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 חורש יהושע
 הרטמן אלקס

 בנד טל
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 עוז אורי
 סימון-בן הדר
  ריזנברג תמי
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 פבון-כהן סזי

 שרון רינה
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 רביבו שירה
 דרמן תום
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 ליבסון רון

 קליין ישראל
 שאלתיאל ניר

 שטרית עתליה
  הרדי עירא
 סטרול שני
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 שחם שירה
  כהן-ויסוצקי יאת
 בלומנטל לנס
 וקס טל
 ימין בר

 בורובסקי לביאן נעה
 סילבר דויד

 עובדיה דניאל
 יהלום ליאת
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  דניאלי שרון
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 סרביאנסקי אבי
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 שמידט יואב
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 אריאל רבקה
 חמו בן סתו
 טור-בר דביר נועה
 יונימ ליאת
  לבנת אורי

  עמרני אביטל
 
 

  עשבי מיה
  דגן ירון
  אולמן אלה
 חנגלי ערן

 י'טבצ סופיה
 צרור תומר

 קלנר גל
 רובינס יהודה

 תירוש דוד
 תירוש דן

  הלפרט עדן
  אבטה רעות

 אברוצקי חן בת
 אולמרט בר

 זובידאת אינתיסאר
 יוספסברג יובל

  פולק ליאור
 רזין נטלי
 שמואלי נעה

  רז שוהם
 ברנוביץ נןר

 גרנות הילה
 וויס עדן

 חדד שניר
 כהן אור

 כהן אורה
 כהן ימית
 לפיד שגיא
 ספיר שני
 קדוש מתן

 קרמר עודד
 שבו טל
 לוי טלי

 טייכר חוליאטה
 שפר אור

 גימאני אמיתי
 גולן שיר
  מלול זוהר

  שמואלי ליאור
 שנער אור
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 מיכלשטיין לילך
 סויסה סתיו

 אזולאי מיכאל
 איזביצקי לשירא

 בחכמה שני
 זאב-בן תאיר
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 גנור מאיה
 גרש אלמוג

 דיאב איה
 וידה נוי
 זמיר בר
 חבס טל
 כהן יהל
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 דלכבו

 מר איתמר ב"ז
 מר אורן פרסיקו

 העין השביעית
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 באמצעות דוא"ל

 
 

 מר ב"ז ומר פרסיקו הנכבדים,
 
 

 רשימת שאלות לידיעות אחרונות בע"מ ומר ארנון מוזס הנדון: 

( ומר ארנון מוזס, מילאו את ידינו להשיבך לפנייתכם שבנדון, ""ידיעות אחרונותמרשינו, ידיעות אחרונות בע"מ )
 כדלקמן:

 
במשך עשרות שנים "ידיעות אחרונות" ומר מוזס נתונים למתקפות חוזרות ונשנות שמטרתן לפגוע בהצלחה  .1

 של קבוצת "ידיעות אחרונות".

מתלכדים,  את המתקפות חסרות הבסיס מלבים מספר גורמים, אשר פועלים מאינטרסים שונים אך .2

 בסימביוזה, למטרה משותפת אחת, של פגיעה וגרימת נזק לקבוצת "ידיעות אחרונות".

כך, למשל, עיתונאים מתוסכלים, שסירבו לקבל את מרותם המקצועית של עורכי "ידיעות אחרונות" במהלך  .3

ם. שמועות השנים, הפיצו שמועות חסרות שחר על קיומן של רשימות אנשים שישנה הנחייה כיצד לסקר אות
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אלה נפלו כפרי בשל אצל פוליטיקאים שונים וכלי תקשורת מתחרים לעיתון שעשו בהן שימוש מניפולטיבי 

 במטרה לפגוע ב"ידיעות אחרונות". 

 37גם מאבקי השליטה ב"ידיעות אחרונות", שנמשכו עשרות שנים מאז פטירתו של מר נח מוזס ז"ל, לפני  .4

 והשמצות נגד מר מוזס והעיתון, במטרה לשרת אינטרסים אישיים. שנים, היוו כר פורה להפצת שמועות 

כך, בעלי מניות שסירבו להשלים עם העובדה שמר מוזס נכנס לנעליו של אביו נח בראש העיתון, פעלו  .5

במישורים משפטיים ואחרים, בין השאר, במטרה לנסות ולהדיח את מר מוזס מתפקידו.  התביעות חסרות 

פעם על ידי בתי המשפט השונים שדנו בהם, אך עצם הגשתן הספיק לכלי תקשורת הבסיס, נדחו פעם אחר 

 מתחרים, ששמחו לפרסם את הטענות חסרות השחר במטרה לפגוע ב"ידיעות אחרונות" ובמר מוזס.

גם גורמים אחרים, ביניהם פוליטיקאים אשר אינם חפצים בקיומה של ביקורת עיתונאית על מעשיהם, יזמו  .6

במטרה לפגוע  ₪מעין אלה. בעלי הון נתבקשו להשקיע )ואף הפסידו( מאות מיליוני מתקפות לותרמו 

 .ב"ידיעות אחרונות"

עם זאת, "ידיעות אחרונות" ומר מוזס החליטו, באופן עקרוני ועקבי, שלא להגיב להכפשות משוללות יסוד  .7

זו היא הסיבה  אלה ולא לשחק לידיהם של הגורמים השונים אשר מבקשים להזיק להם. ייתכן שהחלטה

שנוצרה למר מוזס, אצל חוגים מסוימים, תדמית דמונית ודימיונית, שבינה לבין המציאות אין שום קשר, 

 אך כזו שבעלי האינטרסים שמחו לאמץ, לטפח, ולחזק. 

רשימת השאלות ששלחתם, ואשר מהדהדת הכפשות, רכילויות שקריות והשמצות אלה, שפורסמו במהלך  .8

 לא תשנה מעמדה עקרונית ועקבית זו. ות, עשרות השנים האחרונ

מבלי לגרוע מן האמור יודגש, כי פרסום שקרי ומכפיש מעין זה, שמעיון ברשימת השאלות שהופנו למרשינו  .9

ברור כי בכוונתכם לפרסם, מהווה הוצאת לשון הרע, וגם חזרה בלבד על פרסומים מעין אלה לא תקנה 

אחראים והמאשרים פרסומים אלה חסינות מפני תביעות דיבה עתידיות, אם וככל למפרסמיהם ולגורמים ה

 שיפורסמו. 

למותר לציין, כי אין באמור במכתב זה, או במה שלא נאמר בו, כדי להוות ויתור, הסכמה, כמו גם לגרוע או  .10

 לפגוע בכל סעד, זכות או טענה של מרשינו בקשר לנושא שבנדון.

 
 

 ,ובברכה בכבוד רב

   , עו"די דורוןחג   

 , עו"דש. הורוביץ ושות'                     

 

 
  

 


