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 10.11.19תאריך:                                

 -מ.ל.ב.  -                                          

 לכבוד:
 העין השביעית,עמותת 

 משרד עו"ד אלעד מן,
 ,7דרך מנחם בגין 

 5268102רמת גן, 
 elad@man-barak.com באמצעות הודעת דוא"ל:         

   
 

  - 4מס' עמ':  -        

 
 .,ח.נ

 

 נוסח התגובה שעל אתרכם לפרסם ן:הנדו
 4.11.19מכתבכם מיום  סימוכין:

 

, מר אלדד "(, ובהתאם להצעתכם במכתב, מרשיהמכתב" )להלן: 4.11.19בתגובה למכתבכם מיום  .1
 :במלואה, ללא החסרת תג או אותדורש כי תגובתו זאת תפורסם בק, 

 

פורסמה באתרכם הכתבה ״מעשה בוואקום״, הכוללת ראיון עם  15.8.16-בתאריך ה"
. חירותי-העיתונאי גדעון דוקוב על מידע שפרסם אודות המתחזה ״וילהלם רוט״, טל רוט

עם ואיתמר ב"ז, שערכו את הריאיון הרדיופוני  ידי נמרוד הלברטל-עלהכתבה פורסמה 
   דוקוב. 

 
עצמם עם דוקוב, -שקיימו הםשל הריאיון תמלול ערוך של הלברטל וב"ז מהווה הכתבה 

 .מהריאיון הרדיופוני הכולל מסגור ותוספות של הלברטל וב"ז עצמם, שאינו חלק
 

נשאל דוקוב את השאלה הבאה: ״מי שבחן את הרקע הפוליטי של במהלך הריאיון 
 –איזה שתול של ארגוני השמאל  העיתונאים ששיבחו את רוט היה יכול להתרשם שהוא  

אבל למרבה הפלא, לפחות לפי התחקיר שלך, זו ככל הנראה לא הסיבה להתחזות. 
 הצלחת להבין מה הניע אותו?״

 
דוקוב משיב: ״לא הצלחתי. לצערי, מאז שהתחקיר יצא הוא נעלם, כולל לחברים קרובים 

ת אחרונות', שמתגורר שלו. הזכרתם עיתונאים, אז אפשר לציין שגם אלדד בק מ'ידיעו
 בגרמניה ומכיר טוב את הפוליטיקה האירופית, באיזשהו מקום גם נפל ברשת....״. 

 
קביעתו  החמורה של דוקוב לפיה ״נפלתי ברשת״ מחוסרת כל יסוד. מה גם שלא 

 ״שיבחתי״ את רוט, כפי שניתן להבין מקישור שמי לשאלתכם.
 

 להלן השתלשלות העניינים:
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. 2014תפים הפנו את תשומת ליבי לקיומו של ״וילהלם רוט״ בשלהי  חברי פייסבוק משו
במסגרת עבודתי העיתונאית נפגשתי עמו פעמיים בישראל, פעם אחת באירוע ציבורי 
ופעם אחת באופן פרטי. עבודה עיתונאית מחייבת פגישות עם אנשים שונים, כדי לעמוד 

קשריו האישיים הטובים עם על טיבם. בפגישה האישית הוא סיפר לי, בין השאר, על 
כריסטיאן שטראכה.יצויין, שבפגישה -מנהיג מפלגת החופש האוסטרית לשעבר, היינץ

האישית בינינו רוט הציע לי לשמש כנציג ה״מרכז לקידום יחסי ישראל ואירופה״, 
שהוא הקים, בארצות דוברות הגרמנית. הבהרתי לו חד וחלק, שכעיתונאי איני יכול 

 ו בארגון מעין זה. למלא תפקיד כלשה
 

ובהן התמודד שטראכה על  2015לקראת הבחירות לעיריית וינה, שנערכו באוקטובר 
ראשות העיר, מאחר ששטראכה ביטל בעבר מספר ראיונות איתי בשל כתבות ביקורתיות 
שכתבתי עליו, ביקשתי מרוט שיארגן לי ראיון עמו, כדי שאוכל לראות אם אכן חל שינוי 

קשור למאבק באנטישמיות ולישראל. רוט הבטיח שיעשה זאת, אך דבר בעמדותיו בכל ה
לא יצא מהבטחה זו. כבר בשלב מוקדם זה התחלתי לחשוד שדבר מה אינו כשורה, אך 
לא מצאתי סיבה להעמיק בחקר העניין מאחר שהייתי עסוק בעניינים שוטפים חשובים 

 יותר. 
 

 2016וא עמד לארגן בינואר פרסם רוט בפייסבוק אירוע פומבי, שה 2015בשלהי 
בהשתתפותה של מנהיגת ״אלטרנטיבה לגרמניה״ לשעבר, פראוקה פטרי. מאחר שאיש 
ממנהיגי המפלגה הזו לא התראיין עד אז לתקשורת ישראלית, וחשוב היה לי לעמוד על 
אישיותה ודעותיה של פוליטיקאית שהפכה ל“נושא חם״ בזירה הגרמנית, אותה אני 

 ט בשאלה אם הוא יוכל לסייע בארגון הראיון. הדבר בוצע.מכסה, פניתי לרו
 

נערכו הבחירות לנשיאות אוסטריה. מאחר שנראה  2016כמה חודשים לאחר מכן, במאי 
היה שסיכוייו של מועמד מפלגת החופש לתפקיד לנצח גבוהים, פניתי שוב לרוט בשאלה 

אדם מקורב למועמד. בעת היא הוא יוכל לסייע לי בארגון ראיון עמו. הוא הפנה אותי ל
שנפגשתי עם אותו אדם בוינה, שאלתי אותו מהיכן הוא מכיר את רוט. אותו אדם ענה לי 
מיד, שאין לו מושג על מי אני מדבר. בשלב זה, התגברו חשדותיי. הסברתי, שרוט מציג 
את עצמו בישראל כיועץ אסטרטגי של מפלגת החופש. האיש הבטיח לברר לי את העניין 

 ליי מהר מאוד עם תשובה שלילית.וחזר א
 

כמה ימים לאחר מכן, פגשתי בפרנקפורט גורם ישראלי, שהיה מעורב בפרסום הראיון 
ת עם פראוקה פטרי. מאחר שלא היה לי זמן להעביר את נוסח הראיון עמה בגרמני

לאישור פרסום סופי, כמקובל בגרמניה )״אוטוריזציה״(, היא הסכימה שאותו גורם 
סח התרגום בעברית ויראה אם הדברים עולים בקנה אחד עם שאמרה. יקרא את נו

שאלתי את הגורם בפגישתנו בפרנקפורט, מה הוא יודע על רוט, והתברר שגם הוא חדור 
ספקות לגבי הסיפורים שרוט הפיץ על עצמו ועל קשריו עם מפלגות באירופה. במסגרת 

ר שהחל לעבוד ב״מרכז״ האירוע בו השתתפתי בפרנקפורט, פגשתי מכר ישראלי שאמ
של רוט כאחראי על המתחם דובר הגרמנית. ניסיתי גם דרכו לקבל מידע מפורט יותר על 
רוט ופעולותיו, והתברר שגם אותו מכר היה חדור תהיות וספקות. סיכמתי עם שניהם, 

 שכל אחד יפעיל את קשריו בישראל ובחו״ל כדי לברר מי האיש ומה מניעיו ופעולותיו. 
 

פורים לאחר מכן, פנה אליי באמצעות הפייסבוק ישראלי שעבד תקופה מסויימת ימים ס
עם רוט ושאל אותי מה טיב הקשר ביני לבין רוט. הוא הסביר את התעניינותו, בכך שרוט 
כלל את שמי במסמך בקשה למימון פעולות ה״מרכז״ שלו, שהעביר למשרד לעניינים 

ולות במרחב דובר הגרמנית. לאחר, אסטרטגיים. במסמך אני מופיע כאחראי על פע
שהבהרתי שמדובר בשקר ובמעשה פלילי, פירט בפניי בן שיחי את החשדות שהוא 
ומספר אנשים נוספים פיתחו בעניינו של רוט. בשלב זה היה ברור, שמדובר במתחזה עם 
פוטנציאל פלילי. בן שיחי סיפר לי על אנשים נוספים, שהעלו ספקות לגבי רוט, זהותו 
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וכך החלטנו להקים קבוצה, שתחקור את העניין לעומקו, תתריע בפני גופים   -לותיו  ופעו
 נוגעים בדבר על החשדות שלנו ותחשוף את ההתחזות ברבים. 

 
הגעתי ארצה ומיד עם נחיתתי פניתי לתחנת משטרת ישראל במקום והגשתי   2016ביולי  

השגת כספים במרמה. בשל תלונה נגד רוט בגין שימוש לא חוקי וללא רשות בשמי לצורך  
מעורבותי ומעורבותם האישית של חברי וחברות הקבוצה האחרים בפרשה, הוחלט 
להעביר את החומר לפרסום בידי עיתונאי אחר, וכך הגיע החומר לידיו של גדעון דוקוב. 
בראיון עמו, שפרסמתם, נשאל דוקוב: ״אתה מזכיר בכתבה פעילים שסייעו לך בעבודת 

 תפקידם?״ החשיפה. מה היה
 

תשובתו: ״אלו אנשים שעבדו איתו, או במקביל אליו, וכל אחד בשלב מסוים בנפרד הריח 
דברים מוזרים. חלקם המשיכו לשתף איתו פעולה ובמקביל תיעדו, חלקם נמנעו משיתוף 

וצריך לומר שהם הגורם המרכזי שהעלה את הממצאים. הם  –פעולה והתחילו לחפור 
ם הרבה מאוד פעילים בחו"ל. כל אדם שהוא הצהיר על עצמו פעולה ע עבדו גם בשיתוף

הם הרימו אליו טלפון ובדקו את זה, ובדרך כלל גילו   –כאילו הוא דיבר איתו או פגש אותו  
 שאין מאחורי זה כלום".

 
אם היה מקום לציין במפורש את שמי בהקשר לרוט, הרי שפה הדבר היה צריך 

 ולדוקוב ודרשתי ממנ 26.8.16-הכתבה אצלכם, פניתי בלהיעשות. מיד לאחר פרסום 
להעמיד דברים על דיוקם. תשובתו הייתה: ״דיברתי עם איתמר )ב״ז, החתום גם על 
הידיעה בעניין המכתב ששלחתם לעורך דיני(. הם לא נוהגים שם באתר להכניס 

. שינויים, אבל הוא מציע שתדבר איתו ישירות״, בצירוף מספר הטלפון של האיש
הבהרתי, שמאחר שלא אני עומד מאחורי הפרסום, אני מבקש ממערכת ה״עין 

 השביעית״ להתקשר אליי. הדבר לא נעשה עד לשיגור מכתבכם המוזכר לעיל. 
 

מכל המפורט לעיל, ברור שלא ״נפלתי ברשת״ של רוט, כפי שנכתב בגרסה הערוכה 
, אלא הייתי שותף פעיל והכתובה של הראיון עם דוקוב, ולא נתתי לו בימה בכתבותיי

ל״הפלתו ברשת״. יתרה מזאת, במכתבכם המוזכר לעיל אתם ביוזמתכם פוגעים בשמי 
אמירה שאין לה כל בסיס עובדתי.  -הטוב באמצעות הטענה, ש״הושפעתי״ ע״י רוט 

מפליא אותי, שאני צריך להסביר לאתר שמתיימר לעסוק בביקורת עיתונות, שבמסגרת 
נחנו נפגשים עם אנשים שונים, תוהים על טבעם ומניעיהם, עבודתנו העיתונאית א

ומחליטים על בסיס ניסיון מצטבר אם ניתן לסמוך עליהם כמקורות מידע או לא. הצגתי 
שאני תמה מאוד על מניעיה ומתקשה שלא לקבל   -המכוונת מצדכם כמי שהושפע מרוט  

נה מבוססת על מידע אי -את הרושם שמדובר בניסיון של פיגוע תדמיתי מכוון מצדכם 
כלשהו. לא פניתם אליי בעניין, כפי שהייתי מצפה מאתר שמתיימר לבקר את האתיות 
המקצועית של עיתונאים אחרים. קרי, לא עמדתם בקריטריונים שאתם מטיפים להם 

 מצד אחרים. 
 

מיותר לציין שהחלטתכם להדגיש בידיעה שפרסמתם על חילופי המכתבים בינינו את 
כתיבתי ב״ישראל היום״, למרות שעיתון זה כלל לא קשור לפרשה ובעת חשיפתה לא 

 כתבתי ב״ישראל היום״, מעוררת גם היא תהיות רבות באשר למניעיכם.
 

מציינים את העובדה כי , בה אתם 5.11.19שהועלתה לאתרכם ביום יודגש כי הכתבה 
ידי איתמר ב"ז, -על  ובשאת מכתב ההתראה טרם פתיחת ההליכים, נכתבה  שלחתי לכם  

הכתבה שערך את  עם דוקוב, ואותו ב"ז  הרדיופוני  אותו איתמר ב"ז שערך את את הריאיון  
 . 15.8.16יחד עם נמרוד הלברטל ביום ביום 

 
, ובהתאם לכך, שיקפה את עמדת העין השביעית ערוכההכתבה שעלתה באתרכם עלתה  

 י. ם ומגמתוכתביו ו/או עורכיו, תוך מסגור הדברים באופן מסוי
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כי דוקוב התראיין בעקבות מכתבי כתבתם  4.11.19במכתב התשובה שלכם מיום 
 ל"תוכנית הרדיו של "העין השביעית"..".

 
גם לנאמר שם וגם לאשר שהתנהל עם דוקוב,  שיש לכם אחריות לריאיון עצמו    מכאן ברי

שפרסמו את הריאיון של "תוכנית הרדיו של העין לא נאמר שם, וגם לפרסומים 
 השביעית".

 
למרות כל האמור לעיל, אתר העין השביעית פעל באופן תמוה, שמטרתו לערער על 

 בנוגע לסוגיית רוט, ככל שהיא נוגעת לי.  המקצועיות שלי, מבלי לגלות סוגיות מהותיות
 
 

 . "אלדד בק
 
 

 התגובה המובאת לעיל מובאת בהתאם להצעתכם.  .2
 

 .30.10.19במלואה, מרשי יפעל כאמור במכתבי מיום באם היא לא תפורסם  .3
 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בטענה שיש בידי מרשי לטעון, ו/או ויתור על זכות שהיא העומדת לרשות  .4
 מרשי ו/או סעד כלשהו העומד לזכות מרשי, בהתאם לכל דין החל כעת ו/או יחול בעתיד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         __________________ 
 בכבוד רב,              
 עדי בן חור, עו"ד                    


