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  הרינו לפנות אליך כדלקמן: , ")קק"לקימת לישראל (להלן: "קרן ו, בשם מרשתנ

  

באתר האינטרנט  בבלוג האישי שלך, , פורסם201514.10.ביום  .1

http://drucker10.net/?p=2777, על קק"ל %20אבי גבאי  גזר''איך תחת הכותרת " כתבה" 

  . ")הפרסום(להלן: "

  

נות ו/או בלתי מדויקות, גיבוב של טענות עובדתיות בלתי נכו עיון בפרסום מלמד, כי הוא כולל .2

 מופגנת , תוך התעלמותלהטיח בוץ ורפש, בין היתר, בקק"ל ובמי מטעמה וניכר בו כי נועד

  .מעובדות רלוונטיות

 

קק"ל, יודגש כי בפרסום אין כל אזכור  צות את טענותכך, לשם הדוגמא בלבד ומבלי למ .3

הציעה קק"ל לממשלה להעביר תמיכה נדיבה ביותר  למעלה משנהשעוד לפני  לעובדה



  

  

2

בפרויקטים לאומיים התואמים את מטרותיה של קק"ל כמוסד לאומי ציוני של העם היהודי, 

ומדים לזכותה, בין היתר וזאת מבלי לגרוע מטענותיה של קק"ל בנוגע לחובות עבר עצומים הע

קק"ל "לא  הטענה לפיהעקב הפרות חוזרות ונשנות של האמנה ע"י גופים ממשלתיים שונים. 

  לתמוך בפרויקטים לאומיים, פשוט איננה אמת.  כביכול הסכימה"

 

העובדה שהמגעים בין קק"ל לממשלה נמשכו חודשים מן יתירה מזאת, הפרסום אף מתעלם  .4

ושגה בסמוך להגשת הצעת חוק ההסדרים, אושרה ע"י מוסדותיה ארוכים, וכי ההסכמה שה

  המוסמכים של קק"ל ועל ידי צוות התיאום של ההסתדרות הציונית העולמית.

 

אלה, כאמור, שתי דוגמאות בלבד לעובדות חשובות שהועלמו מציבור הקוראים, על מנת לפגוע  .5

  בקק"ל ולפרסם כנגדה לשון הרע.  

 

כפי שנמסר לנו, לא טרחת לפנות לקק"ל חומרה משעה שהדברים מקבלים משנה  .6

, בניגוד מוחלט לחובותיך על פי הלקבלת תגובה כלשהי מטעמה עובר לפרסום הכתב

  מועצת העיתונות.שהוציאה הדין ועל פי תקנון האתיקה 

  

העדר פניה מוקדמת לקק"ל לקבלת תגובתה כנדרש מחובותיך החוקיות והמקצועיות, מלבד  .7

, יש כפי הנראה מי יה נוספת לכך שלמרבה הצערווה אינדיקצכשלעצמו, מההיותו חמור 

 –פגיעה בקק"ל ובנושאי המשרה בה  –העובדות חשובות כקליפת השום, והמטרה  שבעבורו

  ככל שיהיו.  ופוגעניים מקדשת את כל האמצעים, פסולים

  

ניין, נבקשך של קק"ל לגופו של ע לפיכך, ומבלי למצות את תביעותיה הכספיות והאחרות .8

  .  להביא להסרתו לאלתר של הפרסום

 

אין באמור במכתבנו זה, או במה שאיננו אמור בו, כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדת  .9

   לקק"ל או למי מטעמה על פי כל דין. 
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