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העמותה לדמוקרטיה מתקדמת )ע"ר(  םאני מתכבדת לענות למכתבכם שבכותרת, בש

 .ומנכ"לה,  מר שבי גטניו

 

אנו דוחים מכל וכל את טענותיכם בדבר הוצאת לשון הרע, כאמור במכתבכם  .1

 ת.שבכותר

 

כל שפרסמו מרשיי הוא בגדר אמירת אמת והבעת עמדה על העובדות, שאינן שנויות  .2

 במחלוקת.

 

חברות הטבק הביאו למותם בישראל אותו הזכרתם, כפי שמפורט בפוסט הראשון,  .3

, שאין מספר הרוגיםזהו . בשלושים השנים האחרונותשל למעלה מרבע מיליון איש 

 שיכול "להתפאר" בו. טרור, , מדינת אויב, או ארגוןאף גוף אחר

 

, גם אם בנסיבות המתוארות לגיטימיביטוי ", עליו אתם מלינים, הינו תהכינוי "צורר .4

חברת דובק יכול להיות שנוי במחלוקת, ודאי בקרב מי שמוצאים פרנסתם מפעילותו. 

פועלת לייצור ושיווק של סיגריות ושאר מוצרי טבק. תכלית החברה, היא להשיא את 

 8000קרי למכור כמה שיותר סיגריות מייצורה. על פי נתוני משרד הבריאות  רווחיה,

באשר דובק מחזיקה איש בשנה מתים בישראל מעישון סיגריות ומעישון פאסיבי. 

בפלח נכבד משוק זה, היא אחת ממובילות תעשיית המוות. האם "צוררת" הוא ביטוי 

אלפי ישראלים בשנה, והכל קיצוני לתיאור חברה, אשר פעילותה גורמת למותם של 

כדי למקסם את רווחיה? מסופקני. מכל מקום, זהו בודאי ביטוי לגיטימי, כהבעת 

 עמדה.

 

עובדתית, ישבתם בוועדת הכלכלה, במטרה לייצג ולקדם את האינטרסים של דובק.  .5

בהכרח סותרים את האינטרס הבריאות של כלל הציבור  האינטרסים של דובק,

ולתכם בשמה של החברה, פוגעת באינטרס הבריאות של תושבי בישראל. באשר כך, פע

ישראל. אכן תהה מר גטניו "איך הם יכולים לחיות עם עצמם"? ואין אלא להצטרף 

 לתהייתו זו. ודאי שאין בתהייה כאמור הוצאת לשון הרע.

 

קבילתכם באשר לאמירה בדבר העדר מוסר וערכים, חייבת להיות מובאת בהקשר  .6

 כדלקמן:  הדברים, שנכתבו
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אני באופן אישי מתקשה להבין את התופעה של אנשים "
מאזרחי  8,000המוכנים לייצג אינטרסים של חברות הממיתות 

מדינתם מדי שנה. אין יום שאני לא שואל את עצמי איך 
הלוביסטים האלה חיים עם עצמם ואיך הם מסוגלים לישון 

מעשיו בלילה? איך אדם יכול לחיות עם עצמו כשהוא יודע ש
מסייעים בסופו של דבר לקדם אינטרסים של חברות שרק 
מתאוות בצע ממיתות מאות אלפי חפים מפשע, ילדים, הורים, 
סבים וסבתות, חיילים, שכנים שלהם, מכרים שלהם. איך אדם 

 ?יכול לעשות דבר כזה

לא נוסיף ונשתוק לנוכח התופעה המצמררת הזו של לוביסטים 
כל אדם שיבחר לייצג חברות טבק חסרי מוסר וערכים. מעתה 

יזכה להיכנס למצעד הבושה של 'העמותה לדמוקרטיה מתקדמת'. 
בקרוב נעלה פוסט נפרד על כל אחד ואחת מהלוביסטים המייצגים 

 .חברות טבק בכנסת

השנים  30-הנה לכם נתונים יבשים לגבי צוררות הטבק: ב
האחרונות, לפי הערכה, חברות הטבק אחראיות למותם של 

ישראלים. רבע מיליון אזרחים ישראלים! פי עשר מכלל  250,000
חללי צה"ל בכל מערכות ישראל מאז קום המדינה ועד היום, וזה 

 ".השנים האחרונות 30-רק ב

 

האם תואילו להסביר בשם אילו מוסר וערכים בחרתם לקחת על עצמכם את התפקיד לסייע 

 ולקדם את תעשיית הסיגריות?

 

בעקבות דיון נוסף בוועדה  12.6.18על הפוסט שפורסם ביום כן תמוהה קבילתכם  .7

)ולהזכירכם, עסקינן בדיונים הפתוחים לציבור, חלקם מצולמים, כולם מוקלטים וכל 

המשתתף בהם מחוייב ברישום, כך שהערתכם באשר לנוכחות מר גטניו, לא ברורה. 

למען הציבור בהתנדבות מלאה  מר גטניו, להבדיל מאחרים, עושה את כל פעולתו

ואינו יכול תמיד לקחת ימי חופש מעבודתו כדי לפעול למען הציבור בישראל( ולגבי 

 האמור בו: 

לוביסטים של חברות טבק מתכוננים להמשיך ולקדם את "
האינטרסים של השפלות שבחברות המסחריות, מה שבהחלט 

ם הופך אותם לשפלים שבלוביסטים בכנסת. לא מבין איך ה
 ..."יכולים לישון בלילה ואיך הם חיים עם עצמם, בכל הכנות

האם אתם קובלים על כך שנאמר שמדובר בשפלות שבחברות? האם יש חברות רבות 

גרועות מחברות הסיגריות? הדיעה לפיה מי שפועל למען החברות השפלות ביותר הוא 

 שפל בעצמו, ודאי שהיא בגדר ביטוי הראוי לפרסום.

 

זכאית לייצוג" כפי שכתבתם, היא חברה הפועלת על פי חוק ואין מניעה דובק אינה " .8

)לא נמוך, יש לקבל תשלום את מי שבוחר  החלטה כאמור הופכתחוקית לייצגה. אין 

 לאדם מוסרי. כדי לקדם חברה כאמור, להניח( 

 

מוכחשת טענתכם לפיה מר גטניו אמר כי הנכם "מייצגים נאצים", הדברים לא נכתבו  .9

מבחינת הזווית היהודית ניתן לקבוע באופן "מרו. הדבר היחיד שנאמר הוא כי ולא נא

גרמני לא קם גורם שהצליח להמית יותר יהודים -חד משמעי שמאז הצורר הנאצי

 זו עובדה סטטיסטית, שאין להתכחש לה.  –" מאשר חברות הטבק
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נדמה  קטונתי מלחוות דיעה, אם כי –לגבי הטענה בדבר "תמונות לא מחמיאות"  .10

הוא הסרטים הכתומים כם יבעינהמרכיב "הלא מחמיא" מדבריכם עולה כי 

  המצביעים על היותכם לוביסטים. –המעטרים אתכם 

 

לחוק הכנסת קובע  65ס' הינה תמוהה במיוחד.  , לפיה אינכם לוביסטים,טענה זו .11

 מי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח, נוקט פעולותבאופן ברור מיהו "שדלן": "
לשכנוע חבר הכנסת בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה, להחלטות 
הכנסת וועדותיה ולמינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שנציג 

 –ולראיה, ישבתם בדיונים האמורים ועל צווארכם שרוך כתום הכנסת חבר בו..." 

 , בהתאם לדין. בעת רישומכם לדיוןהצגתם עצמכם וכך גם המיועד ללוביסטים בלבד, 

העובדה שאתם נושאים במקצוע, או מקצועות נוספים, אינה מורידה או מעלה לענין 

 זה.

 

ויודגש, מעמדם של הלוביסטים המייצגים חברות טבק וסיגריות הוא אכן שונה  .12

ר ח"כ תמהחליטה ממעמדם של לוביסטים אחרים. בעקבות פניותיו של מר גטניו, 

זנדברג, הודיעה ח"כ זנדברג כי לא תתיר עוד כניסת לוביסטים המייצגים חברות טבק 

לישיבות הוועדה בראשותה. לפני חודש הצטרף אליה גם ח"כ אלי אלאלוף, יו"ר ועדת 

והכל מתוך מחוייבות לאמנת המסגרת  העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת

ורש הגנה מפני חברות הטבק לפיקוח על הטבק ובהתאם לאינטרס ציבורי, הד

  והסיגריות. 

 

 לסיכום, לא נאמר בפוסטים האמורים דבר שאינו אמת או הבעה דיעה סבירה .13

אנו מבינים כי הפוסט גרם לכם בושה, אולם לא פרסומו המוגנת בחוק.  ולגיטימית,

בחירתכם  –הבושה, אלא הפעילות המתוארת בו  של הפוסט הוא שמייצר את מרכיב

ום אינטרסים של חברה, שמביאה למותם של אלפי אנשים בישראל מדי לפעול לקיד

שנה. אנו מבינים, כי אין זה נעים לעמוד חשופים מול הציבור, ולהודות, כי בחרתם 

 . בלבד אלא על עצמכםם להלין, ם את דובק, אך לא על הפוסטים עליכלקד

 

 

 

 

 בכבוד רב,
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