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3תב תביעה
התובע ,אשר יהיה מיוצג על-ידי ב"כ עוה"ד כמפורט לעיל ,מתכבד להגיש לבית המשפט הנכבד את
כתב תביעתו ,כדלקמן.-
א .כל טענות כתב תביעה זה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ו/או על דרך ההשלמה ,הכל על פי
הקשר הדברים והדבקס.
ב .אין התובע מקבל על עצמו את עול ההוכחה או נטל הראיה בכל מקום שעול או נטל זה אינו
מוטל עליו לפי דין ,ושום דבר הכלול ,או שאינו כלול בתביעה זו ,לא יתפרש בניגוד לכך.
ג .כל הנספחים המצורפים לכתב תביעה זה ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
ד .כל ההדגשות בכתב תביעה זה הן של הח"מ ,אלא אם כן נאמר אחרת.

הצדדים לתביעה
 .1התובע הינו אזרח ישראלי ואנגלי ותושב אנגליה ,אשר עוסק ,בין היתר ,במתן שירותי ייעוץ
אישיים וניהול משברים ללקוחות ברחבי העולם .בין יתר לקוחותיו ,העניק התובע שירותים
לגב' רות פראסול ולבעלה דאז ,מר ראס דליאון ,בשנים .2008-2011
 .2הנתבע ,עורך דין ותושב ישראלי ,בעל הכשרה צבאית לניתוח מידע מודיעיני כתוב ,העניק
שירותי ייעוץ אסטרטגי לתובע ברחבי העולם החל מסוף שנת  2008ועד סוף שנת  ,2009בין
היתר ,במסגרת השירותים שהעניק התובע לגב' פראסול ולמר דליאון ,כפי שיפורט.

הרקע העובדתי
 .3גבי פראסול ,כיום תושבת ישראל ותושבת אנגליה וגיברלטר בתקופה הרלוונטית לתביעה זו,
הקימה בשנות ה ,2000-יחד עם בעלה דאז ,מר דליאון ,רשת אתרי אינטרנט להימורים שפעלו
ברחבי העולם וזכו לתפוצה אדירה.
 .4עסקים אלו השיאו לגבי פראסול ולמר דליאון רווחי עתק .בשנת  2006גבי פראסול הרוויחה

מעסקים אלו הון בשווי  1.8מיליארד דולר ,ונכנסה לרשימת המיליארדרים של מגזין 65גן־נ0ינ
במקום ה.197-
*** כתבה מתוך אתר האינטרנט65.00111כן־ £01מיום  21.9.2006מצורפת כנספח .1
 .5אולם ,מזלם של גבי פראסול ומר דליאון השתנו לרעה בשנת  ,2006כאשר נחקק בארה"ב חוק
נגד הימורי אינטרנט )1611* ^01מ1§ £11£0106ז11כו!מ11 111160161 03ן^\113.ז; .(1116 1בעקבות
חקיקת החוק ,נחקרו גב' פראסול ובעלה על ידי הרשויות בארה"ב ,ונוצר חשש שיוגש נגדם
כתב אישום חמור ,שיכלול ,בין היתר ,אישומים בהלבנת הון ובמרמה בנקים.
 .6בספטמבר  ,2008לאחר ניסיונות כושלים של גב' פראסול להסדיר את בעיותיהם עם הרשויות
האמריקאיות באמצעות עורכי דינה ,הומלץ לה לפנות לתובע כדי שיסייע לה בפרשה זו ,וכך
עשתה .במספר מפגשים ביניהם שהתקיימו בלונדון ,בישראל ובגיברלטר ,התובע הציג בפני גבי
פראסול תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם המשבר .לאחר שגבי פראסול התרשמה מכישורי
התובע ,התקשרו גבי פראסול והתובע במספר הסכמים ,כאשר ההסכם הראשון נחתם
בדצמבר  2008ותוקפו שנה אחת )להלן" :הסכם פראסול .("2008
 .7לפי הסכם פראסול  ,2008גב' פראסול ומר דליאון שכרו את שירותי המחקר והייעוץ של
התובע בנוגע לחקירות שמתקיימות נגדם בארה"ב .שירותי המחקר והייעוץ שאותם סיפק
התובע לפי ההסכם ,כוללים איסוף וניתוח מידע ,איסוף ראיות לביסוס טענות ,גיבוש עמדות
ואסטרטגיה והכנת תשתית ראייתית להתמודדות עם המשבר .את המידע המודיעיני ניתן
לחלק לשני סוגים :מידע גלוי הכולל מסמכים משפטיים ,חומר עיתונאי וכדו /ומידע מסווג,
שכולל דפוסי פעולה

בתחום

של מתחרים

ההימורים

המקוונים ו'1-א]\'11ס11

) ,(1111813x1 11116111§61106כלומר ,מקורות אנושיים מודיעיניים בארה"ב ,באירופה ,בהודו
ובישראל ,לרבות סוכני שטח ,שחקני פוקר ,מהמרים ,עיתונאיים ,עורכי דין ,לוביסטיס
ופקידי ממשל )להלן" :השירותים"(.
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 .8לאחר חתימה על ההסכם ,הקים התובע צוות מקצועי לצורך מתן השירותים .לשם כך ,התובע
התקשר עם חברת טרוג'נס בע"מ ,שנוהלה על ידי מר אבירם הלוי ,יוצא גוף מודיעין ישראלי,
והייתה מוכרת לתובע בשל היכרותו הקודמת עם מר נועם הרולד ,מעובדי החברה.
*** מזכר הבנות בין חברת טרוגינס בע"מ לבין התובע ,מיום  ,16.11.08מצורף כנספח .2
 .9צוות העבודה שהוקם היה מעורב בסודות רגישים ביותר ,הן של הלקוחות שפנו לתובע והן
בסודות מסחריים של התובע ,הכוללים שיטות עבודה ,טכניקות מיוחדות ,קשרים ,שמות של
לקוחות ועוד .בשל אופי העבודה הסודי שנדרש מהצוות ,החתים התובע את מר הלוי על
הסכם סודיות ואי תחרות מחמיר.
*** הסכם הסודיות ואי התחרות בין מר הלוי לבין התובע מיום  ,22.10.08מצורף כנספח .3
 .10במסגרת ההתקשרות בין התובע לבין חברת טרוג'נס ,ועל פי צורך שהתעורר כשהתובע
התבקש על ידי גבי פראסול להתמקד בעניין סליקת הכספים על ידי החברה שבבעלותה ,מר
הלוי צירף מספר אנשים לצוות העבודה של התובע .באופן מיוחד המליץ מר הלוי לצרף לצוות
את הנתבע ,מר ערן בראור ,עורך דין יוצא יחידה  8200של חיל המודיעין ,שלטענתו עבד בעבר
במחלקת סליקת הכספים של בנק לאומי ,והכיר היטב כיצד פועלות מערכות סליקת כספים,
נושא שהיה במרכז החקירה נגד גבי פראסול ומר דליאון בארה"ב.
 .11כיוון שהתפקיד שיועד לנתבע כלל חשיפה למידע מודיעיני מסווג ,התובע דרש גם ממנו לחתום
על הסכם סודיות ואי תחרות )להלן" :הסכם הסחבות"(.
*** הסכם הסודיות בין התובע לבין הנתבע מיום  2.12.08מצורף כנספח .4
 .12כמו כן ,בטרם החלה העבודה ,ביקש התובע לוודא .שהנתבע הינו עורך דין רשום ושלפיכך,
חלות עליו גם חובות אתיות החלות ביחסי עורך דין  -לקוח .בהתאם לכך ,התובע חשף בפני
הנתבע חומרים משפטיים רגישים ומסווגים יותר ,שלא חשף בפני אנשי צוות אחרים ,שאינם
עורכי דין.
 .13תפקידו של הנתבע בצוות העבודה של התובע היה לנתח ולעבד מידע מודיעיני גולמי וחומר
משפטי שהועבר אליו .תפקיד זה ,שהתבסס על כישוריו של הנתבע ,חייב העברת מידע סודי
לידי הנתבע .מידע זה כלל פרטים אישיים ,נתונים עובדתיים ומשפטיים ,מסמכים ,תמלולי
שיחות עם עדים מרכזיים בפרשה וכן שיטות פעולה של חברות מתחרות בשוק ההימורים
המקוון ונמצאו גם הן תחת חקירות פליליות .בכך נחשף הנתבע למידע מודיעיני סודי,
לשיטות העבודה הסודיות של התובע ,לתכתובות אישיות של התובע לנתבע הכוללות הנחיות
עבודה וביקורת שוטפת ,ואף לאנשי הקשר של התובע ולאנשים שסיפקו את המידע המודיעיני
לתובע .כל אלו חינם סודותיו המסחריים-של התובע )להלן" :הסודות המסחריים"(.
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 .14כמו כן ,במסגרת עבודתו של הנתבע ,הועברו לו מסמכים ותכתובות רבים ומסווגים .מסמכים
אלו כוללים חומרי חקירה חסויים ,ראיונות רגישים ,אסטרטגיות ומצגות שנערכו עבור גבי
פראסול ואחרים ,סיכומי חקירות ,ותכתובות חסויות עם עורכי הדין השונים שהועסקו בעניין
)להלן " :המסמכים הסודיים"(.
 .15בשל החשיפה למסמכים הסודיים ,הסכם הסודיות מחייב את הנתבע להשיב את המסמכים
הסודיים ,או להשמידם ,לפי דרישת התובע .כך ,בפסקה החמישית להסכם הסודיות:
086ק611 >' 1115ק10ק 615011 01 011161\\'156ק 1131:6ק10קק"[6131161] ^111 16111111 10 1116 3
5י3110ת50

1 111 30001(13110£ \¥1#1 ^311:61ז113 110ד0£ 311011 00116(1611^131 111£61
" 0 1011§61 6X13111.ט 111811110110115 01106 [6131161 *5] 1166(1 15

 .16חרף חובתו לפי הסכם הסודיות ,הנתבע לא השיב מסמכים אלו מעולם ,ואף סביר שהעביר
חומרים סודיים לגורמים שלישיים ובאופן ספציפי לגב' פראסול על מנת לסייע לה בהליכים
משפטיים נגד התובע.
 .17כל עובדי הצוות של התובע השיבו את כל המידע שהועבר אליהם ,לרבות המסמכים הסודיים
והחומרה ששימשה אותם לאחסון הסודות המסחריים .כך ,למשל ,עורך הדין אפרים פת,
שסיפק שירותים לתובע עד שנת  ,2010השיב ,באמצעות שליח ,כרטיס זיכרון וטלפון חכם
)מסוג בלקברי( הכוללים את כל החומרים והסודות המסחריים הקשורים לשירותים שהתובע
סיפק .כמו כן ,במכתבו הוא מצהיר שהוא מחק את כל הסודות המסחריים והמסמכים
הסודיים שהיו על מחשבו האישי.
*** מכתבו של מר פת לתובע מיום  23.6.10מצורף כנספח .5
 .18בטרם הסכם פראסול  2008הסתיים ,פנו גברת פראסול ומר דליאון לתובע כדי לדון בהסכם
חדש ומקיף ,שידון במגוון נושאים רחב ומגוון יותר ואשר יחייב השקעת זמן מרובה מאת
התובע )הסכם מיזם משותף )"  .(("3¥לאור שביעות רצונם של גב' פראסול ומר דליאון
מתפקודו של התובע במהלך החודשים הראשונים להסכם ,הם היו מעוניינים להרחיב את
היקף השירותים ואת תחומי העיסוק שיעניק .בתמורה ,הסכימו לשלם סכומים גבוהים
בהרבה ,שישקפו השקעת מיטב זמנו של התובע ,על בסיס כמעט אקסקלוסיבי ,בפרויקט
שלהם .בנוסף ,גב' פראסול ומר דליאון הסכימו להעניק לתובע בונוס במקרה שיוסר האיום
המרכזי של החקירות הפליליות בארה"ב ,שהיה המטרה העיקרית של מתן השירותים .כמו
כן ,הם התחייבו לשלם לתובע נתח משווי המניות ,במידה שהן יעלו בעקבות הצלחתו
המקצועית.
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 .19באוקטובר  ,2009בעקבות פרישתם של מר הלוי ומר הרולד מחברת טרוג'נס בע"מ ,הופסק
הקשר בין התובע לבין החברה .הואיל והתובע היה מרוצה מאוד מתפקודו של הנתבע,
שהכשרתו סייעה מאוד בביצוע עבודות הניתוח ,התקשרו התובע והנתבע ,בתיאום עם מר
הלוי ,בהסכם למתן שירותים עצמאי לשלושה חודשים עד דצמבר  .2009התנאים סוכמו בע"פ
ונשלחו בדואר אלקטרוני.
*** הסכם ההתקשרות בדוא"ל מיום  6.10.09מצורף כנספח .6
 .20הנתבע ביקש שהכספים שישולמו לו יועברו לחברה רשומה .בדיעבד נודע שמדובר בחברה
הרשומה על שם אביו ,כאשר תכלית הדבר היה ,ככל הנראה ,להתחמק מתשלום מס.
ג .2לקראת תום תקופת ההתקשרות בין התובע לנתבע ,בדצמבר  ,2009נכנסו הצדדים למו"מ
לגבי הארכת ההתקשרות ביניהם .הנתבע ביקש להימנע מהטסתו לחו"ל ,וכן ביקש תוספת
תשלום ניכרת .התובע ,שהיה מעוניין להאריך את ההתקשרות עם הנתבע ,נענה לבקשה לבטל
את טיסותיו של הנתבע ,אך סירב ,תחת תנאי זה ,לתוספת התשלום שנדרשה .לפיכך ,לא
הגיעו הצדדים לעמק השווה ולא האריכו את ההתקשרות ביניהם ,תוך שהתובע סבור
שהיחסים הסתיימו באופן ענייני וחברי.
*** מכתבו של הנתבע לתובע מיום  21.12.2009מצורף כנספח .7
*** מכתבו של התובע לנתבע מיום  3.1.2010מצורף כנספח .8
 .22בסביבות החודשים אוגוסט-ספטמבר  ,2011פנה הנתבע למר אבי לבנה ,מבכירי קהילת
המודיעין הישראלי ,ששימש באותה העת כמנהל התפעול המקצועי וכסגנו של התובע ,וטען
שהינו מחוסר עבודה .הנתבע קיווה להשתלב בצוות העבודה של התובע כבעבר .לכן ,התובע
ביקש לקבל הצעה מפורטת מידי הנתבע לגבי מספר פרויקטים רגישים במיוחד ,אך הופתע
לגלות שהצעתו גבוהה באופן משמעותי מהצעות אחרות שעמדו על הפרק ללא כל סיבה
הנראית לעין .מר לבנה שוחח עם הנתבע טלפונית כדי לבחון האם הוא מוכן להתגמש
בדרישותיו ,אך משהמשיך הנתבע לדרוש תמורה גבוהה ביותר ,לא הגיעו הצדדים להסכם
בנדון.
*** פנייתו של הנתבע לתובע מיום  7.10.2011מצורפת כנספח .9
 .23במקביל ,ולאורך שלוש השנים שבהן המשיך התובע לספק את השירותים לגב' פראסול
לשביעות רצונה ,גם ללא שירותיו של הנתבע ,עמדה גב' פראסול בהסכמות ,ואף השמיעה
באוזני התובע את שביעות רצונה .כמו וכן ,גב' פראסול ביקשה מהתובע לטפל בעניינים
נוספים שלא נכללו במסגרת ההסכמים ביניהם.
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 .24כדי להמחיש את טיב ההערכה ,יצוין ,שבחודש יוני  ,2011גבי פראסול כתבה לתובע ,שהוא
שינה את חייה לטובה כמו שהתורה עשתה .לא פחות!
*** מכתבה של גב' פראסול לתובע מיום  7.6.2011מצורף כנספח .10
 .25גב' פראסול נהגה לשבח את התובע רבות .כך ,למשל ,כתבה לתובע ולצוות שעבד עימו ,לאחר
מיזוג ענק שביצע עבורה:
1011<3 0£ 1101(1111§ 1116 11116, §0111§ 311 1116 ^3}' 10 1116ק ')"01631 ] 01)! 1 ?661 1111§61
 111116 16£31 \¥01(1111 0111 53^01ץ*1§ \¥1131^¥6 066(16(163011 311(1$\$ט611(1311(1§611
611661 ?01 113 311(1 311 1116כ1

11113110131

1131ט016ק 115111116111 ,ק1ט\¥33 311 3000
"5113161101 (1613.

*** מכתבה של גב' פראסול לתובע מיום  29.7.2010מצורף כנספח .11
 .26באוקטובר  ,2011הודתה גב' פראסול לתובע ולצוות שהקים לצורך סיוע בפני רשויות המס
ומשרד המשפטים בארה"ב ,עבור השירות המסור שניתן לה ועבור הפתרון שהצליחו להשיג
עבורה:
011ץ -1311>^ 110\¥ 1116 111166 0£גו110־>31ן  10 1113111 1י>16 31011§ 1116 \^3ק60ק י)ןנ13מ "50
0111 163013. 1י311(1 5
1
1
3
6י\011 113י) 011 £01 311 1116 11016 311(1 61¥011 311(1 0316י} ^ 1
" .גג0י) ^ 611 016 311(1111}' £311111}'... 01106 3§3111111311י\£1

*** מכתבה של גב' פראסול לתובע מיום  26.10.2011מצורף כנספח .12
 .27מעל לכל ,בסמוך מאוד למועד גמר ההסכם בין התובע לבין גב' פראסול ומר דליאון ,ולאחר
שכל מטרותיו של ההסכם הושגו על ידי התובע ,לרבות משימות נוספות שהטילה על התובע
שלא היו חלק מההסכמות ביניהם והסתיימו בהצלחה בזכותו של התובע ,הוכיחה גב'
פראסול את שביעות רצונה והאמון המלא שנתנה בתובע ,כאשר פנתה אליו על מנת שישמש
כמגשר בינה לבין מר דליאון במסגרת הליך הגירושין שהתנהל ביניהם ,לאחר שכל המאמצים
לעשות זאת באמצעות מגשרים אחרים כשלו .התובע היה איש סודם של הזוג ,אליו גב'
פראסול פנתה לעזרה בכל נושא.
 .28לאור היחסים המצוינים בין הצדדים ,ובשל הליך הגירושין שהחל בשנת  2010בין גב' פראסול
לבין מר דליאון ,ועל פי בקשתה היוצאת דופן ,הסכים התובע לדחות את התשלומים המגיעים
לו עד סוף שנת  .2011אך התשלום מעולם לא בוצע.
 .29במהלך חודש ינואר  ,2012ביקש התובע מגב' פראסול וממר דליאון שלא לעכב עוד את
התשלומים המגיעים לו .לתדהמתו של התובע ,הציעה גב' פראסול להעביר סכום מזערי בלבד
מיתרת חובה לתובע ,תוך העלאת טענות לא ברורות כנגד התובע ,ואף ביקשה למנות גורם
שלישי אשר ־יבחן את עבודת התובע לפני ביצוע התשלוס.
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 .30כאשר מר דליאון ,שהיה גם הוא צד להסכם עם התובע ,שמע את טענותיה של גב' פראסול,
הוא ביצע בדיקה באמצעות שניים מעורכי הדין המשותפים לו ולגב' פראסול .בדיקה זו
הוכיחה שטענותיה של גב' פראסול משוללות יסוד ,ולכן פנה לגב' פראסול בדרישה לשלם
לתובע את מלוא חובותיה כלפיו ,כיוון שהוא היועץ המהימן ביותר שלהם ,ואף ביצע משימות
מעבר למשימותיו העיקריות:
065ר\־$ /01 561־1051 (1115{€(1 8<1¥1501מ  0116 0£ 0111ץ3ק *16 10 110כ131ק"11'5 1101 3006
6^1:6^^ 311(1ק14 1161115 £)0#1 111056 111111311 }' 6X־]116 1135 (1611¥61601011 3 ^31161 7 0/ \\'0
3101165 3(1(16(5 10 1116 611£3£61116111.מ3<1<11*10
1110111115 0\'£1 <1116. 11 15 1101ץ"../\¥3 116? 15 0\¥6<1 1115 61131 111513111116111 110\¥ 111331
"  1011£61.ץת3^111611£ £0111111111 2ק ק16£0 1[66ל131ק' 3€06

*** מכתבו של מר דליאון לגב' פראסול מיום  17.2.2012מצורף כנספח .13
 .31גב' פראסול דחתה את טענותיו של מר דליאון ,והודיעה שבכוונתה להתעסק בסוגיה רק לאחר
שייגמרו כל הנושאים הקשורים לגירושיה ,או אז ,לדבריה ,תבדוק את שירותיו של התובע
וכיצד והאם להסדיר את החוב.
 .32מכאן הסיק התובע שגב' פראסול מתכוונת להפר את ההסכמים איתו ,ולכן הגיש כנגדה כתב
תביעה ,בבית המשפט המוסמך באנגליה לתשלום יתרת החוב שבהסכם.
 .33מר דליאון סיפר לתובע ,שבמאמציו לברר מדוע גב' פראסול הפסיקה לשלם את חובותיה
לתובע ומדוע החלה להטיל דופי בתיפקודו של התובע לאחר שנים של שביעות רצון .תשובתה
החד משמעית של גב' פראסול הייתה שהיא נמצאת בקשר עם הנתבע ,שהטיח בפניה השמצות
נגד דמותו ,מהימנותו ותיפקודו של התובע בכל הקשור לשירותים שנתן לה.
 .34גב' פראסול סיפרה למר דליאון ,שהטענות שהושמעו על ידי הנתבע ,היו בעיקר על כך שהתובע
הציג מצגי שווא לכאורה בכל הנושאים שהוצגו בפניה .לדבריה ,הנתבע הטיח האשמות בנוגע
לאישיותו וחוסר מהימנותו של התובע באופן כללי ועל כך שנהג בחוסר אחריות וברשלנות
כלפי התיק שלה ובכך שהתגנדר בנוצות לא לו.
 .35מכיוון שהתובע התקשה להאמין שאדם כמו הנתבע ,שעליו כל כך סמך ,עשה דבר שכזה,
ביקש לאמת זאת בעצמו .לכן ביצע בירור מקיף לגבי זהותו של המשמיץ ,שהסית את גב'
פראסול כנגדו .התובע ביקש מאנשיו ,ובעיקר ממר לבנה ,לערוך ראיונות עם כל אנשי הצוות
לשעבר על מנת להסיר כל ספק שאכן נעשו הדברים הנטענים.
 .36לאחר בירור מעמיק ושיחות עם הגורמים הקשורים לשירותים שניתנו לגב' פראסול ,החשד
בנתבע הפך ודאיי .על מנת שלא להשאיר צל של חשש ,התובע לא השאיר אבן שלא נהפכה
בבירור הסוגיה.
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 .37בשיחה טלפונית בין התובע למר פת ,מסר האחרון שבקיץ  , 2012זמן קצר אחרי שהתובע הגיש
את תביעתו כנגד גב' פראסול באנגליה ,פנה אליו עורךהדין האמריקאי שון הושע ,שנבחר על
ידי התובע לייצג את גב' פראסול מול הרשויות האמריקאיות ,וביקש את עזרתו בסכסוך בין
התובע לבין גב' פראסול .על אף שמר פת כבר לא עבד עם התובע ,הוא הבין היטב כי מדובר
בפנייה לא חוקית ולא אתית ולכן סירב לשתף פעולה.
 .38במקביל לכך ,ביקש התובע ממר לבנה וממר הלוי ,שדרכו נוצר הקשר עם הנתבע ,לפנות גס
לנתבע ולברר האם קיבל פנייה דומה .למרות פניות רבות באמצעות הטלפון והודעות טקסט,
הנתבע סירב להשיב לפניותיהם .לאור זאת ,מר לבנה ומר הלוי ניסו להיפגש עם הנתבע באופן
אישי ,ולבקש ממנו הבהרות ,אך הנתבע התחמק וסירב בכל תוקף להידבר עימם.
 .39לבסוף ,הצליח מר הלוי לפגוש את הנתבע ,שהכחיש את החשדות ,ודחה אותם בכל תוקף.
 .40בסמוך לאחר פגישה זו ,שוחח התובע עם קרובי משפחה של מר פת ,ומשם נודע לו שהנתבע
נפגש איתם בכנס בתל-אביב .בשיחה שנקשרה ביניהם ,הנתבע הודה כי הוא עובד עבור גב'
פראסול וכן עודד אותה להפר את הסכמיה עם התובע .בשיחה זו אמר הנתבע דברי השמצה
כנגד התובע ,ובכך הוציא את דיבתו.
 .41כדי להשלים את המידע ולברר את הסוגיה לעומקה ,נעשו מספר בדיקות שהעלו כי הנתבע נהג
להשמיץ את התובע באוזני אנשים שעבדו איתו .מהבדיקות נמצא ,שזמן קצר לאחר שהתובע
סירב לחדש את הסכם מתן השירותים עם הנתבע לאור דרישותיו המופרזות ,הנתבע פנה למר
הרולד ומר פת ,שעבדו עם התובע ,והשמיע באוזניהם אמירות שנועדו לפגוע בשמו הטוב של
התובע.
 .42הנתבע אמר באוזניהם של מר הרולד ומר פת ,שהתובע אינו משלם כסף לאנשים שהוא חייב
להם ,שהוא אינו בקיא בעבודתו ,שהוא "אוהב להרוויח אבל לא לשלם" ,שהוא "מזלזל
בכישורי אחרים" ושהוא רמאי ובדיון המתהדר בנוצות לא לו.
 .43לאחרונה נודע לתובע ,מפי אחד היועצים הבכירים ביותר של גב' פראסול ,שהוא נפגש עם גב'
פראסול בחודש אוקטובר  ,2012והיא הציגה בפניו את הנתבעכעובדשלה וסיפרה שבעברעבד
עבור התובע.
 .44לפיכך ,פנה התובע ,באמצעות הח"מ ,לנתבע ,והודיע ,שלאור התנהגותו המפרה את הסכם
הסודיות ,פנייתו לגב' פראסול בניגוד לחובותיו לשם בצע כסף ,וכן הוצאת דיבתו של התובע
וגזל מסמכים סודיים ,בכוונתו לפנות לערכאות המשפטיות לשם אכיפת זכויותיו ולשם השבת
מלוא נזקיו.
*** מכתב התובע מיום  22.10.12מצורף כנספח .14
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 .45הנתבע הכחיש במכתב התשובה מטעמו ,באופן לאקוני ,את טענות התובע ואף כפר בהפרת
חובותיו לפי כל התחייבויותיו כלפי התובע.
*** מכתב הנתבע מיום  23.10.12מצורף כנספח .15
 .46כיוון שהנתבע לא התייחס לגופו של עניין לטענותיו של התובע ,פנה התובע לנתבע בשנית
ודרש שיכחיש שהוא פעל מאחורי גבו בניסיון להסית עובדים אחרים של התובע כנגדו ,תוך
השמצת התובע והוצאת דיבתו .כמו כן ,הנתבע נדרש להכחיש ,שהוא פנה לגב' פראסול וסכסך
בינה לבין התובע ,וכן החל לעבוד עבורה והעניק לה שירותים בניגוד לחובותיו לפי דין ולפי
הסכמים עם התובע.
*** מכתב התובע מיום  23.10.12מצורף כנספח .16
 .47הנתבע הודה בכך שהוא חתם על הסכם סודיות עם התובע ,אך נמנע מלהכחיש באופן ספציפי
את העובדה שהוא נפגש עם גבי פראסול והעניק לה שירותים בניגוד להסכם הסודיות.
*** מכתב הנתבע מיום  25.10.12מצורף כגספוז .17
 .48לפיכך ,לא נותר לתובע אלא למצות את הדין באמצעות פנייה לערכאות ,כפי שהודיע לנתבע
בתשובתו.
*** מכתב התובע מיום  28.10.12מצורף כנספח .18

הפרת חוזה וגזל סוד מסחרי
 .49הנתבע הפר את הסכם הסודיות בכך שהוא גזל סודות מסחריים של התובע ,בשל סירובו
להשיב את כל החומר הסודי והמסמכים הסודיים שהועברו לידיו .הנתבע השתמש במידע
הסודי האמור כדי להתקשר ביחסים עסקיים עם גבי פראסול ,שהינה לקוחה של התובע ,ובכך
הפר חובות אמון המוטלות עליו מכוח תפקידו הרגיש ומכוח חובותיו האתיות כעורך דין.
 .50הנתבע משתמש בסודות המסחריים ובשיטות הפעולה העסקיות של התובע לצורך עסקיו,
הנתבע באתר
שירותים לגב' פראסול .בעמוד
1^1111^6^111
הפרופיל האישי של
ובפרט לצורך מתן
העסקי ,מציין הנתבע את כישוריו וניסיונו המקצועיים באופן זהה לשירותים שהעניק התובע
לגב' פראסול .המועדים המצוינים בפרופיל והמקומות הגיאוגרפיים מוכיחים שמדובר
בשירותים שניתנו רק עבור גב' פראסול ורק על ידי התובע ,שהנתבע מציג מצג שווא לפיו הוא
העניק שירותים אלו ,וכן שהמשיך להעניק שירותים אלו גם אחרי סיום ההתקשרות עם
התובע .לשם הענקת שירותים אלו ,נדרש שימוש בסודותיו המסחריים של התובע .לכן ברור
שהנתבע מפר סודות אלו.
*** צילום מסך מתוך הפרופיל של הנתבע באתה 0111>:6<1111מצורף כנספוו .19
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 .51במעשיו הפר הנתבע הן את הוראת סעיף  6לחוק עוולות מסחריות ,תשנ"ט ,1999-המקימה
עילה כזיקית לפי סעיף  11לחוק ,והן את הסכם הסודיות שחתם עליו.
 .52סעיף )6ב() (2לחוק עוולות מסחריות קובע מהו גזל סוד מסחרי:
)6ב<) (2גזל סוד מסחרי
)ב( גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה:
) (2שימוש בסוד מסחרי ללא הסכמת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב
חוזי או לחובת אמון ,המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד.
 .53הנתבע כפוף לחובת סודיות לפי הסכם הסודיות עליו חתם .בפיסקה השלישית להסכם
הסודיות נקבע שאסור לנתבע לעשות כל שימוש במידע סודי אלא למטרה שנתבקשה באופן
מפורש על ידי התובע ,וכך לשון הפיסקה:
'}1 8131161116161 )}' 1111<161131£65] 1101 10 1156 001111<36111131 111*01111311011 ?01 311ז"[£13
" 111160115}' ^31*6150113110.ף0£>]6011¥6 011161111311 35 6X13110111}' 16

 .54בפסקה החמישית להסכם הסודיותנקבע כי הנתבע חייב להשיב או להשמיד את כל החומר
הסודי על פי דרישתו והנחייתו של התובע:
056ק611 >' (113ק10ק  01 011161\\'15 6ט6150ק 1131£ק10קק1 10 1116 3ד1נג"[6131161] \¥111161
(131106 \¥1111 \¥31161 50113110'8־ז111 3000

131 111^01111311011ז1ז0£ 511011 0011]5(16

"11151X110110115 01106 [8131161 '5] 1166(1 15 110 1011§61 6X1311 1.

 .55חרף פניותיו של התובע ,הנתבע מעולם לא השיב את המידע הסודי שנטל ואשר התחייב
להשיב .אף זה מהווה גזל סוד מסחרי.
 .56בפסקה השמינית להסכם הסודיות הוסכם כי החובות הנובעות מהסכם הסודיות יישארו
בתוקפן גם לאחר סיום הקשר בין התובע לנתבע:
]5י1\'1¥6 161*1111131:1011 0/ [8?31161ט811311 5

§ט5 01 11113 1111<16113]41מ10¥1510ק "1116

"  ^'"31161 50113110.ץ1נ\ 16111ם'> 10ק1מ/6ז611§3§6111611

 .57לפיכך ,הנתבע גזל סודות מסחריים של התובע תוך הפרת סעיף  6לחוק עוולות מסחריות,
וזאת בניגוד לחובותיו לפי הסכם הסודיות ומכוח חובות האמון החלות עליו.
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גרם הפרת חוזה
 .58הנתבע הסב לתובע נזק בכך שגרם להפרת חוזה שלא כדין ,כמשמעות העוולה בסעיף 62
לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש!:
)62א( גרם הפרת חוזה שלא כדץ
מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם
שלישי ,הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי ,אולם האדם השלישי לא יוכל
להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.
 .59בפניותיו לגבי פראסול ,הקים הנתבע את תנאי הסעיף וגרס להפרת חוזה שלא כדין ,כמפורט
להלן:
 .59.1ברי כי הנתבע ידע שהוא גורס להפרת חוזה .שכן לא רק שנתקיימה ידיעה ,אלא גס
שהפניה נעשתה במטרה לגרום להפרת חוזה כדי לגזול את עסקיו של התובע.
כמפורט לעיל ,הנתבע הודה בפני מר פת ובפני בני משפחתו ,שהוא יצר קשר עסקי עם
גב' פראסול הנוגד את תניית אי התחרות בהסכם הסודיות עליו חתם.
גם מעמוד הפרופיל של הנתבע באתר) ^1^6(1111נספח  19לעיל( ,עולה בבירור ,שהנתבע
המשיך להעניק לגב' פראסול את אותם השירותים בדיוק שהתובע העניק לה ,גס לאחר
סיום ההתקשרות בין התובע לנתבע .הנתבע מציג מצג שווא כאילו הוא זה שהעניק את
השירותים האלו ולא התובע ,וכן הנתבע ממשיך להעניקס ,תוך שימוש בסודות
המסחריים של התובע.
כאשר נשאל מפורשות ,הנתבע סירב להכחיש שיצר קשר עסקי עם גב' פראסול .אלמלא
יצר עימה קשר אסור ,הרי שלא הייתה לו סיבה לא להכחיש זאת.
 .59.2פניה זאת אינה חוקית ,שכן היא מפרה את חובותיו של הנתבע הן לפי חוק העוולות
המסחריות ,הן לפי הסכם הסודיות עליו חתם והן לפי חובת האמון המוטלת עליו.
הפנייה נעשתה במטרה פסולה לגנוב את עסקיו של התובע ,תוך גזל סודותיו
המסחריים ,לאחר שהתובע סרב להעסיק את הנתבע במחיר המופרך שדרש.
 .59.3פנייתו של הנתבע לגב' פראסול היא שגרמה להפרת החוזה על ידה .כפי שמר דליאון
ציין באוזני התובע ,גב' פראסול הפרה את ההסכמים שלה עם התובע בגלל מידע פנימי
של הנתבע .הסמיכות שבין סירוב ההעסקה של הנתבע על ידי התובע ,הוצאת הדיבה
שהנתבע הוציא על התובע ,השינוי הפתאומי ביחסה של גב' פראסול כלפי התובע
והעובדה שגב' פראסול הציגה את הנתבע כעובד שלה בפני היועץ הבכיר שלה ,מלמדים
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שהנתבע הוא זה שלחש לאוזנה .סירובו של הנתבע להכחיש את קשריו עם גב' פראסול
מאששים זאתמעברלכל ספק.
 .59.4אין ספק שההסכם בין התובע לבין גב' פראסול הופר וכי הוא מחייב כדין .כיוס
מתנהלים הליכים בפני הערכאה המוסמכת באנגליה בנוגע להפרה זו.
 .60לפיכך ,מתקיימים תנאי סעיף  62לפקודת הנזיקין ,ועל הנתבע לשפות את התובע בעד הנזק
הממוני שנגרם לתובע בשל הפרת החוזה שנגרמה על ידו.
 .61הפרת החוזה על ידי גב' פראסול גרמה לתובע נזק ממון ניכר ,שהיה צפוי להיות משולם לתובע
אילולא התערב הנתבע והחוזה היה מקוים ,כפי שפורט לעיל.

לשיו תרע
 .62הנתבע הוציא את דיבתו של התובע במספר מקרים שונים .בתחילה ,הוציא הנתבע את דיבתו
של התובע באוזניה של גב' פראסול ,כאשר סיפר לה דברי כזב על עבודתו ובכך גרם לתובע
נזק .לאחר מכן ,יצר קשר עם אנשים שעבדו יחד עם התובע ואחרים והוציא את דיבתו של
התובע באוזניהם .נדון בדיבות אלו בנפרד.
הוצאת דיבה בפני גב' פראסול
 .63לתובע ידוע שהנתבע פנה אל גב' פראסול ,בניגוד לחובותיו לפי הסכם הסודיות ועל פי דין,
ניסה להטיל דופי בעבודתו של התובע ושכנע אותה להפר את הסכמיה עימו.
 .64מכלול הראיות מלמדות על כך שהנתבע פנה לגב' פראסול והשמיץ את השירותים שהעניק לה
התובע .כאמור ,הנתבע הודה בפני מר אפרים פת וקרובי משפחתו ,כי פנה לגב' פראסול .אף
עדותו של מר דליאון ,לפיה גב' פראסול הפרה את ההסכם בעקבות "מידע פנימי" מהנתבע,
והסמיכות בין סירובו של התובע להעסיק את הנתבע לבין הפרת ההסכם על ידי גב' פראסול,
מלמדות שפנייתו של הנתבע גרמה לשינוי הפתאומי ביחסה של גב' פראסול .כך גם עדותו של
היועץ הבכיר של גב' פראסול ,לפיה הציגה את הנתבע כעובד שלה ,מלמדת על קשריו
הפסולים של הנתבע איתה .לבסוף ,סירובו של הנתבע להכחיש פנייתו זאת מוכיח זאת.
 .65כך עולה גם מעמוד הפרופיל של הנתבע באתר) ^111^6(1111נספח  19לעיל( .בעמוד זה ,הנתבע
מציג מצג כאילו הוא עשה את כל השירותים שהתובע העניק לגב' פראסול ,וכן המשיך
להעניק לה את השירותים לאחר סיום ההתקשרות שלו עם התובע .לכן ,ברור שהנתבע הציג
בפני גב' פראסול מצג שווא ,לפיו הוא ,ולא התובע ,ביצע את השירותים שקיבלה מהתובע.
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בכך ,הוציא הנתבע את דיבתו של התובע ,וגרס לו לנזקים עסקיים בשל ביטול החוזה על ידי
גב' פראסול.
 .66דיבה זו חמורה ביותר .שכן ברור שמטרתו של הנתבע הייתה לפגוע בתובע ובעסקיו כדי לגזול
אותם לעצמו .אכן ,בעקבות שיחות אלו בין הנתבע לגב' פראסול ,גב' פראסול החלה באופן
פתאומי ותמוה להטיל דופי בשירותיו של התובע ולהפר את ההסכמים ביניהם ,חרף שנים
שבהן הביעה שביעות רצון מלאה מעבודתו ,וזאת בזמן שהיא מעסיקה את הנתבע.
 .67כתוצאה מלשון הרע הזו ,גב' פראסול הפרה את ההסכמים שלה עם התובע ,ובכך נגרם לתובע
נזקים כספיים מרובים.
הוצאת דיבה בפני אנשים עימם התובע מצוי בקשר עסקי ואחרים
 .68אם לא די בפנייתו של הנתבע לגב' פראסול ,הנתבע הוסיף ופנה לאנשים אחרים שעימם מנהל
התובע עסקים ,כמפורט לעיל .פניות אלו חותרות תחת שמו הטוב של התובע ,שכאמור מבסס
את עסקיו על קשריו ועל המוניטין האישיים המצויינים שלו.
 .69אמירות כגון אלו שנאמרו באוזניהם של מר הרולד ומר פת ,שאיתם התובע בקשר עסקי ,גרמו
לנזק ממשי לעסקיו של התובע ,וכמובן פגעו בשמו הטוב .אמירות כגון "רמאי"" ,בריון",
"אוהב להרוויח אבל לא לשלם" ו"מסרב לשלם כסף שהוא חייב" הן שקריות ,והן פוגעות
במיוחד כאשר הן מושמעות באוזני אנשים המנהלים עסקים עם התובע וסומכים על יושרו.

נזקים וסעדים
 .70נזקיו של התובע מתחלקים לארבעה ראשים :הפרת חוזה ,גזל סוד מסחרי ,נזק כספי ונזק
למוניטין:
 .70.1הנתבע הפר חוזה ובכך ביצע עוולות מסחריות כלפי התובע ;
 .70.2הנתבע גזל את סודותיו המסחריים של התובע המשמשים בסיס לעסקיו ;
 .70.3הנתבע גרס לנזקים כספיים משמעותיים לתובע ;

 .70.4הנתבע הוציא לשון הרע נגד התובע ,שפגע במוניטין ובעסקיו של התובע.
 .71לפיכך ,בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבע לדין ולהוציא מלפניו את הצווים
כדלקמן:
 .71.1צו גילוי מסמכים המתייחס לכל ההסכמים ,המסמכים וההתכתבויות בין הנתבע לבין
גב' פראסול ,ולחשוף את כל התשלומים ששולמו לו על ידה ,במישרין ו/או בעקיפין ;
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 .71.1צו המורה לנתבע להשיב לאלתר לתובע את כל המידע הסודי ,לרבות המסמכים
הסודיים ,שהועבר לידיובמסגרת יחסיו העסקיים עם התובע ,בהתאם להוראותיו של
התובע ;

 .71.3צו מניעה האוסר על הנתבע להתקשר עם גב' פראסול בכל עניין הקשור לשירותים
שניתנו לה על ידי התובע -,
 .71.4צו המורה לנתבע לפצות את התובע בסך של  .¤ 3,000,000הנזקים שהנתבע גרס לתובע
גבוהים בהרבה ,ואולם התובע בחר לצמצם סכום זה משיקולי אגרה ;
 .72לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה לאור הסעדים המבוקשים
ולאור מקום מגוריו של הנתבע.
 .73כן מתבקש בית משפט נכבד זה ,לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עוה"ד של
התובע ,בצירוף מע"מ כחוק.
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מזכר הבנות )מעודכן (16.11.2008
רקע
בתאריך  24.11.2008הוסכם בין וולטר סוריאנו )להלן "מנהל הפרויקט"( מחברת ץ*הג!\/6565601ח11
)להלן "הלקוח"( לבין חברת טרוג'נס בע'מ )להלן "הספק"( ,לשתף פעולה בפרויקטים אשר יובאו
מעת לעת ע"י מנהל הפרויקט או ע"י הלקוח ,ואשר יבוצעו עבור לקוח של ץ*ח1765656011ח11
)להלן "הלקוח הסופי"(.
עיקרי ההסכמות:
חברת טרוג'נס בע"מ תספק ללקוח:
ו .שירותי מודיעין לטובת הפרויקט אשר כוללים:
א .איסוף וסינון תומר
ב .מתקר ,הבנה והערכת החומר אשר יתקבל ממקורות שונים;
ג .גיבוש תמונת המודיעין המבוקשת ע"י הלקוח ו/או הלקוח הסופי;
ד .הכנת תוכנית איסוף )צי"ח ,הכוונת מקורות שונים וסירב(;
ה .קמ"ן למנהל הפרויקט ו/או עבור הלקוח הסופי;
 .2גיבוש והמלצות לתוכנית פעולה )מודיעינית ואופרטיבית( על פי הנ"ל:
א .מול קצוות חוט )מודיעיניים ואופרטיביים( בחר'ל;
ב .מול הלקוח ומנהל הפרויקט ו/או מול הלקוח הסופי;
- .3ליוז? צמוד .למנהל הפרויקט ,לצורכי ניהול המערכה תמוד3עי1טז1..עזבה ..בגןבג :0המערבה
האופרטיבית.
בנוסף ,חברת טרוג'בס בע'מ מתחייבת:
 .4להחתים על \/םעו כל עובד המשתתף בפרויקט.
 .5לספק ולהעסיק את העובדים לפרויקט ,אשר יהיו מוקדשים לפרויקט; זאת ,לתקופה של
לפחות ) 6ששה( חודשים מחתימת ההסכם.
 .6לספק עובדים איכותיים ,מסורים ובעלי יכולת מקצועית הגבוהה ביותר על מנת לעמוד
באתגרי הפרויקט בכל שלביו.
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 .7שעובדי הפרויקט יהיו זמינים לעבודות הפרויקט ,לרבות נסיעות לחו"ל  -כאשר רלבנטי
 כולל בהתראות קצרות ולתקופות אשר יקבעו ע"י מנהל הפרויקט. .8לכתוב דוחות חודשיים )ורבעוניים( עבור מנהל הפרויקט ו/או עבור הלקוח הסופי ,בשפה
בהירה ותמציתית.
 .9לעמוד בדרישות לוחות הזמנים של הלקוח ו/או מנהל הפרויקט ו/או הלקוח הסופי ,כל
עוד אלו יתואמו עימה מראש.
 .10למדר את הפרויקט ואת העובדים בו משאר עובדי הספק.
 .11להצמיד את מנהלה ,אבירם הלוי )או את אחד ממחליפיו ,על פי הצורך( למנהל הפרויקט,
כולל בחו"ל.
וולטר סוריאבו וחברת ץ111ו1\/6565601תג 1מתחייבים לשלם לטרוג'נס בע"מ בתמורה
לשירותים המפורטים בסעיפים ו 2 ,ו 3 -לעיל.
סה"כ תשלומי מקדמה עבור ההקמה  20,000 -ליש"ט.
 .12תשלומים חודשיים עבור מנהלות ולוגיסטיקה )תפעול המשרד ,אשר ישמש גם את עובדי
הלקות בשהותם בארץ(:
א .שכירות  +מים  +חשמל  +מיסיס;
ב .תקשורת  -קווים רגילים ,אינטרנט רתב-פס ,סלולריים ,שכירת קווי 5ק \/בחרל;
ג .מינוי במאגרי מידע מקוונים.
בכל חודש תצא חשבונית מסכמת של סעיפים א'-ג' לעיל )אלא אם כן יוחלט מאוחר
יותר על סכום חודשי כולל ללא חשבוניות(.
 .13עובדים:
א .עובד זוטר  8,160 -דולר ארהי'ב לחודש
ב .עובד בכיר  12,670 -דולר ארה"ב לחודש
סה"כ עובדים )שני עובדים מקצועיים(  20,830 -דולר ארה"ב לחודש.
 .14נסיעות לחו"ל:
א .עובדים
 70 .1דולר ליום א"ש )לא כולל לינה ,נסיעות וטיסות(;
 .11טיסות ומלונות  -על חשבון הלקוח )החזר עלות מלא(.
ב .עבור שהיית מנכ''ל הספק )אבירם הלוי( בחו"ל תוספת של  750דולר ארה"ב ליום
־ י על ההוצאות הני'ל :ימי נסיעה יחויבו במחצית הסכום )^ 375לר-ארה"ב ליום(.
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 .15בנוסף מתחייבים מנהל הפרויקט והלקוח שלא להטיל על הספק משימות הכרוכות
בעבירה על החוק.
כללי:
 .16חשבונית מפורטת עבור השירותים החודשיים של תחזוקת המשרד וצרכיו תועבר ללקוח
כל חודש במהלך  3החודשים הראשונים למהלך הפרויקט .לאחר מכן תבוצע הערכת מצב
מחודשת על סעיף זה.
 .17חברת טרוג'נס בע''מ תוציא חשבונית חודשית כל סוף חודש על הוצאותיה השוטפות,
לתשלום כעבור )עד(  15יום.
 .18הצטרפות עובדים נוספים לפרויקט )רק לאחר אישורו של מנהל הפרויקט ו/או של מר
אבי ליבנה( יעלו את החשבונית החודשית בסכומים בהתאם לדרגתם כמצוין בסעיף 16
לעיל.
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 .19בכל מקרה של סכסוך בין הצדדים ,והיה והצדדים יפנו לבית משפט ,הדיון יתנהל בבית
משפט ישראלי בתל אביב.
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וולטר שלום,
שמחתי מאד להיפגש איתן הערב.
להלך תמצית הדברים .,כפי שנדונו בפגישתנו )לבקשתך^יסיתי לתמצת ככל האפשר(.
אנא אשר את הדברים שלהלן.
אשמח לדבר איתך מחר בנוגע לאופציית הפרויקט בגיברלטר.

^

בברכה,
ערן
תנאים כלליים

 .1בתמורה לעבודה בהיקף של עד רבע משרה אהיה זכאי לשכר טרחה של 2£
אירו לחורש ,לגביו תוגש חשבונית .י
בסוף כל חודש תתבצע בחינה של מכסת שעות העבודה שעבדתי בפועל
בהנחייתך .במידה והיקף העבודה שביצעתי עלה על רבע משרה ,אהיה זכאי
להעלאת שכרי באותו חודש בהתאם.
 .2שכר הטרחה החודשי ישולם לי מדי חודש בהעברה בנקאית שתתבצע עד ל7-
בחודש שלאחריו.
 .3הסכם זה יעמוד בתוקף לכל הפחות עד סוף חודש דצמבר .2009
עבודה בחו"ל
 .4בעבור כל יום עבודה בחו"ל אהיה זכאי לתוספת תשלום של  400אירו ליום.
 .5במידה ובחודש מסוים יהא מרכיב העבודה בחו"ל המרכיב היחידי בסל שעות
העבודה ,הרי שבאותו החודש לא תשולם לי תוספת זו .במידה ושהייתי בחו"ל
באותו חודש תעלה על  5ימים ,אהיה זכאי לתוספת כאמור לעיל.
 .6בעבור נסיעות העבודה לחו"ל אחיה זכאי להחזר הוצאות טיסה ,לינה ואש"ל.
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וולסר ^/לום,

ההסכם הנוכחי בינינו עומד להגיע לסיומו בסוף החוד^ ובכך נסכם ^נה של עבודת צוות
מוצלחת.

לכ^תתפנה,אע1מחל'^ווחח איתך אודותהאפשרויותהאונותלהמ'&ך עבודתנו המשותפת

בעתיד.

בברכה,
ערך
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 ,ו1לטרשל1ם
.אני מבין מהודעתך ,כי אתה מעוניין ל"0ם את ההתקשרות בינינו
.עם זאת ,אינני בט1רו שאני מבין את כוונתך בהזכירו " תנאים ומגבלות" אשר לכאורה מונעים מאיתנו להמשיך
בשיחתנו האחרונה ציינתי ,כי במ0גרת ה0כם " ריט"נר" אוכל להתה"ב כלפיך ל 1/4-משרה )כפי שעבדנו
.בשלושת החודשים האחרונים( ,או ל 1/2-משרה  -כאשר היקף השעות ,הזמיטת 1השכר יועלו בהתאמה
עם זאת ,על ב0י 0ההערכה ההדדית והאמון שבנינו בשנה האחתנה  ,אשמח לשוחח א'תך על מנת לבחון נם
.אפשרויות נוספות בהתאם לצרכים
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 22אוקטובר2012 ,
לבבוד
ערן בראור,עו"ד
רחוב היסמין 222
^ילת 73188

דחוף
מבלי לפגוע בזכויות

בדואר רשום ובמייל :במ.00סן-5101־51161י61311@131

א"נ,

הגדה :גזילו* רוומרימ ,הפרת חובת אמונים ,סודיות ותוצאת דיבה  -התראה לפני משפט
בשם טרשי ,מר וולטר סוריאנו ,הנני מתכבד לפנות אליךבדחיפות ,כדלקמן:
0§61106־ת.16
 .1בחודש א וקטובר  2008נחתםהסכם למתן שירותים ושמירת סודיות ,בין מרשי לבין חברת
 .2במסגרת ההסכם שנחתם בין מרשי לבין 106ז0§6־ ,160אתה צוינת כאחד האנשים שנבחרו להעניק שירותים
למרשי .יודגש ,כי אתה אף התחייבת באופן אישי וחתמת מול מרשי ,על הסכם לשמירת סודיות ,ביום .2.12.08
 .3יצוין ,כי אחד מן הטעמים לכך שנבחרת לעבוד עבור מרשי ,חינה היותך עו"ד רשום שביכולתו ובאפשרותו
להיחשף לחומר משפטי וחשבונאי רגיש במיוחד ,אשר עמד במרכז חקירת הרשויות בארה"ב.
עובדה זו הייתה חשובה ביותר בעיני מרשי ,בשל חובת החיסיון החלה על עו"ד וכללי האתיקה המחייבים
אותו.

.4
לאחר כחצי שנה ,ולנוכח בעיות פנימיות בתוך חברת 06ג:0£61ת ,16הופסק הקשר בין חברה וו לבין מרשי,
ובמקום זאת התקשרת עם מרשי באופן ישיר ,בהסכם  ,במסגרתו שילם לך מרשי שכר הגבוה מהמקובל בשוק
ובתמורה המשכת להעניק את שירותיך למרשי.
.5
במהלך עבודתך אצל מרשי נחשפת למידע משפטי ,עסקי ,פיננסי ו מודיעיני רגיש במיוחד ,בהיותך איש אמונו
של מרשי ועורך-דין.
.6
בעקבות נישואיך ,הופסקה עבודתך ביוזמתך ,משום שלדבריך ,נבצר ממך להמשיך בנסיעותיך ללונדון כפי
שהיה נדרש ומוסכם.
 .7בסיום ההתקשרות ,נתבקשת להחזיר למרשי את כל החומר המודיעיני והאחר שנמצא ברשותך ואשר שייך
למרשי ולחברותיו.
 .8בסמוך לחודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2011ולאור היחסים החמים אשר שררו אז בינך לבין מרשי ,פנה אליך
מרשי בהצעה לקבל ממך שירותים באותם נושאים אשר היו במסגרת טיפולך בעבר.

23856

1

אילן בומבך ,משרד עולמ דץ

2^4^:80]\184£!8, 1^* 0^10£
 .9ביום  7.10.2011שלחת למרשי הצעה שכללה פירוט ותמחור של שירותיך .למרות שמרשי חפץ מאוד בשירותיך,
הרי שהמחיר והתנאים היו גבוהים במיוחד ,וזאת גם בהשוואה להצעות דומות שקיבל מאחרים .בנסיבות
אלה ,נאלץ מרשי לדחות את הצעתך.
 .10בעקבות זאת ומאותו היום  ,הופתע מרשי לשמוע מאנשים שונים שהיו עימד בקשר ,כי אתה משמיץ קשות את
מרשי ועובדים אחרים בחברה שלו ,בטענות סרק כגון ש"גזלו אותך" בכך שלא קיבלו את הצעתך ,ולא השיבו
לך בכתב .כמו כן ,מרשי שמע מפורשות ,ולתדהמתו ,שאתה מאיים להשמיץ אותו ואת חברותיו ולפגוע בהם.
 .11למרבה הפלא  ,לקוח של מרשי ,שעימו עמדת בקשר במהלך עבודתך אצל מרשי ,התחיל להשמיע לראשונה,
לאחר שנים של קשר הדוק עם מרשי ושל אמון הדדי ,טענות מוזרות וחשודות בעניין "חוסר יושר".
טענות אלה לא רק שהן כוזבות ,אלא שגם לא ניתן להסבירן לאור הקשר המיוחד וההדוק של מרשי עם
הלקוח .טענות וחשדות אלה נסתיימו לבסוף בסכסוך משפטי עם אותו לקוח .יצויין ,שקודם לאירוע זה לא

הועלתה כל טענה מצד הלקוח כלפי מרשי.

 .12לאחרונה ,ובאמצעות מקורות מהימנים ,נודע למרשי:
 .12.1כי יצרת קשר עם אותו לקוח והשמעת בפניו טענות שקריות שונות ,שתכליתן לפגוע
בשמו הטוב של מרשי .בכלל זה טענת שאותם דברים נודעו לך ,כביכול ,במהלך עבודתך
עבור מרשי.
 .12.2כי למרבה הצער והתדהמה ,עשית זאת משיקולים של בצע כסף ועל מנת להשיג
תעסוקה אצל אותו לקוח  ,אשר אכן הציע לך לעבוד עבורו.
 .12.3חמור מכל :כי כאשר נודע לך שכתוצאה משקריך נגרם סכסוך משפטי בין מרשי לבין
הלקוח ,פנית לאחד האנשים אשר עבדו עמך בעבר אצל מרשי ,על אותו הפרויקט עליו
עבדת ,והצעת לו לשתף עימךפעולה במגמה להשמיץ את מרשי תמורת תשלום או הטבות
שונות.
 .13מרשי איננו יכול לעבור לסדר היום על התנהגותך המעוולת והנפשעת כלפיו .מרשי לא יסכים לכך שתשים
למרמס את זכויותיו ואת קניינו.
 .14לאור האמור לעיל ,מרשי מילא ידיי לנקוט נגדך הליכים משפטיים מקיפים .ובכלל זה  -הגשת תביעה
אזרחית בגין הוצאת לשון הרע ,הפרת חוזה עבודה ,הפרת הסכם לשמירת סודיות ,פגיעה במוניטין ,גזילת
מסמכים ,וכן הסבת נזקים כספיים חמורים לנוכח כל אלה.
 .15מודגש בפניך ,כי אם תוך  48שעות מעת קגלת מכתב זו? )במייל או בדואר ,המוקדם מביניהם( ,לא תשיב
למרשי את כל החומרים אשר גזלת ממנו ללא רשות ,ואותם אף העברת לצד שלישי ,הורני מרשי להגיש בשמו
תלונה למשטרת ישראל בגין גניבה ,וכן להגיש תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.
 .16מובהר .כי איו באמור ובמושמט ממכתב זה .כדי לפגוע או לגרוע מכל טענה שעומדת למרשי כנגדך ,בנסיבות
העניין.
 .17התראה נוספת לא תישלח )י.£
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לכבחי
מר אילן גומגבן ,ע>"ד

1

ח.נ

1

ד?מ/ו :1מכונפך למר עי1

1

בהמשך לשיחתנו בטלפון
מרשי

.1

בראל^1ער^ ,מתאל>ז 12.10.12

ובשם מרשי מר ערן בראור

מכחיש מכל וכל ,כל טענה

 ,הריני להשיבך כדלקמן:

>.

.4

1

.5

.6

1

שטענת מפיו של מרשך נגדו.

בטסף לכך את המסכת העובדתית

.2

1

הלכאורית שציינת במכתבך.

מרשי מכחיש
חומר/ציוד/מסמכיס/אן
הוא אלנו מחזיק בידיו כל
הצורך ,מודיע לך מרשי  ,כי
חומר כזה  -הרי שהוא
למעלה מן
בעבר למושך .ככל שהלה בידיו
אחר ששייך ,או היה שיין
כל דבר
הוחזר למרשך זה מכבר.
כל התחייבות עליה חתס בעבר
לא מפר ולא מתעתד לחפר,
מודיע לך עוד  ,כי הוא
מרשי
מול מרשך ,
מתכוון להיות מעורב
מרשי איס מעורב 3ע^"וא?נו
בכך ,נמסור לך גם ,כי
לקוחות מולס עבד מרשי,
אט לא די
)ככל שישנם( בין מרשך לביך
 ,בסכסוכים כלשהם
בעתיד
בה שיתף פעולה ע 0מרשך.
בתקופה
כי אנו רואים עניין זה
 תודיע לי בשם מרשך,לך ,א 0לאור האמור לעיל
אודה
מאחורינו.
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ד חשון ,התשע"ג
 23אוקטובר2012 ,

לכבוד
עו"ד עפר ברטל
רחי החילזון 5
רמת-גו
.נפקסי03-9499667 :

דחוף
מבלי לפגוע בזכויות

ח"כ,

הנדון :גזילת חומרים ,הפרת חובת אמונים ,סודיות והוצאת דיבת  -התלאה לפני משפט
מכתבנו מיום  ; 22.10.12מכתבך מיום 23.10.12

בשם מרשי ,מר וולטר סוריאנו ,הנני מתכבד לפנות אליך בדחיפות ,כדלקמן:
 .1הנני מאשר קבלת מכתבך שבסמך ,שנשלח בשם מרשך ערן בראור.
 .2מרשי מתקשה לקבל את האמור במכתבך .שכן ,מרשך מכחיש כעת" ,מכל וכל" ,את כל טענותיו של מרשי
כלפיו .הכחשה כה גורפת ,שאין גורפת וכוללנית ממנה ,פשוט איננה מתיישבת עם המציאות העובדתית
המוכרת היטב למרשי.
 .3אף שמרשך בחר ,כביכול למעלה מן הצורך ,להכחיש מספר טענות מתוך כלל טענות מרשי ,הוא בחר שלא
להתייחס במכתבו לטענה מרכזית של מרשי ,לפיה מרשך נמצא בקשר עם הלקוח ,וכן עובד עם הלקוח ואף
סכסך בין הלקוח לבין מרשי ,תוך הוצאת דיבה על מרשי.
 .4לא רק שמרשי איננו רואה את העניין "מאחורינו" ,אלא הוא רואה בתשובתו המתחמקת והמתחכמת של
מרשך ,משום גניבת דעת וראיה חותכת לכך שהוא אכן זמם ועשה את כל אשר טען מרשי.
 .5בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לפגועבכל האמור במכתבו של מרשי מיום  ,22.10.12מבקש מרשי להפנות למרשך
שאלות ישירות עליהן הוא דורש תשובה מיידית:
 .5.1האס מרשך מכחיש כי הוא פנה לאחד האנשים אשר עבדו עמו בעבר אצל מרשי ,ואף לאחרים ,והציע
להם לשתף עימו פעולה במגמה להשמיץ את מרשי ולסכסך בינו לבין לקוח ,וכן במטרה כי אותו
עובד/קבלן משנה אחר לשעבר ייתן עדות שקר כנגד מרשי ,וכל זאת תמורת תשלום או הטבות שונות?
 .5.2האס מרשך מכחיש את העובדה שהוא נפגש עם אותו הלקוח ,לאחר שמרשך סיים את יחסי העבודה
עם מרשיל
 .5.3האם מרשך מכחיש את העובדה שהוא עובד עבור אותו הלקוח או תאגידים הקשורים ללקוח זה ,גס
במהלך השנה האחרונה ועד לימים אלו ממשל

23875

1

אילן בומב'ן /משרד עורגי דיו
 .5.4האס מרשך מכחיש את העובדה שהוא נתן עבור אותו לקוח עדות שקרית בקשר למרשי )כאשר אותה
עדות שקרית צוטטה בשם מרשך ,ע"י אותו הלקוח ,בפני גורמים נוספים(?
 .6מרשי חוזר על כל האמור במכתבו מיום  , 22.10.12ודורש כי מרשד ישיב מיידית .ובאופו פשוט .ברור
ושאינו מתחמק .ותוד  24שעות ממועד משלוח מכתבנו זה ,על השאלות המפורטות לעיל.
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טי-חשרן-תשע"ג
-25אוקטרבר12-
מבלי לפגוע בזכויות
לכבוד,
אילן גומגך ,עו"ד
מגדל אמות השקעות
ויצמן 2
תל אביב
באמצעות פקס 03-6932091

הנדון ; מפת 11מתאייד 23.10.12
בשם מרשי ,מר ערן בראור ,הנני מתכבד להשיב לך כדלקמן =
.1

הצטערנו לקרוא את מכתבך המתלהם.

.2

חשגו לא רק צער ,אלא גם הופתענו ,נוכח תגובת מרשך לעמדתו ההד משמעית ותמת הלב של
מרשי.

.3

...למעלהוהצורך ,מרשי הצהיר ביום 2ג0.ג 23.באמצעותי ,כי לא הפר וכי א>ן היא מתכוון
להפרבעתיד ,כל התחייבותעליה חתם מול מרשל.

.4

למרות ההפתעה והצער שהוא הש כתוצאה מפנייתכס האגרסיבית  -הוא אינו מתכוון לחזור
בו מחתחייבויותיו אלה.

.5

מרשי מסר לי את הסכם הסודיות עליו חתם מול מרשך .יצויין ,שפרט להסכם הסודיות -
לא חתם ,ומעולם לא התבקש מרשי לחתום ,על כל מסמך נוסף מדל מרשך.

.6

לאחר שמרשי פרס בפניי את כל האירועים שארעו מאז החתימה על הסכם הסודיות -
נוכחתי כי הוא לא הפר א>זו מהתחייבויותיו כלפי מרשך.

_^^
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| ^^2^^ 1

לאור מכתבי מיום  ,23.10.12אתה יכול להבין ,כי מרשי דוחה מכל וכל את טענותיך כולן .אי
לכך?<-ין כל מקום להתראה המופיעה בסעלף  14למכתבך מתאריך .11.10.11

.8

מרשי לא הפר את הסכם הסודיות עליו חתם עם מרשך .הוא גס לא הפר כל חוזה עבודה
שמימלא מעולם לא נחתם בינו לבין מרשך .מרשי לא פגע בשמו של מרשך ,לא פגע במוניטין
של מרשך ולא מחזיק ברשותו מסמכים ו/או ציוד כלשהו מתקופת עבודתו עם מרשך.

.9

למותר לציין ,שזכותך להגיש תלונה לכל מי שתחפוץ ,אך הח"מ מטיל ספק בנכונותה של
משטרת ישראל לחקור טענות מופרכות כל כך ,שאין בצירן כל ראייה ולו לכאורית.

.10

מרשי לא פעל מעולם מול מרשך בכובעו כעורך דין .הוא לא נשכר על ידי מרשך לשם מתן
ייעוץ ו/או ייצוג משפטי אלא בשל כישוריו חרבים האחרים .מעבר לכך יצויין ,כי מרשי לא
הפר כלל אתי כלשהו ,אף אם יחשוב מאן דהוא ,כי הועסק על ידי מרשך כעורך דין.

,11

פניו של מרשי לשלום .לכן במכתבנו מיום  - 23.10.12במקום להשיב לכם באופן מתלהם
)בנוסח פנייתכם אליו(  ,מרשי השיב תשובה מלאה ומנומסת לכל טענותיכם.

.12

מרשי אינו כ7צוי בקשרי עבודה עם מרשך קרוב לשלוש שנים ולכן הח"מ אינו מבין מכח איזה
חוק ,או הסכם  ,ובאיזו זכות דורש מרשך כי מרשי ישיב לשאלותיו החודרגיות אודות מעשיר
דהיום .מרשי מתפרנס למחייתו בכבוד ומעשיו אינם נרגעים למרשך כלל ועיקר.

.13

די בהצהרותיו של מרשי במכתבנו מיום  23.10.12כדי להשיב לכל טענותיו של מרשך.
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י" ב חשו^ התשע"ג
 28אוקטובר2012 ,

לכבוד
עו"ד עפר ברטל
רח' החילזון 5
רמתי גן

דחוף
מבלי לפגוע בזכויות

1פקסי03-9499667 :

ח"נ,

הנדוו :גזילת אומרים ,הפרת חובת אמונים .סודיות והוצאת דיבה י התראה לפני משפט
מכתבנו מיום  ,• 22.10.12מכתבך מיום  ;23.10.12מכתבנו מיום  ;23.10.12מכתבך מיום 25.10.12

בשם מרשי ,מר וולטר סוריאנו ,הנני מתכבד

לפנות אליך בדחיפות ,כדלקמן ־

 .1הנני מאשר קבלת מכתבך מיום  ,25.10.12שנשלח בשם מרשך ערן בראור.
 .2מרשד בחר שלא להשיב על השאלות הישירות שהופנו אליו במכתבנו מיום .23.10.12
 .3מרשי מבין מהצהרותיו של מרשך ,כי:
 .3.1מרשך מודע לעובדה שהתחייב בכתב כלפי מרשי לסודיות ,אך הוא סבורשדי בכך על מנת לעמוד בכל
ההתחייבויות החוקיות והאתיות כלפי מרשי.
 .3.2מרשך סבור כי אין כל בעייתיות בכך שהוא עובד עבור אותו לקוח ספציפי אשר עימו עבד במסגרת
עבודתו עם מרשי ,ובכלל זה  -אין מרשך רואה כל קשר בין עובדה זו לבין העובדה שאותו לקוח
החליט באופן פתאומי להפר הסכם עם מרשי ,בטענות מוזרות ומפתיעות של "חוסר יושר" ו"מצגי
שווא" )ודווקא בנושאים שבהם היה למרשך תפקיד מרכזי בעבודתו אצל מרשי ,עבור אותו לקוח(.
 .3.3מרשך עודנו דוחה"מכל וכל" את.כלל טענות מרשי ,ואינו מתיימר להתמודד איתן עובדתית.
 .4כפי שציינו במכתבינו הקודמים  ,מרשי רואה במרשך גורם מכריע ומשמעותי בנזקים כלכליים של ממש
שנגרמו לו ,על כל המשתמע מכך.
 .5בכוונת מרשי לפנות עתה לדרך המשפט.
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