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  הודעת ערעור 

מבית משפט השלום בתל אביב  האומוגש בזאת כתב ערעור פלילי על החלטה של כבוד השופט עלאא מסרו

אשר  7948-11-19בתיק  10/11/2019ים בתאריך דלאחר דיון שהתקיים במעמד הצד 17/11/2019מתאריך 

צווי איסור פרסום שהמשטרה החתימה את השופט אביים  2בו צמצם קמעא ובאופן חסר כל משמעות 

כאשר לא ידוע השופט מסרוואה לחידוש במעמד צד אחד בתאריך כב' ואת  4/11/2019ברקאי בתאריך 

ושא איסור הפרסום הוא שיטות הפעלת לחץ על חקרים במשטרה לצורך סחיטת גרסאות ע"י איום 

וכל זאת לגיוס עדי מדיה גד ראש  ם קיומה של מאהבת/פילגש, חבלה ביחסי הישואין וביוש פומביבפרסו

  בימין תיהו. הממשלה
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בכך שבוסף למעצרו  ,תיהובימין יר חפץ כעד גד ראש הממשלה מר מדובר בטקטיקות לגיוסו של 

טיופת, זוהמה, פשפשים, איזוקים, הרעבה, אוכל בלתי אכיל, בתאים המחפירים של השב"ס הישראלי (

) הביאו את המאהבת קרן סידקובסקי למשטרה, יתוק ממשפחה וטלפוים, ומצעד בושה בטלוויזיה

שפגע בפרטיותה של קרן  ודאגו שתופגש עם החקר יר חפץ על מת למוטט אותו.  למותר לציין שמי

  אשר גררה אותה למשטרה על מת להשתמש בה ככלי סחיטה.  בעצמה, סידקובסקי היא המשטרה 

למותר לציין ששמה ותמותה של קרן סידקובסקי פורסמו ברשתות החברתיות ובבלוגים של אזרחים 

שהפרסום לא היה  אמריקאים או ישראלים הגרים בחו"ל כמו הבלוג של ריצ'ארד סילברסטין, ולא רק

  .שלילי, רוב הגולשים הביעו הזדהות עימה וחלקו לה מחמאות על יופייה החיצוי

  :הערעורואלו ימוקי 

השופט מסראווה התקיים כאשר סטטוס החקירה היה כבוד בעוד שהדיון בפי כי  יודגשראשית,  . 1

המאהבת חפץ באמצעות גרירת מר יר בחקירה והתכים המעידים על סחיטתו של עדיין 

ום גד שסידקובסקי למשטרה היו בחזקת חומרי חשדות, כיום לאחר ההודעה כי פורסם כתב אי

וחומרים אלו  לחסד"פ 74סע' מדובר בחומרי חקירה לפי בימין תיהו, ולפיכך, ראש הממשלה 

 צריכים להיות זמיים לאשמים ובאי כוחם בו ביום בו מוגש כתב אישום.

פי הפסיקה, אין שום מיעה של פרסומי תמלילים מחדרי חקירות, וכפי שאו עדים יום יום  על . 2

כתבי החצר של הפרקליטות גיא פלג ואביעד גליקמן מפרסמים חומרי לחקירה ללא הגבלה איך 

ת הפרקליטות, בעידודה וכראה שהפרקליטות עצמה היא עמחקירות ראש הממשלה, בידי

 .רסום כדי לכבוש את דעת הציבור ולהסיתו גד תיהוהמשחררת את חומרי החקירה לפ

כי כראה הם  מלמלוהשוטרים  מסרוואההשופט כב' שבדיון בפי  ,יוער מקדמית בוסף, . 3

בימין י כוחו של אסידקובסקי לבקרן " מסרו את גיליון החקירה של בטעותמצטערים על כך ש"

ה התכווו להעלים עשמתיהו לקראת השימוע ושהם בכלל לא התכווו למסור את זה, ול

בכוותם להוציא על בפרהסיה כי לחלוטין את קיום החקירה הזו, ואף הרהיבו עוד וטעו 

 .לפקודת הראיות 45או  44לפי סע'  חיסיוןחקירותיה של קרן סידקובסקי 

הודיה זו בתפירת ע משכמעט והשתבץ ליבו למ ,השופט מסרוואהכבוד שכח בדיון בפי  ,המערער . 4

שימוש בממוה על החסיוות כדי להעלים מידע לתוך כווה עתידית טיוח של , והסתרה תיק

 וחומרי חקירה מחקרים, חשודים ואשמים.
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אשר הסתירו  םעוד מסתירים השוטרים?  אילו עוד מזימות כלוליות יש באמתחתע מה ודמי י . 5

 ושבכוותם להוציא על כך חיסיון ???

קרן סידקובסקי טעות על יציאת הרומן לגברת יר חפץ או מר שככל שיש ל ,יוער מקדמית ,עוד . 6

ולא  הרומטי שלהם לאוויר העולם ולחלת הציבור, טעות אלה עליהם להפות למשטרה

בכלל ידעה המשטרה שליר חפץ יש מאהבת מעין מאוד כיצד למפרסמים על המשטרה.  

אלו עשו שימוש במידע זה כדי לסחוט אותו?   המשטרה והפרקליטות רומטית, ומדוע בכלל 

 .שצריכים לככב במהדורת החדשותממדרגה ראשוה אייטמים חדשותיים 

כעת משהוגש כתב אישום גד ראש הממשלה, בדלתיים פתוחות, כשכתב האישום מככב בראש  . 7

מהדורות החדשות בארץ ובעולם, מחובתה של התביעה למסור את הודעות העדה קרן סידקובסקי 

ראש הממשלה.  היא תיקרא לחקירה, וחקירתה תתבצע במשטרה לבאי כוח האשם הראשי 

בדלתיים פתוחות כמו כל המשפט עצמו.  ושא השימוש בקרן כדי להפעיל לחץ על יר חפץ יעלה 

גם כשייחקרו השוטרים למייהם, באולם המלא מפה לפה בעיתואים, כך שלא יתן יהיה 

האוימיות של קרן היום, תתפוגג  יר חפץ. להסתיר את העובדה שקרן שימשה כלי להפחדתו של 

ברגע שבאי כוח תיהו יתחילו לקעקע את מהימות השוטרים ומהימותו של יר חפץ עצמו, וזה 

 . ייערך בדלתיים פתוחות בשל העיין הציבורי הרב

יר חפץ, מר היא בכלל ערת פיתוי שהושתלה על  קרן סידקובסקיאותה הגברת לא מן המע ש . 8

כי שמה ותמותה יפורסמו, רבה כדי לסחוט אותו מטעם משרד חקירות כלשהו.  לכן יש חשיבות 

לרבות השאלות החודריות עצמן, כדי שהציבור יוכל לזהות לאיזה משרד חקירות היא משתייכת, 

 .ומי שכר את שירותיה

מו על צווי איסור פרסום לבקשת גם העובדה ששי שופטים חתויודגש, באותיות קידוש לבה, כי  . 9

אביים ברקאי כראה אף אסר פרסום שהראשון מביהם כבוד השופט ו, המשטרה כחותמת גומי

שבין  ת הרשויותדרות ושפל חמור ביותר בהפרדרמעידה על הדעצמו פרסום הקיומו של צו איסור 

 .המשטרה לבית המשפט

 יםעצמאיים שאים ופטשעלמו כל השופטים העצמאיים וותרו רק בשים האחרוות כמעט ו .10

זו הסיבה לצומי של צווי איסור פרסום בישראל כלי שרת של המשטרה והפרקליטות.   יםמשמשה
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) ובעיקר בבית המשפט למעט בודדיםכל השופטים בכל המדיה (על כל שטות קטה. מצער, אבל 

 .והפרקליטות המשטרהשל  גומיעצמם חותמות  הפכו העליון

דורשים מהציבור  ,המתחזה להיות בעל רשויות שפיטה דמוקרטיות ,מדהים ששופטים בישראל .11

 ."שלטון החוקלציית לחותמת גומי והם עוד קוראים לזה "

בהחלטתו רומז כבוד השופט מסרוואה כי ברגע ששופט חותם על צו איסור פרסום במעמד צד  .12

ך שהכול עשה במחשכים, במסתרים וב"שושו" אחד, מבלי ששקל את איטרס הציבור לדעת, ותו

השופט לרמיזה זו, כבוד הרי השופט מצפה מהציבור ציות עיוור לחותמת הגומי שעליה חתם.  אז 

שלטון החוק איו מדד בציות לחותמות גומי.   ,מסרואווה קורא לכך "ציות לשלטון החוק".  אולם

 שלטון החוק מדד בשקיפותו, בהפרדת רשויות, בדיוים מומקים ובביקורת ציבורית.

שיות לשים  60ציות עיוור לחתיכת ייר שעליה חותמת גומי של שופט שלא השקיע יותר מ  .13

אבל לא במדיה  חותמת כחולה, זה מה שדרש בדיקטטורות הסובבות את מדית ישראל,

", שלטון באמצעות צווים שלטון החוקהאם אלו הפים של " חזה להיות כאילו דמוקרטית.תהמ

תפרסמים בשום מקום, ושמתבקשים ע"י המשטרה במעמד צד אחד, וחתמים סודיים שאים מ

 כלאחר יד כמו "תכית כבקשתך"??

עמית שידר יצחק  'השו 'מסראווה הבין את המסר שכב 'השו ' כבשראה כי  ,יצוין מקדמית ,עוד .14

סוזי עוז סיי  עו"דשמה של על כרייף ואיסור פרסום  'השו 'כבבהחלטתו בעיין פרסום שמה של 

משרה בבית ל רפי אריהכבוד השופט למען קידום בעלה  הוואפי עוה"ד ששכבה עם אריה 

 בתל אביב. המשפט המחוזי

יסה השופט עמית לשפוך מים קרים ולצן את הארגומט של  1039/19בש"פ באותו פסק דין  .15

".  כלומר כאשר כל הציבור כבר יודע את מה שצו איסור הפרסום הסוסים ברחו מהאורווה"

 .מסה להשתיק ולחסום, הרי שהטעם באיסור הפרסום מתפוגג, כי המידע כבר מפורסם

אין יותר "גמר הסוס", קרי: עון האורווה והסוסים יהשופט עמית כתב שלטכב' ראה כי  ,אולם .16

מסרוואה בהחלטתו הוכחית, מהטעם הפשוט עלאא השופט כבוד תוחלת, וזה מה שהשפיע על 

כויות אזרח, חופש הביטוי, או חופש השופט עמית מעולם לא דגל בערכים של דמוקרטיה, זכבוד ש

 .הביקורת על עובדי ציבור
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שהמדיה היא מעל הכל, עובדי המדיה  דועה של כבוד השופט עמית היאלהיפך השקפת עולמו הי .17

מעם, הציבור צריך לשרת את המדיה ואת עובדי הציבור, והציבור צריך  מורמיםהם מעל הכל, 

יבור:  השופטים השגבים, הפרקליטים, השוטרים, העובדות לשרת ולציית ציות עיוור לעובדי הצ

 .הסוציאליות וכל השאר

לא ברורים ואים מובים מספיק הסבריו של כבוד השופט מסרוואה מדוע יש הבדל בין  ,משום כך .18

, והרומן הרומטי עם קרן סידקובסקי בפייסבוק חפץפרסומי הידיעות על הסחיטה של יר 

 .רסום במהדורות החדשות בטלוויזיהובטוויטר, לעומת פ

וכד') לבין פרסום במהדורות וייטר טאם אכן יש הבדל בין פרסום ברשות החברתיות (פייסבוק  .19

שלציבור מותר לכתוב ולפרסם את  ,החדשות וכותרות העיתוים, מדוע בית המשפט איו מבהיר

י האייטם לא אסור לשדר כד הטלוויזיהאולם לעיתוים ולערוצי  ,המידע ה"אסור" ברשתות

 ?ישתלט על השיח הציבורי

שהפרסום ישתלט על ערוצי הטלוויזיה במילים אחרות, אם חששו של בית המשפט קמא הוא  .20

הסוסים עוד לא ברחו מהאורווה, ומגד פרסום ברשתות אפשר היה לחשוב שוהעיתוות, ששם 

החברתיות הוא פרסום בזעיר אפין שיתן לסבול אותו ושלגביו הסוסים כבר ברחו מהאורווה, 

יבטל את צו איסור הפרסום לגבי הרשתות החברתיות הוא אזי מצופה היה מבית המשפט קמא כי 

 .האיטרטרשת ו

סטרים, והחשש הוא רק -אם אכן קיים הבדל בין פרסום ברשתות חברתיות לפרסום בערוצי המיין .21

מפרסום במיין סטרים, הרי שעל מת שלא להכשיל את הציבור, היה מצופה שבית המשפט קמא 

 .יסיר את איסור הפרסום על האיטרט, הווצאפ, הפייסבוק והטוויטר

השופט מסרוואה מהעובדה שהפרסומים כבר הופיעו באתרים בחו"ל התעלם כבוד  ,כמו כן .22

ובמיוחד באתרו של ריצ'רד סילברסטין.  בית המשפט קמא לא הסביר כיצד בדעתו לאכוף איסור 

, או שהתחולה טריטוריאליתפרסום על מי שלא גר בארץ, והאם לאיסור הפרסום יש תחולה אקס 

 .טריטוריאלית בלבד

ת למערער לחקור את השוטרים, ולמרות שעמדה מולו בקשכב השו מסרוואה  לא התירוכמו כן,  .23

שחזרו התבזבז על טעות השיפוטי כול הזמן , שאלות 20עם למעלה מ לחקירת השוטרים המערער

 יום אף אחד לא חקר.של  בסופושרף זמן ועל הדיון ו שהשתלטהפרקליטות  ציגאצל  על עצמן
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 :לעיל האמורלאור כול 

.  דיון מסוג איסור פרסום שלא התיר למערער לחקור את השוטריםטעה בית המשפט קמא בכך  .24

יא למוע בושה מהמשטרה, הוחסימת זכות הציבור לדעת כאשר מסתבר שהסיבה להוצאת הצו 

 הטרדה מאיימת,ומבקשת צו .  בדיוק כפי שאישה מתלות על בעלה מחייב חקירת מבקשי הצו

צריך  ךדיים ומתקיימות חקירות באולם בית המשפט, כדהצ 2קבע דיון במעמד ימים  7תוך הרי ש

ין ולאפשר חקירות גדיות בו במקום יבצווי איסור פרסום:  לקבוע דיון במעמד בעלי הע תלהיעשו

 .של השוטרים

הבחה בין פרסומים ברשתות חברתיות ופרסומים בראש טעה בית המשפט קמא בכך שייצר  .25

כולם אמורים להית שווים בפי החוק.  אם כבוד השופט  ,בעיקרון.  ת החדשותחוצות במהדורו

" אזי היה 8חדשות השעה "מסרוואה מבקש ליצור אבחה חדשה בין פרסומי פייסבוק לפרסומי 

השופט מסרוואה לשרטט ולתחום את גבולות ההלכה החדשה, להסביר מהי, על מי כב' מצופה מ

במילים  בפייסבוק באופן שוה מעיתואי ערוצי הטלוויזיה. ואיך היא חלה על אזרחים  ,היא חלה

טלוויזיה ובעיתוים, הה צריך להסיר את אחרות, בית המשפט קמא אשר הביע חששו מפרסום ב

 .צו איסור הפרסום לגבי הרשתות החברתיות, שמפי פרסום בהם השופט איו חושש

מבלי קי שאלה שאלות חודריות שאישר לפרסם כי קרן סידקובס ,טעה בית המשפט קמא בכך .26

שהשוטרים שאלו על מת שהציבור ישפוט  עצמן השאלות החודריות ללאשר לפרסם את כ

 למיטב הבתו.

, " מבלי להציג את השאלות החודריות עצמן לציבוראלות חודריותשאין ערך כלשהו לביטוי "

.  פרסומים מחומרי החקירה של חקירות תיהו, מצעת הפרט ולאפשר לציבור לממש דיון ציבורי

 יות שלות השאלות החודרו מתפרסמים כל הזמן כמעט ערב ערב.  במה שויהו, אשתו ובת

 ?מפרסומים שהציבור רואה ושומע ערב ערב בחדשות

צורך לא מוסבר לשמור על פרטיותה של קרן בכך שהתרגש ביותר מאיזה  ,טעה בית המשפט קמא .27

להל רומן עם גבר שוי, ואם  אם היא בחרהמשיבה סידקובסקי .  איזו פרטיות יש לסידקובסקי

היא זומה ע"י המשטרה כדי לשמש פיתיון לסחיטתו האמוציולית של יר חפץ?  כיצד בדיוק 

 האוימיותממתחם  הקתה קרן סידקובסקי את הזכות לפרטיות, כאשר המשטרה הוציאה אות

 74לסע'  והפכה אותה חלק מחומרי חקירה הכפופים אדירים הבתיק בעל ממדים פוליטיים כ

???  מה ההבדל בין קרן לחסד"פ אשר מחובת הפרקליטות למסור אותם לבאי כוח האשמים 



7 

?  האם גרם לבר כץ זק מפרסום שמה הווסידקובסקי לבין בר כץ מי שהייתה המאהבת של אפי 

 –דרי אף אחד לא מתרגש מקיומה של מאהבת ו?  כלל וכלל לא.  בעולם המהווכמאהבת של אפי 

יתה כל סיבה לחשוש לפרטיותה של הגברת סידקובסקי.  יש לזכור שבארה"ב שמן של כל ולא הי

מויקה לויסקי, ג'יפר פלווארס ורבות ( המאהבות של השיא קליטון פורסם מהרגע הראשון

 "., ואף אחד לא חשב שם שלמאהבות אלה יש "זכות לפרטיות)אחרות

.  של הוצאת צא"פ על עצם קיומו של צא"פ ההפרקטיקטעה בית המשפט קמא בכך שהכשיר את  .28

שאין לדעת מתי היא ולדה ובכל אופן  ,מדובר בהמצאה שיפוטית או המצאה של שוטרים

המחוקק מעולם לא אישר פרקטיקה זו.  על בית המשפט לומר בפה מלא כי חתימה על צא"פ על 

ורה בתכלית האיסור במדיה דמוקרטית.  עוד יצוין שבכלל אין עצם קיומו של צא"פ היא אס

מקום אחד בו הציבור יכול לדעת שהוצא צא"פ כי הצא"פים הללו אים מתפרסמים בשום מקום, 

ולכן בהעדר ידיעה הציבור עלול להיכשל בפלילים, מבלי שידעו או התכווו לכך.  על בית המשפט 

וצאת הצא"פ ואיו יודע על כך, ולכן האיומים של הציבור לתת דעתו לכך שהציבור איו שותף לה

לא תיתן  בפי עיוורבהעמדה לדין בגין הפרת צא"פ שקיומו לא ידוע הם בבחית הכשלת עיוור, ו"

 ".מכשול 

.  יתן לראות כדין ובסמכותטעה בית המשפט קמא בכך שקבע כי הצו במעמד צד אחד יתן  .29

שאלת הסמכות כי בשעת החתימה על הצווים אף אחד לא מהתפתלויותיו של בית המשפט קמא ב

וד כבבחן מה הסמכות לחתימה עליהם ומכוח מה השוטרים מבקשים אותם.  רק בדיעבד יסה 

השופט מסרוואה למצוא עוגן כלשהו לסמכות באחד מסעיפי החוק.  דבר זה מראה כי הצו חתם 

הצו לא יודה ויכריז על עצמו כמי השופט מסרוואה שחתם על חידוש כב' שלא כדין.  והרי ברור ש

ממילא מדובר על פעולה פקידותית של הטבעת חותמת על שחתם על צו שלא כדין ובלא סמכות.  

 .צו המוסח מראש ע"י שוטרים כך שזו בכלל לא פעולה שיפוטית אפילו

ת איו מספק תשתי )הגה על עד במבט צופה פי עתיד(ד) לחוק בתי המשפט ( 70יצוין כי סע'  .30

שקטה  הבקשה להוצאת צא"פ ועדה להסתיר מבוכה של המשטרהלסמכות במקרה זה כי 

בטקטיקה של סחיטת שיוי גרסה באיומים.  לא הייתה סיבה להגן ספציפית על יר חפץ או קרן 

סידקובסקי כי ממילא הם יעידו וייחקרו במשפט המתהל בדלתיים פתוחות.  לכן גם לא הייתה 

 .הצו או בחתימה על צו לתקופה קצרה או ארעיתכל דחיפות בהוצאת 
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שהצו התבקש כדי להסתיר פרטים ) איו מספק תשתית לסמכות מאותה סיבה 1(ה 70גם סעיף  .31

.  אילו היה כבוד השופט מסרוואה מתיר חקירת השוטרים מביכים בהתהגותה של המשטרה

ירות, בית המשפט יכול לכתוב במעמד הדיון, העובדות הללו היו צפות על פי השטח.  בהעדר חק

) על הסיבות מדוע התבקש הצו ע"י חקירה גדיתכל מה שהוא רוצה, שכן ביקורת אמיתית (

 .מלכתחילה לא התבצעה

ו י) מכוח הפסיקה איו כון ואלהחלטה 3עמ'  12ראו פסקה גם מקור הסמכות השלישי ( .32

מתאים. טעת בית המשפט קמא כי מוטלת על המדיה חובה לכבד את הזכויות החוקתיות של 

חפץ או ) איה רלבטית למקרה.  כגון הפרטיות של יר חפץ או של סידקובסקיהפרט (

כך שהם עצמם לא ביקשו כל הגה.  אם כן מכוח מה מחליטה  סידקובסקי אים יוזמי הצו,

) שמישהו אי שם במשטרה החליט שיש צורך להגן על או מחליט כבוד השופט מסרוואההמשטרה (

חפץ או סידקובסקי?  אותם אלו שביקשו את הצו הם אלה שגם גררו ללא כל צורך את 

ו.  אם כן, אלו במשטרה שטעו סידקובסקי למשטרה כדי להפגיש אותה עם חפץ ולהבהיל אות

בשיקול הדעת הראשוי לבצע לחיצה על חפץ באמצעות הפילגש, הם אלו שכעת סמוך על שיקול 

 ?דעתם שפתאום יש צורך להגן על האשים שבחיים שלהם הם היתלו

אתי כבוד השו' השופט עמית בפרשת כבוד טעה בית המשפט קמא בכך שציטט את דבריו של  .33

" ע"י ביטול האיסור לפרסם בדיעבד.  ץ הפרות של צווי איסור פרסוםאין לתמרכרייף שם טען ש"

מדובר בכשל לוגי אשר גורם דווקא לתימרוץ המשטרה להוצאות צווי צא"פ סיטואיים, רק כדי 

חתם הצו, אין לבטל אותו כדי לא לעודד לאחר ששאחר כך לא יתן יהיה לבטל אותם בטעה ש

 ).חתםיהחילה לא היה צריך לתשל מה שמלכהפרות (

ריח רע של סטלייזם, ואין בהם אף שמץ של רוח דמוקרטית.  דיפים השופט עמית מכב' ו של ידבר .34

השופט עמית משתמע שהוא תומך להב של צווי איסור פרסום ומבחיתו כב' להיפך, מדבריו של 

יכולתו של כבוד השופט עמית הדיעה הרווחת בציבור היא שאף ככל המרבה הרי זה משובח.  

 .יים במלל הספוג יחוח כאילו דמוקרטי פשוט לא תיאמןלעטוף רעיוות סטלייסטים טוטליטר

טעה בית המשפט קמא בכך שלא קצב זמן או מסגרת לו"ז לצו איסור הפרסום.  כל רשות  ,לסיום .35

לקצוב זמן בהפעלת סמכות שלטוית.  כבוד השופט מסרוואה  מחויביםשלטוית, כולל השופט, 

קודמו כבוד השופט אביים ברקאי קצב מסגרת  אמר שהצו הוא ארעי המוגבל לתקופה קצרה.  גם

זמן קצרה ביותר, והה דווקא לאחר שמיעת הצדדים תן כבוד השופט מסרוואה צו שאיו מוגבל 
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, ןהעיילהחלטה.  בסיבות  34כלל וכלל בזמן או בהתרחשות אירוע המפקיע את תוקפו.  ראו סע' 

, או מסויםגם לגישתו המחמירה של כבוד השופט מסרוואה היה עליו לקבוע שהצו יפוג עד תאריך 

 .עד הגשת כתב אישום

 סיכום

, את החלטת בית משפט קמאו בטל את צווי איסור הפרסוםלאשר על כן, בית המשפט הכבד מתבקש 

כמו כן, להורות , ובהתאם לבקשה שהוגשה לבית משפט קמא ר את השוטריםלמערער לחקואפשר לו

ויתקיים המשטרתית  מהשחיתותלהתרשם יוכל ציבור השכך החקירות פרטי לפרסם את כול למשטרה 

 , ועקרוות פומביות הדיון וזכות הציבור לדעת ירקמו עור וגידים גם במקרה זה.בעיין דיון ציבורי

  

  

  

  

              ________________________  
 אריאל פורמובסקי                
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  7948-11-19תיק             בבית המשפט השלום  
  עלאא מסארווהבפי כב' השו'               בתל אביב         

  3-02731698, ת"ז אריאל פורמובסקי    :המבקש
  , כפר סבא9מרחוב שלמה המלך       
  03-7621105  פקס      

   –גד  –

  הוצאת עיתון הארץ בע"מ  .1  :המשיבה
  ע"י עוה"ד טלי ליבליך      

  כתב –טע בדל   .2    
  עו"ד תמיר גליק ואח'ע"י ב"כ       
  , בית יואל, תל אביב40מרחוב מל תל אביב       
  03-5442375פקס   03-5442370טלפון       

  מר יר חפץ  .3    
  ע"י ב"כ עוה"ד אילן סופר      
  , תל אביב94מרחוב יגאל אלון       
  03-9468777טלפון       

  אעמותת לבי  .4    

  433כ להב "יאל –משטרת ישראל   .5    
  ע"י השוטרים יורם עמן ויר שוורץ       

 פרסום בחו"ל)בעיין  ( אסמכתאהוספת בקשה לחקור את השוטרים ו
  חדש וטיעון משפטי

מבקש כי בדיון  חופש הדיבור וזכות הציבור לדעת,המבקש, אריאל פורמובסקי, בשם הציבור ובשם 

  .יותר לו לחקור את השוטרים וכן מבוקש לצרף מוצג וטיעון משפטי 10/11/2019ים בתאריך ישיתק

ריצ'ארד סילברסטין מקליפוריה שמפרטת את כל סיבות האירוע העיתואי המוצג הוא כתבה של 

  ., קרן סידקובסקיהמאהבת של יר חפץ" תחת צו איסור פרסום, לרבות שמה ותמותה של כאילוש"

הסתרת תעלול חקירה מביך של סחיטת חקר שהמיעים להוצאת צו איסור הפרסום ( ,עוד יצוין

) כבר פורסם ע"י שר המשפטים על בימת במשטרה ע"י איום בגרימת פרסום יחסיו המייים הכמוסים

(זיגייר) הוכח שעצם החשיפה על במת הכסת הייתה  X.  במקרה קודם, פרשת האסיר , לא פחותהכסת

מעשים כלוליים של המשטרה ת כדי לגרום להעלאת ושא שוי במחלוקת (מחויבת המציאו
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כמו כן העיתואי יואב יצחק פרסם את הפרטים על מיעי המשטרה  .) לתודעת הציבורוהפרקליטות

עמית סגל פרסם רמזים ושביבי מידע מהם יתן העיתואי גם כמו כן,  .1להוצאת צו איסור הפרסום ביוז 

  .לחבר את הפאזל

 :ואלו ימוקי הבקשה

  חקירות השוטרים בדיון  –פרק א' 

שאישרו את זימוה  ,מי שפגע בפרטיות של המאהבת קרן סידקובסקי הם המשטרה והפרקליטות . 1

לתחת המשטרה ללא כל צורך חקירתי, למעט הפעלת סחיטה רגשית על החקר יר חפץ ואיום 

 .שעצם קיומה כמאהבת ייוודע למשפחתו ולציבור

.  סביר להיח שהם גם ישלמו את הפגיעה בפרטיות קרן סידקובסקי גרמו המשטרה והפרקליטות . 2

לה פיצויים כבדים בגין הטרדתה וזימוה לתחת המשטרה.  כעת באופן אירוי וציי, השוטרים 

משתמשים בימוק ההגה על שמה הטוב של סידקובסקי כאילו זו הסיבה להוצאת צו איסור 

 .ה והפרקליטותפרסום, ולמיעת מידע חיוי מהציבור על דרכי הפעולה הכלוליים של המשטר

במקרה והוצאת צו איסור הפרסום הייתה בהוראת מי הרפ"קים.  ומבוקש לחקור את השוטרים  . 3

מהפרקליטות, יש לדחות את הדיון ולזמן לחקירה את הפרקליט/ה שהזמין את צו איסור הפרסום 

 דין וחשבון. , שתיתןדן

חיים, השופט אביים ברקאי, שופט שהוא דן בתיקים אזרכבוד אל של השוטרים סיבות פייתם  . 4

ים מקומיים של תל אביב, וזאת כאשר החקירה הסתיימה, ואין מה להסתיר יומומחיותו בעי

יותר, וכל זאת על רקע הדלפות מגמתיות של כתבי החצר של הפרקליטות, גיא פלג, אביעד גליקמן 

ורביב דרוקר, שהם יח"ציה ואשי תדמית של הפרקליטות, אשר פוגעים בפרטיותו של ראש 

 ., ילדיהם והמקורבים להםתיהו שרהשל רוה"מ אשתו  הממשלה,

מתעורר צל אפל במיוחד על טוהר כווותיהם של השוטרים שרצו של השופט אביים ברקאי.  מה  . 5

היה להם לחפש אצלו?  מדוע בכלל המשטרה מתערבת כאשר התיק מצא בפרקליטות?  האם 

 ?ברקאי דווקא מישהו או מישהי ששלח אותם מהפרקליטות אל השופט
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או מצאים בתקופה בה הציבור איו מאמין לפרקליטות וגם לא מאמין לחותמות הגומי שלהם,  . 6

טים החותמים על צווים כיד המלך, בלי לבדוק, בלי לפקפק במיעי השוטרים, ממש כאילו פשו

 .בית המשפט הוא המגרש הפרטי של המשטרה והפרקליטות

 שלה בציבור הרחב הוא כשלשהמויטין רוית פוזסקי,  השופטתכבוד דוגמא מעולה לכך היא  . 7

 .חותמת גומי ידועה ומפורסמת, שתיאמה מעצרים

בפרשת הבלוגרים, הרי ו לפקפק במיעי השוטריםשיש , מסרוואהעלאא השופט  לכבוד ,יוזכר . 8

חתם על צווים במעמד צד אחד, מבלי לדקדק ), כבוד השופט מסרוואה הודה כי עין לורי שם טוב(

 .כשל מערכתיבהיה ר , ואף הודה שמדובבזכויותיהם של העצורים והחשודים שהובאו בפיו

 בימיןת אליו, היסיוות להפליל את ראש הממשלה אושעייי כל העולם שו ןבעייאו  ,כעת . 9

להשקיע קצת יותר הכבד , מצופה מבית המשפט תיהו בימין.   לאור זהותו של המופלל, תיהו

 .האמתמהמקובל, ולרדת לחקר 

כול לטעון טעות כמו תוכי ואם יאל חקר האמת מגיעים באמצעות חקירות גדיות.  הרי כל שוטר  .10

הוא לא חקר, שקריו או התחמקויותיו עלולות להפוך לאמת, רק בגלל שדבריו יועתקו להחלטה, 

 ).למרות שהם לא חקריםמון (והשופט ייתן בהם א

 :שפו אל כבוד השופט אביים ברקאי ואלו השאלות שמבוקש לחקור את השוטרים .11

האם צו איסור הפרסום מסתיר משהו מביך למשטרה או משהו שיציג את המשטרה או   .א

הפרקליטות באור לא עים, או מביך?  אם כן, ספר לו במה מדובר, על מה המבוכה ומי 

 ?חושש שהציבור יידע מזה

ל הפרטיות של יר חפץ או האם הבקשה לצו איסור הפרסום מבוססת על טעות הגה ע  .ב

קרן סידקובסקי?  אם כן, האם פיתם אליהם לפי הפיה לבית המשפט כדי לברר את 

עמדתם ולקבל מהם הסכמה שתוכלו לפעול בשמם ולהגן על פרטיותם?  אם לא מדוע לא 

 ?סידקובסקי, והאם היו דיוים פימיים אצלכם בשאלה זו קרןפיתם אל יר חפץ ו

להוציא צו איסור פרסום היא יוזמה של המשטרה, או שקיבלתם הוראה  האם הפיה  .ג

מהפרקליטות?  אם קיבלתם הוראה מהפרקליטות, מי תן את ההוראות ולמי, מתי, 

 ?באיזה פורמט?  מה אמרו לכם בפרקליטות הסיבה לרוץ להוציא צו איסור פרסום
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איך הגעתם דווקא אל כבוד השופט ברקאי?  תאר לי מה קרה מרגע שהדפסתם את   .ד

הבקשה לצו איסור פרסום ועד שהגעתם אל כבוד השופט אביים ברקאי.  איך ידעתם 

 ?להגיע דווקא אליו

לפי שהחלטתם להוציא את הצו, האם אתם או הפרקליטות קיבלתם פיה או שאילתא   .ה

 ?הצומעמית סגל בקשר לושא שוא 

 ?תסביר לי את העיתוי להוצאת הצו, ולמה דווקא עכשיו התעוררתם  .ו

אם אתם חושבים שהתרגיל חקירה שעשיתם ליר חפץ שהבאתם את המאהבת לתחה   .ז

 ?הוא חוקי, למה אתם מתביישים שהציבור יידע שאלו השיטות שלכם

מה הבעיה לפרסם את כל הפרטים של תרגיל החקירה הזה, לרבות השיטות, ומי הגה את   .ח

 ?זה ומי אישר את זה כדי שהציבור יוכל להתפעל מהשיטות שלכם

איזה פרטים לגבי תרגיל החקירה הזה עם המאהבת אתם כן מוכים לחשוף לציבור?    .ט

 ?הפרטים האם אתה מוכן להתראיין ולספר לציבור על התרגיל, עם כל

 ?איזה אסמכתאות או תקדימים יש לכם שהתרגיל הזה חוקי  .י

 ?באיזה דרגים התרגיל הזה אושר ועל ידי מי  .יא

מה אתה יכול לעשות גד העובדה שהפרטים על תרגיל החקירה ואפילו שמה של   .יב

 ?ריצ'ארד סילברסטין מקליפוריההעיתואי המאהבת כבר פורסמו בבלוג של 

יפרסמו את כל הפרטים ושם  CNNאו אל ערבייה או  מה תעשה אם מחר אל ג'זירה  .יג

 של יר חפץ ? המאהבת

 ךעתדלהאם לדעתך מותר לצטט מקור עיתואי זר או לעשות אליו 'קישור או שגם זה   .יד

 ?עבירה פלילית

ריצ'ארד סילברסטין, או גד העיתואי האם פעלתם או שאתם מתכים לפעול גד   .טו

 ?די למחוק את הפרסוםההוסט של הבלוג שלו, או גד מוע החיפוש של גוגל כ
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ריצ'רד סילברסטין או אחרים כדי העיתואי האם בכוותכם לפעול גד אזרחים זרים כמו   .טז

 ?לקוט גדם הליכים פליליים, לכאורה בגין הפרת צו איסור פרסום

לרבות להוציא הומו עד כמה פוץ תרגיל החקירה הזה שמביאים מאהבות או מאהבים (  .יז

כדי להשפיע עליו להפוך עד  ופעיל לחץ על חשוד א) לתחת המשטרה כדי להמהארון

 ?מדיה? אתה יכול לספר על מקרים כאלו והאם הם התקבלו ע"י בית משפט ככשרים

בכמה מקרים אתה אישית הבאת מאהבת או מאהב או כדי להשפיע על עד במטרה   .יח

קבלו אתה יכול לספר על מקרים כאלו והאם הם התלמוטט אותו או לשות את גרסתו?  

 ?ע"י בית משפט ככשרים

מה עם הבאת בי משפחה שאין להם קשר לפרשות החקרות וחקירתם או מעצרם, האם   .יט

 ?גם זה לגיטימי אצלכם, ואם כן באילו מקרים שידוע לך קטת בהם

איך אדם יכול להיות אשם בהפרת איסור פרסום אם הוא בכלל לא יודע על קיומו של הצו   .כ

 ?והיקפו של הצו

למה אתם לא מפרסמים באתר שלכם את כל צווי איסור הפרסום שאתם מחתימים   .כא

 ?שופטים, כדי שהציבור יוכל לדעת שדבר כזה קיים בכלל

תיהו בימין האם יש לך מושג מאיפה מגיעים כל הפרוטוקולים והתמלילים של חקירות   .כב

 ?אביעד גליקמן, גיא פלג ורביב דרוקרעיתואים ל

האם אתה אישית או שוטר אחר או פרקליט המוכר לך אי פעם הדלפת או הפעלת גורמים   .כג

שעוסקים בכך במשטרה או בפרקליטות להדליף פרוטוקולים או תמלילים של חקירות?  

 ?אם כן, באילו מקרים

, בית המשפט מתבקש לשאול את השאלות בעצמואם לא יותר למבקש לשאול את השאלות הללו,  .12

 ולתעד את תשובות השוטרים לפרוטוקול הדיון.

 ריצ'ארד סילברסטין ואל ג'זירהי אעיתוה –פרק ב' 

המשטרה היא שפגעה בפרטיות של קרן סידקובסקי והזיקה לה   (א):  על העובדות הללו אין ויכוח .13

מדובר בתרגיל חקירה שוי במחלוקת   (ב)המאהב יר חפץ.   בכך שהפכה אותה כלי לסחיטת
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שר המשפטים אמיר אוחה פרסם   (ג)ועצם השימוש בתרגיל חקירה כזה מהווה אייטם חדשותי, 

יואב יצחק פרסם את המידע על התעלול וכיה אותו סחיטה באיומים   (ד)מת הכסת, המידע על ב

 .ריצ'ארד סילברסטין פרסם את שם המאהבת ותמותה:  קרן סידקובסקי  (ה)ע"י המשטרה, 

לדעת שהאזרח האמריקאי המתגורר בקליפוריה ריצ'ארד סילברסטין הכבד על בית המשפט  .14

ווה הים כלליים, שבוצע תרגיל חקירה מביש ביותר, המכבר פרסם את כל פרטי הפרשה בקוו

סחיטה פלילית ע"י המשטרה, שהביאו למשטרה את המאהבת כדי להפגיש אותם עם יר חפץ, 

ולהטיל עליו ועליה מורא ופחד, ואף פורסם דף מתוך סיכומי שימוע, ושמה ותמותה של 

 ."1ספח " המאהבת.  ראו הפרסום רצ"ב

פרשת שאלה אחרת לגמרי מהשאלה הדושה האם הסוסים ברחו מהאורווה.  ב פרסום זה מעורר .15

ק עמית יסה לגמד את העיקרון כבוד השופט יצח לשפיטה של עו"ד אפי וה, והמיוייםהמין 

ע דהידוע שאם הסוסים ברחו מהאורווה אין טעם להשאיר את צו איסור הפרסום על כו, שכן המי

 .האסור כבר פורסם

זרים כמו סילבסטין או אל ועיתואים כאן מדובר בחופש של אזרחים  להבדיל אלפי הבדלות,  .16

ג'זירה לפרסם כל מה שמתחשק להם, ולצפצף על כבוד השופט ברקאי שכן המשטרה לא יכולה 

תיקון הראשון לחוקה האמריקאית לימיו ה לעשות להם כלום.  במקרה של סילבסטין עומד

 .פש הביטוי שלווומדובר בח

י אפשר להחזיר אותם לאורווה.  מדית ישראל איה יכולה לקוט לפיכך, מדובר בסוסים שא .17

צעדים גד סילברסטין או אל ג'זירה. המידע מופיע באיטרט וזמין בהקשת כפתור ואין למדית 

אם כן מה הטעם בצו איסור פרסום שיחול רק על   ישראל כל דרך לחסום את המידע מהציבור.

 ?ולה על אזרחים זריםאזרחים ישראלים, אבל אין לו שום תח

איך מדית ישראל והרשות השופטת במדית ישראל מצפה כי שאר אומות העולם יעריכו אותה,  .18

ויכבדו אותה, כאשר המדיה מצטיירת כמדית משטרה שחולשת של זרימת המידע לציבור, ממש 

ית ישראל שמסביבו?  במה מד המדיות השכותכפי שהיה הוג בימי הק.ג.ב., והוג בקרב כל 

 ?שוה מהשכים הערביים שלו
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 :אם כן, בית המשפט מתבקש להכריע בשאלות הבאות .19

מדוע לאזרחים זרים בחו"ל מותר לפרסם את מה שלאזרחים ישראלים בישראל ומי   .א

 ?שמצא טריטוריאלית על אדמת מדית ישראל אסור לפרסם

האם מותר לצטט בישראל תכים ומידע שמופיע ברשתות תקשורת ומידע זרים, או   .ב

 ?שהציטוט מהווה עבירה פלילית

" לאור הפסיקה מימים ימימה, אורווההסוסים יצאו מהמה מעמדו של השיקול של "  .ג

מעל במת הכסת אוחה אמיר דה שהדברים אמרו ע"י שר המשפטים בולאור העו

 ?של יואב יצחק 1ופורסמו באתר יוז 

העובדה ששר המשפטים כבר  " לאורהסוסים יצאו מהאורווהמה מעמדו של השיקול של "  .ד

ייר זיג Xהוציא את הסיפור למרחב הציבורי על במת הכסת.  השוו למקרה האסיר 

 .שהתאבד

כיצד יתן לברר מי פוגע בפרטיות של קרן סידקובסקי, המשטרה שהזמיה אותה   .ה

לחקירה ללא צורך מקצועי למטרות סחיטת המאהב יר חפץ, או החשש שפרסום עצם 

 ?עצם קיומה של המאהבת כמאהבת בציבור עלול לפגוע בפרטיותה

קובסקי והפכה אותה כלי האם עצם העובדה שהמשטרה פגעה בפרטיות של קרן סיד  .ו

 ?סחיטה איו אייטם חדשותי לגיטימי שזכות הציבור לדעת

ד, הפגעים גמדוע לא קבע מועד לדיון לאישור הצו במעמד צד אחד במעמד הצדדים שכ  .ז

 ?וכל בעל עין מהציבור

:  ככל שהשוטרים מבקשים להגן על הפרטיות של קרן סידקובסקי, מדוע קרן הערת סיום .20

) בתיק זה?  האם פו השוטרים אליה לפחות פורמליתסידקובסקי עצמה לא רשמה כמשיבה (

לפי הגשת הבקשה לצו איסור פרסום כדי לבקש את עמדתה שתסמיך אותם לפעול בשמה להגת 

 ?פרטיותה
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ת המשפט מתבקש לא רק לבטל את צו איסור הפרסום, אלא גם לקבוע שלא הייתה אשר על כן בי .21

כל סיבה לבקש את הצו מלכתחילה, והשוטרים שביקשו זאת מעלו בתפקידם כשוטרים בשירות 

  .העם

  

  

  

              ________________________  
 אריאל פורמובסקי                
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יפה: הצעירה שנטען כי זומנה לחקירת משטרה רק כדי ללחוץ על ניר חפץ להפוך לעד מדינה היא קרן סידקובסקי

Before I begin this post I want to make one thing very clear.  I support the corruption investigations
against Netanyahu.  He is guilty as sin.  Further, I realize that the story �rst reported by on Channel 12 b
Amit Segal is designed to damage the police investigation.  I have no wish to participate in anything tha
would do so.

That being said, I also have no great love or admiration for Nir Hefetz, the suspect pressured by the poli
into becoming a state witness against his former boss, the prime minister.  He is not a �gure worth
protecting, even if he may be helping to put Netanyahu behind bars.  Nor do I have any particular proble
with the police using his private sexual peccadillos in order to pressure him to cooperate with the case
against the PM.

That is why I’ve decided to report the story below.  There will be those who may exploit this reporting in
order to besmirch the police investigation.  I can’t help that.  Nor do I think that this particular bit of
reporting is going to do any serious damage to it, or help Netanyahu avoid what he has coming to him. 
This effort facilitated by journalistic scum like Segal is a desperate attempt to avoid the inevitable and
they’re unlikely to save their corrupt political overlord.
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Keren Sidkovsky, purported paramour of Nir Hefe

Complaint against police alleging they
arranged ‘chance meeting’ between

Hefetz and Sidkovsky to pressure him

As I wrote earlier today:

Israeli media are reporting with ‘deep shock’ that
one of the key witnesses in the Netanyahu
corruption investigation was given rough handling
by Israeli police. What was the rough handling?
Physical torture?  Threatening one’s children or
spouse?  Hardly.  The extent of the abuse involved
confronting Hefetz with the woman with whom he
was having an affair, and warning that the police
would expose his personal life if he didn’t
cooperate.

The well-informed source mentioned above tells
me that then-national police commander, Roni Alsheikh, brought with him interrogation
techniques used by his former agency, the Shabak.  He insisted that if these protocols could
be used against Palestinians, that Jewish suspects should not be spared them either.  Now of
course, the Israeli Jewish media is howling with displeasure that what is good for the
Palestinian goose is bad for the Israeli Jewish gander.

Another well-informed source (different than the one referenced
above) has reported the name of the woman with whom Hefetz
was having an affair.  She is Keren Sidkovsky.  I’ve dug up a
picture of a Keren Sidkovsky, though I cannot con�rm that she i
de�nitely the woman in question. I do not know her age, but the
woman in this picture appears to be a model and in her early 20
I am breaking a police gag order in publishing this.

I’m also displaying a police complaint �led by Netanyahu’s
lawyers, which speci�es how the police supposedly arranged a
chance meeting between Hefetz and Sidkovsy.  The premise of
the complaint seems to be that the police used duplicity agains
Hefetz in their investigation.  Imagine that! Police using fakery a
underhanded tactics to snare a criminal! Who’d a thunk it??

Another reason Bibi’s stormtroopers want this story reported is that they believe it will besmirch Hefetz
reputation.  Can a man having an extramarital affair be trusted as a state witness?  To which I would ad
can a politician who’s had serial affairs and multiple wives on whom he’s cheated, be trusted as prime
minister?
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Hana G 

I’m bemused by the fact that Netanyahu and his supporters all of a sudden are so solicitous of the welf
of Nir Hefetz, someone who was once a member of Bibi’s inner circle and who betrayed him to save his
own ass.  They’re outraged that this good man was put through the wringer by the police and so terribly
mistreated.  Gimme a break.  For Segal and that lot, Hefetz is a tool to be exploited on behalf of saving
Bibi’s ass.  That’s all he is.  Netanyahu uses people like Hefetz whether he’s a member of the inner circle
or someone who’s betrayed him, then throws them away.  Everyone is disposable.  I’ve got news for Bib
he’s disposable too.

Filed Under: Mideast Peace
Tagged With: bibi netanyahu, corruption, Gag order, israeli police
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Now you publish a name and picture of a woman you didn’t completely con�rm???
This is soooo… wrong! What if it was your daughter? Haven’t you heard of #MeToo??? What’s give you the right of

Enter your comment here...Enter your comment here...
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Hana G 

Richard Silverstein 

exposing the name of a woman who might be involved in an affair?
As a woman I �nd this extremely offensive

@Hana G: I could dare less what you �nd offensive. Your justice minister violated his own country’s laws and
identi�ed her on the �oor of the Knesset. Yet not a word of Outrage from you about that. You are a �aming hypocrite

And who do you think is leaking her name? And how do you think I learned it? All this came from Bibi’s camp either
directly or indirectly. YOu are a party to this with your stupid accusations. So if you want to direct your outrage
somewhere, it should be aimed at Bibi and his fellow ma�osi.

My daughter would never have an affair with the likes of Nir Hefetz.

As for #metoo, you haven’t a clue what it stands for. It does not stand for women having consensual affairs with
married men. THere isn’t a single hint that his mistress is a victim in this or that she was abused by Hefetz. If you
have such evidence by all means, lets see it.

@Richard – Ohana is an asshole but he didn’t identify her by name. You did!

@ Hana G: Every politician and journalist in Israel knows her name. They would report it if there was no gag order.
They can’t. I can. That’s what I do. Simple as that.

And like any other man on this planet, you don’t care for how it makes that woman feel. You exposed her name to th
public!
You discuss me!

@ Hana G: You haven’t a clue what sort of man I am. In fact, I’ve exposed more Israeli male sexual predators, and
offered comfort to more rape victims than you can ever know. I’ve exposed the identities of male predators protecte
by gag orders. I’ve shielded the identities of victims. I’ve reported stories under gag order you would never have
known about were it not for me. I’ll stack my record on protecting such victims against yours any day of the week.
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economasterful 

0    November 7, 2019 11:18 P

Richard Silverstein 

The worst aspect of your drivel is that it is offered in bad faith. You don’t give a crap about Hefetz’ mistress. You just
want to protect the whole rotten system. And then blame me who learned ithe information from Bibi’s own camp (or
his camp followres), which you of course refuse to condemn.

You are banned.

Wow. Even i am not banned yet. But I would not dare to discuss it because I would care (a bit) if I was to disgust
anyone… but I really would like to understand how Net&yahoo is still PM and not in jail.

@ economasterful:

I really would like to understand how Net&yahoo is still PM and not in jail.

Patience. His time will come…
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  7948-11-19תיק             בבית המשפט השלום  
  בפי כב' השו' אביים ברקאי              בתל אביב         

  3-02731698, ת"ז אריאל פורמובסקי    :המבקש
  , כפר סבא9מרחוב שלמה המלך       
  03-7621105  פקס      

   –גד  –

  הוצאת עיתון הארץ בע"מ  .1  :המשיבה
  

  כתב –טע בדל   .2    
  ע"י ב"כ עו"ד תמיר גליק ואח'      
  , בית יואל, תל אביב40מרחוב מל תל אביב       
  03-5442375פקס   03-5442370טלפון       

  מר יר חפץ  .3    
  ע"י ב"כ עוה"ד אילן סופר      
  , תל אביב94מרחוב יגאל אלון       
  03-9468777טלפון       

  433כ להב "יאל – משטרת ישראל  .4    
  ע"י השוטרים יורם עמן ויר שוורץ       

  בקשה לביטול צו איסור פרסום 
  בסימוכין לתיק בית המשפט הידון בפי כב' השו' אביים ברקאי

מתבקש לבטל את צו איסור הפרסום שהוצא בתאריך  )ברקאיכבוד השופט אביים בית המשפט הכבד (

, ובקשה זו מוגשת בסימוכין לתיק הידון בפי לבקשתם של השוטרים יורם עמן ויר שוורץ 4/11/2019

  ת המשפט השלום בתל אביב.כב' השו' אביים ברקאי בבי

  . " 1ספח "  –רצ"ב צו איסור פרסום אשר פורסם ברשתות החברתיות 

  :ואלו ימוקי הבקשה

דה ששופטי ישראל ב) ממחישה את העואין עליו מספר תיק –רצ"ב עצם מתן הצו לאיסור פרסום ( . 1

 הפכו סיף של המשטרה והפרקליטות.

ממחיש שעיקרון פומביות הדיון וזכות הציבור לדעת הפך בישראל  עצם מתן הצו לאיסור פרסום . 2

 ע"י שופטים לבדיחה לעגת.



2 

, שכן השופטים םגרם לאובדן אימון טוטלי של הציבור בשופטי עצם מתן הצו לאיסור פרסום . 3

 בישראל הפכו לסוכי משטרה ופרקליטות, רק שהמשכורת משולמת מחשבון בק אחר.

האם עד המדיה  אלראייה, העובדה שמייד כאשר העיתואי עמית סגל היפה לשוטרים שאילת . 4

אם לא ייכע וימסור לשוטרים את המאהבת יר חפץ אוים על כך שיוציאו אותו מהארון, ויחשפו 

שאסור  סחורה "מפלילה" רצו השוטרים אל השופט אביים ברקאי והוא חתם להם מבלי למצמץ

 .שהמאהבת בכלל חקרה לפרסם את העובדה

על יר חפץ כדי לגייס אותו בעל כורחו  לחץ פסולשמטרת חקירת המאהבת הייתה להפעיל  ,ברור . 5

 להיות עד מדיה ולספק עדות שקר מוכתבת מראש.

סקי, ומעשיהם של שופטים רבים אחרים זהשופטת רוית פוכבוד הדבר מזכיר את מעשיה של  . 6

 גורים עם התביעה והפרקליטות.  למשל: שתופרים תיקים מאחורי הגב שליטין אשמים וסהמו

שופט בית המשפט המחוזי אברהם הימן הידוע מזה שים כשופט הבית של הציבורי של כב' 

 , לאור העובדה שוצר הרושם הזה בציבור הרחב אשר כח באולמו.המשטרה

  הצדדים

 6 שש ה אשר מתעללת בו מזה, קורבן של מערכת בתי המשפט למשפחבעל כורחואב הוא המבקש   . 7

) אליה וסכב' השו' (ע"י שופטת פמייסטית רדיקלית הקטין ותק מבו במהלכן הוא אף שים, 

בבית המשפט העליון פלילי מדור ת , והכל בגלל שאימו של הקטין עובדת כמזכיר1/7/2016מאז 

 צורר העם.בירושלים.  משום כך זוכה הגברת ליחס מועדף והמבקש זוכה ליחס של 

בכל שה כעשרות אלפי גברים עוברים השפלה, יתוק מהילדים, תלוות שווא,  ,כמו המבקש . 8

אדם מיעת הזכות להורות, מיעת זכויות אלימות משטרתית, מאסרי שווא, חישמול בטייזרים, 

 אזרח חוקתיות, והכל בשירות הפמייזם הרדיקלי.ו

 ובמיוחד כאשר מוסרית בציבור,אפילה ה תחושת מוסתר ומשרלמותר לציין, כי כול זאת מושתק 

 .מעייי הציבור המשטרה והפרקליטות, עוסקות בסתימת פיות והסתרת האמתמערכת המשפט 

בשחיתות שיפוטית, ובשחיתות הפושה אבק מחאה פוליטית התגייס המבקש למ ,עקב כך . 9

 ת האמת.במשטרה ובפרקליטות והוא גם מהל קבוצה בפייסבוק בה הוא מבקש לפרסם א
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הם חוקרים אשר ממה שפורסם עליהם ע"י העיתואי עמית סגל, סחטו והתעללו  ,המשיבים .10

לפברק ראיות  ,בחקר יר חפץ, והכל תחת הוראות ברורות לתפור תיק, להפליל בעל כורחו

 ולהסתיר את האמת מהציבור.

  העובדות

ח שהוגש לו ע"י השוטרים חתם כבוד השופט ברקאי על צו איסור פרסום בוס 4/11/2019בתאריך  .11

ראה על פיו כל ראה שמעל השופט בתפקידו לשרת את הציבור, שכן כששמם מופיע לעיל, ו

 שהשופט הפך חותמת גומי של המשטרה.

 הצא"פ פורסם בפייסבוק בפרופיל של שעיה רוזבלום ובצידו כתב: .12

אזרחי המדיה צריכים להיות בפחד כאשר בפרקליטות שולט אדם  "

שפל תאב כוח כמו שי יצן ותחת חסותו שופטים עלובים שמשתפים 

פעולה עם מדייות סטלייסטית של השתקת עיתואים כמו השופט 

 ".אביים ברקאי

 .  5/11/2019, חוקרי המשטרה סחטו את יר חפץ, עובדות וספות מופיעות במאמרו של יואב יצחק .13
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אלץ לאשר בדותות שהוכתבו ע"י .  המשטרה איימה על חפץ בחשיפת המאהבת"

  תיהו. גד  החוקרים

בשלושת תיקי תיהו  סחיטתו באיומים מטילה צל כבד על  יר חפץ הוא עד מפתח

תוכן עדותו  שי יצן ותן גיבוי לחוקרי המשטרה למרות שקטו אמצעים בלתי חוקיים 

גד יר חפץ כדי לסחוט ממו מידע ו/או הצהרות  היועמ"ש מדלבליט הגיב שהוא לא 

ידי פרקליטיו -שימוע עלידע ולא אישר פעולות אלה  המידע הססציוי הוצג במהלך ה

  של תיהו אך היועמ"ש מע עד כה מהחיה לחקור פרשה זו
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סדום ועמורה בחקירה המשטרה: עד המדיה יר חפץ אלץ לאשר בחקירתו בתיקי 

כולל  -ידי חוקרי המשטרה -ראש הממשלה בימין תיהו גם מידע שהוכס לפיו על

שחוקרי המשטרה איימו בחשיפת המאהבת שלו וזאת לאחר    -אירועים ו/או תאריכים  

 - ובהריסת משפחתו. חוקרי המשטרה איימו וביצעו לאחר תכון מוקדם, ובאופן זדוי  

  לאחר שקיבלו אישורים לכך מדרגים גבוהים יותר.

הוצג במהלך השימוע בתיקי  -שעיקרו חשד להטרדה והדחת עד  -המידע בושא זה 

שלה. אולם למרות זאת, היועמ"ש אביחי מדלבליט תיהו, בפי היועץ המשפטי לממ

  מע עד כה ממתן הוראה לחקור פרשה זו.

המשטרה והפרקליטות יסו לסכל את חשיפת המידע על סחיטת יר חפץ, בדרכים 

ולכן או מועים גם  -ותוך שימוש לרעה במעמדן ובכלים העומדים לרשותם  -שוות 

ות דומות אלץ גם העיתואי עמית סגל עתה ממסירת המידע המלא בושא. מסיב

  ) לעצור פרסום מידע שהובא לידיעתו.12(ערוץ 

ודע, כי חוקרי המשטרה איימו על חפץ, כי אם לא יסכים לשתף פעולה,  News1-ל

שלא יתן לפרטם כאן, דבר  -משפחתו תהרס. חוקרי המשטרה קטו צעדים שוים 

כורחו. בכך זיהמו -חוקרים בעלשגרם לחפץ להיתקף פחדים ולשתף פעולה עם ה

 החוקרים את החקירה ואת "ממצאיה".

  . " 2ספח "  – NEWS1רצ"ב הכתבה של יואב יצחק באתר 

 . " 3ספח "  –רצ"ב התשובה לשאילתא שקיבל העיתואי אבישי גריצייג 

תופעת החתימה על צווי איסור פרסום לבקשת המשטרה עברה כל גבול, חצו קווים אדומים,  .15

 פירוט מלא וימוקיםדרש ציבור יש עין לדעת מדוע חתם הצו בסיבות הבהולות בהן חתם, וול

 .מדוע שהצו יישאר על כו דקה וספת מעבר לדרש
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  : סיכום

לבקשתם של השוטרים יורם  4/11/2019לבטל את צו איסור הפרסום שהוצא בתאריך  אשר על כן, מבוקש

 .עמן ויר שוורץ

  

  

  

  

              ________________________  
 אריאל פורמובסקי                
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נתניהו. חפץ נסחט [צילום: הדס פרוש/פלאש 90]

ניר חפץ הוא עד מפתח בשלושת תיקי
נתניהו  סחיטתו באיומים מטילה צל כבד

על תוכן עדותו  שי ניצן נותן גיבוי
לחוקרי המשטרה למרות שנקטו אמצעים

בלתי חוקיים נגד ניר חפץ כדי לסחוט
ממנו מידע ו/או הצהרות  היועמ"ש

מנדלבליט הגיב שהוא לא ידע ולא אישר
פעולות אלה  המידע הסנסציוני הוצג
במהלך השימוע על-ידי פרקליטיו של

נתניהו אך היועמ"ש נמנע עד כה מהנחיה
לחקור פרשה זו

יום שלישי 05 נובמבר 2019  13:51  
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ניצן. גיבוי לחוקרים [צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]ניר חפץ. נסחט [צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]

עדות עד המדינה זוהמה בגלל עבירת סחיטה

המשטרה איימה על חפץ בחשיפת המאהבת; 
נאלץ לאשר בדותות שהוכתבו ע"י החוקרים

▪  ▪  ▪
סדום ועמורה בחקירה המשטרה: עד

המדינה ניר חפץ נאלץ לאשר בחקירתו בתיקי
ראש הממשלה בנימין נתניהו גם מידע שהוכנס לפיו על-ידי חוקרי המשטרה - כולל אירועים

ו/או תאריכים - וזאת לאחר שחוקרי המשטרה איימו בחשיפת המאהבת שלו ובהריסת
משפחתו. חוקרי המשטרה איימו וביצעו לאחר תכנון מוקדם, ובאופן זדוני - לאחר שקיבלו

אישורים לכך מדרגים גבוהים יותר. 

המידע בנושא זה - שעיקרו חשד להטרדה והדחת עד - הוצג במהלך השימוע בתיקי נתניהו,
בפני היועץ המשפטי לממשלה. אולם למרות זאת, היועמ"ש אביחי מנדלבליט נמנע עד כה

ממתן הוראה לחקור פרשה זו. 

המשטרה והפרקליטות ניסו לסכל את חשיפת המידע על סחיטת ניר חפץ, בדרכים שונות -
ותוך שימוש לרעה במעמדן ובכלים העומדים לרשותם - ולכן אנו מנועים גם עתה ממסירת
המידע המלא בנושא. מסיבות דומות נאלץ גם העיתונאי עמית סגל (ערוץ 12) לעצור פרסום

מידע שהובא לידיעתו. 

ל-News1 נודע, כי חוקרי המשטרה איימו על חפץ, כי אם לא יסכים לשתף פעולה, משפחתו
תהרס. חוקרי המשטרה נקטו צעדים שונים - שלא ניתן לפרטם כאן, דבר שגרם לחפץ להיתקף

פחדים ולשתף פעולה עם החוקרים בעל-כורחו. בכך זיהמו החוקרים את החקירה ואת
"ממצאיה". 

●
●
●
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חפץ מסר עדות בתיקים: 1000, 2000, 4000. הפרקליטות מתבססת, בין היתר, על עדותו של
חפץ, בנסיונה לקדם הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעבירת שוחד בתיק

4000. ההחלטה בנושא נתונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. אולם כבר
בשלב זה ניתן להניח, כי היועמ"ש יתקשה להסתמך על עדותו של ניר חפץ, מחמת זאת

שעדותו זוהמה. 

ל-News1 נודע, כי חוקרי המשטרה, בגיבוי הפרקליטות, סחטו בפועל את ניר חפץ - ששימש
כיועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני משפחתו, אילצו אותו לשתף פעולה

בחקירה, ואף למסור מידע שחלקו לא נכון ו/או מידע שלא זכר. דבר זה עולה כדי שיבוש מהלכי
חקירה ומשפט. 

בעקבות הלחצים שהופעלו על חפץ - לחצים המעלים חשד להטרדת עד ו/או אף הדחת עד, וכן
עקב הפיתויים שהורעפו עליו, הסכים ניר חפץ לשמש עד מדינה. דא-עקא, מחמת המעשים

החמורים כלפיו מצד חוקי המשטרה ובגיבוי הפרקליטות, עלולה עדותו להיתקל בקשיים. 

הטרדת עד ו/או הדחת עד, קל וחומר תוך סחיטה באיומים, מהווה עבירה פלילית. חומרת
המעשים עולה, במיוחד נוכח זאת שחוקרי המשטרה קיבלו, לפחות בדיעבד, גיבוי של פרקליט
המדינה, שי ניצן. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אמר בתגובה כי הוא לא אישר
מעשים אלה. השאלה עתה היא: האם יורה על חקירה כדי למצות את הדין עם אותם חוקרים

ופרקליטים שהפעילו אמצעי סחיטה ואיומים נגד ניר חפץ.

מבזקים / עדכונים

+ ח"כ זוהר: "תיקי נתניהו יורדים לטמיון"
יו"ר סיעת הליכוד, ח"כ מיקי זוהר בראיון לגלי צה"ל: "כל תיקי נתניהו נסמכו רק על עדי

מדינה. ברור כעת שהם יורדים לטמיון". [מירב ארד, 05/11/19 09:17]

לקבלת רשימות יואב יצחק לדוא"למועדון הבלוגרים

VIP להצטרפות הקלק כאןמועדון
מי ומי בפרשה - לקבלת רשימות חדשות עם הופעתןתגיות  / עוקבים

 Benjamin  Netanyahu / בנימין נתניהו   Avichai Mendelblit / אביחי מנדלבליט 
 יאיר נתניהו / Yair Netanyahu   ממשלת ישראל / Israel Government   עמית סגל 

  Shai Nitzan / שי ניצן 

התפתחויות נוספות   /  פרשות נתניהו
התרגיל הפסול שבוצע על ניר חפץ

משרד המשפטים ביקש למנוע פרסום פרטים חדשים על אמצעי הלחץ
שהופעלו על ניר חפץ, עד המדינה בתיק 4000, העוסק בקשרי ראש

הממשלה, בנימין נתניהו, ואיש העסקים שאול אלוביץ'. 
04/11/2019  |  איציק וולף  |   חדשות

ביקורת חריפה של ביהמ"ש המחוזי על עו"ד עמית חדד ביי
סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, יהודית שבח, מותחת

ביקורת חריפה על עוה"ד עמית חדד ונועה מילשטיין בתיק בו ייצגו את
חברה קדישא פתח תקוה. השניים הם גם מעורכי דינו של ראש

הממשלה, בנימין נתניהו. 
04/11/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות

עימות חזיתי בין מנדלבליט לבין אוחנה

יואב יצחק05/11/2019עודכן:   |  05/11/2019תאריך: 
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