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סגור חלון

דן מרגלית ורונן ברגמן לביהמ"ש :לא לזמן את אולמרט
לעדות
סא"ל )במיל'( בועז הרפז ביקש לזמן את אולמרט כעד בתביעת הדיבה שהגיש נגד
מרגלית וברגמן בעקבות פרסום ספרם "הבור" ■ מרגלית וברגמן :זימונו של אולמרט
הוא לא יותר מספין מבית מדרשו של היחצ"ן רונן צור
ליאור אברבך 21/10/15

העיתונאים דן מרגלית ורונן ברגמן דורשים מבית המשפט לסלק את בקשתו של סא"ל )במיל'(
בועז הרפז לזמן את ראש הממשלה לשעבר ,אהוד אולמרט ,כעד בתביעה שהוא מנהל נגד
השניים.
לפני למעלה משנתיים הגיש הרפז תביעת דיבה נגד ברגמן )"ידיעות אחרונות"( ומרגלית
)"ישראל היום"( ,בעקבות ספרם "הבור  הסודות האפלים מאחורי משבר המנהיגות החמור
בתולדות צה"ל" ,שעסק בפרשת הרפזאשכנזי .הרפז טען כי הספר מכפיש אותו.
מרגלית וברגמן טוענים כי זימונו של אולמרט הוא לא יותר מספין מבית מדרשו של היחצ"ן רונן
צור ,והם יוצאים נגד ההדלפות מהתיק לעיתונות.
בספטמבר השנה הודיע הרפז ,באמצעות עורך דינו צבי גלמן ,כי הוא מבקש לזמן  7עדים,
ובהם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ,יריבו של דן מרגלית ,והרמטכ"ל לשעבר שאול
מופז.
מרגלית וברגמן הגישו שלשום )ב'( ,באמצעות עורכי הדין המייצגים אותם – דוד זילברבוים
ויאיר לדר ממשרד ברקמן ,וקסלר ,בלום ושות' ,בקשה לבית המשפט להורות על סילוק
הבקשה של הרפז ,בעיקר מסיבות טכניות משפטיות.
ואולם ,עלפי הבקשה ,יש לסלק באופן נקודתי את הבקשה לזמן את אולמרט לעדות ,עלמנת
לסתור את מהימנותו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ,מסיבות נוספות" :הבקשה לזמן
את אהוד אולמרט במטרה לערער כביכול את מהימנותו של אהוד ברק היא לא יותר מאשר
תעלול תקשורתי  ספין  מבית מדרשו של התובע ,אשר נועד להביא לתהודה וסיקור של
תביעתו להלך אימים על אהוד ברק ,שהוא כאמור אחד מעדי הנתבעים .כחלק מ'ספין' שקוף זה
הדליף התובע את הבקשה לזמן לעדות את אהוד אולמרט לכתב המשפטי של ערוץ  ,10ברוך
קרא.
"כך נהג התובע לכל אורך ההליך המשפטי ,תוך שהוא מסתייע באיש יחסי הציבור רונן צור,
אשר מטפל בהליך ב'צד התקשורתי' ,ותוך שהוא מדליף חדשות לבקרים מידע ומסמעים מתוך
ההליך המשפטי לעיתונאי הארץ אמיר אורן ,אשר פרסם שורת מאמרים אודות ההתרחשויות
והמסמכים בתיק ...בכך עושה התובע שימוש פסול בהליך המשפטי למטרות זרות ,שאין בינן
לבין בירור האמת דבר וחצי דבר".
מעורכי דינם של מרגלית וברגמן נמסר" :כפי שהובהר בבקשה ,התובע מדליף מסמכים מתיק
בית המשפט ממניעים זרים ,ובהם ניסיון פסול להלך איימים על עדים .גם הפעם מצאו מסמכים,
שאך זה הוגשו לבית המשפט ,את דרכם לתקשורת והוצגו שם בצורה מסולפת .הנימוקים
המפורטים בבקשה שונים בתכלית ,אך מרגלית וברגמן אינם מתכוונים לנהל קרקס תקשורתי,
והם יאמרו את דברם בבית המשפט".
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