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 30.10.19תאריך:                                

 -מ.ל.ב.  -                                          

 לכבוד:
 העין השביעית,עמותת 

 ,7דרך מנחם בגין 
 5268102רמת גן, 

 
 

  - 2מס' עמ':  -        

 
 א.ג.נ., 

 

 התראה טרם פתיחת הליכים משפטיים הנדון:

 

 בשם מרשי, העיתונאי אלדד בק.אני פונה אליכם  .1

", פרי עטם מעשה בוואקוםפורסם תחקיר במגזין העין השביעית, שכותרתו "  15.8.16ביום   .2
 ונמרוד הלברטל. ב"ז של איתמר 

 חרותי,-בחשיפת זהותו של ויליאם רוט, ששמו האמיתי הוא משה טל מתמקד התחקיר .3
 .הטעה עיתונאים ושרים שונים אשר

 –, "ישראל היום" 2חדשות ערוץ  –כלי תקשורת מרכזיים  "...: לפי הנטען בתחקיר  .4
פרסמו דיווחים שהתבססו על מידע שמסר. עיתונאים, בעיקר כאלה המזוהים עם הצד 

 ". .הימני של המפה הפוליטית, דאגו להחניף לו.

טען י לא היה בעל הקשרים להם טען, לא הכיר גופים אותם תחרו-בתחקיר מובהר כי רוט .5
 . זאת על סמך ריאיון שנערך עם גדעון דוקוב, הכירכי 

מי שבחן את הרקע הפוליטי של העיתונאים ששיבחו את " :שהופיעה בתחקיר לשאלה .6
אבל למרבה הפלא, לפחות   –רוט היה יכול להתרשם שהוא איזה שתול של ארגוני השמאל  

 "אותו?לפי התחקיר שלך, זו ככל הנראה לא הסיבה להתחזות. הצלחת להבין מה הניע 

 דוקוב, כפי שמופיע הדבר בתחקיר:השיב  .7

 

הזכרתם עיתונאים, אז אפשר לציין שגם אלדד בק .."
מ'ידיעות אחרונות', שמתגורר בגרמניה ומכיר טוב 
את הפוליטיקה האירופית, באיזשהו מקום גם נפל 

 ."ברשת.

 

 . שחרהדברים המובאים בתחקיר חסרי  .8
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ובוודאי שלא עשה זאת בגין , בשום צורה ואופן, חרותי-את רוטמרשי מעולם לא שיבח  .9
 .נטייה פוליטית כזאת או אחרת, כפי שנרמז בתחקיר

זה האחרון ניסה לעשות שימוש בשמו , וכאשר חרותי-רוט בין אלו שחשפו אתמרשי היה  .10
מהמדינה למרכז אשר הוא עמד בראשו, מרשי הגיש כנגדו תלונה  על מנת לגייס כספים

 במשטרה. 

 פרסום התחקיר בעין השביעית.  טרםכל הפעולות הללו נעשו  .11

, עורך העין השביעית ו/או כל גורם אחר הקשור לעין השביעית למרות זאת, כותבי התחקיר .12
  טרחו לברר עובדות אלו. לא

, לא נערכה כל פנייה למרשי על ועד לזמן כתיבת שורות אלו  15.8.16לא זאת אף זאת, מיום   .13
  לקבל את תגובתו.  מנת

במנועי החיפוש השונים ברשת התחקיר קיים עד עכשיו באתר העין השביעית, ומופיע  .14
 . עד עתההאינטרנט 

במנועי החיפוש השונים חרותי -כל אדם שמחפש את שמו של מרשי ו/או כל הקשר לרוט .15
כי מרשי אינו יודע לעשות את עבודתו, , מהם עולה המופיעים בתחקיר יםנתקל בשקר

 התרשל וממשיך להתרשל בה. 

 הדברים עולים כדי פגיעה במוניטין ולשון הרע.  .16

 מרשי דורש מעמותת העין השביעית לתקן לאלתר את הדברים המופיעים בתחקיר.  .17

, אשר נוסחה יתואם באתר העין השביעית התנצלותמרשי דורש כי תפורסם , בהתאם לכך .18
 . ותופיע במקום בולטעמו, 

לכך שמרשי יבקש סעד בבית המשפט כנגד עמותת העין אי היענות לדרישות אלו תביא  .19
  התחקיר.  השביעית ומפרסמי

ועגמת הנפש שנגרמה   לשון הרע, הפגיעה במוניטין₪ בגין    100,000מרשי דורש פיצויים ע"ס   .20
 לו. 

 הסכום הוא לצרכי פשרה בלבד. .21

טענה שיוכל מרשי לטעון כעת ו/או בעתיד ו/או עמידה על אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל  .22
קבלת סעד בהתאם לדין החל  מניעת זכות כלשהי המגיעה למרשי כעת ו/או בעתיד, ו/או

 כעת ו/או כל דין שיחול בעתיד ויאפשר לו לדרוש סעד כלשהו. 

 

 

 

 

        __________________ 
 בכבוד רב,                             
 עדי בן חור, עו"ד               


