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כתב הגנה
1. הנתבע יטען כי תביעה זו נועדה אך ורק על מנת להוסיף לחץ על הנתבע נוכח שתי תביעות נוספות
בגין אותו פרסום שהוגשו לבית המשפט הנכבד על ידי המוזכרים בפרסום ו תביעת גב1 ליאת שוחט
נ' עיתון דה מרקר וגור מגידו (ת"א 16173-10-18) * תביעת אברגייל ואברמוביץ ני עיתון דה מרקר,

גור מגידו ואבי בר-אלי (תא. 70440-10-18} ותביעה זו.

2. תביעה זו אין לה בסיס משפטי או עובדתי וכל כולה נועדה להוסיף לחץ על הנתבע ולמנוע ממנו
להמשיך ולסקר את התנהלות התובע כמי שחשוד בפרשיות ציבוריות העומדות על סדר היום
הציבורי והידועות כפרשת "הצוללות" ואשר לגביו הומלץ בימים אלה על ידי הרשויות החוקרות

הגשת כתב אישום. משכך טענות התובע בתביעה זו הן לכל הפחות תמוהות.
מצורף העתק כתבה של הנתבע המסקרת את ההמלצה להגשת כתב אישים - נספח 1.

3. תביעה זו נועדה להשתיק את הנתבע מלסקר ולכתוב אודות התובע ובית המשפט הנכבד מתבקש
שלא לאפשר זאת. עוד נדמה כי התובע סבור שמכוון ודלתות בית המשפט פתוחות לכל - נקרתה

בדרכו הזדמנות לבזבז את זמנו השיפוטי היקר של בית המשפט הנכבד בתביעה זו.

4. אין לתובע כל עילת תביעה ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות על מחיקת התביעה או דחייתה
על הסף ולחייב את התובע בהוצאות הנתבע בצירוף שכ"ט עו"ד כחוק.

בקשה לדחייה על הסף - היעדר עילה

5. בטרם נפנה להתייחסות פרטנית לסעיפי כתב התביעה - שתפורט למען הזהירות בלבד, נבהיר כבר
כעת, כי מעיון בכתב התביעה, בניסיון להתחקות אחר עילת התביעה של התובע לא נמצאה גם לו
ראשית טענה נגד פרסומי הנתבע אשר מגבשת עילת "לשון הרע" בהתאם לחוק איסור לשון הרע,

תשכ'יה-1965 (להלן: "החוק") על הפטורים וההגנות שבו.

6. התובע אתנו בכתבה של הנתבע שפורסמה ביום 2.10.2018 באתר "דה מרקר" (להלן / "הכתבה")
אשר עניינה הוא בתמצית כדלקמן

:



6.1. יועצי קמפיין הבחירות של התובעת היו מר מאור אביגל ומר נדב אברמוביץ1 (להלן:

"יועצי הקמפיין").

6.2. זמן קצר לאחר בחירתה של התובעת לראשות עיריית אור יהודה, הובהר בעירייה כי

אחד מיועצי הקמפיין שלה - מר מאור אביגל, אחראי כבעל מקצוע חיצוני על ניהול אתר

האינטרנט והפייסבוק של העירייה.

6.5. מאוחר יותר, יצאה העירייה בהליך של "מכרז סגור" להתקשרות לקבלת שירותים

חיצוניים למיתוג, לגרפיקה ולניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק.

6.4. במסגרת המכרזים הסגורים לשירותי גרפיקה ולניהול אתר האינטרנט והפייסבוק פנתה

ראשת העיר - התובעת - לשתי חברות שונות של יועצי הקמפיין שלה - מר אביגל ומר

אברמוביץ1 בהזמנה להציע הצעות. חברות יועצי הקמפיין התחרו מול עצמן במכרזים
אלה וזכו.

6.5. התובע - אשר לא זכה במכרז לניהול אתרי האינטרנט והפייסבוק, זכה במכרז המיתוג.

6.6. כמו כן, מר שוקי דוכובוני שהתמודד במכרז למתן שרותי גרפיקה ולא זכה, מועסק על

ידי התובע במסגרת תפקידו בנושא המיתוג.

העתק הכתבה "יועץ התקשורת של ראשת העיר ניצח את עצמו במכרז - וגרף מאות אלפי

שקל<0" מצורף כנספח 2.

7. בטרם הפרסום, פנה הנתבע לתובע וביקש לקבל התייחסותו לאמור לגביו ולגבי החברה

שבבעלותו. התשובה, שאותה נדהם הנתבע לקבל, כללה לא רק את הודאת התובע לאמור בפרסום

אלא גם התבטאויות בשפה בזויה המעידה יותר מכל על התובע: "נאמר שאני פרצוף מוכר

במשרדי אביגל-אברמוביץ כמו שאמא שלן פרצוף מוכר במכוני ליווי."

8. לאור חומרת הדברים, והצורה החמורה בה התבטא התובע, שעה שכל שביקש הנתבע הוא

התייחסות לכתבה השמה על סדר היום הציבורי טענות בדבר פגיעה בעקרונות מנהל תקין ונוכח

מיקומו הציבורי של התובע ומיהות התובע, היתה חשיבות ציבורית להביא לידיעת הציבור את

נוסח התגובה הבזויה של התובע ועל כן היה מקום לפרסם ולשתף את הציבור בתגובות התובע

כלשונן בחשבון הטוויטר של הנתבע. בהמשך, שיתף הנתבע גס את הכתבה בחשבון ה"טוויטר"

תוך מילות קישור בין השיתופים.

9. אס כן, מדובר בפרסום אחד אשר לגביו הגיב התובע.

; בכל כתב התביעה, לא העלה התובע אף לא טענה אחת המבהירה מדוע הפרסום לגביו 10. ודוק

מהווה לשון הרע בהתאם לחוק, שעה שבכתב תביעתו מודה הוא שוב ושוב בנוגע לכל פרסום כי
נכון חינו.

11. נראה כי התובע סבור כי דין אחד לו ודין אחר לנתבע. התובע נקט בשפת ביבים בזויה ועלובה

ומשכך הוא אינו יכול להתלונן כי דבריו הובאו לידיעת הציבור כהוויתם.

12. אס כן, כעולה מכתב התביעה עצמו לתובע אין כל עילת תביעה כנגד הנתבע ודין התביעה להידחות

על הסף.
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לגיפו של טענות התביעה

13. מוכחש האמוו* ב0ת<ח לכתב התביעת. כפי שעולה מכתב התביעה עצמו, אין לתובע כל טענה

שעומדת בהגדרת "לשון הרע" ומדובר בתביעה קנטרנית וטרחנית, שיש לדחותה על הסף.

14. מוכחש האמור בסעיף 1 לכתב התביעה. מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הנתבע שומר על זכותו ?

להגשת כתב טענות על פי סעיף 22 לחוק.

15. האמור בסעיף 2 לכתג התביעה אינו מוכחש.

16. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה. מחוסר ידיעה.

17. האמור בסעיף 4 לכתב התביעה אינו מוכחש.

18. האמור בסעיף 5 לכתב התביעה איגו מוכחש.

19. מוכחש האמור בסעיף 6 לכתב התביעה. מחוסר ידיעה.

20. מוכחש האמור בסעיף 7 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה, יצוין� כי לאור העובדה שאץ בכתב התביעה כל טענה מבוססת אחת באשר

ל"לשון הרע" כלפי התובע, לא יפרוס הנתבע את ממצאי התחקיר כעת , אולם הוא שומר על זכותו

לעשות כן לכשהתובע יפרט כדין מהן המילים המסויימות אשר מהוות לדעתו הוצאת לשון הרע
לכאורה עליו.

יובהר כי הנתבע מתוקף תפקידו אחראי הוא להביא לציבור מידע בנוגע לנושאים בעלי חשיבות

ציבורית, כדוגמת הממצאים שצוינו במסגרת הכתבה, ורק ממניעים אלה ומתוקף חובתו

העיתונאים פרסם הוא את הכתבה.

21. האמור בסעיף 8 לכתב התביעה מוכחש - ככל שההסבר של התובע הוא כי תגובתו היא בנסיבות

העניין. יובהר כי בסעיף זה מודה התובע כי ההודעה המצוטטת נשלחה על ידו לנתבע.

22. מוכחש האמור בסעיף 1 (שבעמוד 3) לכתב התביעה - למעט עובדת העלאת חלק בוטה של תגובת

התובע לטוויטר.

התובע לא מציין מה לטענתו נחשב לשון הרע בדברים שכתב הנתבע ברשת החברתית "טוויטר'י,

אשר ציטטו את דברי התובע ככתבם וכלשונם.

23. מוכחש האמור בסעיף 9 לכתב התביעה למעט עובדת ההפניה לכתבה בחשבון ה"טוויטר" של

התובע ולדברים שנאמרו לצידה כציטוטם בכתב התביעה, אשר לא כולל דבר המהווה לשון הרע
על התובע.

24. מוכחש האמור בסעיף 10 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי לא ברור כיצד התובע טוען כי מדובר בהודעות כוזבות כאשר
הוא עצמו מצטט אותן בסעיף 8 לכתב התביעה כעובדות .

25. מוכחש האמור בסעיף 11 לכתב התביעה.
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מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי הטענה לפיה לעובדה שהתובע "זכור כחשוד בתיווך לשוחד
בפרשת הצוללות" אין כל אחיזה כמציאות שקרית לחלוטין ומהווה ניסיון בוטה להטעייה של בית
המשפט הנכבד. התובע חשוד בשוחד, התובע גחקר במשטרה בפרשת הצוללות, התובע אף היה

במעצר ימים לצורך החקירה בפרשת הצוללות.

לצורך הדוגמא בלבד - מצ"ב העתק כתבה מאתר "כלכליסט" שכותרתה "מעצרו של היועץ נתי
מור הוארך ב-5 ימים; רמי טי<ב ושי ברוש שוחררו למעצר בית'' מיום 6.9.2017 מצורף כנספח 3.

26. מוכחש האמור בסעיף 12 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה ומכלל ההגנות החלות על הנתבע, יובהר כי הכתבה שפורסמה היתה אמת,
הציוצים" שפרסם הנתבע בעניין התובע שציטטו אותו עצמו, ואין בהם כל זכר ללשון כמו גם "

הרע כהגדרתה בחוק. כמו כן כל אשר פרסם הנתבע מוגן על פי סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע
באשר הוא נעשה בתום לב, תוך אמיתות בתוכן הדברים ומבלי שהדברים עברו את תחום הסביר.

27. מוכחש האמור בסעיף 13 לכתב התביעה.

28. מוכחש האמור בסעיף 14 לכתב התביעה למעט עובדת קבלת המכתב מטעם ב"כ התובע.

29. מוכחש האמור בסעיף 15 לכתב התביעה ומוכחשת פרשנות התובע לתשובת הנתבע לו.

30. מוכחש האמור בסעיפים 20-16 לכתב התביעה למעט פסיקות בתי המשפט כפי שצוטטו ומבלי
לגרוע מהכחשת ההקשר בו הובאו.

31. מוכחש האמור בסעיף 21 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יחזור הנתבע ויבהיר כי הוא שומר על זכותו להגיש כתב טענות לפי סעיף

22 לחוק לכשיתוקנו הפגמים בכתב התביעה. הנתבע יטען כי הפרסומים שפרסם בנוגע לנתבע היו

אמת, פורסמו בתום לב, היה בהם עניין ציבורי - הן בנוגע לפרשיית המכרזים בעיריית אור יהודה

אשר הורחב לגביה בכתבה, והן בנוגע לאופן התבטאותו ותגובתו הבוטה של התובע כלפי בקשה

אלמנטרית ומכבדת של הגתבע לתגובתו של התובע לכתבה.

32. מוכחש האמור בסעיף 22 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יובהר כי התובע "שוכח'1 לציין כי פרסום שתוכנו אמת ושיש בו עניין

ציבורי מוגן בהתאם לחוק. התנהגות התובע היא שביזתה אותו ואין לו להלין אלא על עצמו.

33, מוכחש האמור בסעיף 23 לכתב התביעה בהקשר הדברים.

פיצויים ללא הוכחת נזק יפסקו רק ככל וקיימת עילת לשון הרע (ולא כאשר התובע לא ספג נזק

כלל), ואשר בכל כתב התביעה בעל 7 העמודים לא הצביע התובע על קיומו.

34. מוכחש האמור בסעיף 24 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה יצויין כי לא ברור כיצד מצהיר התובע שלא נחקר במשטרה בחשד לתיווך

לשוחד בפרשת הצוללות, כאשר הדברים מפורסמים בציבור ובתגובותיו של התובע לפרסומים לא
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מכחיש הוא את דבר החקירה, את דבר החשד (בשונה מתוכנו} ואת דבר המשך מעצרו לצורך
החקירה.

35. מוכחש האמור בסעיפים 25-26 לכתב התביעה.

שוב יובהר מבלי לגרוע מההכחשה שהתובע עצמו אינו מצביע על דבר אחד שפורסם שלא היה

אמת וממילא כפי שהובא לעיל התובע אינו מפרט את המילים המסוימות המהוות לשון הרע עליו
כפי שחובה עליו לעשות על פי הדין וההלכה,

36. מוכחש האמור בסעיף 27 לכתב התביעה, בהקשר בו צויץ.

37. מוכחש האמור בסע<ף 28 לכתב התביעה.

מבלי לגרוע מההכחשה שוב יובהר כי בכל כתב התביעה לא מצאנו אף לא טענה אחת המבססת
עילה לפי החוק. עוד יובהר כי הנתבע נהג בתום לב ופרסם את התבטאויותיו (הבוטות) של התובע

כלפיו אשר התובע עצמו מודה שכתבן. התובע הוא זה שבחוסר תום לב קיצוני הגיב בצורה כת

תוקפנית כלפי הנתבע אשר סך הכל ביקש את תגובתו לכתבה (שעניינה אינה בו!) והוא זה
שבחוסר תום לב בוטה מגיש כתב תביעה משולל יסוד ועילה אשר כל מהותו שיתוף פעולה עם

תובעים אחרים נגד הנתבע בתיקים אחרים - אשר בעניינם נגעה הכתבה נשואת תביעת זו.

38. מוכחש האמור בסעיף 29 לכתב התביעה בהקשר שהובא.

39. מוכחש האמור בסע<פ<ם 33-20 לכתב התביעה. משאין עילה לא זכאי התובע לכל סעד.

40. מבלי לגרוע מהטענות לעיל יטען הנתבע כי הפרסומים לא מהווים לשון הרע על פי החוק, כי

הפרסומים לא יכולים להוות עילה לתביעה בהתאם לסעיף 13 (5), (6), (17, (9) ו-(11) לחוק, כי

, הפרסומים מוגנים בהתאם לסעיף 14 לחוק וכי הפרסומים מוגנים בהתאם לסעיף 15 (1), (2), (3)
(4), (5)(ב) ו-6 לחוק.

לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה על הסף, לחלופין לגימה,

ולחייב את התובע בהוצאות משפט ושכר ט<רחת עורכ< דין משמעותיים בגין תביעה משוללת עילה זו

אשר כל מהותה ניסיון להטריד את הנתבע בגין כתבה בעלת חשיבות ציבורית שפרסם (שעניינה כלל
וכלל לא התובע).

^  ̂ י
ט. ליבלין, עו"ד ז. לייבוביץ, עו"ד

ב"כ הנתבע
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תיק הצוללות: אלה חמשת החשודים
הנוספים שהמשטרה המליצה להעמיד לדין
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את יועצו לשעבר של השר יובל שט"נ'ץ, רמי

טייב; עתל'ה רוזנבאום, מנהלת קרן המחקר המשותפת של גרמניה וישראל; יועץ
התקשורת צחי ל'בר ושותפו נתי מור; וכן עורך הדץ דב הירש
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המשטרה ממליצה להעמיד לדץ חמישה חשודים נוספים בתיק הצוללות ששמותיהם לא



המשותפת של גרמניה וישראל ףו6); יועץ התקשורת צחי ליבר ושותפו נתי מור; יועצו
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 בסוף השבוע 9ורסם כי המשטרה מצאה תשתית רא"תית להעמדתם לדין של 12
^ /^

ח חשודים, אולם שמותיהם של שישה בלבד פורסמו: יועצו ובן דודו של ראש הממשלה
עורך החן דוד שמרון; מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר דוד שרן; המשנה לראש

המסה לביטחון לא1מי אבחאל בר יוסף; מ9קד חיל הים לשעבר אליעזר (צי"ט) מרום;
איש העסקים שייקח ברוש שהיה נם מ9קד השייטת בעבר !אליע1ר (נוודי) זנדבת

ששימש יו"ר קרן היסוד.

עד המדינה מיקי ננור נמנה אף הוא על 12 השמות שמסרה המשטרה בהמלצתה
לפרקליטות, וזאת בהתאם להסדר ה0'ע1ן עמו, לפיו ירצה שנת מאסר בנין עבירות מס

וישלם קנס של 10 מיליון שקל.

פרשת העמלה לקרדיט סוויס
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/גחליה חזנבאום, מנהלת קרן ?!£ היו נורדון / באובדן

) מדובר בנ1ף עתליה רוזנבאום היא מנהלת קרן המחקר המשותפת ישראל-נרמניה ף1ו2)
דו-ממשלתי שמממן מחקרים אקדמ"ם חשובים ובהנהלתו חברים שרי המדע של נרמניה

וישראל. על פי החשד, רוזנבאום פעלה בניגוד עניינים לצורך מתן הזדמנות עסקית
לננור, חבר אישי שלה.

כשקרן =611 נדרשה להעביר את חשבון ההשקעות שלה, ובו נכסים במאות מיליוני יורו,
לבנק השקעות חדש, רוזנבאום איפשרה לננור לשמש מתווך בין 17 לבין בנק קרדיט

=1) של י61^חו 51= סוויס - הזדמנות שבגינה נבו ננור ועורך הדין דוד שמרון עמלה (66
100 אלף יורו.



לפי החשד, שמחן הוכנס לעסקה רק כדי להירשם במסמכים הרשמיים כמקבל העמלה,
וזאת כדי להסתיר את זהותו של ננור כמתווך בעסקה על רקע ניגוד העניינים שבו היתה

מצויה חזנבאום. בהמשך, טוענת המשסרה, ערך שמרון חתה ייעוץ פיקטיבי עם ננור,
במסגרתו העביר אליו בח1רה 0^80 מסכום העמלה. המשטרה המליצה להעמיד לדין את

רוזנבאום בפרשה בעבירה של מרמה והפרת אמונים.

בנוגע לחשדות שעלו בעניינה של רוזנבאום בפרשת הצוללות לגופה, במסגרת תפקידה
כסגנית ראש המל"ל - אלה לא נכללים בהמלצה.

11 שר מור וליבר ה""עוץ האסטרטג'

צח' דיבר, יועץ תקשורת ניר קידר

צחי ליבר ונת1 מור הם צמד יועצי תקשורת ובעלי חברה ליעוץ אסטרטגי. לפי החשד,
ננור יצר קשר ישיר עם דוד שרן, במסגרתו סיכמו השניים על סכום כסף שיעביר ננור

לשרן בתמורה לקידום ענייניה של חברת טיסנקרופ בעסקות כלי השייט - הן בתפקידו
כראש המטה ש7� שר האוצר שט"נץ, תפקיד בו כיהן עד 2012, והן בתפקידו בלשכת

ראש הממשלה.

ננור מסר לחוקריו כי על רקע החשש להעביר כספים ישירות לשרן, הוא (ננור) העסיק
את החברה של ליבר ומור למתן שירותי ייעוץ פיקטיביים לכאורה. חוזה הייעוץ שימש

אמתלה לתשלום כספים שהועבר! כהמשך לשרן. בהודעת המשטרה שפורסמה בשבוע
שעבר בנונע לשרן צוין כי סכום השוחד שהועבר באמצעות היועצים הסתכם ב-130

אלף שקל.

לליבר מיוחסות עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, תיווך לשוחד, שיבוש הליכי משפס
והלבנת הון. למור מיוחסת א1תה רשימת עבירות כמו שותפו העסקי - בתוספת רישום
כוזב במסמכי תאגיד. (גילוי נאות: מור מנהל הליך משפטי נגד הח"מ ו-61>ו�ו13/\61ודו�}.



נתי מור, יו*ץ תקשורת 'ניב קובונץ

שוחד באמצעות תרומות לשר ש0"ניץ

רמי טייב, י1עצו הקרוב של השר יובל שט"ניץ, רקם לפי החשד מערכת יחסי שוחד עם
עד המדינה ננור לפני כעשור. המשטרה חושדת 0 טייב התחייב בפני ננור לפעול למען

האינטרסים שלו בקידום עסקות כלי השים במשרד האוצר, שעה ששט"ניץ כיהן במשרד.
בתמ1רה, ביקש טייב לפי החשד מנמר לתרום כספים לקמפיין של השר כמועמד

בפריימריז בליכוד. בפרשה זו חשוד גם שרן שכאמור שימש כראש המטה של שט"ניץ.

החוק מאפשר לכל אדם לתרום סכום של עד 11 אלף שקל לכל מועמד. ננור התחייב
לתרומה מעל הסכום המותר בחוק, וכדי לעמוד במילתו - רשם תרומות באופן כוזב על
שמם של שורת מקורבים שלו. השיטה חזרה על עצמה בשתי מערכות בחירות בשנים

האחרוטת. על פי החשד, סכום כסף נוסף ה1עבר בין גנור ל0"ב, באמצעות תשלום
לען"ד דב הירש, שאף אותו הומלץ להעמיד לדין.

לפי המשטרה, נגד ט"ב התגבשה תשתית רא"תית בעבירות של לקיחת שוחד, תיווך
לשוחד והלבנת הון. בפרשת התרומות לשט"ניץ נחקרו גם מקורבו של שס"ניץ שי

אביעד, וניסו של שס"ניץ, נרי חכים, אך שמותיהם של השניים לא עלו בין אלה
שהמשטרה המליצה להעמידם לדין.



רמי טייב תוחראפלבאום

החשוד האחרון שהמשטרה המליצה להעמידו לדין הוא הירש. מדובר בעו"ד מעפולה
שנתן שיחתים לטייב. לפי החשד, הירש קיבל תשלום עבור שירותים שנתן לטייב ישירות
מנמר, ובכך סייע להסתיר את מערכת יחם1 השוחד לכאורה בין גנור ל0"ב. סעיף החשד

נגד הירש הוא רישום כוזב במסמכי תאגיד.

מכתים במאות מיליונים

פרשת כלי השיס, שנחשפה על ידי העיתונאי רביב דרוקר בנובמבר 2016 ונהפכה
לחקירת המשםרה שכונתה תיק 3000 בהמשך, עוםקת במסכת שוחד לכאורה בת עשור
כמעט, שבמהלכה קיבל לידיו ננור את "צור תאגיד טיסנקרופ וקידם את ענייניו מול שורה

של נופים ממלכתיים ומשרדי ממשלה.

בסופה שר מסכת השוחד לכאורה, חתמה המדינה על עסקות לרכישת שלוש צוללות
רבסות), שנועדו להננה גרעיניות ב-1.5 מיליארד יורו, ולרכישת ארבע ספינות קרביות (קו

על אסדות הגז ב-430 מיליון יורו.



עו"דדבה-רש גיל אליהו

בין המעורבים שפורסם בשבוע שעבר על ההמלצה להעמידם לדין נמצא עוייד שמרון,
מקורבו של ראש הממשלה, שלפי החשד השתמש בקרבתו לנתניהו כדי לקדם את

ענייניהם של ננור ו0יםנקרו0 מול משרד הביטחון ומשרד הכלכלה, בנינוד להסדר נינה�
העניינים שעליו חתם כיועצו של נתניהו. ההמלצה מייחסת לשמרון עבירה של תיווך
לשוחד ("שוחד הנעה") ב9רשת הצוללות ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות

מחמירות והלבנת ה1ן בהקשר למעורבותו בפרשת העמלה בגין העברת חשבון קרן =611
לבנק קרדיט סוויס.

החשדות הנוגעים לבר יוסף, המשנה לראש המל"ל לשעבר, עוסקים בקידום האינטרס
האיש' של ננור בקבלת ייצוגה של חברת טיסנקרופ בישראל, וכן בקידום העסקות

לרכישת כלי השיט בתמורה לשוחד מננור. את התמורה בעסקת השוחד לכא1רה. קיבל
בר יוסף ל9י החשד באמצעות חברו ומקורבו, איש העסקים ש"קה ברוש. ברוש התקשר

בחוזה ייעוץ פיקטיבי לכאורה עם ננור וגרף 120 אלף דולר בעמלות. לבר יוסף וברוש
מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות.

מפקד חיל הים לשעבר, אליעזר (צי"נ') מרום קידם לפי החשד אף הוא את החל9ת
נציגה של טיסנקרופ הקודם, ש"קה ברקת, בגנור, וזאת בתמורה לשוחד. השוחד שולם

לפי החשד, לאחר סיום תפקידו של מרום, נם כאן לכאורה במסגרת חוזה ייעוץ פיקיסיבי -
כשגם במקרה הזה, סכום השוחד לכאורה עמד לפי החשד על 120 אלף דולר.

זנדברנ, שכיהן כיו"ר קרן היסוד, חשוד כי פעל לקידום ענייניו של נטר וניצל את מעמדו
לצורך "פתיחת דלתות" עבור ננור, וזאת כתמורה למאה אלף שקל. ונדבת נחשד

בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים.



דודשוורון נווטי חילרוד

שרן חשוד שקידם את ענ"ניטיסנקרופ בתמורה לשוחד ששולם באמצעות יועצי
התקשורת נתי מור וצחי דיבר, 1הוא חשוד בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים

ועבירות נוספות.

תנובות

עו"ד נלית רוטנברנ ממשרד דחוח ושותי, מסרה בשמה של עתליה רוזנבאום: "כפי
שצפינו, כל החשדות בנוגע למעורבותה של רוזנבאום בפרשת הצוללות נופצו עוד
בשלב החקירה. המלצות המשטרה מלמדות באופן ברור שאין ולא היה לה כל קשר

לפרשת הצוללות, וכל העוול שננרם לשמה ה0וב בהקשר זה היה מיותר. אשר ליתר
הטענות שהועלו לבחינת ה9רקליסות - אנו סמוכים ובסנחים כי נצליח לשכנע את

הפרקליטות שלטענות האלה אין כל בסיס או אחיזה במציאות".

עו"ד אורי קינן מסר מסעמו של נתי מור: "אין למרשי דבר וחצי דבר בפרשה דנן. אני
בטוח שלאחר סיום הדיונים מול הפרקליטות, לא יוגש כתב אישום. עם כל הכבוד,
משטרת ישראל אמונה רק על החקירות ולא על ההחלטות אם להגיש או לא כתבי

אישום".



מיקיננוו תומראפלבאום

במסגרת תנאי השחרור בערובה, התחייב מרשי עו"ד יאיר רנב מסר בשמו של צחי דיבר: "
שלא ליצור קשר עם כלי התקש1רת ולא לתת כל תנובה".

דב הירש מסר: "ביום שיוגש נגדי כתב אישום, אם יוגש ואני מקווה שיוגש, אני אגיש
תביעה אזרחית נגד מרינת ישראל בגרמניה. אני רוצה עמלה בפרשת הצ1ללות. אם

שמרון וננור עשו 596, אני אהיה צנוע. פרומיל אני רוצה. אם "קבע שהיה לי חלק
בעסקת הצוללות - אני לא עובד חינם, מניע לי שכר טרחה".

רמי ט"ב נמנע מלהגיב לפרסום.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך ^^^^0^ ו

זירת הדעות גלובל
שכר של 30 אלף בלומברג תרם 1.8
שקל בחודש: תפקיד מיליארד דולר כדי

יקר ולא מועיל שעניים יוכלו ללמוד

* 11 8 8̂ ^^ 1̂ י̂  ^̂ ^0 *̂̂ ^^^^^^ יי̂ 

נלובל מדיה ופרסום
מייסד קרן הגידור הפתעה: קרן או7ן
הגדולה בעולם: צפויה להתמנות
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יועץ התקשורת של ראשת העיר ניצח את
עצמו במכרז � וגרף מאות אלפי שקלים

נדב אברמוביץ, שניהל את הקמפיין של ליאת שוחט באור יהודה, זכה לאחר
שהתמודד באמצעות שתי חברות, בהליכים של "מכת סג1ר" - למתן שירותי

גרפיקה לעירייה ולניהול אתר האינטרנט ? על פי תכתובות שהגיעו לידי
61>1311/\61וח�, שוחט ה'תה מעורבת במכת
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י

יועצי התקשורת מאור אביגל ננדב אברמוביץ משרתים כמה וכמה ראשי עיריות בישראל.
/ 0) אחת מהם היא ליאת שוחט, שהקמפ"ן שניהלו עבורה פרו ר20, הביא אותה ללשכת ^
ראשת העיר באור יהודה. חצי שנה לאחר הניצחון, נשכרו אבינל !אברמוב'ץ כדי לתת

*£ 1 חו לעירייה שירותים במאות אלפי שקלים, לאחר שראשת העיר עסקה בעצמה בהליך
המכרז שבמסגרתו נבחרו, לכאורה, בניגוד עניינים.

אך מעורבותה של שוחט בהליך היא לא הדבר התמוה ביותר ונם לא השלומיאל1 ביותר,
בקשר לחוזים האלה. תופעה מחרה הרבה יותר היא שאבינל ואברמוביץ, היועצים של

ראשת העיר, התמודדו במכה נגד עצמם, באמצעות שתי חברות שבבעלותם. לא
תופתעו לגלות שהם גם ניצחו את עצמם.

בשני הליכים של "מכת סגור" (הזמנת הצעות מחיר) שבהם זכו צמד היועצים של שוח0
ב-6ר20 - הראשון לשירותי גרפיקה לעיר"ה והשני לניהול אתר האינטרנט של העירייה -

פנתה העיר"ה לשלושה מציעים בכל מכר?. בשני המכרזים התמודדה חברת אבינל
ואברמוביץ ובשניהם התמודדה נם חברה אחרת בשם ייאי�סים", שגם היא בבעלות

אברמוביץ. לאחר הזכייה בשני המכרזים האלה, שילשלו היועצים האישיים של שוחט
לכיסם, כ-230 אלף שקל.

במקביל, נערך הליך שלישי ל"מיתוג" העיר שבו וכתה חברה בבעלות יועץ התקשורת
נתי מור, פרצוף מוכר למדי במשרדם של אבינל ואברמוביץ, שלא מכחיש שהיו לו בעבר

אי אלו שיתופי פעולה מסחריים עם השניים. מור, המוכר מפרשת הצוללות כחשוד בתיווך
לשוחד למנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר, דוד שרן, גרף מה1כ"ה כ-150 אלף שקל,

ממש במקרה, קרה שמור היה זה שהגיש את ההצעה השלישית (המפסידה) במכת
לניהול אתר האינטרנט ועמוד הפ"סבוק של העיר"ה, שב! זכו אביגל ואברמוביץ.

לאחר הזכייה, העסיק מור בפרויקט המיתוג את מי שהפסיד במכרז הגרפיקה - המכרז
שבו זכו אביגל ואברמוביץ - שוקי חכובני.

"לדאוג לשתי הצעות"



נדב אברמוביץ ייא קרדיט

שוחט נבחרה לראשות העיר"ה בבחירות מיוחדות שנערכו בסוף 2015. כמעט מיד
לאחר שנכנסה ללשכה, החלה לקדם את המכרזים שבהם 1כו יועצי הקמ9"ן שלה.

6̂ו1ז, עולה כי בלשכת שוחט ידעו כי משורה של מסרונים ומ"ל'ם שהניע! לידי �ו6>ו�ו3ו
אביגל נועד לנצח במכרז עוד לפני שנערך. בנובמבר 2015 התכתבה מנהלת הלשכה

של ראשת העיר החדשה, יונית דלל, עם עובד העיר"ה בשם אייל שמחה, ובאותה
התכתבות הזכירה ש"תת"עץ עם מאור" לגבי ענ"ן כלשהו. כששאל העובד, "מי זה

מאור?", ענתה מנהלת הלשכה 0 מאור (אבינל) הוא "האיש שים9ל ב9"ס ובאינטרנט
ובכל הפרסומים של העיר"ה". הקושי הוא שהמכה שבו זכה אבינל יחד עם שותפו

אברמוביץ בחוזה לניהול "הפי'ס והפרסומים של העיר"ה", כתמורה לכ-230 אלף שקל,
נערך רק חמישה חודשים לאחר מק.

מהתכתובות עולה בבירור כי שוח0 עסקה בהליכים בעצמה, וזאת למרות שלכאורה
היתה בניגוד עניינים מאחר שבהליכים התמודדו יועצי התקשורת האישיים שלה. כך

לדוגמה, באמצע מארס 2016, דרשה שוחט ממנהלת הלשכה דלל במייל, "אבקש לדאוג
לשתי הצעות מחיר" (שתיים, ולא שלוש כ9י שדורש החוק). דלל העבירה את המ"ל

לשמחה שנדרש לפנות למספר חברות, כך שבנוסף להצעה המנצחת, יהיו עוד "שתי
הצעות'1.

החברות שאליהן 9נה שמחה לא גילו ענ"ן במכה. למה לאל אולי בגלל כל מיני תופעות
מוזרות בטפסים, שייתכן שגרמו למציעות לחשוב שהעירייה לא מתכוונת לשקול את

ההצעות שלהן ברצינות יתרה. לדוגמה, העובדה שהתאריך האחרון להגשת ההצעות חל
ב-1 במארס, בעוד הפנייה לחברות נעשתה בחלוף התאריך.

מצוקתו שר עובד העירייה

לאחר ששמחה לא איתר "שתי הצעות" נוספות, המטירה עליו מנהלת הלשכה דלל מבול



ב-31 במארס. ב-3 בא9ר'ל שלחה דלל לשמחה את מספרו של יועץ התקשורת ליאור
חורב, כדי שישתתף במכרזים. חורב אגב הוא "חבר 0וביי של אביגל ואברמוביץ (כך

להגדרתו, בשיחה שקיימנו איתו), ונם שותף שלהם לקמפ"נים אחרים (ראו מסגרת).

ב-7 באפריל, לאחר שחורב התעכב בתנובה ועובד העירייה לא הצל'ח לאתר הצעות
נוספות, החליסו כלשכת שוחט לפתור לעובד העירייה את הבעיה. דלל העבירה לשמחה

במייל רשימות של שלושה מציעים לכל אחד מהמנחים ודרשה: "תעביר את זה היום
לכולם, לא לשםח", והוסיפה: "כבר רוצים לתלות אותי על עץ".

ליאת שוחט, ואשת ע'ר"ת אור 'הודה תוחר *9דבאום

להליך המכרז1 בתחום שירותי הגרפיקה מסרה מנהלת הלשכה כי יש לפנות לשלוש
חברות: אביגל ואברמוביץ, איסים שבבעלות אברמוביץ וחברה נוספת בבעלות שוקי

דוכונני. בהליך חוה, זכתה בסופו של דבר אי�0ים - כלומר, אברמוביץ ניצח את עצמו (ונם
את דוכובני), ובעקבות כך הכניס לכיסו 125 אלף שקל ב-2017-2016.

להליך הצעות המחיר לניהול עמוד הפ"סבוק ואתר האינסרנס של העירייה התבקש
שמחה לפנות לאביגל ואברמוביץ, לאיסים של אברמוביץ ולגתי מור. כאן זכתה חברת

אביגל ואברמוביץ, כלומר אברמוביץ ניצח את עצמו, מה שהניב הכנסה נוספת של 107
ב-2017-2016. אלףשקל

בהליך השלישי, מכר? המיתוג, מסרה מנהלת הלשכה את שמו של נת' מור יחד עם עוד
שני שמות - אלה של יועצי התקשורת רוני רימון ונילי כהן. נדגיש כי לא ידוע לנו על קשר

בין שני היועצים האחרונים לבין יתר המעורבים. במכת זכה לבסוף נתי מור, וכהמשך
גרף 160 אלף שקל בגין מיתוגה של אור יהודה. אגב, לסענת דובר העירייה, אורן

קורנפלד, במכרז המיתוג הוגשה הצעה רביעית שלא התקבלה. "תכן שמדובר בהצעה
6̂ו11 כי הוא לא זוכר אם הגיש הצעה שהגיש חורב כהמשך. חורב מסר ל-61>ו�ו13

למכרז.



, שהפסיד בישיבת מועצת העיר מינואר 2017 הובא לדיון פרוי7]0 מיתוג העירייה, ודוכובני
לאביגל ואברמוביץ במכת הגרפיקה, הוצג בה כאחד ממובילי ה9רויק0, יחד עם מור,

שזכה במכרז. כך קרה שכל מי שהפסיד לאביגל ואברמוביץ בשני המכרזים הראשונים,
זכה להת9רנס מהמכה השלישי.

, שינה שם לאחר הרשעה בשוחד לא רשום כבעלים

מאור אביגל ונדב אברמוביץ, צמד היועצים של ראשת עיר"ת אור יהודה, ליאת שוחט,
אביגל את אברמוביץ", אך מבחינה רשמית — מוכרים ברבים כשות9ים במשרד "

אברמוביץ רשום כבעל המניות היחיד בחברה. אי�רישומו של אבינל כבעל מניות עשוי
להקל על המשרד לזכות במכרזים ציבוריים, על רקע הרשעה קודמת של אביגל בעבירות

שחיתות.

ב-2016 הורשע אביגל בקבלת שוחד ובעבירות נוספות, בין היתר, לאחר שבתקופתו
כעובד של עיריית לוד, חכר מכרז שהיה אמון על ניהולו בתמורה ל-200 אלף שקל. לאחר

שהסתבך בפרשה, שינה את שם מש9חתו מאבתייל לאביגל — ויצא לדרך חדשה.

בהמשך נתן אביגל, באמצעות החברה הנושאת את שמו החדש, שירותים לש!רה של
ראשי רשויות, באשדוד, אשקלון, שדרות, לוד (העיר שבכ90יה מעל} ועוד. בין היתר,

העניק המשרד שירותים נם לשמעון סוסן, ראש מועצת חבל מודיעין שנעצר באפריל
בחשד לשוחד במ90ר רב של פרשיות. כמו במקרה של אור יהודה, נם המועצה בראשות

אברמוביץ בחוזים להדפסת פרסומים שלה, לאחר הבחירות םוסן, התקשרה עם אבינל ו
שבהן שירתו את ראש המועצה באופן פרטי.

אברמוביץ בקמפיין הש0ח של מפלגת כולנו, בבחירות הכלליות האחרונות עבדו אבינל ו
במשותף עם מנהל הקמפיין של המפלגה, יועץ התקשורת ליאור חורב, ששמו הוזכר כמי
שהתבקש להציע הצעות למכרזים באור יהודה. אביגל ואברמוביץ מנהלים יחד עם חורב

בימים אלה קמפיין בחירות בעיר כפר סבא.

11 "הכל בהתאם לחוק

מעיריית אור יהודה נמסר: "ראש העיר לא עסקה ולא עוסקת בשום נוהל הצעות מחיר.
ההליך לבחירת הספקים בנושאי תוכן, גרפיקה ומיתוג התבצע לפי כל כללי המינהל

התקין והחל כמה חודשים אחרי הבחירות המיוחדות. המחירים היו נמוכים משמעותית
מהמקובל בשוק, וזולים אף מהסכומים ששילמה כעבור אותם שירותים בשנים קודמות".

מאור אביגל מסר בשם חברת אביגל ואברמוביץ: "אין כל ניגוד עניינים, או פסול אחר
בהתקשרויות. אין כל מניעה להתמודדות של שתי ישויות משפטיות שונות בשני נושאים

שונים לחלוטין ואין חריגה מכללי המינהל התקין ומהוראות החוק והנחיות היועמ"ש.
הפרסום מעלה ריח רע. מקורו בגורמים פוליטיים מושחתים אשר מחוברים למשפחות



נדב אברמוביץ מסר: "מדובר בהמצאות עם ריח פוליטי רע, סרם בחירות, ללא כל הצדק
עיתונאי ראוי. הכל נעשה בהתאם לחוק ולכללים. משרד אי�כוים מעניק ללקוחותיו שירות

כווב ורחב במחירים נוחים, וכך נעשה נם כאן".

נתי מור מ0ר: "אני עובד עם רשויות מקומיות כבר 20 שנה. אף אחד לא מערער על
היכולות שלנו בתחום מיתונ רשויות. יש מכרזים שוונים ויש שלא. לעתים אנו מבקשים

סיוע מנופים מקבילים, לעתים בתשלום ולעתים לא".

אכן ביצעתי בעבר עבודת מיתונ (עיצוב לונו וספר מותג) לעיריית אור שוקי דוכובני מםר: "
יהודה. אין לי כל קשר לכל הנושאים האחרים שהזכרת".

̂יז-יז^  ̂
כתבות נוספות שעשויות לענ'ץ אותך

חדשות חדשות
ממשלת רוסיה ענת גורן

תבדוק אם עוד
עשרות אלפי עולים

ז'רת הדעות דין וחשבון
הליטאים ניצחו - הה רואי החשבון מו9ל'ם

אומר שאין נ'1ס ואין לרעה ביחס לעורכי
עבודה הדין

תגובות

הוסיפו תגובה
^ 

כתבות ראשיות באתר



פרשת הצוללות

מעצרו של היועץ נחי מור הוארך ב-5 ימים;
רמי טייב ושי ברוש שוחררו למעצר בית

היועץ האסטרטגי שנעצר במסגרת פרשת הצוללות בחשד לתיווך בשוחד הגיע לדיון בהארכת
מעצרו. סניגורו: "אני חייב להבין שאני לא יודע ולא מבין על מה הוא עצור"

13:07 06 זוהר שחר לוי 09.17.

מעצרו של היועץ האסטרטגי בתי מור, החשוד בתיווך לשוחד במסגרת פרשת הצוללות, הוארך בחמישה ימים, כך
הוחלט בבית משפט השלום בראשל"צ. בדיון הקודם בעניינו הוארך מעצרו עד ה'ום. במקביל שוחררו למעצר בית

היועץ הפוליטי רמי טייב ותא"ל במיל1 שי ברוש, לשעבר מפקדת שייטת 13 והשר לשעבר מודי זנדברנ. במסגרת תנאי
שחרורו, הורחק זנדברג למשך חודש ממשרדי קרן היסוד, שם הוא משמש כיו"ר.

קראו עוד בכלכליסט:
• מפרשת הצוללות ועד הכספים הקואליציוניים: יועצי התקשורת הצליחו לשפר את הקשר בין המשחד למשוחד

• היועץ הפוליטי של בנט ונתניהו לשעבר מוסר עדות בלהב 433
• המדינה לבג"ץ: יש לדחות את העתירה הדורשת לחקור את רה"מ ב"תיק 3000"

מור נעצר בתחילת השבוע ביחד עם שותפו העסקי, צחי ליבר, וביחד עם 5 מעורבים נוספים במסגרת תיק 3000,
כשמעצרם התבצע על רקע עדותו של עד המדינה בפרשה, נציג טיסנקרופ הגרמנית, מיקי גנור.

"חומר חקירה לא מועט התווסף בעניינו ובענ"נם של אחרים המעורבים בפרשה זו", ויש התפתחויות לא מעטות",
כתבה הש1פטת בהחלטתה".

המשטרה טוענת בבקשת המעצר כי מור שיבש הליכי חקירה. במהלך הדיון, ניסה בא כוחו, עו"ד אורי קינן לברר כיצד
שובשה החקירה והאם בימים שקדמו למעצרו של מור הוא דיבר או נפגש עם עד המדינה גנור.

"לפעמים יש חשודים שמיתממים", אמר עו"ד ק'נן בד'ון, "אני חייב לומר שאני גם לא יודע ולא מבין על מה הוא עצור.
הוא אדם נורמטיבי. נכון שהפרשה גדולה, אבל תראו ממשהו מינימלי שיפיס את דעתי שיש חשד סביר נגדו".

הש1פטת עינת רון ציינה בהחלטתה להאריך את מעצרו של מור כי מאז הדיון הקודם בעניינו "לא שקטה המשטרה על
שמריה וחומר חקירה לא מועט התווסף בעניינו ובענ"נם של אחרים המעורבים בפרשה זו".

לדברי השופטת "התפתחויות לא מעטות קיימות בחקירה זו שיש בהן לחזק את החשדות בעניינו של החשוד. חלק
מההתפתחויות שהובאו בפני הן מהעת האחרונה ממש",

בין היתר נעצרו דוד שרן, לשעבר ראש לשכת נתניהו החשוד בקבלת שוחד מגמר דרך מתווכים שונים, בהם ליבר
ומור. מעצרו של שרן צפוי להסתיים מחר (הי) ועדיין לא ידוע אם המשטרה תבקש להאריך את מעצרו פעם נוספת.



ן1ן1 ו)�^^^^^^^^^0 1̂

^!*̂ ̂ו^ ^̂ ̂נ1 י י^~—^^  ̂ 'י-

̂ין50^̂ל - ^ 8

רמי טייב, היועץ הפוליטי של '^ט"ני'ן. שוחרר למעצר בית

המשטרה מייחסת למור עבירות של תיווך לשוחד, קשירת קשר לביצוע פשע ושיבוש מהלכי חקירה. "על פי החשד",
, "החשוד תיווך בשוחד והעביר כספים לעובד ציבור". המשטרה מבקשת להאריך את כך נכתב בבקשת המעצר בעניינו

מעצרו ב-5 ימים.

, עו"ד אורי קינן, כי אכן גנור שכר את שיר1ת משרדו. בדיון שהתקיים בעניינו של מור בתחילת השבוע, הבהיר סנגורו

, אמר, "זו עבודה שלקחה מספר שב1עות וקיבלו עליה 50 אלף שקל. השותף של מ1ר, "זאת לא הייתה עבודה פיקציה"

צחי ליבר, הביא את גנור. הלקוח לי אומר: ילא תיווכתי לשוחד ולא קשרתי קשר לפשע'".
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שי ברוש, לשעבר מפקד שייטת 13. שוחרר למעצר בית צילום: שאול גולן



צ'ינה כי "יש בעניינו של החשוד כדי לענות על למרות זאת, השופטת עינת רון, הורתה על המשך מעצרו עד היום ו
החשד ה0ביר ואף מעבר לכך" ויחד עם זאת מדובר בחקירה שה'נה בשלב ראשוני והתחלתי באופן יחסי. "בחנתי את

פעולות החקירה הצריכות לעניין בחומרי המשטרה ואכן כל הפעולות הרבות הן דרזשות להמשכה של החקירה והן
מחייבות מעצר".

תגובת עו"ד אורי קינן, המייצג את מור: -המשטרה לא מוסרת שום פרט אשר קושר את מרשי לעניין ואת הכל מראה
לטענתה לבית המשפט. מרשי מכחיש כל קשר לחשדות נגדו ואני מקווה מאד שהמשטרה תגיע בקרוב למסקנה

המתבקשת שאין לו יד ורגל בדבר".

עו"ד איריס ניב סבאג ממשרד שינמן נגב ניב, המייצגת את שי ברוש, מסרה: "שי ברוש משתף פעולה בחקירתו ומוסר
תשובות טובות לכל מה שהוצג בפניו. אני 0בורה כי ברוש לא עבר כל עבירה. קיימת שאלה האם בכלל ניתן לייחס

עבירה לברוש בהיותו אדם פרטי בעת הרלוונטית".




