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יאיר נתניהו נדרש לשלם הוצאות משפט כי לא הגיע
לדיון בתביעת דיבה

שופטת השלום חייבה ביוני את נתניהו ומכון מולד להגיע לדיון פשרה בתביעת דיבה הדדית
שנמשכת שנתיים. נתניהו לא הגיע לדיון ולא שילם הוצאות על סך 500 ש"ח במסגרת הזמן

שקבעה השופטת, ובמקביל נפתח לו תיק בהוצאה לפועל

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נדרש בחודש שעבר לשלם 500 שקל הוצאות משפט בתוך 30
יום, כי לא הגיע לדיון בתיק תביעת דיבה הדדית בינו לבין מכון מולד - ולא עשה זאת. ל"הארץ" נודע

כי נתניהו לא הגיע לביהמ"ש חרף העובדה שבית משפט השלום בתל אביב חייב את הצדדים
להתייצב, והסכום שישלם אמור לעבור לנציג מכון מולד, שהתייצב לדיון כפי שציווה בית המשפט. נציג

מולד פתח נגד נתניהו תיק בהוצאה לפועל שעומד כיום על סך 1,050 שקלים, והם טרם נגבו ממנו.

תביעת הדיבה ההדדית מתנהלת כשלוש שנים, אך טרם הגיעה לשלב ההוכחות. תחילה תבעו אנשי
המכון את נתניהו באוגוסט 2017, לאחר שכינה אותם "עמוד מטונף שממומן ע"י ארגון אנטי ציוני".

זאת לאחר שהמכון פרסם עליו פוסט תחת הכותרת "חמישה דברים שלא ידעתם על יורש העצר יאיר
נתניהו", ובו נכתב כי נתניהו אינו עובד לפרנסתו וחי על חשבון משלם המסים. בהמשך תבע נתניהו

בחזרה את מכון מולד עקב "השנאה העזה והיוקדת של הארגון והניסיון לפגוע ולהשפיל בכל מחיר". 

שופטת השלום חנה קלוגמן ניסתה להוביל לפשרה בין הצדדים בכמה הזדמנויות ואף כתבה נוסח
התנצלות פומבית והדדית. את הנוסח דחו עורך הדין של נתניהו, יוסי כהן, ועורכי הדין גלעד שר ואיתן

טוקר המייצגים את מכון מולד. בינואר האחרון שוב ניסתה השופטת להגיע לפשרה והעבירה את
התיק להליך פישור אצל שופטת השלום פנינה נויבירט. קלוגמן הבהירה בהחלטתה כי נתניהו ואנשי

מולד מחויבים להגיע בעצמם לדיון.

חרף הנחיה זו, עו"ד כהן הגיע לבית המשפט בלי נתניהו, והדיון התנהל ללא בעלי הדין. השופטת
פסקה כי על נתניהו לשלם 500 שקלים הוצאות משפט בתוך 30 יום - והוא לא עשה זאת. עורכי הדין

לא הגיעו להסכמה בדיון והתיק צפוי להתקדם אל שלב ההוכחות.

ממכון מולד נמסר: "אנחנו מנועים מלהגיב על פרטי ההליך המתנהל בבית המשפט, אולם לא קשה
לראות שיאיר נתניהו מתייחס אל בית המשפט באותו זלזול ילדותי שמאפיין את יחסו למוסדותיה

ואזרחיה של מדינת ישראל".

עורך הדין יוסי כהן, המייצג את יאיר נתניהו, סירב להגיב על פניית "הארץ".
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