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כתב תביעה

מוגש בזה כתב תביעה גגד הנתבע.

בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבע לדין ולחייבו כאמור בכתב תביעה זה.

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבע את הוצאות התובע לרבות שכר טרחת עו"ד בצירוף
מעי'מ כדין.

א. פתרו דבר

1. התובע הוא בנו של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו.

2. התובע אינו איש ציבור והוא מעולם לא בחר לעצמו תפקיד הכרוך באובדן הפרטיות והאלמוגיות.
התובע הוא אדם פרטי לחלוטין, אשר תפקידו של אביו מחייב אותו להקריב קורבנות אישיים.

3. בנסיבות ייחודיות אלה, חובת הסודיות והאמונימ שחבים הגורמים הנותנים את השירותים לתובע
מתעצמת בעשרות מונים. גורמים אלה חייבים לעשות כל שביכולתם כדי להקנות לתובע תחושת

ביטחון ולאפשר לו להתנהל באופן טבעי, כפי שהיה נוהג לולא היו לצדו.
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4. כל הפרה של חובה זו פוגעת פגיעה קשה בתובע, אך לא רק בו אלא גם באינטרס של כלל
הציבור הישראלי. אובדן האמון במעטפת השירותים שמספקת מדינת ישראל מצד מי שזקוקים
לשירותים אלה מתוקף תפקידם, עשוי להוביל לפגיעה קשה בביטחון המדינה, והדברים ברורים

מעצמם.

5. כפי שנראה להלן, הנתבע - ששימש כנהגו של התובע בתקופה הרלוונטית - הפר אונ אמונו של
התובע? פגע בפרטיותו? הבפיש את שמו הטוב וגרם לו לעוגמת נפש של ממש, הכל למען בצע כסף,

באופן המקים לתובע מספר עילות תביעה.

ב. העובדות

6. ביום 31.7.2015 נסע התובע יחד עס כמה מחבריו לבילוי משותף במספר מסעדות ומקומות בילוי
בעיר תל אביב.

7. הנתבע (יחד עם מאבטח) הצטרף לתובע וחבריו, מתוקף תפקידו כנהג של התובע.

8. באותו ערב, לאחר שהתובע שתה מספר משקאות אלכוהוליים, נערכה שיחה אישית בין התובע לבין
חבריו בנושאים שונים, שכללה, בין היתר, התייחסות למידע פרטי הנוגע לצנעת חייו של הנתבע.

9. הנתבע שמע את השיחה שנערכה בין התובע לבין חבריו, שכן כאמור, מתוקף תפקידו התלווה
לתובע, אך לא היה צד לה.

10. ביום 7.1.2018, מספר שנים לאחר האירועים המתוארים לעיל, נדהם התובע לגלות כי השיחה
האישית שקיים עם חבריו הוקלטה שלא כדין על ידי הנתבע. הדברים נודעו לתובע בעקבות פנייה
מצד מר גיא פלג, כתב חברת החדשות הישראלית בע"מ (להלן: חברת החדשות), שביקש לקבל את

תגובתו לכתבת תחקיר במסגרתה תפורסם ההקלטה.

11. ואכן למחרת הפנייה, ביום 8.1.2018, פורסמה ההקלטה על ידי חברת החדשות.

; עותק הפרסום בחברת החדשות מצ"ב כנספח אי

12. פרסום הדברים התפשט כאש בשדה קוצים כאשר כל ערוצי התקשורת המרכזיים (והלא מרכזיים)
מפרסמים את דבר הקלטת בראש חוצות ובכותרות ראשיות ,? בליווי תיאורים וסופרלטיביס שונים.

הפרסום חרג מגבולותיה של מדינת ישראל, וזכה לכותרות גס בעיתונות העולמית.

13. זמן קצר לאחר מכן, התפרסם בתקשורת כי הנתבע מסר לחברת החדשות את ההקלטה בה נשמע
התובע עבור בצע כסף. עוד התברר כי במשך תקופה ארוכה ניסה הנתבע למכור את הקלטת ללא

הצלחה, עד שחברת החדשות הסכימה לשלם לו.

; עותק הפרסומים אודות מכירת הקלטת מצ"ב כנספח בי
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ג. עילות התביעה

14. התובע יטען, כי מעשיו של הנתבע מקימים לו מספר עילות תביעה.

ג(1). לשוו תרע ופגיעה בשם הטוב

15. התובע יטען, כי מסירת ההקלטה לפרסום עולה כדי לשון הרע, שכן ההקלטה פגעה בשמו הטוב של
הנתבע? גרמה לביזויו והפכה אותו מוקד לשנאה וללעג מצד מיליוני אנשים, ודי להתבונן בתגובות

רוויות השנאה של הציבור באתרי החדשות באינטרנט, כדי להיווכח בדברים.

16. התובע יטען גס, כי הנתבע אחראי באופן ישיר לפרסום ההקלטה, שכן הוא זה שמכר אותה לחברת
החדשות מתוך כוונה וידיעה שההקלטה תפורסם.

ג(2). פגיעה בפרטיות

17. התובע יטען, כי פרסום ההקלטה שנגרם בעקבות מעשיו של הנתבע, הוביל לפגיעה קשה בזכותו
לפרטיות.

18. אין ולא יכול להיות ספק, כי שיחה אישית שמנהל אדם עם חבריו הקרובים, נמצאת בגרעינה של
הזכות לפרטיות. הנתבע רמס את פרטיות התובע ברגל גסה, בכך שהקליט את שיחתו ומכר אותה

לגוף תקשורת ,< בכך שביצע האזנת סתר אסורה; ובכך שהפר את חובת הסודיות שחלה עליו.

ג(3). עשיית עושר ולא במשפט

19. התובע יטען, כי עומדת לו גם עילת תביעה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 שכן
כתוצאה ממכירת ההקלטה, התעשר הנתבע שלא כדין על חשבון התובע. על כן, הנתבע לא זכאי

להחזיק בכספים שקיבל והוא נדרש להעבירם לתובע.

ג(-4). רשלנות

20. התובע יטעך, כי בהקלטת השיחה האישית שנערכה בינו לבין חבריו ומכירתה לצורך פרסום, נהג
הנתבע באופן שאדם סביר ונבון לא היה נוהג באותן נסיבות. התובע יטען גם, כי ברי שהנתבע חב
כלפיו בחובת זהירות מושגית וקונקרטית. כמו כן יטען התובע, כי אין ספק שמתקיים קשר סיבתי
בין התנהלותו הרשלנית של הנתבע, לבין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרסום והכפשת שמו

ברבים.

ג(5). הפרת חובה חקוקה

21. התובע יטען כי עומדת לו עילת תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין בשל הפרת הוראות חוק
האזנות סתר, התשל"ט-1979.

22. האזנת סתר מוגדרת בסעיף 1 לחוק האזנות סתר כ:
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"האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה".

23. סעיף 1 לחוק ממשיך ומגדיר "בעל שיחה" באופן הבא:

אחד מאלה: "כל

(1) המדבר;

(2) מי שהשיחה מיועדת אליו?

(3) המשדר בבזק;

(4) מי שהמסר המועבר בבזק מיועד להיקלט אצלו;

למעט הנותן שירות של העברת מסר בבזק, למען זולתו או מטעם זולתו".

24. ברי, כי הנתבע לא היה "בעל שיחה", ועל כן הוא היה צריך לקבל את אישורם של בעלי השיחה כדי
להקליט את תוכנה. הנתבע לא קיבל את הסכמת בעלי השיחה, ומכאן מתחייבת המסקנה הפשוטה

שהקלטת השיחה על ידו מהווה האזנת סתר אסורה.

25. גס אם השיחה נעשתה בנוכחות הנתבע אין לראות בכך משום הסכמה להקלטת השיחה על ידו.
הנתבע הוא איש סוד ואיש אמון של התובע מכוח תפקידו והחוזה עליו הוא חתום. בנסיבות אלה,
לא ניתן לדבר על הסכמה (גס לא מכללא) להקלטת השיחה על ידי הנתבע. ההסכמה עליה מדבר
החוק היא רק הסכמה להאזין לשיחה באמצעות מכשיר. כאמור, הסכמה כזו וודאי לא ניתנה

לנתבע.

16. זאת ועוד זאת, האיסור על הנתבע להקליט את השיחה נלמד גם מהוראת סעיף 3 לחוק האזנות
סתר הקובעת כדלקמן:

"האזנה לשיהה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה
- אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או
מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות

ושלא לצורך הלין משפטי בין בני זוג".

27. בענייננו האיסור החל על הנתבע לא להקליט את השיחה הוא כפול: השיחה הוקלטה גם למטרות
ביצוע עבירה וגס כדי לגרום נזק. אין ולא יכול להיות חולק שהשיחה הוקלטה כדי להביך את התובע
ולגרום לו נזק (הכולל בתוכו גס פגיעה בשם טוב). כמו כן, בנסיבות העניין, השיחה הוקלטה גס
לשם ביצוע עבירה, משום שאין ספק שהיא הוקלטה על מנת לעשות בה שימוש ולהפיץ אותה

ברבים, שאחרת מה טעם היה לנתבע להקליט את השיחה.

28. כאשר כך הם פני הדברים, הקלטת השיחה לצורך הפצתה מהווה עבירה פלילית לאור העובדה
שהנתבע חתום על הסכם סודיות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977

הקובע כדלקמן:

"היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק
מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], ובחוזה יש התחייבות
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לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא
סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר

שנה אחת".

29. בנסיבות אלה, הקלטת השיחה היא האזנת סתר גם לפי סעיף 3 לחוק.

30. סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע, כי:

"(א) מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל
חיקוק - למעט פקחיה זו - והחיקוק, לפי פירושו הנכוו, נועד לטובתו או
להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של
הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה
לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון

להוציא תרופה זו.

(ב) לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, אם
לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם
או להגנתם של בני-אדם בכלל או של בני-אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה

אותו פלוני".

31. אין ולא יכול להיות חולק, כי חוק האזנות סתר בא לעולם כדי להגן על פרטיותם וכבודם של צדדים
לשיחה שלא ידעו כי שיחתם מתועדת ומוקלטת.

32. במילים אחרות, חוק האזנות סתר "נועד לטובתנו] או להגנתנו] של" התובע במקרה דנא, בדיוק
מפני אותם נזקים שנגרמו לו, ושעליהם נעמוד בהרחבה בהמשך.

33. לכן, הקלטת התובע מקימה לו גס עילת תביעה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין.

ד. הנזקים והסעדים המבוקשים

34. מבין הדרכים השונות שבהן אדם עלול לבייש את זולתו, הוצאת דיבתו רעה באמצעות הלשון היא
הקשה והחמורה ביותר = "יותר בושת בדברים מבושת של חבלה". אין דבר גדול כלשון הרע ודיבה

שאדם מוציא על חברו" (פסקי הרא"ש, בבא קמא, ח, טו).

35. אין צורן לומר, כי הפרסום האמור גרם לנזק שקשה להפריז בחומרתו למוניטין, לשם הטוב,
ולתדמיתו של התובע, שהם מנכסיו המשמעותיים ביותר, כמוסבר לעיל - בעקבות פרסום הקלטת

צומצמה דמותו של התובע לאירוע אחד, ולשיחה אחת.

36. בנוסף, נלווית לפרסום גם תחושת ההשפלה הקשה בעיני הבריות.

; נמנע כמעט לחלוטין מהגעה 37. מאז פרסום ההקלטה התובע התקשה לצאת את ביתו במשך חודשים
לאירועים חברתיים ופומביים. יתרה מזו, התובע חווה תחושה קשה של פגיעה באמון וחשדנות -
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הוא חושש לשוחח בחופשיות עס אנשים; והוא חרד שמא יקליטו דברים נוספים שיאמר

ויוציאו גם אותם מהקשרם.

38. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע פיצוי
בסך של 1,000,000 ¤ בגין הפגיעה הקשה בשמו הטוב ,? עוגמת הנפש ,? הפגיעה בפרטיותו והמצוקה

שנגרמה לו עקב הפרסום.

39, לחלופין בלבד, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובע את כפל הפיצוי
הסטטוטורי הקבוע בסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע ובסעיף 29א(ב)(2) לחוק הגנת הפרטיות
; לחלופי חילופין, מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק לטובת הנתבע את בגין כל פרסום ופרסום
הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בסעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע ובסעיף 29א(ב)(1) לחוק הגנת

הפרטיות בגין כל פרסום ופרסום.

\ז. סוף דבר

40. נוכח האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התביעה ולחייב את הנתבע במלוא
הפיצויים והסעדים כמפורט לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

41. כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע בהוצאות התובע, לרבות שכ"ט ער'ד בצירוף
מע"מ כדין.

/

,/ ^6 \ י
עמית חדד, עו"ד^

ב"כ התובע
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התז�ש1ת - בלעדי: הקלטות -איר בתניהו 10/15/2018

החדשות ^?18י סב&קשת ?נו13£3וו א

בלעדי: ה קלטות יאיר (תניהו
בנו של רה"מ נתניהו התרועע עם בנו של איש העסקים קוב'

מימון במועדוני חשפנות במקביל לאישור מתווה הגז - בן
עולה מהקלטות שהגיעו לידי חדשות 2, "אבא שלי סידר לאבא

שלן 20 מיליארד דולר'/ נשמע נתניהו הבן אומר. משפחת
נתניהו בתגובה: "רכילות זולה ומרושעת, הדברים הוצאו

מהקשרם". צפו בתחקיר המלא
גיא פלג | החדשות | פ1רסם 20:26 108/01/18 שדכן 09/01/1812:57

"אגא שלי סידר לאגא שלך 20 מיליארד דולו�" - הציטוט הזה מגיע מ&יו של לא
אחר מבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו. מדהים לא פחות מ1 שהדברים נאמר!

לו: בב! של איש חעםקים קובי מימון. ששמו נקשר בע0קת הגז.

ל0יפ1רים הכי מעניינים והכי חמים - הצטרפו לפ"םבוק שלמ

השיחה הוקלטה ביציאה של נתניה! 'חד עם שבי חברים נ01פים מבילוי במועדון

חשפנות בתל אביב. בץ נושאי השיחה היו חשפניות, יצאנות, מתו1ה הגז - וכן ;|
הצ1רר לשמור על השיחה ב10ד. הקב1צה נשמעת שיכורה בחלק מהזמן,

כשהמשתתפים מטיחים אמירות מבז1ת בבהג [מדברים על נשים בצורה משפילה.

̂!0!1ז2018/4_91-^^ | 1/3 1ח^.061004^1706007י465£



החדש1ת - גלעד1: הקלטות יאיר בתניח! 10/15/2018

בהקלטות נשמע נתניה! הבן א1מר לחברו: "אחי, אתה חייב לפרגן לי - אבא שלי
עשה לאבא שלך אחלה עסקה, נלחם בכנסת בשביל זה". בהמשך הוא מוסיף:

"אחי, אבא שלי סידר לך עכשי! 20 מיליארד דולר הצגה, ואתה לא יכול לפרגן לי
ב-400 שקל?". על המשפט הזה חזר בתניהו הצעיר מספר פעמים.

ההקלטות - במהלך סערת מתווה הג'ז

ההקלטות משמע1תי1ת במיוחד לא1ר העובדה כי הדברים נאמרו בשנת 2015 -
באותה העת בה המדינה סערה סביב מתווה הגז. כזכור, שר האוצר משה כחל1ן

ה1דיע כי ה1א מנוע מלעסוק בנושא בשל קרבתו למימון. כעת מתברר כי מתחת לפני
השטח חייתה בא1תה העת חברות קרובה בין בנו של ראש הממשלה לבנ1 של

מימון.

הנהג 1המאבטח ל'11 את הצעירים ברכב השת� - במימ1ן מלא של המדינה, כמובן �
בין מספר מועדוני חשפב1ת ברחוב המסגר בתל אביב בא1תו ערב שבת בשנת

2015. יש לזכור כי סוגיית אבטחת בנו של ראש הממשלה עלתה לא מכבר
לכותרות, כשראש השב"כ לשעבר טען כי המליץי שלא לספק אבטחה מסוג זה.

בנק1דה כלשה1 במהלך הבילוי התקשרה לשלושת אמן של נתניה!, רעיית ראש
הממשלה שרת נתניהו. ייאמא שלי מתקשרת, וואי איזה פאדיחה", נשמע גתניה!

הב] א1מר. ה1א ממהר לשנ1ת את נושא השיחה: "בוא תזמין את היפניות אחי,
יאללה11.

אמירות גע"ת"ות גנת0 לנשים

בנוסף לאמירות הבעייתיות הקשורות למת1וה הגז, השמיע נתניהו אמירות קשגת
נו0פ1ת הנוגע1ת לנשים בכלל 1לבת ז!גו לשעבר - ששמה הושמט מההקלט1ת בשל

צנעת הפרט - בפרט. בנו של ראש הממשלה נשמע אומר כי ה1א "צריך לסדר א1תה
לחבריה - אני סוגר את כל החובות".

מימון הצעיר מתרברב שבזבז 2,400 שקלים במועדון החשפנות. החבר השלישי
ברכב - חמן אברמ1ב, חברו של נתניה! הצעיר שעל פי החשד זכה בזכותו לעבודה

אצל המיליארדר גי"מס פאקר - אומר כי 400 שקלים מת1כם ניתנ! לנתניה! "בשביל
הז1בהת. בסיום הבילוי השל!שה מדברים על הרצון "להעמיס" מלצרית.

השל1שה מביעים במהלך הביל1י חשש מכך שהשיחה ביניהם תדל1ף. "שלא "צא
השיחה הזו בתו'ן, אלוהים ישמור", אומר אברמ1ב. "אם ייצא החוצה, אלוהים. זה

מאיימים עליו. "אם הוא מתפטר, גיהימם". השלושה אף מתבדחים עם המאבטח !
אחי, אנחנו חייבים לרצ1ח אותו", הם צ1חקים. "כשאתה מתפטר תזהר, למה אתה

תמות, אחי, חבל על הזמן, חבל על הילדים".

"רכילות �חלה ומרושעת, הדגרים הוצאו מהקשרם"

מטעמה של משפחת בתביהו במסר: "יחש1ב כל הורה שצפה בכתבה איך היה מגיב
לו כל אמירת סרק של ילדי! הייתה הופכת לכ!תרת ראשית בערוץ 2, כל יציאה

מהבית מושא לתחקיר 1כל שיחה יעד להקלטת סתר. רדיפה, שפיכות דמים

וש"מינג - כל האמצעים כשרים בעיניכם לפגוע בממשלת הלימד בראשות נתניהו,
גם במחיר פגיעה חסרת מעצורים בבני משפחת1. איגכם ב1חלים אפיל! בשימוש

בהקלטת סתר שנערכה בא1פן מגמתי נשבעשתה בא1פן מביש ובלתי חוק1 ע"י נהג
במשרד רה"מ.

"ברשע1ת חטטנית כזאת לא סיקרתם אף בן משפחה של ש1ם ראש ממשלה אחר,

כ!לל בני משפחה שהפגינו נגד חיילי צה"ל בזמן מבצע צבאי 1זכ1 כמעט לאפס
סיקור. מסע הציד שלכם הגיע לשפל חדש וחסר תקדים עם פרסום הקלטת סתר

של דברים שנאמרו בצחוק לפבי שנת"ם וחצ1 גין צעירים בביל/י עם אלכוהול.

^̂ ̂|0נ1^/2018_1|>011803^ 2/3 וח*ו<0070061004^17ג!5*4



החדשות - בלעדי: הקלטות יאיר נתביהו 10/15/2018

הדברים אינם ראויים לשידור בתכנית של� רכילות ז1לח, לא כל שכן במהדורת
חדש1ת מרכזית.

"גורמי האבטחה חם אלה שמחליטים על סידורי האבטחה וההסעה של בניו של
ראש הממשלה. כשאתר איראני מפרסם את תמונותיהם של יאיר !אבנר וקורא

לחיסולם, כנראה שיש לג1רמי האבטחה סיבה ט!בה לעשות זאת.

"לראש הממשלה אי] שום קשר עם קובי מימו], אות1 פגש רק פעם אחת לפני כעשר
שנים. ראש הממשלה נתניה! העביר את מתווה הגז ד1וקא משום שרצה להציב

תחר1ת לשדה הגז תמר שבבעלותו של קובי מימון. ראש הממשלה כלל לא ידע על
הקשר בין בנו יאיר לבנו של קובי מימון. יאיר כלל לא מצו' בגושא מתווה הגז, 1אם

דיבר בנושא, בחר שעשה זאת בבדיחות הדעת.

"אין בכ11נתנ1 להתייחס ליתר הרכילות הזולה והמרושעת על קטע* דברים שנאמר!

בצח1ק לאחר ערב של שתיה, שאינם משקפים כלל את עמד1ת11 של יאיר, ושתוצאו
מהקשרם בהקלטת הסתר המבושלת, המגמתית והלא ה1ק1ת. הגיע הזמן שתעזבו

את ילדיו של ראש הממשלה 1תתמ1דדו איתו ישירות בקלפי".

ממשרד ראש חמגגשלה נמ0ר בתגובה: "ההחלטה לאבטח את בניו של ראש
הממשלה מתקבלת על ידי ועדת שרים בהמלצת ועדה מייעצת, 1היא נובעת

מהערכת האיומים ומן העובדה שיאיר ואבנר מזוהים בכל העולם משחר ילדותם.
לראש הממשלה ולמשפחתו אין שום חלק בסידורי הביטחון הלל1. הם גם אינם
שותפים ב0'ד1רי ההסעה של בגין של ראש הממשלה, שגם הם נקבעים על ידי

גורמי הביטחון".

מצאתם טעות בכתבה? ספר1 לנו ונתקן

תגי1ת: אבטחה הקלטות חשפמת יאיר נתניה! קובי מימון תחקיר :

מצא כתבה זו ב: 1
̂/:3ק11ו1 6ח/0.00.11>31וד!.̂/ -111016^/2018_0111108-01כן/111317ורת-5̂/

4656170600701 וז&ו*. 061004
ע̂/ כל הזכויות שמורות ל-1ו.0.00>31רח.̂/
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נספח בי
עותק הפרסומים אודות מכירת הקלטת



גמה שילמו הדש/ח. 2 ע&ר הקלטות גתביהו? המקור ני0ר, למטר הח1מרים גם לידיעות /ער/ץ עשר 10/15/2018

,2- **

נתניה!: �פועלים גגד אפס תל1נ1ת בעם�: זח שוב; מבקר המחנה קנס "ה מירי רגב בםרבז חיום

א/ ב10ריה גם" השוטר החשוד ברצח,.. את וולימד בגלל.,. סביבי רווש&ת את... הסוער של תעשיית." איר

ו1איה0
כמה שילמו ת7/'חת 2 עבור הקלטות נתניהול המקור ניסה

למכור החומרים גם לידיעות וערוץ עשר
זזד /ר0ה"0, נ1עח קדייס^1אלתי 09/01/2018

ס0ף) (ציל1ם

יש סיפורים שכתבים הי1 מוכנים להחג בשבילם, וכאשר סיפ/ר שכזה מגיע לפתח המערכת שבה אתה עובד- כדאי מאוד שתתאבד

עלי1. ואולם, יש מקרים שבהם סיפור ענקי מגיע לפתחר, ואיכשהו ה1א "מתמסמס" 1בס1ף מתפרסם במקום אחר, כשהחשיפה מכה

גלים 1אף מגיעה לאתרי חדשות ביליל. מה ה1א הסיפור של הקלטת תל1ה0ת של יאיר בתמה!, שמתברר שתגיעה גם למערכת
"ידיעות אחרונות11.

ה נודע כי לפני למעלה כשנה הגיע המקור עם הקלטת לכתב "1דיע1ת אחרונות" איתמר א"כנר. השניים נפגש! ובין לוואלה כרמי

השניים החל להתנהל מרכז ראש1ני על החומרים. וא1לם, על פי גורם המעורה בפרסים, כבר אז כתב ידיעות "חש כי המקור בא

לעשות מסחרה בין כלי תקשורת" ולא היה החלטי. לדבר1!, למק1ר - שפירט מה יש בקלטת אך סירב לחשוף אותח להאזנה, נאמר

כבר בשלב זה כי "בידיעות לא משלמים על מידע", אם כי בחר לכל שבעיתון עש1 זאת בעבר במקרים חריגים. בנוסף, אחת חסימת

בגללן ב'דיע1ת לא היו לה1סים על הסיפור, הייתה נעוצה בעובדת שנתניה! הבן אז לא היה מעורב בענייני המדינה. חיום, כך על פנ

הגורם, ידיע1ת היו מפרסמים את הנושא שכן בעקבות מעורםת! בענייני אביו. הוא הפך לדמ1ת סיקור לגיטימית.

1/6 ...7%69ם7%93%ס7%97%ס%^09/ס7ס7%9£%ם%^7%9ם



כמה שילמו חדשות 2 עטר הקלסות נתניה!? המקור נ"0ה למטר החומרים גם לידיעות /עד/ץ עשר 10/15/2018

על פ1 גורם המעורה בפרסים, המק1ר אשר החזיק בה דרש סכום גבוה - המוערך במאות אלפ1 שקלים - אן לבסןךיף'יןקיהמ*̂*

̂יל�לשלב ̂יו' יהתמסמםי�למערכת ידיעות". חגורם טוען כ1 בידיעות לא ידע1 מה יש בדיוק בחומרים, מכיוון שהמשא ומתן אפ>ל1 גי

שבו המקור השמיע לחם את הקלטות. עוד לפי הגורם, כאשר בידיעות ביקש! בלעדי1ת - במידת ויסכימו לשלם 0מם גבוה - ואולם

המק1ר השיב ס הוא פנה לכמה כלי תקשורת, כאשר הוא רומז כ1 מי שיציע את הסכום הגבוה ביותר יקבל בלעדיות על החומרים.

|88^̂ ^̂ ̂י"" י]8 ̂יי י"י ̂  י  11118̂^̂^̂^̂^̂ 1. -51-" "-* * ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^888^^^

̂מ9~ "י _^^^^^^^^^| ^̂ ^̂  ו(£^
? 9 ? ? _ ̂^פ8נ4 1,  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^0^̂ 0̂ ^̂ ^̂

0^̂ ^  ̂ ̂"י :^^^^9  :<̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

16ח£ (צילום מסך) ̂-זח6יחוו8̂1 /3118 
 ידי

© סופק על

דילמת ה-אט5

ר:.3;קי ל 1.73/ ?;0 לחדשות 10. ואולם, כמערכת כלל לא נכנס! ע0ו לםו"מ כשל מה שמתארים בחדש/ת עשר כ"טיכות אתי1ת". #ל פ-

ל?�̂�ל? החדשות, כחכרח ראו בחומרים שהונח! לפניהם "רכילות צהובחיי נטולת ערך עיתונאי אמיתי 1 >

:.££17ו הזה יש לציץ כי עוד לפני כן, בנובמבר אשתקד, המקור פנה גם לחדשות 10. !א!לם, במערכת כלל לא נכנסו עמו למו"^ז

בשל מה שמתארים בחדשות עשר כ"סיבות אתיות". על פי חברת החדשות, בחברה ראו בחומרים שה!בח1 לפניהם יירכילזת
צהובה" נטולת ערך עיתונאי אמתי.

כאמור, רק לאתר מכן פנה המקור למערכת ידיעות. על פי גורם המעורה בפרסים, לא מן הנמנע שבידיע1ת היה נוח באותה בעת

להימנע מפרסום שלילי נוסף על משפחת נתביחו אשר ייערם בשלל הפרסומים האחרים אודותיהם. כזכור, ברקע פורסמה בא1תה
העת פרשת 2000 - שלא הוסיפה למבוכה הכללית בעיתון,

ו

]]

ו1/יז © 12018*ם05ק
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כמה שילמו חדשות 2 עגור הקלטות נתניה!? המקור ני0ה לגוטר הח01רים גם לידישת ועחץ עשי 10/15/2018

-�::: " * 9רטיית וקבצי 0066: "-^9^9||¤ ^̂ ^7 
^^^^^
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במקביל, המקור פנה כאמ1ר גם לחדשות 2 - שהחליטו להרים את הכפפה. 1כאן ב1תרת שאלה אחת פתוחה; מדןע עברת כמעס

שבה עד לפרס1ם ההקלטות חחכוות. ייתכן שבחדשות 2 תבעו שמלבד הציסונוים על הגז מהבר בח1מר שנגוע ב"צהוביי 1בצנעת
הפרס 1לא מץ הנמנע שהנושא עורר דילמה מערכתית באשר לפרסום הציסוסים - אשר ברור לצופה בהם שתם נאמרים במצב

שיכרות ובדיח1ת הדעת. יש אף שק1שרים את הפר10ם לראי!) שערך רק בשבוע שעבר עמית 0גל בגל"צ ום נשאל ראש השב"כ על
נ1שא האבטחה לבני! של ראש הממשלה - ראיון שהם העניק הצדקה לפרס1ם 1העלח את הנ1שא לסדר היום.

בחדשות 10 בחח שלא להגיב, כך גם בחדשות 2 טרם התקבלה תג1בת ידיעות אחרונות.
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טופ0 1 - פתיחת הליך אזרחי
, התשמ"ד-1984) (לפי תקנה7א(.ב) לתקנות סדר הדין האזרחי

סמן במשגצת המתאימה:

1. חמ0מך המוגש
לתובענה עיקרית ? ערעור ם ה1ז�עה לצד גי ם תביעה שכנגד ם בקשה בכתב

 המ.גשת ל3נ<
 פתיחת התיק**ן *י* 0 ערעור שגנגד

*< )

 ̂
"**"< הע.קר.

 2. (א) סוג תיק ב הלין אזרחי
ם ם בקשה 0 בקשה ? בקשה ? הגבלים ? הטרדה י 0 המרצת ם המרצת 0 1עדת 0 חוזה

אבעיה לאישור לפי ח!ק לתשלום עסקיים מאיימת !צ1 פתיחה פתיחה ערר אחיד
עיקול להגנה על תכוף הגנה בורחת

, ו עדים
התשם"ט-

. 2008_
ערעור 0 ערעור ? ערע1ר ם ערע1ר ם חיקור 0 ניהול ם ערעור ם ערעור ? ערעור ם ערעור ם.

נעדרים או למשמעת משמעתי משמעתי משמעת' ח"לים ועדה| דין אזרחי רכושם של אזרחי בחירות על בית די] על בית דין על בית ד'] על בית דין לפי חוק על החלטת
שבו"ם של רשויות של עובדי של לשכת '^נ0פו

מקומיות מדינה עורכי הד!] במערכה
(תגמולים
ושיקום),
התש"י-

1950

עתירות ? פירוקים ם פשיטת ?רשות ? רש!ת ערעןך 0 ערר על ל 0 ערעור 0 ערע1ר ? ערעור ם
מ'0ים נוער על החלטת שעה פי חוק אסירים רגל ערעור ערעור על

, אזרחי החלטת אזרחי רשם בית א�ורחי המים
המשפט התשי"ט- רשם

1959 הה1צא1ה
לפ1על

ם רש! ת ם ^תיק ? וד'ק 0 תיק לתביעת ? תובענה
ערעור על שכירות אזרחי אזרה' אזרחי בוררות ייצוגית

דין תביע1ת ב0דר דין בםדר
קטנות מהיר מק1צר

(ב) 0!ג תיק בהליך משפחה

̂ה ? ? היתר ? "שוב ם ערע1ר ? ערעור ? רשות 0 ? ? אכיפת 0 בק
אימ1ץ אפ!0תפ0ות פ0ק ח1ץ לאישור הטרדה כיש!אין 0כ0וף משפחה על החלטת ערעור

עיקול מאיימת רשם משפחה
 וצ1 הגנרי

? שינוי ? תביעת ? קביעת 0 התרת ס תיק ? תיק ? תביעת ? תיק 0 ערעור
נות משפחה שם בוררות נ'ל ניש!אי] הסכם משפחה נזקקות עזבו

אימזץ

! ? 0כום התביעה (בתביעות כ0פיות בלבד}:
\ {330 ן <>00 1

/



; באותו התיק, 1האגרה ותשולם היא האגרה הגבוהה ביותר)! ! . (באפשרותך לבח1ר י1תר מ0וג עניין אחד/ 1 התשמ"ד- 1984 כפי שמת3ר0מת ברשומ1ת מזמן לזמן);

5. בעלי הדין- פרטי מגיש התובענה (די בציון פרטי בעל הדין הראשון) ? קט'ן ? ח0ף
^ ,שם (פרטי ומשפתה/חברה/מוסד) מ0פר 7ה1ת/ מ0פר ח"פ מ0פר נילפ1ן | כתובת ^ק ̂| -ל ^ 5̂ 3*| \י 131̂  1 30^0.26  ̂ *  י->ייי 7x3^ ן?ן ]

, אס אין בידי מגיש התובענה "מ0פר זהות" כהגדרת! בתקנות האמזרות,^ , נא פרט:* בהתאם לתקנה 7א(1) לתקנות סדר הדי] האזרחי, התשמ"ד-1984 עליו לפרט את הטעמים לנך. לפיכך, אם אין ברשותך מ30ר זהות

6. פרטי בעל-דין שכנגד:1 (די בציון פרטי הנתבע הראשון) ם קטין ם ח0וי
שם (פרטי 1מש3חה/תברה/מו0ד) נז0פר זהות/ נז30ר ח"פ מ30ר טלפון כת1בת

 1 1 1בענ"ן עיזבון הממה {בתיקי עזטנות בלבד) מ30ר זהות תאריך פטירה י 1

תקנות בית הפ?ש9ט לעניני משפחה (אגחת), התשל'ו-1995.? הוגשה בקשה לפטור מתצלום אגרה בהתאם לתקנות ברני המשפט (אגרות), התש0"ז-2007 או7. אתר:

8. פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחה ההליך הנוכחי:
מ0קר תיק " שם התיק תיאור

-3<>שם עורך הד*( (שס פרטי 1שם שם משרד עורך הדין מספר רשיון מ90ר פק0 מספר טלפון9. פרטי בא כוח (אט מגיש התובעני�. מייצג) .0 /?3נ ?/*3-$3333/ י0| ^^-809 | $.  לץ£ ו4<
̂י *"". ח9$ / *3? """

, בין היתר, לצ!רך שומת אגרת בית משפט ואני מתחייב כי אי] התובענה כוללת 10גי עניין שלא פורט! בסעיף 4 לטו09 זה.1 אני מצהיר כי ידוע ל! ש1/0'ף 4 לטופס זה משמש

^^ << יה . ?.ו
תאריך חתימה

, התשמי1984-7. פרטי� הנתבע ינחלאו עד כמה שניתן לבררם, 1 בהתאם לתקנה 9(2) להקנות נדדו הזין האזרחי




