
1 

 

 1039/19בש"פ        בבית המשפט העליון 

        7/7/2022 
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 ע"י היו"ר יהונתן קפאח   
 , כפר סבא9מרחוב שלמה המלך 
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 נ  ג  ד 

 גאון -עו"ד עדי כרמלי ועו"ד מורן נר- סוזי עוזסיני ארניה . 1 המשיבים: 

 . הוצאת עיתון הארץ בע"מ ע"י טל ליבליך 2  

 עו"ד אופיר סטרשנוב ועו"ד מתן עמוס   - אתי כרייף. 3

 עו"ד אפרים נווה . 4  

 עו"ד לינור בן אוליאל ועו"ד רפ"ק עודד אררה  -. משטרת ישראל 5  

 ( בע"מ 1983. גלובס פבלישר עיתונות )6  

 11/3/2019חלטה מתאריך ה בקשה לעיון מחדש ב

בה נקבע כי מותר לפרסם את  11/3/2019בית המשפט מתבקש לעיין מחדש בהחלטתו מתאריך 

כי היא אישה פרטית,  שמה של אתי כרייף אבל אסור לפרסם את שמה של סוזי עוזסיני ארניה 

 ר פרסום שמה כי כיום היא רצה לכנסת דרך הפריימריז של הליכוד.   ולהתי

 ואלו הנימוקים: 

לפריימריז בליכוד על משבצת אישה חדשה כאשר  עו"ד סוזי עוזסיני ארניה כיום רצה  .1

תמונת המצב תנתה השמטרתה להגיע לכנסת בבחירות הקרובות ולחוקק חוקים.  משכך 

 והיא איננה אישה פרטית יותר.  

 

ת  ריז ובבחירות לכנסממי שרוצה לחוקק חוקים ורוצה את קולות המצביעים בפריי .2

המיניות   יהותפ בו הסתבכה לא קשור רק להעדהפלילי ן  יצריכה לגלות טוהר מידות והעני 

, ביקשה  מעשה סדום בה ע צבאפי נוה למנה לזשממש בסמיכות להם לעובדה אלא ג

ת יכולותיו המופלאות של אפי לקידום באמצעו  לה יקבל את תפקיד הרשם אבי פורגשבע

 .   שופטים

 

  באדיבות אפי נוה ת יצאו מהאורווה והכל פורסם כבר באתר עדנה קרנבלוהסוסהסוסים ו .3

 . כולל הסמסים המרטיטים

 

האישה   משבצתאותה ה עצמה למציע רצה לפריימריז ו יףיסיבה נוספת היא שגם אתי כר .4

 וד.   החדשה בליכוד, כך שהן מתחרות באותה זירה על אותו מיקום ברשימת הליכ
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שהמתחרה שלה סוזי תקבל צא"פ בזמן שכל סודותיה  כלפי אתי כרייף  אין זה הוגן  .5

באת , וסוזי מתחיצחק עמית כותו של השופטכל בז ניהאינטימיים של אתי פרוסים לעיי 

 . עלטת הצא"פלה בצל 

 
ההבחנה בין השתיים היא מלאכותית, והוא המצאה אישית של השופט עמית אשר לא  .6

     עמית פשוט המציא הלכה יש מאין....הלכה קיימת.  ושום   קדים נסמך על שום ת

 

 ".   מידותיו  הרו"טו הבהיר שאיין שום צא"פ על רפי ארניהל יש צורך בנוסף   .7

 

גילוי נאות:  הדוד של ה"מ הוא ציון קפאח אשר לא היה ראוי ממנו לבית משפט עליון,  .8

 .   הראויה  דותומרפדו את מועטבבימ"ש עליון  וגורמים עויינים

         

   7/7/2022 טההשפי איכות  – אחפק ונתן הי

 






