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תצהיר מר רז שכניק, "ידיעות אחרונות"



תצהיר

אני הח"מ רז שכניק, נושא ת.ז. שמספרה 028611242 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן .-

1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים בת.א. 25638-05-17 בבית-משפט

השלום בת''א.

בתצהירי אפנה למסמכים שצורפו וסומנו בתיק מוצגים מטעם הנתבעים.

2, הידיעה מיום 29.03.2017 שכותרתה "קרב מגידו" עסקה בבחינה מחודשת של תקצובה ושידורה
של סדרה דוקומנטרית בשם "מגידו'/ אשר תיעדה את חייהם של אסירים ביטחונייס-פלסטיניס

הכלואים בבתי הסוהר בישראל.

3. דורשת הבחינה המחודשת היתה שרת התרבות מירי רגב, בעקבות מכתב כנגד הסדרה שנשלח

, והידיעה ציינה כי אליה. במכתב הובעה מחאה על-כך שמשרד התרבות מסייע במימון הסדרה
השרה תפעל על-מנת לבטל את תמיכת המדינה בה. המכתב נשא כיתוב (כותרת) "פורום משפחות
: "הפורום" או "פורום שכולות" (להלן "המכתב") ושמו של "פורום המשפחות השכולות" (להלן

המשפחות השכולות") נקשר אליו.

[המכתב אשר הפצתו ושליחתו סוקרו מסומן מוצג 1].

4. דבר משלוח המכתב סוקר בכלי תקשורת שונים. כך למשל בידיעה ב"ישראל היום" מאת יאיר

אלטמן מיום 28.3.2017 (עובר לפרסום מושא התביעה עליו אני חתום) שכותרת המשנה שלה

. בידיעה נפתחת במשפט: "פורום המשפחות השכולות שלח מכתב חריף לשרת התרבות רגג"

, תנועת "אס תרצו", מתן פלג, שהוצג כמי שמלווה את המשפחות השכולות צוטט מנכ"ל התובעת 1

כאומר: "החכרה הישראלית, המוקירה ומחויבת למשפחות השכולות שאיבדו את היקר מכל, לא

צריכה לסבסד מכיסה סדרות הממסגרות מחבלים כגיבורים טרגיים".

[הפרסום מאת אלטמן מסומן כמוצג 2].

5. פורום המשפחות השכולות עצמו הכחיש מכל וכל את קשרו למכתב.

6. עיתון "מעריב" פרסם ביום 28.3.2017 ידיעה בה נכתב כי לטענת פורום המשפחות השכולות

, העיתונאי אלטמן הגיב לפנייתם ואישר כי המכתב התקבל אצלו מדובר "אס תרצו" מר אודי טנא

כאשר הלוגו המתנוסס עליו והחתימה בתחתיתו היא של "פורום משפחות שכולות". צוין� כי פורום

המשפחות השכולות דרש הסרה מיידית של הכתבה, והבהרה ש"אם תרצו" מתנצלים על ההטעיה
וחוזרים ממנה.

[הידיעה ב"מעריב" מסומנת כמוצג 3].

7. אעיר כי לא רק הלוגו והחתימה היו של פורום המשפחות השכולות אלא גס הטקסט במכתב

שהופנה לשרה כקב בשם זה: "נודע לפורום משפחות שכולות" ו"אנו, פורום משפחות שכולות"
וכוי.
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, פורסמה בו ביים ידיעה המתארת את השתלשלות העניינים בהרחבה ואת 8. גם בעיתון "הארץ"
טענות "פורום המשפחות השכולות" לפיהו ארגון "אם תרצו" עשה שימוש מעוול בשמו. שם

צוטט מנהל פורום המשפחות מר רמי אלחנן, כמכהיר ?

"אנחנו ארגון של משפחות ישראליות ופלסטיניות - שמנסות בעזרת הכבוד
, בעוד ש'אם תרצו' הוא שרוחשים לשכול שלנו - למנוע עוד שפיכות דמים כעתיד
ארגון שמלבה אש של נקמה וכעס שמזינים את מדורת השנאה ומעגל הדמים
, אנחנו מבקשים לעשות את ההפך. מילא אם ארגון אחר היה עושה האינסופי

. שימוש בשם שלנו, אבל במקרה הנוכחי זה פשוט בלתי נסלח"

[הידיעה ב"הארץ" מסומנת כמוצג 4].

9. בעקבות האמור, נשלח ביום 28.3.2017 מכתבו של עו"ד עודד הכהן המייצג את ארגון "פורום
, "אם תרצו" מר מתן פלג (להלן; "מכתב הדרישה"). המשפחות השכולות" למנכ"ל התובעת 1
במכתב הדרישה מחה ב"כ פורום המשפחות השכולות על מצג השווא לטענתו לפיו הפורום הוא
הגוף שעומד מאחורי המכתב שנשלח לשרה. ב"כ הפורום הבהיר כי רתימת פורום המשפחות

השכולות לפניה היא שקרית.

[מכתב הדרישה מאת ב"כ פורום המשפחות השכולות ל"אם תרצו" מסומן כמוצג 5],

, 10. מכתב הדרישה מאת ב"כ הפורום נשא כותרת "דרישה לפרסום הבהרה בגין שימוש לא חוקי

מטעה ומזיק בשמו של 'פורום המשפחות השכולות"' והובעה כו מחאה נוקבת על השימוש בשם
, "בצורה כל כך צינית, אכזרית ומגמתית" למטרות המנוגדות להשקפת הפורום "בחוסר תום לב"

חברי הפורום.

ב"כ הפורום עו"ד הכהן התייחס למעשה משלוח המכתב לשרה כמצער ומכיש כאשר הוא נעשה
כלפי הורים אשר שלמו בדם בניהם את המחיר הכבד ביותר ואשר נדהמו לשמוע כי שם הפורום

מתנוסס מעל מכתב המנוגד לערכי הפיוס וההידברות אותם הס מקדמים.

11. עו"ד הכהן ציין כי פורום המשפחות השכולות קייס בירור עם העיתונאי יאיר אלטמן שהבהיר
שהידיעה מבוססת על מכתב שקיבל מדובר התובעת 1 "אס תרצו" - התובע 2, אהוד טנא

12. במכתב הדרישה ממחיש "פורום המשפחות השכולות" באמצעות בא כוחו את ה''תרגיל" שבוצע

ע"י התובעים בכך שקידמו, תמכו והפיצו מכתב הנושא שם דומה כדי הטעיה: "פורום משפחות

זמשפחות השכולות" על-מנת ליצור רושם שגוי בציבור באמצעות נציגי שכולות" לעומת ''פורום ו
העיתונות אשר סקרו את הנושא.

לסיום דרש הפורום לפעול לתיקון - שאחרת ינקטו אמצעים משפטיים בגין ההטעיה והנזקים
שנשאה עמה עבור חבריו.

13. כאמור, השתלשלות האירועים בין הארגונים השונים נסקרה בידיעה מושא התביעה מיום
29.3.2017 שנגעה לסדרה ולפעילות השרה רגב באשר אליה.

14, אדגיש כי מעבר לעובדת קיומם של הפרסומים האחרים (שקדמו לפרסום שלי), הוצלב המידע

: הראשון: ניב, דובר "פורום המשפחות השכולות" (ממשרד שפרסמתי מול שני גורמים דוברותיים

ג1�1'0ק8) אשר יזם פניה דוברותית אליי וביקש בשם הפורום לפרסם את דבר המחאה והכעס על 1̂

התובעים בגין השימוש הציני שנעשה כשם הארגון ואישר כי העיתונאי אלטמן מסר שקיבל את
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המידע בדבר המכתב לשרה מ"אם תרצו" באמצעות אהוד טנא. בנוסף אימתתי את המידע מול
. דובר השרה רגב ,מר אלי סבתי, אשר אישר כי המכתב הגיע אליה באמצעות "אס תרצו"

[פניית הדובר ניב אליי מסומנת כמוצג 27],

15. התובעים מנסים בתביעתם המופנית כלפי העיתון לנצל באופן ציני מחלוקת אליה נקלעו שני

, אין חולק הארגונים ("אם תרצו" ו"פורום המשפחות השכולות") שנשתקפה בעיתון, ולא נוצרה בו
על השתלשלות העניינים והמחלוקת שנוצרה כפי שנשתקפה בידיעה.

16. ניסיון התובעים לקדם בציבור ולהפיץ מכתב שברור שקוראיו ייחסו אותו לארגון שאינו עומד
מאחורי הדברים האמורים בו - הוא ניסיון שעלול לגבול בגניבת דעת וגניבת עין. למצער (ואינני
מאמין שכך היה) מדובר בחוסר זהירות או רשלנות של התובעים בהפצת המכתב המטעה -
ובחירתם שלהם חוללה סערה והביאה עליהם את הפרסומים מושא התביעה (ואלה אשר קדמו

להם).

17. קשרם של התובעים למכתב המטעה, להפצתו, להדהודו בתקשורת - לא רק שאושר מפי דוברים

; התובע 2 הפיץ לתא כתבי הכנסת הודעות ג1 שונים, אלא שמוצא תימוכין בכתובים

, תוך שימוש התואמות את רוחו של המכתב, מאמצות את תוכנו ונותנות לאמור בו "רוח גבית"
חוזר באזכור המשפחות השכולות,

, עובר לפרסומים מושא התביעה, הפיץ התובע 2 מטעם התובעת 1 הודעה בוו כך, ביום 28.3.2017
הלשון

"אודי טנא דובר אם תרצו

מנכל תנועת 'אם תרצו' מתן פלג שמלווה את המשפחות השכולות במאבק בירך את

השרה רגב על החלטתה [ההדגשה במקור - הח"מ] ואמר כי 'יש גבול לציניות

ולאטימות הלב ומכאן הכעס ותחושת העלבון מהנהלת יס. החברה הישראלית,

המוקירה ומחויבת למשפחות השכולות אשר איבדו את היקר להן מכל, לא צריכה

לסבסד מכיסה סדרות הממסגרות מחבלים כגיבורים טראגיים. אנו קוראים לכלל

הציבור להצטרף לדרישתנו מהנהלת יס להתנצל באופן אישי בפני המשפחות

השכולות ולפרסם מסקנות המסבירות איך בזיון כזה לא יחזור על עצמו.

, אודי טנא...". לפרטים נוספים

[ההודעה מסומנת כמוצג 6].

וזוהי לשון הודעה נוספה שהפיץ ברבים דובר התובעת 1, התובע 12

"אודי טנא דובר אם תרצו

דבורה גונן, אמו של דני הי"ד שנרצח בפיגוע בישוב דולב לפני שנה ותשעה חודשים

אמרה בעקבות החלטת השרה רגב להפסיק את מימון הסידרה 'מגידו' [ההדגשה

במקור - הח"מ] כי ן יאני מברכת את השרה רגב על החלטתה. אנו זועקים את זעקת

יקירנו ודורשים מחברי הממשלה להפסיק את החגיגה בבתי הכלא. הגיע הזמן להגיד
להס-די!'.

: יתתי אדם שרצחו חפים מפשע ראויים לתתי תנאים. אנו נמשיך גונן הדגישה כי

במאבקנו עד שהחגיגות כבתי הכלא ייפסקו1.
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: אודי טנא,,,". לפרטים נוספים

[ההודעה מסומנת כמוצג 7],

, או 18. בנסיבות אלה אין לתובעים להלין אלא על עצמם, על פועלם בהקשרו של המכתב ובכך שיזמו
למצער דחפו, שרשרו והדהדו מכתב אשר גרם להורים שכולים רבים כאב לב מיותר- ולעצמם את

הנזק (המוכחש) שהם טוענים לו.

19. בנסיבות אלה מטרת התביעה שהוגשה אינה אלא לקבל תשומת לב תקשורתית נוספת. יוכיחו את
האמור פרסומי עצם הגשת התביעה בתקשורת,

[הפרסומים מסומנים כמוצג 8].

20, הבחירה לפתוח ולחתום את המסמך בשם המטעה על-פניו המפנה אצבע לכיוון הארגון הידוע של
פורום המשפחות השכולות - מתאימה לתובעת נוכח שמה של התובעת בציבור. התובעת ידועה
ב"ספיניס" ר'תרגיליס" מעין אלה - וגם לפיכך פרסמו כלי התקשורת בתום לב כי מדובר בתובעים.
אבהיר כי גם אם לא דובר ביוזמתם של התובעים - אלא ביוזמתם של החתומים על המכתב - היה
, וטענותיהם כיום ובדיעבד מיתממות. על התובעים שלא לשתף פעולה עם ההטעיה ולמנוע אותה

21. בנסיבות שיצרו התובעים וטעמן שתפו פעולה, גרמו התובעים לכך שהנתבעים יפרסמו בתום לב
, שהיתה את הביקורת שהשמיע עליהם "פורום המשפחות השכולות" הידוע, המקורי והאמיתי

בנסיבות העניין לגיטימית ומוגנת.

22. בידיעה פרי עטי הובאו דברי נציגי פורום המשפחות השכולות כלשונם. אין חולק כי נציגי פורום
, וכך הוצגו הדברים. הדברים נעשו תוך המשפחות השכולות זעמו על שימוש בכאבם ובשכול שלהם

ציטוט מכתב ששלח ב'יכ פורום המשפחות השכולות למנכ'יל התובעת 1, כך שהלכה למעשה ריבם

של התובעים הוא עס "פורום המשפחות השכולות", ומטרת תביעה זו להאדיר את המחלוקת
באמצעות שרבוב העיתון לסכסוך לא-לו,

, ולמרות שטענות "פורום 23. והנה - למרות שהפרסום הוא אמת, ולמרות שהיה בפרסומו עניין ציבורי

המשפחות השכולות" הובאו בתום לב - משהועלתה טרוניה ע"י התובעים, פורסמה תגובתם באופן
נרחב, אף כי מרביתה דברי שבח עצמיים ויחסי ציבור, ורק בשוליה תגובתה העניינית המכחישה

את משלוח המכתב לשרה רגב. וכך פורסם י

"תנועת 'אם תרצו' כתנועה הציונית הגדולה בישראל גאה לעמוד זה שנים

רבות לצידו של כל פורום משפחות שכולות הבוחרות בחיים, תוך נכונות לתעל
את כאבן האישי למאבק עבור עתיד מדינת ישראל ומיגור הטרור. תנועת 'אם
תרצו' שמה לה כמטרה לתמוך במשפחות שכולות שמבקשות לחשוף עוולות
ופגיעה ברגשותיהן וזכויותיהן. אנו גאים בכך שחלק עיקרי מפעילות התנועה
בשנה האחרונה היה סביב חשיפת ארגונים רדיקליים המגנים על מחבלים
ומשפחותיהם ובכך פוגעים באופן ישיר במשפחות השכולות. אנו נמשיך בכן

ביתר שאת. תנועת 'אם תרצו' תמשיך להיות ראש החץ במאבק על עתידה של
מדינת ישראל. תנועת 'אם תרצו' לא קיבלה כל פנייה או מכתב מגורם כזה או

אחר ומשיתקבל מכתב הוא יענה על פי הצורך. למען הסר ספק, תנועת 'אם

, כל ניסיון להציג תרצו' לא שלחה מכתב בעניין הסדרה מגידו לשרה מירי רגב

זאת אחרת הוא שקר. אנו נמשיך להיות ראש החץ במאבק על עתידה של
מדינת ישראל".



[הפרסים המעודכן מסומן מוצג 9].

24. מעניין לשים לב כי לתגובת התובעים שורבב לפתע הכינוי "פורום משפחות שכולות" עם התוספת
"הבוחרות בחיים" - תוספת שלא היתה קיימת במכתב המקורי שיוחצ"ן על-ידי התובעים
בתקשורת ולמול הפוליטיקאים. דבר זה מלמד כי התובעים הפנימו את הטענות שהושמעו כלפיהם
בדבר הטעיה וביקשו ליצור (בדיעבד ובאיחור) הבחנה מבדלת מלאכותית בין כותבי המכתב - לבין

הפורום הידוע והמוכר.

25. מכל מקום, מתן במה נרחבת זו לתגובת התובעת ממחיש גס הוא את תום הלב המלא של הנתבעים.
אעיר כי יתרון פרסום התגובה במהדורה האינטרנטית ובאפליקציה של העיתון נעוץ בכך שהתגובה
תשתלב במלואה לתוך הפרסום המקורי, והקורא את הידיעה עליה הלינו התובעים - יקרא גס את

תגובתם.

26. התובעת 1 הגישה את תביעתה על-מנת להילחם על "שמה הטוב" כביכול. אלא שתדמיתה של
תנועת "אם תרצו" בעקבות פועלה לאורך השנים - שוללת קיומו של שם טוב, בפרט בתחום ספינים

ותמרוני דעת קהל באמצעות תעלולי תקשורת לשם קידום אגינדה לאומנית.

27. כבר בשנת 2010 פורסם כי התובעת 1 ניהלה קמפיין חוצות בעייתי כנגד פרופ' נעמי חזן בניסיון
לנגח אותה אישית במסגרת מאבקה כנגד הקרן החדשה. עפ"י הפרסומים התובעת 1 השתמשה
לשם כך בקריקטורה משפילה בדמותה של חזן בעלת אף ארוך במיוחד כאשר קרן הצומחת ממצחה
מנגחת את דגל המדינה, קריקטורה זו פורסמה בשלטי חוצות, למשל בדרך נמיר, ולוותה בהפגנות
סמוך לחצר ביתה במהלכן נישאו נאומי תודה בערבית על סיוע לחמאס - כביכול בשם איסמעיל

; תנועת 'אם תרצו' ידועה כעושה שימוש בפניהם, שפתם ומלבושיהם הנייה וראשי הנהגת החמאס

, לחיילי צה"ל, של ארגונים אחרים. כך פורסם כי אנשי התנועה התחפשו לפעילי "שלום עכשיו"

. ן ובכיר בתנועה נשא נאום בשמו איסמעיל הניה והחמאס בחצר ביתה של נעמי הז

באותה שנה פורסם גס כי אנשי "אם תרצו" התחפשו במסגרת מאבקם ב"קרן החדשה" לחיילים
במדים בתוך כלוב.

[סקירות עיתונאיות בעניין ב 0£ ז וב"וואלה" מסומנות כמוצג 10].

28. ביקורת מאת יהושוע סוכול על אודות התובעת 1 ופועלה פורסמה כעיתון "ישראל היום" כבר בשנת

. וכך נכתב: , תחת הכותרת: ''זהירות, לאומנות; כן מתחילות אומות להידרדר" 2010

"וכמו בתסריט שסופו כתוב מראש, צצים עכשיו כל מיני גופים אולטרה

לאומיים, כמו למשל 'אם תרצו', שיוצאים במערכה ארסית נגד

האוניברסיטאות ומוסדות חינוך [...] בדרישה למנהגי 'פטריוטיות'. עם,
שהניח בעבר ליסודות לאומניים קיצוניים לתמרנו לחורבן [...] ואס תרצו - זו

עלולה להיות תחילת הדרך לחורבן הבית השלישי".

[המאמר מאת סובול מסומן מוצג 11].

29. בשנת 2018 פורסם כי התובעת ממשיכה בעקביות בדרכי פעולה אלה, כאשר הפעם על הכוונת

, כי עיריית ירושלים סירבה לפרסם קמפיין מסית נשיאת הקרן החדשה, גב' טליה ששון. כך פורסם

המעודד אלימות ומציב את ששון כמטרה אישית שעלולה להביא לפגיעה, בו ששון מוצגת כנלחמת

בצנחן יותם זילבר.

נעיתון "הארץ'/ 9.5.2018, מוצג 11].
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30 השם שיצא ל"אם תרצו" באשר לדרכי פעולתה השנויות במחלוקת כא לידי ביטוי גס בסכסוך

, ובדרישותיה שלא תוגדר כארגון שחוללה מול אנציקלופדיית המידע האינטרנטית "וי�קיפדיהי'
"ימני" - אלא כארגון "ציוני". משהובהר ל"אם תרצו" כי לא זו הדרך בה מתגבש ערך ב"ויקיפדיה"
וכ< אין התנועה יכולה להכתיב את האופן בו תוצג - איימה בתביעות משפטיות. כצעד מגננתי

העדיפו עורכי האנציקלופדיה למחוק את הערך שנשא את שמה של התובעת 1 כליל. ציטוט מתוך
שיחות הארכיון ב"ויקיפדיה" מפי העורך דוד שי לעמיתיו, ובהשראת מקרה נעמי חזן שתואר לעיל

מדגים היטב כיצד ידועה התובעת בציבור:

, התכתיב מופנה אישית אלי. אני מקווה שלא אחלום ''מסיבה שאיגה ברורה לי

בלילה על שלטי חוצות שבהם מופיע דיוקני כשאליו מודבקים קרן, זנב או חדק."

נעדות לסכסוך באה לביטוי במוצג 13]

31. עוד על דרכי הפעולה הבלתי ראויות של התובעים ניתן ללמוד מהאופן בו בחרה לנגח את בג"צ. כך

אירע שבזכות "תרגילי' של התובעים, פורסמה בעיתון "מקור ראשון" מודעה ובה כאילו ידיעה
הנחזית להיות אמיתית ומוצגת כגזיר עיתון, שמדווחת כביכול באופן אותנטי על-כך שבית-הדין
הגבוה לצדק במדינת ישראל התערב בהחלטה ממשלתית לתקוף באיראן. מפקד חה"א צוטט
כאילו אמר: "המטוסים באויר, פספסנו הזדמנות". דברים אלה לא היו ולא נבראו וכולם פרי

המצאת התובעים.

ידיעה-מודעה זו ובה שובצה תמונתה של נשיאת בית-המשפט העליון השופטת אסתר חיות
נשאה את הסמליל של התובעת 1 "אם תרצו'1 והביעה תמיכה ביצירת מסלול פסקת התגברות

הידועה גס בכינוי "עוקף בג'יצ".

וכך דיווחה העיתונאית טל שניידר על מקרח זה, המוכיח את מעשיה הדומים ואת שיטות הפכרוק
של התובעת:

"מיטב חדשות הטירוף. אדם רואה מודעה של 'אס תרצו' המתחזה לידיעה, מופיעה

. הוא משתכנע ומזדעזע שבג"ץ התערב בתקיפה נגד איראן ומזהיר ב'מקור ראשון'

את קבוצותיו וחבריו מפני בג"ץ. המגיבים משוכנעים שזה אמיתי כי זה מופיע
במקו"ר (מקור ראשון - הח"מ)".

[תיעוד פרשה זו והדיווח על אודותיה מסומן מוצג 14).

32. אציין בהקשר זה כי התובעת 1 מציגה עצמה באופן מוצהר כמי ש"קוראת להפסקת הדיקטטורה
של בג"ץ" ופרסמה נייר עמדה תחת הכותרת ?

. "מדינה בשלטון הבג"ץ - כתב אישום: בג"ץ נגד הדמוקרטיה הישראלית"

עובדה זו מתפרסמת כאתר התובעת.

[תעודת הזהות של התובעת 1 בטרשתת מסומנת מוצג 25],

33. רק לאחרונה, סמוך להגשת תצהירי זה, פורסם כי התובעת "אם תרצו" ניהלה מסע כנגד אלוף

בצה"ל, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, על-מנת שהאחרון לא ימונה לרמטכ"ל - תוך שימוש חוזר

במשפחות שכולות, ושוב באמצעות משלוח מכתב מטעמן.

אני מוצא לנכון לציין כי בעקבות פרשת "מגידו" והמכתב לשרת התרבות (שסוקרו בפרסומים

מושא התביעה) - כנראה הפנימו התובעים וההורים השכולים מאותה הפרשה שהשימוש בשס
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"פורום המשפחות מהשכולות" הוא שימוש מטעה ומסוכן. הראייה - מאז מקפידה "אם תרצו"
לכנות את ארגון המשפחות השכולות תוך שימוש בכינוי המוסף "בוחרים בחיים" לשם בידולו
כתקשורת. אמור מעתה - קיימת הבנה והפנמה מצד התובעים - כי בפרשת "מגידו" בוצעה הטעייה

בקמפיין.

, מקפיד מנכ"ל התובעת מתן פלג כך בראיון בתכנית לונדון את קירשנבאום (13-8.2018) בערוץ 10
לכנות את ההורים השכולים שהוא מייצג בכינוי "פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות"

ולא "פורום המשפחות השכולות".

[עדות לשימוש בשם "בוחרים בחיים" מומחשת במוצג 17].

אין זאת אלא ראיה לכך שהתובעים מכירים בכך שהכינוי הקודם שנעשה בו שימוש "פורום
משפחות שכולות" היה לא ראוי, גרם להטעיית הציבור, התקשורת (ואולי גם הטעיית השרה) ויצר

מדון בין הורים שכולים וכואבים לבין עצמם.

34. אני האמנתי ועודני מאמין שהדברים שפורסמו שיקפו אמת לאמיתה. בנסיבות העניין, כשמדובר
בתנועה ציבורית החשופה לעין הציבור ובעלת נגישות רבה לתקשורת לא חרג הפרסום מתחום

הסביר.

35, זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר
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תצהיר גב' סימה קדמון, "ידיעות אחרונות"



תצהיר

אני הח"מ סימה קדמון, נושאת תעודת זהות שמספרה ת.ו. 052044815 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
: את האטת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אס לא אעשה כן, מצהירה בזה בכתב כדלקמן

1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים בת.א. 25638-05-17. אני הנתבעת 2

בתיק.

בתצהירי אפנה למסמכים שצורפו וסומנו בתיק מוצגים מטעם הנתבעים.

2. הפרסומים מושא התביעה דווחו על מכתב שנשלח לשרת התרבות מירי רגב כעניין סדרה תיעודית

בשם "מגידו" בה תועדו חייהם של אסירים ביטחוניים פלסטינים. במכתב הובעה מחאה על-כך
שמשרד התרבות מסייע במימונה.

; הפורום עצמו הכחיש את קשרו 3. שטו של "פורום המשפחות השכולות" נרתם ונקשר לנושא

למכתב והתנער ממנו מכל וכל;

[המכתב אשר הפצתו ושליחתו סוקרו סומן כמוצג 1],

[התנערות הפורום באמצעות מכתב התראה ודרישה מאת בא כוחו סומן כמוצג 5].

̂ לכתב התביעה) הוא רשימה פובליציסטית המנתחת 4. הטור פרי עטי מיום 31,03,2017 [נספח ^ד

את פעילותה של השרה מירי רגב בזירה הפוליטית בכלל ובזירת התרבות בפרט. הרשימה בקרה
; אחת הדוגמאות (ולא הראשונה שבהן) שהיוו את התנהלות השרה בנושאים שונים והתמקדה בה
את הבסיס להבעת הדעה על השרה עסקה בתיאור אופן טיפולה בעניין המכתב הנ"ל אשר מחה

על שידור סדרת הטלוויזיה "מגידו".

הרשימה הביעה דעה על כך שהשרה לא צפתה בפרקי הסדרה הנ"ל אך בתגובה לפנייה מאת

"פורום המשפחות השכולות" כביכול - קיבלה החלטה להשתמש בכל הכלים המשפטיים
העומדים לרשותה כדי להסיר את תמיכת משרד התרבות והמדינה בסדרה.

הטור שיקף את העובדה שפורום המשפחות השכולות הסתייג מהטענה ששלח מכתב כזה ומחה

על השימוש בשמו בגוף המכתב בהיותו נוגד את רוחו ומטרותיו, בהקשר זה פרסמתי כי בעקבות

כך דרש פורום המשפחות השכולות הכחשה, התנצלות והבהרה, וכך אכן היה.

5. ודוק; האמירה כי המכתב הוא מכתב מדומה והמצאה של התובעים מתבססת - וכך גם הוצגו

. הדברים לקורא "ברחל בתך הק-טנה" - על "בדיקה שערך הפורום"

, שלח עו"ד עודד הכהן בשם העמותה כאמור, לא יכול להיות חולק על-כך שבתאריך 25,3.2017

הידועה בציבור הרחב כשם "פורום המשפחות השכולות" למנכ"ל התובעת "אס תרצו" מתן פלג

- "מכתב הדרישה") שכותרתו- "דרישה לפרסום הבהרה בגין שימוש לא חוקי, מכתב [להלן

מטעה ומזיק בשמו של 'פורום המשפחות השכולות'" [מוצג 5] ובו מחאה נוקבת על השימוש

בשם הפורום "בחוסר תום לב", "בצורה כל כך צינית, אכזרית ומגמתית" למטרוה המנוגדות

להשקפת חברי הפורום, ב"כ הפורום עו"ד הכהן התייחס למעשה משלוח המכתב כמצער ומביש

כאשר הוא נעשה כלפי חבריה אשר שלמו בדם בניהם את המחיר הכבד ביותר, ואשר נדהמו

לשמוע כי שם הפורום מתנוסס מעל המכתב המנוגד לערכי הפיוס וההידברות אותם הם מקדמים,



, מכתב הדרישה התבסס על בירור שנעשה מול העיתונאי יאיר אלטמן אשר מסר עפ"י האמור בו
כי מנכ'יל התובעת 1 "אם תרצו" הוא אשר מסר לו את המידע אשר שימש בסיס לידיעה.

6. מכתב הדרישה מדבר בעד עצמו ובו ממחיש "פורום המשפחות השכולות" באמצעות בא כוחו את
: שימוש בשם כמעט זהה: "פורום משפחות שכולות" לעומת "פורום אופן ההטעיה וה"ספיףי
למשפחות השכולות" על-מנת ליצור רושס שגוי אצל נמעניו ובציבור כאילו הפורום הידוע ו

והוותיק עומד מאחוריו.

, פורסם בעיתון "הארץ" כי "פורום המשפחות 28. 7. כמה ימים לפני פרסום הטור שלי, ביום 3.2017
השכולות" מחה בתקיפות נגד הנהלת ארגון "אם תרצו" בשל השימוש שעשה הארגון בשם
הפורום במכתב ששוגר לשרת התרבות. עוד פורסם כי "בתגובה למכתב ששוגר השבוע בשם 'אס
תרצו' לשרת התרבות, תוך שימוש בשמו של פורום המשפחות השכולות, השיבה היום רגב
... וכוי. בפרסום זה סוקר גם תוכנו של מכתב למשפחות כי אמנם לא ראתה את הסרה המדוברת"

, וכן רואיין מר רמי אלחנן אשר הפנה טענות קשות כלפי "אס הדרישה אל התובעת 1 "אם תרצו"

תרצו" כשהוא מכנה את הוצאת המכתב בשם הארגון פעולה זדונית, מגמתית וגניבה לכל דבר
ועניין.

[הכתבה מעיתון "הארץ" סומנה כמוצג 4],

8. אעיר כי בתגובת ''אס תרצו'' במסגרת אותו פרסום בעיתון ''הארץ'' [מוצג 4] הכחישה "אס תרצו"

התובעת 1 את קבלת מכתב הדרישה כלפיה - אך לא הכחישה את טענות מר אלחנן כלפיה לגופן.

לא זו אף זו; "אם תרצו" ציינה את תמיכתה באמור במכתב ובמשפחות השכולות,

9. לטענות ניתן פומבי גם בעיתון "מעריב'' עוד לפני שטורי ראה אור [מוצג 3].

10- כאמור, השתלשלות זו נסקרה בתמציתיות והשתקפה כהווייתה כטור הביקורת העיתונאי

שפרסמתי על אודות התנהלות השרה • הפסקה הרלבנטית שקפה כאופן לגיטימי טענות שהושמעו

כנגד התובעים (גוף ציבורי בעל נגישות וחשיפה תקשורתית רבה עד מאוד 1 ודוברו) מצד גוף
ציבורי אחר,

11. ככל שיש לתובעים ויכוח עם ''פורום המשפחות השכולות" - יתכבדו ויפתרו אותו מולו. תביעה

, כנגדי וכנגד העיתון אשר דיווח לציבור על אודות טענות ההורים השכולים הכעוסים והכואבים

טענות שיש בהן עניין ציבורי - אינה תביעה ראויה. כמי שמפרסמת פובליציסטיקה ופרשנות

פוליטית מזה שנים ארוכות אני מאמינה כי על ארגון ציבורי ודוברו להסכין עם העובדה שכלי

תקשורת ישקפו ביקורת וטענות הנשמעות כלפיו מצד ארגונים אחרים, בוודאי כשהדברים

אמורים בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי. פעילותם היחצ''נית של התובעים בעניין

ציבורי זה חשפה אותם לסיקור - ואם הם אינם מסוגליס לעמוד בחום הביקורת - מוטב כי ימנעו
. מלהיכנס למטבח הפוליטי

12. בנסיבות אלה התביעה אינה אלא המשך המהלכים הפוליטיים מבית-היוצר של התובעים, ואין

; בית- זו פעס רא+שונה שבה התובעת משתמשת בהליכים משפטיים לשם מטרות פוליטיות

המשפט העליון הביע זה מכבר עמדתו על הליך לא ראוי אחר בו פצחה התובעת [ע"א 2266/14

, 2015 15.7)] בזו הלשון; ילין נ' אם תרצו ציתות להיות או לחדול, (פורסם כנבו



.-. בית-משפט זח מביע עמדתו כי ראוי לתביעה כגון דא שלא היתה מוגשת "
, כי בתי המשפט יתנו דעתם לנושא מלכתחילה, וראוי, כהנחיה נורמטיבית לעתיד

ההוצאות כתביעות כגון דא" (ההדגשה במקור}.

30 , 13. על-פי פסק-הדין ולאחר טיעון לעניין זה בפני בית-המשפט העליון נאלצה התובעת לתרום 000

14. חרף האמור בפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניינה של התובעת ? "בהמלצת בית המשפט,
הצדדים הגיעו להבנה ולהסכמה לפיה בית-המשפט אינו הזירה המתאימה להתגוששות
אידיאולוגית-פוליטית..." - התובעת לא השכילה להימנע מהליכים פוליטיים מיותרים נוספים,

דוגמת ההליך בגינו מוגש תצהירי זה.

15. בהקשר זה אעיר כי התובעת הגישה תביעתה על-מנת להגן כביכול על "שמה הטוב" - אך באותה
תביעה מצד התובעת 1 שבית-המשפט העליון קבע שראוי היה שלא היתה מוגשת מלכתחילה

(ושבגין שכמותה יש לפסוק הוצאות) ניסתה התובעת להשתיק גולשים בפייסכוק אשר הביעו על
פועלה את עמדתם וראו כה מאפיינים פאשיסטיים.

בבית-המשפט המחוזי נקבע על אודות התובעת בפסקה שהקנתה לגבי הפרסום הגנת "אמת
. דיברתי"

"לקיומם של קווי דמיון מסוימים יש אחיזה בעצם הדגשת הלאומיות על ידי
התובעת. כמו כן, בשיח המלומדים שעליו העיד העד פרסיקו במה שנוגע למקורות
ההשוואה של רונן שובל (פילוסופים שהס מהוגי הדעות של הפאשיזם) ובדברים

שאמר במסגרתו שובל עצמו, יש חיזוק לקיום מכנה משותף מסוים בין עמדותיה

". של התובעת לבין עקרונות מסוימים שביסוד הפאשיזס

[ת"א מחוזי (י-ס) 42868-05-10, פורסם בנבו 2.9.2013 (ההדגשה הוספה)).

16. נוכח שמה של התובעת בציבור והמוניטין המפוקפק שצברה לעצמה, האמנתי בתום לב לאמיתות

טענות "פורום המשפחות השכולות" ולא היתה לי כל סיבה לפקפק בהן. כך למשל, פורסם בעיתון

רגון אחר (לחברי תנועת "שלום עכשיו") "הארץ" כבר בשנת 2012 שאנשי "אם תרצו" התחזו לא
בניסיון ליצור תסיסה חברתית. פורסם אנשי "שלום עכשיו'' נאלצו להגיש בעניין זה תלונה

למשטרת ישראל.

[הידיעה מעיתון "הארץ" מסומנת מוצג 26],

17. כך גרמו ותרמו התובעים תרומתם לתפישת פעילותם ותדמיתס כציבור ואין להיפלא על כי כלי

התקשורת השונים פרסמו את שפרסמו על אודותיהם גם בפרשת "מגידו".

18. נוכח כל האמור לא היתה גם כל סיבה שלא להאמין בתום לב לדבריו הנוקבים שלמר רמי אלחנן,

מנהל "פורום המשפחות השכולות" שהתבטא מדם ליבו בעיתון "הארץ" [מוצג 4] לגבי האופן

: המקומם שבו התובעים עשו שימוש מעוול בשמו של הארגון

"אנחנו ארגון של משפחות ישראליות ופלסטיניות - שמנסות בעזרת הכבוד

שרוחשים לשכול שלנו - למנוע עוד שפיכות דמים בעתיד. בעוד ש'אם תרצו'

הוא ארגון שמלבה אש של נקמה וכעס שמזינים את מדורת השנאה ומעגל



הדמים האינסופי, אגחנו מבקש<ם לעשות את ההפך. מילא אם ארגון אחר היה
עושה שימוש בשם שלגו, אבל במקרה הנוכחי זה פשוט בלתי נסלח".

19. התנחלויות מעין אלה מבית היוצר של התובעים הן דבר ידוע ומפורסם, ושמם של התובעים הלך
ועודו הולך לפניהם (ולא במוכן החיובי) בהקשרים אלה, כך פורסם ביום 27.10.2016 על אודות

, יאיר אלטמן, מצא : כתב העיתון "ישראל היום" תעלול נוסף בעל אופי דומה הקשור בתובעים
עצמו בסיטואציה בה ידיעה עיתונאית אשר פרסם נשלחה ע"י התובעים לכתבי התקשורת

כ"הודעה לעיתונות" תוך שינוי כותרת מ"חדשות היום" - ל"הת�עה לעיתונות". בדומה
לענייננו, גם שם הדבר בוצע בחתימתו של התובע 2 אהוד טנא.

לפי פרסום בעיתון "העין� השביעית", משנתפסה בקלקלתה מסרה התובעת 1 "אם תרצו" לכתב

"העין השביעית'1 שוקי טאוסיג, כי היא אכן זו שהעתיקה את הידיעה העיתונאית מ"ישראל

היום" ושלחה אותה לכתבים כ"הודעה לעיתונות" בחתימת הדובר, התובע 2 אהוד טנא.

וכך כותב טאוסיג: "שאלתי את מתן פלג, מנכ"ל התנועה, כיצד הם מסבירים את ההתנהלות

המביכה הזו והאם הם מעתיינים להתנצל בפני הכתב, אך פלג בחר שלא לעשות זאת".

[ידיעה ב"עין השביעית" מיום 27.10.2016 מסומנת מוצג 18].

20, מעלליה של התנועה והפראקטיקות שנקשרו בשמה לאורך השנים כמי שמסבה נזקים לארגונים

אשר נפלו קרבן להתחזות והטעיה, התנהלות קיצונית והשוואות למאפיינים פאשיסטיים - תרמו

ל"מוניטין" רע זה של התובעת. מצ"ב לתצהירי זה אסופת הפניות למאמרים המלמדים על השם
הרע שיצא לתובעת ועל תדמיתה.

[מוצג 19].

21. עוד להיעדר שם טוב לתובעת אפנה לכתבה כנושא יצירת ההתססה וההסתה לשם סימון מרצים

שמאלנים באוניברסיטאות (כתבה בחדשות זרג*ח: שפורסמה ב 4.7.2017).
[מוצג 20).

כמו-כן אפנה לכתבתה של אילנה קוריאל משנת 2010 שם מתועדת דרישת התובעת לאזן את

כמות המרצים ה"שמאלניס'י באוניברסיטת כן גוריון תחת איום הברחת תורמים וסטודנטים.
[מוצג 21].

22. רק לאחרונה, סמוך להגשת תצהירי זה, ניהלה התובעת "אם תרצו" מסע כנגד אלוף בצה"ל, סגן

הרמטכ"ל יאיר גולן, על-מנת שהאחרון לא ימונה לרמטכ"ל - תוך שימוש חוזר במשפחות

, בבחינת שיטה שכולות, ושוב באמצעות משלוח מכתב מטעמן. הקמפיין יציר כפיה של התובעת

ומעשים דומים - קיבל סיקור תקשורתי נרחב ו"זכה" לגינויים מטעם שר הביטחון ובכירי צה"ל
נוספים.

כך, למשל, בכתבה מאת עמוס הראל שפורסמה בעמוד השער של עיתון "הארץ" ביום 14.8.18 ?

"שלשום נוספה, בפרופיל גבוה יותר, קריא של התארגנות אחרת, המאגדת הורים

, שאכן חלפו שכולים. לפחות את אחד הקמפיינים מלווה ארגון הימין יאם תרצוי

כבר כמה חודשים מאז מסע ההשמצות הדוחה האחרון שלו.



כנוגע לשניהם יוצאות כעת הצהרות נגדיות של שר הבטחון אביגדור ליברמן, ושל
ארגונים גדולים המייצגים נפגעי טרור והורים שכולים - המגנות את הקריאות נגד

גולן ודוחות ניסיונות להשפעה פוליטית חיצונית על תהליך המינויים".

[הכתבה מסומנת כמוצג 15],

מאמר המערכת של עיתון "הארץ'1 מאותו יוס נושא את הכותרת "אם תרדפו'' (בפרפראזה על שם
: התובעת "אם תרצו") ובו פורסם

"... ניתן לזהות היטב גם את טביעות אצבעותיה של יאם תרצו/ שמקדמת
בעקביות תפישת עולם גזענית וחשוכה.

[..]

, ולא תהיה לו שום ליברמן פעל היטב כשהבהיר כי יקמפייו ההכפשה אינו ראוי
השפעה על הליך מינוי הרמטכ"ל'. אך מטרת הקמפיין אינה רק למנוע את מינויו

של גולן לרמטכ"ל, אלא להלד אימים על כל בכיו� [...] במובן הזה, איו מתאימה

מיאם תרצו7 למלא את משימת החיסול, שהרי עצם קיומה הוא הוכחה לאותם

התהליכים עליהם דיבר האלוף גולו".

[מאמר המערכת מעיתון "הארץ" מסומן מוצג 15].

, פורסמה ביקורת קשה נגד הקמפיין מבית התובעים העושה שימוש ציני 23. גם בעיתון "מעריב"

במשפחות השכולות לצורך קמפיין החותר תחת סמכות הממשלה.
[מאמר מיום 15.8,2018 מסומן כמוצג 16].

24. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת,

- ,// 
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?'המצהירה
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י / /• (, (י
בזה כי ביום י^ י^יייי. וץ1. הופיעה בפני עורכת-דין ח^̂�ו^י^ט *>£ח ,̂ הנני מאשרת

/ — י^ גבי סימה קדמון שזיהתה עצמה על ידי תעודת זהות ז) - ברח' /?*$ 

מס' י"ר יי$^>ז2><-. ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים

הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה הג"ל וחתמה עליה,
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תצהיר מר רמי אלחנן,
מנכ"ל פורום המשפחות השכולות



תצהיר

, רמי אלחנן, נושא ת.ז. שמספרה 000928044 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן ?

1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית לבקשת הנתבעים בת.א, 25638-05-17 בבית-משפט

השלום בת"א.

בתצהירי אפנה למסמכים אשר סומנו בתיק מוצגים מטעם הנתבעים,

, נרצחו בתי סמדר וחברותיה בפיגוע התאבדות במדרחוב בן יהודה 2. ב - 4 לספטמבר 1997

בירושלים. הפכתי לאב שכול.

3. שנה לאחר מכו הוזמנתי ע"י יצחק פרנקנטל, אביו של אריק ז"ל שנחטף ונרצח על ידי החמאס
בשנת 1994 בעת שירותו הצבאי - להצטרף לארגון של משפחות משני צדי המתרס שאיבדו
ילדים בסכסוך, ובכל זאת רוצים שלום 1 אנשים שאבדו את היקר להם מכל ומבקשים לשבור
את מעגל הדמים האינסופי של רצח ותגמול ונקמה וענישה, ומושיטים יד איש לאחיו מעומק

הכאב המשותף. המפגש המכונן הזה שינה את חיי.

4. האמור לעיל יכול במעט להסביר כיצד הפכתי להיות (כיום ובזמנים הרלבנטיים לתביעה)

למנכ"ל השותף הישראלי של הארגון, הידוע כ"פורום המשפחות השכולות". מדובר בארגון
משותף, ישראלי-פלסטיני הפועל משכת 1995 למען פיוס ושלום וחברות בו כ - 600 משפחות.

כל חברי הפורום איבדו בן משפחה כתוצאה מהסכסוך הישראלי - פלסטיני הממושך,

ובפעילותם המשותפת הגיעו להבנה כי הפיוס בין האנשים ובין העמים הוא אפשרי ואף הכרחי
להשגת שלום.

5. על רקע זה, ניתן להבין מדוע פרשת ארגון "אם תרצו" והסדרה "מגידו" מחודש מרץ 2017 היתה
מקוממת, חטאה כלפינו והכאיבה לנו כל-כך.

6. העמותה בראשה אני עומד, ידועה בשמה "פורום המשפחות השכולות". כך כונינו לאורך שנות
פעילותנו.

מעולם לא שלחנו לשרת התרבות מירי רגב או לכל גורם אחר מכתב למניעת שידור או תקצוב

סדרה העוסקת בחיי אסירים ביטחוניים פלסטינים בכלא. והנה, היה מי שחשב שראוי לגזול

את שמנו ההולך לפנינו - ולשלוח מכתב שנשא כיתוב (כותרת) "פורום משפחות שכולות"

.? "המכתב") ולקשור את שמנו אליו. מדובר בהטעיה של ממש. (להלן

7. נאלצנו להכחיש את קשרנו למכתב לאחר שתנועת "אס תרצו" עשתה בו שימוש לקידום

האג'נדות שלה בתקשורת. כך, למשל, צוטט ב"ישראל היום" בידיעה מאת יאיר אלטמן מיום

, מתן פלג: "החכרה הישראלית, המוקירה ומחויבת 28,3,2017 מנכ''ל תנועת "אס תרצו''

למשפחות השכולות שאיברו את היקר מכל, לא צריכה לסבסד מכיסה סדרות הממסגרות
מחבלים כגיבורים טרגיים" וזאת בקשר עס ידיעה שעסקה במכתב.

[הפרסום מאת אלטמן סומן כמוצג 2].
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8. בעקבות כך פנינו לכתב יאיר אלטמן, והוא אישר כי המכתב המטעה התקבל אצלו מדובר "אס
תרצו1' אודי טנא, התובע 2, כאשר הלוגו המתנוסס עליו והחתימה בתחתיתו היא של "פורום

משפחות שכולות".

9, נס בעיתון "מעריב" פורסמה ביום 28,3.2017 ידיעה המתארת את תגובת השרה למכתב, כאשר
נעשה שימוש בשם "פורום המשפחות השכולות".

"יצוין כי בכתבה זו במעריב" הפורום המתחזה כונה בשמנו, ואילו אנו כונינו בשם ''פורום
משפחות שכולות" (ללא "הא הידיעה") - ללמדך כי ההטעיה נשתרשה באופן מיידי חרף ניסיוננו

למחות עליה בזמן� אמת.

[הידיעה ב"מעריב" מסומנת כמוצג 3].

10. נאלצתי לנסות ולמזער את הנזק שגרמו לנו, והתראיינתי לעיתון "הארץ" לגבי השימוש המעוול
: שארגון "אם תרצו" עשה בשמנו. וכך אמרתי

"אנחנו לא ארגון עלום שם ואנחנו קיימים כבר 20 שנה [... ] כשארגון כמו 'אם
תרצו' מוציא באופן זדוני ומגמתי מכתב בשמנו, זו גניבה לכל דבר ועניין. [...]
עכשיו הם רוצים לגנוב מאתנו גם את שמו של ארגון גדול וידוע בציבור ועושים
בו שימוש שהוא ההפך ב - 180 מעלות ליעדים שעבורס הארגון הזה קייט.

[-..] אגחנו ארגון של משפחות ישראליות ופלסטיניות - שמנסות בעזרת הכבוד
שרוחשים לשכול שלנו - למנוע עוד שפיכות דמים בעתיד. בעוד ש'אם תרצו'

הוא ארגון שמלבה אש של נקמה וכעס שמזינים את מדורת השנאה ומעגל
, אנחנו מבקשים לעשות את ההפך. מילא אם ארגון אחר הדמים האינסופי

. 1 , אבל במקרה הנוכחי זה פשוט בלתי נסלח' היה עושה שימוש בשם שלגו

[הידיעה ב''הארץ" מסומנת כמוצג 4],

, עו''ד עודד הכהן המייצג את ארגון "פורום המשפחות השכולות" 11. בנוסף ביקשנו את בא כוחנו

לשלוח מכתב דרישה חריף למנכ"ל "אם תרצו", מתן פלג (להלן: ''מכתב הדרישה") בדרישה
להבהרה ש''אם תרצו" מתנצלים על ההטעיה וחוזרים ממכה.

[מכתב הדרישה מיום 28.3.2017 מאת בא כוחנו עו"ד עודד הכהן מסומן כמוצג 5].

12. במכתבנו הופיעה "דרישה לפרסום הבהרה בגין שימוש לא חוקי, מטעה ומזיק בשמו של 'פורום

המשפחות השכולות'" ומחינו בו על השימוש בשם הפורום "בחוסר תום לב", "כצורה כל כך
צינית, אכזרית ומגמתית" למטרות המנוגדות להשקפת חברי הפורום.

המכתב בטא את תחושתנו לגבי המעשה המצער והמביש, במיוחד כאשר הוא נעשה כלפי מי

ששלמו בדם בניהם ומשפחותיהם את המחיר הכבד ביותר. אכן נדהמנו לגלות כי שם הפורום

שלנו מתנוסס מעל מכתב המנוגד לערכי הפיוס וההידברות אותם פעלנו לקדם לאורך כל הדרך.

13. מכתב הדרישה מטעמנו ביקש לבטא את ה"תרגיל" שבוצע ע"י התובעים בכך שהפיצו מכתב

הנושא שם דומה כדי הטעיה ? "פורום משפחות שכולות'' לעומת "פורום המשפחות השכולות"

על-מנת ליצור רושם שגוי בציבור באמצעות נציגי העיתונות אשר סקרו את הנושא כאילו אנחנו

קשורים למכתב.



י:
, ואני סבור גם כיום כי ניסיון "אם תרצו" לקדם בציבור ולהפיץ מכתב שברור ?14. סברתי אז
, ארגון שאינו עומד מאחורי הדברים האמורים בו אלא להיפך - הוא שקוראיו ייחסו אותו אלינו

ניסיון מכוער לגניבת דעת הציבור.

15. "התרגיל" הני'ל גרם להורים שכולים רבים כאב לב והכעיס אותנו עד מאוד, כפרט שהיה ברור
לנו כי הוא בא מתוך ניסיון לניצול כאבנו למטרות פוליטיות ולאומניות קיצוניות העומדות

בניגוד גמור להשקפותינו,

16. הנזק נתן את אותותיו מיידית כאשר בעקבות תדמיתנו ומעמדנו כארגון שהפיוס וההידברות
הם הערכים שהוא מקדם - פנו אלינו אזרחים המתקשים להבין מדוע ביקשנו להשתיק את

הסדרה.

17. לאחר מקרה זה הנוגע לסדרה "מגידו" היה מי שניסה לערוך בידול בין הארגון הידוע שלנו לבין
התארגנות ההורים שפעלה צוותא חדא עם תנועת "אס תרצו'' וזאת על-ידי הוספת המילים
"בוחרים בחיים" - תוספת שלא היתה קיימת במכתב המקורי לשרה רגב. דוגמא לכך בפרשה
דומה שהתחוללה לאחרונה אגב מועמדות הסרט "נולד בדיר יאסיף' לפרס אופיר. פורום הורים
- שחלקם חופף להורים שפנו לשרה בזמנו תחת שמנו "פורום הורים שכולים1' - פנו כמכתב

מיום 25,6,2018 לשרה רגב תחת השם או הכותרת "פורום בוחרים בחיים".

[מכתב פורום "בוחרים בחיים" מוצג 22],

אני רואה בכך עדות לזה שאפילו שולחי המכתב מכירים בכך שהכינוי הקודם שנעשה בו שימוש
למול התקשורת חשף אותם לסיכון משפטי בשל ההטעיה וגניבת העין.

18. למרות הכותרת הכאילו מבדלת, המכתב שב ופותח ב"אנחנו פורום משפחות שכולות ונפגעי
...". השימוש החוזר בשני הכינויים גס יחד באותו המשפט, מדגים היטב טרור 'בוחרים בחיים1

את המשך ניסיון ההטעיה המזיקה.

19. כפי שניתן לראות הנזק מכך ומפרשת ''מגידו" כבר נגרם, והמענה של השרה למכתב זה מיום
25.6.2018 הופנה ל"פורום משפחות שכולות" ולא ל"פורוס בוחרים בחיים".

[מכתב התשובה של השרה מסומן כמוצג 23].

20. כך סוקר מקרה הסרט "נולד כדיר יאסין" במגזין -0111 0ווו1�1� בתאריך - 26.6.2018. גס בכתבה,

(אחרי מחאתנו בקשר להטעיה בפרשת "מגידו''), השרה והכתב נוקטים בשם "פורום המשפחות
, , ואין זכר לתוספת ש"נזכרו" להוסיף "בוחרים בחיים" השכולות"

[מוצג 24].

21. בעקבות עניין זה פנתה אליי נטע שושני, במאית הסרט על דיר יאסין - ונאלצתי להסביר לה כי
לא מדובר בארגון שלנו.

22. מבחינת "פורום המשפחות השכולות" הנזק הוא נזק מצטבר. הפרסומים השונים ומכתבי

השרה מתורגמים לשפות זרות, ויוצרים בלבול ונזק תדמיתי גם בחו"ל וחוסר אבחנה כין

הארגון שלנו שמטרתו קירוב לבבות - לבין ההורים שפונים לשרה רגב בניסיון להגביל את חופש

הביטוי, מדובר בפגיעה קשה בלב המוניטין של פורום המשפחות השכולות.
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23, פרשה נוספת לאחרונה אליה שורבב שמנו הוא מקרה "פורום המשפחות השכולות - בוחרים
בחיים" נגד מינויו של האלוף יאיר גולן לרמטכ"ל

¥011111//:5יז11ו1 240=ן?0£0וו001;01^6/£ל1.

11 י24. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
זיו//^ במשרדי י. ת^-י ̂י ̂  ^י-/ הופיע בפני עורכת-דין י 3$ - ( \] הנני מאשך בזה כי ביום 
/י מרי רמי אלחנן שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות \ .י  ̂ /י י// ^י  84 1 ברח' 
, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מס' 000928644

אס לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

ש<ומבר<ק-ח"מ1בץ/ע1"ו

יי ——/-�9מס' יש<יו 25157 /', -
חותמת עורך דין




