים מופלגים. ביחשלים זרקה מידיה מספריים, הערביה עו
¤ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂.0/ ת7,  בשכונת מעלות דפנה ייםד את הקהילה של רב השכונה הגר"נ אייזנשטיין ובכל ר.
8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  שנה בחודש תשרי מגיע מלונדון לשכונה.̂^
9^^^^^^^^^^ מ
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,""
חשוד במעשה אסון בבתקלין: החתן האלמן סוער באשדוד: י

̂  ו25"ו חמור נעצר לאחר אביגיל ויהושע מבקש להנציח הרב נגד מזכיר \- *�*;,, £*$
3*ל| ".1 �זי מרדף בב"ב נדרסו למוות את זכרה של הבד"ץ ;'-.. י0 ,
י הי ,(��) ו .|| יי / !י • כלתו 8 
*/ ; [ • � )1**( >

• 11111/, י! , י.י1י 1 י 1 1 1 1 אסון בשושן לאחר הריב החברותא של המלצה שתסדר ? י, "י """ י " _1 _| 
פורים; פע1ט לא המתוקשר: בני הגראי"ל זועק לכן את הראש - 7

התעורר משנתו אלבז במסר מקירות ליב1: הפאות המומלצ1ת ו
לדרע1 "כולנו בסכנה לשנת תשע"ז - ן
גדולה" • האזינו תשע"ח \

ו

ו

 2^^^^^ט

 התגובות
1*נג01ת . , פתח את כל

י ' י- �.'-? • - . - 1- ! . ן -. - 
, י : . ן ן י . | 9 11 ו1 : כינוי (לא חובה) / י י י ו יי י י! י! י

: ; (ושא 1 :
1 ; . . . , ! : ו

. , ן
"

.
?

.
"

.
?

. . . .  
 י

.. . . . !
! ; תוכן התגובה ! ;

1 ; | \ \

--"118 ! איו ילשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהנוו01 הטוב. |*̂ 

, חחח "מעול 'לא נתבקשת1 ע'ל ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים&ע^

יהודה 01:21 12/02/2018

הוא לא התבקש עיי נתניהו אבל התבקש עיי מקורביו
א מתגובת עורך דינו עולה בבירור כי אכן הוא ביצע מעקבים אחרי חוקרי המשטרה

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

אמירה מתחמקת
(1י *1/:06 118)12/02/2

"מעול לא נתבקשתי על ידי מר נתניהו לבצע מעקב אחרי החוקרים8ו1^ ומה עם המשפט
הפשוט וגם לא ביצעתי מעקבים אחרי החוקרים? חצי אמת דומה לשקר

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

איו!1 צדיק ובעל חסד עצום
י01ף 09:13 18(12/05/51

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

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

ו קבלנות, האמת תצא לאור, רוני אלשין� לא אומר דברים לא מבוסמים
1-.// (י111;!11| 16:08 1948 11111>.י/2ו1
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בטח אם הביא לידיעת היועי\ המשפחתי (המשפטי) סומך על רוני אלשיך,

לא סומך על נתניהו המנסה בכול דרך אפשרית לרחוק את הקץ של אין בלום כי לא היה כלום,
מאמץ בגין אין כלום,

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

; .• ! וולטר סוריאנו צדיק וישר דרך 
018ל/2()/12 13:17 >1

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

, ר' צבי שליט"א
ויופירא 25:13 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 בל 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 ילדיו מחנך הוא

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

הוסף תגובה חדשה הגב לתגובה זו

1>).,;�< הוסף למועדפים ? המלץ לחבר שאלות ותשובות ? תנאי שימוש והצחות פרטיות י צור השר י נגישות י הנהלת האתר ? נ!1מ!_ו!.

בחצרות קודש עושים עסקים תרבות חרדית לאשה החרדית רכב ותחבורה אוכל תיירות פורומים יייי "יל
בחצרות חסידים כלכלה מוזיקה חרדית טיפוח רכב מתכונים כשרים חדשות תיירות (ידאו יי01 שני
היכלי הישיבות צרכנות על המדף טעימות תחבורה מסעדות תיירות בישראל . ,??כ|י

!ייםאנ�ש פרסום ושיווק רדיו גאולה במשפחה יין מאורסיםנפגשים בשמחות פתרונות ביטוח מדיה סטיילינג ע1שיםנ!11ק חוצלארי\ ) 4. יי 53  ק
חגים ומועדים א1נ7,,, חדשות בריאות לחם עבודה ר31ו91ח:]שורת תנצב�ה מחשבים בריאות ומדע ועדת חקירה

חינוך טמוי|ג,ה בריא לרעת בריאות האישה
גאדגיטים חדשות מדע בריאות הילד

סלולר חרדים לסביבה

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים, הפורטל החרדי הגדול בעולם, המביא לגולשיו מידע מקיף ועדכני במגוון רחב של תחומים:
.1̂ הרשות, בחצרות קודש, כלכלה, צרכנות, תרבות, בריאות ומדע , מחשבים ואינטרנט, טורים אישיים, לאישה החרדית, רבב ותחבורה, אוכל ותיירות וכן סרטוני וידאו וגלריות מכל העולם | עיצוב 16
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י"ח בניסן תשע''ח
3 באפריל, 2018

לכבוד
ריצירד סילג1סטי<ן דח1ף

31ח0ו*3וו�ו6*ת€11ח1513 160119̂/ מבלי לפגוע בזכויות
98507 \//\/\ 019וח/\01 7204 600 0ק

באמצעות דוא"ל ת1.001ו3ווו8@91€151052ו11€1

א"נ,

: 0רס1ם לשוו הרע - תת1אה טלם נקיסוו הל<3<ם משפט<י0 הנדון
מרשי, מר וולטל קיוליאגו, מילא את ידיי לפנות אליך בדחיפות כדלקמן ו

1. ביום 18.2.2018, פרסמת בבלוג "תיקון עולם" המופעל על ידך כתבה אודות חקירות ראש ממשלת, בנימין
, על ידי משטרת ישראל. נתניהו

ל/ה א'. תעתק הכוגבת מיום 18.2,2018 לצ"ב למבתב זה ומסומן כנס

יונ1!8 :0ח3ו�ו50 �ו311:6/\/\" תיארת פרטים מתוך תחקיר אשר 2. בתוך כך, תחת כותרת המשנה "611117 5
לןיל"), וזאת באופן כוזב ומטעה תוך הכפשת שמו הטוב של פורסם בתאגיד השידור "כאן" (להלן "התרו

מרשי.

: 3. כך כו נבת ללא חיטוט

י361�151 ,)661?1/\ *195 601וו1^56 3 1311 1ת3י1^0י11] 5/\(\06 1¥ 311)1 5

6¥6י< ̂ו3111 /\>\16נ61|-|) 0ו31|י|50 •(9116/\1\ 1)091116 /\(\6[ 1816011-| )01 3 1:1181 

130̂ 113̂ ו1ו1 35^>\ 01018161 6
 601י

\53חו1 1ווי13נ08 10 חסו^^ווןיוסזחו /\01/

9̂ ח3110^ו651/\וו1 6ו11 611)631/^ 1ו81!ח1 11191 811151 
 6ו11

6וו1חנן

1



( 130 60111133011 א^לן בוםבך ושותי .8100
משרד עורכי דין 0£\^0 /\/\\/1

5161וח!11ו 6ווו11נן 1116 וו! 613>1�ו1/0/\ 10 ח/\/\0ח>1 06ח0 ,0ח13�ו50 .

,§11111 6ו11" 35 06!:011 5י5161ו11110 311 וו66ג1 35ו1 ץ111ו316נן3ן3 "

13ו1 93 301601 31101 016030165 101 1630161 1519611 1116 ^0 11111171316

/ץנ) 5180601 00011301 3 0601ו10011נן 311)1 .116601601 60ו1/\/ז "111115016"

011101^ 116 065!/\561 1116 1151111£ 3311165} (131116€(110 111!/\/י 50113110

1¤/\1(1-11 05!01ו11:)1וו 016ו/\10ק 6160110010 31101 091ו5/ץו8ק) 1

5111^61113006) 1130111118 0^ 
011€6ק 1116 .

ח0ח31 11131 001601 1ח16ח568 5^ז6ח 7116  ̂ 1116 ח! >60/\01/\1וו 111056

̂ח1 /\01/\11053 11000¥61 10 ח331£|1ח03 }0 6161305/\ 616̂/ 131100ח01

11̂/\1-101 ק10 5י151361 17 011\/15100 , .8200 1!ח11

0116 1010161 10̂ 063117 3101ק 35/\ן\ 61|30€ת111)€0 101065 60131ק5 

11561111 08ו1ונן1ח00 ח1 1065/\561 1115 01? 111ח110ו 61ק $30,000

03565 111656 1(1 (60/\01/\111 315!10!01 101106) 0111(3£ 131100ח1:01ח1 ? "

: בתחקיר מעולם לא הוצג, כעניין שבעובדה, כי מרשי ביצע איסוף מידע אחר חוקרי משטרה. כמו 4. ודוק
, לאמור- אינם נקשרים כן, המסמכים אשר הוצגו בתחקיר עוסקים בתיאור עסקיו של מרשי בא101 ללליי

למקרה ספציפי זה או ארור וממילא אינם קשורים בשום צורה ואופן לדברי הבלע הנזכרים בבתבתך.

5. כך נכתב על ידי תאגיד השידור בצד פרסום התחקיר באתר 700111136:

"הוא מגהל חג1ה שעסקה גאיקיוף מידע מ1דיעיגי אזרחי, שנין השאר
ד(עס<קו? יוצאי 8200, סיירת מט3"ל זיחידות מו1יעינ<1ת נוספות: פרטים

חדשינ1 על 1ולטר סוריאגו. גתגתו של צח שפיצן."

6. מקרא כתבתך, והשוואת האמור בה לתחקיר מעלים כי כתבתך מסלפת את התחקיר עליו היא מסתמכת
באופן בו הוספו לכתבתך פרטים עובדתיים אשר מעולם לא נזכרו בתחקיר, וממילא לא חיו ולא נבראו,

ואשר סולפו בכתבתך באופן אשר מציג בפני הקורא מצג כוזב ומטעה.

7. אס לא די בכך, בכתבתך ישנו קישור לכתבה אשר פורסמה ביום 11.2.2018 באתר "חדרי חרדים"
המשמיצה אף היא את שמו של מרשי ופוגעת בפרטיותו.

8. בנסיבות אלה, הדברים המפורסמים על ידך הם כוזבים, בלתי מבוססים, ואינם אלא פגיעה בשמו חטוב

של מרשי.

9. הדגריט לעיל שפורסמו על ידך גגנות מרשי, מסביט לו מקיט גגדיט, ומתווימ לשון הרע, ממשמעות
המיגח בחוק איסור לשון תרע, תשכ"ה-1965.

2
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10. מעשיך ומחדליך חמורים במיוחד שעה שלא טרוות לבקש ממרש< תגובה לכתנתך, ולמצער לפרטם את
תגובתו של מרשי כפי שהוצגה בתחקיר. הדברים אך מעירים על חוטר ונום ליבך ו�מתותיך הזדוניות

לפגוע בשמו הטוב של מרשי.

1.1. כדי להקטין את תמקייט החגשייט שנגרמו למרשי עקב פרסום לשון ח רע מצדן�, אתרו נדרש לפעול

: כמפורט להלן

11.1. להסיר באופן מיידי כל אזכור ו/או קישור אודות מרשי מהכתבה ו/או כל פלטפורמה

; אוזרת בה פורסמו

11.2. לבוא עמי בדברים כדי לקבוע את סכום הפיצויים שתשלם למרשי בגין פרסום דברי לשון

הרע החמורים שהפצת אודותיו.

12. ככל שלא תפעל בהתאם לאמור במכתבי זה, בתוך 24 שעות מעת קבלתו, אאלץ לפנות לדרך המשפט.

, כדי למצות את כל טענות מרשי בעניין זה. 13. אין במכתב זה או במה שאינו אמור בו

•• בכבוד רב, • ;>

.. ?-? ""
,, ,.,. ̂ומג�ך̂�עו-"ד.. א*לן גוג?1:ן ושוהנ/ 3<שתי'#ורמי7ילן^י
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י"ח בניסן תשע''ח
3 באפריל, 2018

לכבוד
ויציו�ך סילבףקיטיין דחוף

31ח10*3ח161ח011ח1513 113)16/\ו מנלי לפגוע בזמיות
98507 \//\/\ 3ו0וח/\01 7204 600 90

באמצעות דוא"ל ךוו€0.311וז)^@31€151052ו€1ח

א''נ,

: פרסום לשון זורע- תת1את טרם נק^טונ הל<כ<ם משפטיים הנדון
מרשי, מר וולטל קיול<אנו, מילא את ידיי לפנות אליך בדחלפוונ כדלקמן ?•

1. ביום 18.2.2018, פרסמת בבלוג "תיקון עולם" המופעל על ידך כתבה אודות חקירות ראש ממשלת, בנימין
נתניחו, על ידי משטרת ישראל.

העוגק הכתבה מיום 18.2.2018 לצ"ג למכתב זר; ומסונע ^גספח א'.

כ1ו6 :0ח3ח6150�311/\/\" תיארת פרטים מתוך תחקיר אשר ו י 2. בתוך כך, תחת כותרת המשנה "811117 5
, וזאת באופן כוזב ומטעה תוך הכפשת שמו הטוב של פורסם בתאגיד השידור "כאן" (להלן "התח7}<ל")

מרשי.

; 3. כך כתבת ללא היסוס

י1@3�ו15 ,)1/661^ 1351 :1ח6ח5681 9 וו19 וח13^10כן 3/\^06 1¥ 911)1 5

̂וו6311/\16  [/ 13 ( 3 01( 8-8 6י91 ^&ו ו1>  ו
091

) 0וו3רו50 יו3116/\/\ 11611 /^\6יונ!16-]

19*1̂ 6י11ו1 35?^ |16!01י0| 11966 0/\53ח11 0131980 10 01 ח10^8ר11י101ח1 /\1

11131 >>1 ^ו ו1 ̂ן3 31100<>6511/\ח1 1116 611)638/^ 1 6תוח?< 1116 51וו!3

1
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16ווו1לן 1116 ח1 613)011/\/\ 10 0/\/\0ח>1 0006 ,0ח50119 .5161!ח1ח1

ר!3 ח66<1 135! ץ11וו316נן3ן3 ",11111£ 1116" 95 106^0 5י5161!110ח

1111110316 0( 4116 1513611 1630161 /0/" 016030165 31101 301601 33 !115

13¥ 51811601 00011301 3 131001110601 911)1 .06601601 60ר1/\/\ "10115016"

^ 0ח50113 ! / / (/7  1111031̂ 601 [3311165 !!51108 1116 561\/1065 116 ^011101

1311̂) זע111/\1 >1 !•) 8ח011ו11;)וו! 1016/\10נן 1€ה60110]6 31101 51031

̂ח1)301^ (€6ח13||6/\5111  0( 111
? 01106ק 6

1116 116\̂ ̂ח3010 11131 1101601 1£~56£0161 5/ 1116 ח 1 601/\|0/\ח1 111056 

)0 5ח61613/\ 616̂/ ח13110ז011)ח1 ץ01/\53ח11 00¥61ח11 10 331811]11(€3

י361י<15 .8200 1111(1 ,ח1510ע011 17\111/\1-101 ק10 5

006 10117161 101= 5(36€|31 101065 001X101300161 \^35 310ק) 063117

/5£./1 11108ק0010 10 1065/\561 1115 01^ 11100111 361| $30,000 //1י
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: בתחקיר מעולם לא הוצג, כעניין שבעובדה, כי מרשי ביצע איסוף מידע אחר חוקרי משטרה. כמו 4. ודוק
, לאמור- אינם נקשרים כן, המסמכים אשר הוצגו בתחקיר עוסקים בתיאור עסקיו של מרשי 3א01ו כלליי

למקרה ספציפי זה או אחר וממילא אינם קשורים בשום צורה ואופן לדברי הבלע הנזכרים בכתבתך,

5. כך נכתב על ידי תאגיד השידור בצד פרסום התחקיר באתר 6כ1ו11ו¥01:

"הוא מנהל חבויה שעסקה גאיקיוף מידע מודיעיגי אז1ווי, שני1 השאר
ם העסוקה יוצאי 8200, ס*י1ו<: מטכ"ל ויחידות 3<ו1יעינ<ות נוספות: םרסי

חדשים על וולטו* טווייאנו. כוגגתו של צח שפיצן."

6. מקרא כתבתך, והשוואת האמור בה לתחקיר מעלים כי כתבתך מסלפת את התחקיר עליו היא מסתמכת
באופן בו הוספו לכתבתך פרטים עובדתיים אשר מעולם לא נזכרו בתחקיר, וממילא לא חיו ולא נבראו,

ואשר סולפו בכתבתך באופן אשר מציג בפני הקורא מצג כוזב ומטעה.

7. אם לא די בכך, בכתבתך ישנו קישור לכתבה אשר פורסמה ביום 11.2.2018 באתר "חדרי חרדים"
המשמיצה אף היא את שמו של מרשי ופוגעת בפרטיותו.

8. בנסיבות אלה, הדברים המפורסמים על ידך הם כוזבים, בלתי מבוססים, ואינם אלא פגיעה בשמו הטוב

של מרשי.

נ מרשי, משגיט לו גזקיט ^גגדיט, ומתווים לשון' הרע, ^משמעווג 9. הדהויים לעלל שפורסמו על לדך בגם/י
המוניו גיווק איקיור לשון� הרע, תשנ:"ה"1965.

ר
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10. מעשיך ומחדליך חמורים במיוחד שעה שלא טרחת לבקש ממרשי תגו1:ה לכתבתך, ולמצער לפר0נ;1 את
תגובתו של מרשי כפי שהוצגה בתחקיר. הימיים אך מעידים על חוסו� ונום ללבך וכוונותיך הזז�וניות

לפגוע בשמו הטוב של מרשי.

, כדי להקטין את הגזק<ט החמורים שנגרמו למרשי עקב פרסומ לשון הויע מצדך, אתה נדרש לפעול! .!, 1
; כמפורט להלן

11.1. להסיר באופן מיידי כל אזכור ו/או קישור אודות מרשי מהכתבה ו/או כל פלטפורמה
; אחרו! בה פורטמו

11.2. לבוא עמי בדברים כדי לקבוע את סכום הפיצויים שתשלם למרשי בגין פרטום דברי לשון
הרע החמורים שהפצת אודותיו.

, אאלץ לפנות ל"דרך המשפט. 12. ככל שלא תפעל בהתאם לאמור במכתבי זח, בתוך 24 שעות מעת קבלתו

13. אין במכתב זה או במר: שאינו אמור בו, כדי למצות את כל טענות מרשי בעניין זה.

<;�� בכבוד רב,
י. י - י  יי�

. . /י""-י.-,.  ,,,  ̂ , יייי�--.

_. א'י^ן;�/5ן-3)בך1;;ען"-ד..;;, " -?
ל( גו3^גן ושווז./ טש1!י"יוו1 מ7*<ן 1-1<י
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