יעקב נאמן*
טוביה ארליך
מאיר לינזן
אלן סאקס
יעקב ברנט
אהוד סול
ג'נט לוי פחימה
אמיר שריה
יעל )נאמן( בר-שי
יעקב שרביט
ברוך כצמן
דוד זילר
מרק פיליפס
אדם איתן
אורלי ג'רבי
משה הרדי
גלעד וקסלמן
יוסי אשכנזי
גיל וויט
אנטוני ליבלר
אלדד חמם
אילנית לנדסמן יוגב
לימור חודיר
אורי נכט
אסתר שטרנבך
אריאל פלביאן
נתי שמחוני
רוני ליבסטר
קרן אלבורג-רימון
חנן חביב
ליאת שקד-כ"ץ
רות דגן
אשר דובב
אודליה עפר
שרון פטל

מוריה תם-הרשושנים
גיא כץ
דניאל רייזנר
נורית דגן
יניב דינוביץ'
ניר רבר
הרייט פיין
ג'יי קופייצקי
אלון זיו
אופיר שגב
רן חי
רונן ריינגולד
חיה ארמן
טל דרור שוימר
שי כגן
חגי ורד
גילעד מאירוביץ
יובל נבות
עירית רוט
מיכל כספי
שירה מרגלית -אלבז
יהושע שוחט גורטלר
שחר פורת
אמיר פרס
יאיר גבע
ניר דאש
יצחק שרגאי
תמרה תפוחי ולדמן
חנה בילאבסקי
סער פאוקר
אורית היפשר
משה יעקב
דניאל ליפמן לוביר
כרמית קינן
ניל וילקוף

נמרוד קוזלובסקי
מורן ימיני
עפר גרנות
רון בן-מנחם
דן שרוט
רונן האוסירר
גלעד נאמן
איילת רגבים-כהנוב
אריאל יוספי
אסף נחום
נטלי ג'יקובס
רועי חיון
איל בר-צבי
יריב בן-דב
טליה סולומון
חיים מכלוף
יובל מידר
אבירם חזק
איתי צרפתי
רן קדם
רענן שגיא
רויטל כץ
טל חמדי
רות ברגוורק
איריס אכמון
רותם וירניק
רוברט ויסמן
ולדי בורודובסקי
יוני פרידר
גל שוורץ
נעמה בביש
אביטל אגמי שלומוביץ
ערן וגנר
מיכל הברפלד
אסף קליין

אורלי גל
חן תירוש
רחלי פרי-ריכמן
יפעת פגיס-גלמן
זאב קלך
יעל צ'רבינסקי אדן
גלעד שי
קובי סולומון
מעין המר-צאלון
חן לוצאטו
קרן אסף
לימור לרנר שכטר
עדינה שפירא
לב זיגמן
נועה לנדאו בר-נר
אוריאל מוזס
צוריאל פיקאר
אלעד וידר
אילנה ברמן-ניר
תמר בכר
ניר גל
ניר פרבר
מיכל לביא
אדר אורטל
אוהד אלקסלסי
אפרת צור
דנה קאשי
ניר מילר
דקלה נשיא
חן דקל-זילבר
ג'ניפר שיר
יותם בלאושילד
לירן ברק
חן מויאל
אייל שאלתיאלי

בועז נחשוני
מיכל פרג
ארז נחום
מאור רוט
רוזי מורדוך-רון
רני הירש
רוני כהן פבון
אילנה זיבנברג
יהונתן אלכסנדרון
זארה גולד
פיני דואק
סהר רגב
ג'ניה מלכיור
קארין פריד
טל אביגדורי
יהונתן אוחיון
ליטל וולפוביץ
מור אטיאס
רעות אלקלעי
מנחם דנישבסקי
מיכל ויסברט
אביב פריאנטי
רפאל הרבסט
צביקה פרידמן
שרית שינבוים
יעל האוזר
עידו מנור
שירן אוסי שולדינר
מריאן פרטלמן
איתמר גור
יהודה הומפור
דורון הינדין
עמית לאופר
טליה בלזר
יונתן הר כרמל

שני גרצמן
נוי לוינסון
מעיין פדלון
עינת שטיינר
תום וולטנר
איתן אלה
נועה ליאון
נתן רוזנווסר
גריגורי דנוביץ
ליאור סופר
מאיה רוזנווקס
יואב סננס
אלון אבקסיס
הלה הימל
נתן וייסנברג
אופיר פז
אילן אליאב
ארז לוי
חן ביטון
אלירן דוייב
אור דיסקין
רועי לגריסי
דניאל פז
שרון צפוני
גל שגיא
שארבל שאמא
זיו שוורץ
ארז אבו
חופית כהנא
אלעד גרשקוביץ
ענת תילא צ'רני
מארק גולדמן
אדם סלקין
גלעד אשד
אורלי בוגר

אוריה ג'הסי
עומר דיאמנט
מעיין מנשה
גיא סדקה
זכריה רכטשאפן
ניצן שינדלר
מורן זוכוביצקי
הראל אלעזר
לירן בן אסולי
בת אל בלאיש
דנה ברנס
אסף בר נתן
טל ברש
אלינה וולפוביץ שכטר
מיתר ויקטור
ניל חדד
שירה פלד
ענת צור
רייצ'ל רינברג-שורי
הדר רדזינסקי
משה אברמוביץ
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פרסום לשון הרע על קרן קימת לישראל ונושאי משרה בה
מבלי לבקש תגובה

בשם מרשתנו ,קרן קימת לישראל )להלן" :קק"ל"( ,הרינו לפנות אליך כדלקמן:
.1

האינטרנט
באתר
שלך,
האישי
בבלוג
פורסם
,14.10.2015
ביום
 ,http://drucker10.net/?p=2777כתבה תחת הכותרת "איך 'גזר' אבי גבאי  20%על קק"ל"
)להלן" :הפרסום"(.

.2

עיון בפרסום מלמד ,כי הוא כולל גיבוב של טענות עובדתיות בלתי נכונות ו/או בלתי מדויקות,
וניכר בו כי נועד להטיח בוץ ורפש ,בין היתר ,בקק"ל ובמי מטעמה ,תוך התעלמות מופגנת
מעובדות רלוונטיות.

.3

כך ,לשם הדוגמא בלבד ומבלי למצות את טענות קק"ל ,יודגש כי בפרסום אין כל אזכור
לעובדה שעוד לפני למעלה משנה הציעה קק"ל לממשלה להעביר תמיכה נדיבה ביותר

2
בפרויקטים לאומיים התואמים את מטרותיה של קק"ל כמוסד לאומי ציוני של העם היהודי,
וזאת מבלי לגרוע מטענותיה של קק"ל בנוגע לחובות עבר עצומים העומדים לזכותה ,בין היתר
עקב הפרות חוזרות ונשנות של האמנה ע"י גופים ממשלתיים שונים .הטענה לפיה קק"ל "לא
הסכימה" כביכול לתמוך בפרויקטים לאומיים ,פשוט איננה אמת.
.4

יתירה מזאת ,הפרסום אף מתעלם מן העובדה שהמגעים בין קק"ל לממשלה נמשכו חודשים
ארוכים ,וכי ההסכמה שהושגה בסמוך להגשת הצעת חוק ההסדרים ,אושרה ע"י מוסדותיה
המוסמכים של קק"ל ועל ידי צוות התיאום של ההסתדרות הציונית העולמית.

.5

אלה ,כאמור ,שתי דוגמאות בלבד לעובדות חשובות שהועלמו מציבור הקוראים ,על מנת לפגוע
בקק"ל ולפרסם כנגדה לשון הרע.

.6

הדברים מקבלים משנה חומרה משעה שכפי שנמסר לנו ,לא טרחת לפנות לקק"ל
לקבלת תגובה כלשהי מטעמה עובר לפרסום הכתבה ,בניגוד מוחלט לחובותיך על פי
הדין ועל פי תקנון האתיקה שהוציאה מועצת העיתונות.

.7

העדר פניה מוקדמת לקק"ל לקבלת תגובתה כנדרש מחובותיך החוקיות והמקצועיות ,מלבד
היותו חמור כשלעצמו ,מהווה אינדיקציה נוספת לכך שלמרבה הצער ,יש כפי הנראה מי
שבעבורו העובדות חשובות כקליפת השום ,והמטרה – פגיעה בקק"ל ובנושאי המשרה בה –
מקדשת את כל האמצעים ,פסולים ופוגעניים ככל שיהיו.

.8

לפיכך ,ומבלי למצות את תביעותיה הכספיות והאחרות של קק"ל לגופו של עניין ,נבקשך
להביא להסרתו לאלתר של הפרסום.

.9

אין באמור במכתבנו זה ,או במה שאיננו אמור בו ,כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדת
לקק"ל או למי מטעמה על פי כל דין.

בכבוד רב,
דוד זילר
עורך-דין

