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ובדואר רשוםקטרוני דואר אלב  
--לצרכי משא ומתן בלבד  --  

-- מבלי לפגוע בזכויות --  

  
  

  לנמענים שלום,

  

  התראה לפני נקיטה בהליכים משפטייםהנדון: 

  

  כדלקמן: ךלפנות אלי והרינ ,)580108223איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל (ע.ר.  ,נותמרש בשם

את יחסי הציבור והדוברות בישראל, המאגד הייעוץ התקשורתי,  האיגוד המקצועי של ענףהיא נו תמרש .1

ממשרדים פרטיים, דוברים ואנשי יחסי ציבור בחברות עסקיות ובמשרדים  ות אלוהעוסקים במקצוע

 בשירות הציבורי.

שכותרתו "איפה הילד" ועוסק רובו ככולו  2באתר הנמענת  1מאמר של הנמען פורסם  20.12.2014ביום  .2

מילולי על העוסקים במקצועות הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות (להלן: בהשלכת רפש 

 1").המאמר הפוגעני"

של הפוליטיקאים  יועצי התדמיתלכאורה היה די בציטוט כותרת המשנה של המאמר הפוגעני הגורסת: " .3

 ."'בגדי המלך החדשים'מ משולים לחייטים הנוכלים

תוכו של המאמר הפוגעני - נית מושכת כל קורא בר דעת אל תוךאלא שלא די בכך. כותרת המשנה הפוגע .4

מכלילות כלפי העוסקים  וחושפת אותו לעוד דברי בלע, שקר וכזב, תוך קביעת "עובדות" לכאורה

 במקצועות הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות.

                                                

1 http://www.the7eye.org.il/139053  
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 - במאמר הפוגעני, כי נטען כך,  .5

. שמטבעם אינם מתיימרים לשקף את האמת, היחצנים... משתמשים בסיסמאות ובדימויים.."  .א

 - "; וכן, כי אלא לשטוף את מוחו של הציבור

ואינם משלמים מחיר על  –תופרים, ביודעין, תחפושות מטעות ללקוחותיהם התקשורת "יועצי   .ב

 -; כמו גם ש"מרכיב הולכת השולל המובנה בעיסוקם.

, נגרפת פעולה עם היחצניםמשתפת התקשורת אמורה היתה למלא את התפקיד הזה, אך היא "  .ג

 ".משמעותם הבלתי מוסריתבכללי המשחק שהם מכתיבים ואינה נותנת דעתה ל

המאמר הפוגעני מכנה את העוסקים במקצועות הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות כנוכלים,  .6

כל  לעיניהמוליכים שולל את הציבור בישראל וזאת באופן מפורש ו שקרנים, חסרי חוש מוסר וצדק

  .דכפין

 מבזים אותם, ו/או במי מחבריה נותבמרש ופוגעים עלמא הם אינם אמת ילודברים אלה שפורסמו לעיני כ .7

  ללעג בפני הבריות. םאות יםושמ םאות

חוק  מגבשים שלל עוולות אזרחיות ועבירות פליליות על פי חוק, ובתוך כך, הפרה של הוראות מעשיכם .8

 כםבמעשי. 1968- תשכ"חפקודת הנזיקין [נוסח חדש], ראות ; והו1965-, תשכ"האיסור לשון הרע

 .נזקים רבים, ממוניים ושאינם ממוניים ו/או למי מחבריה נותלמרש םתסבה

 כי: ,, הקובע1965 -"ה כ, תשאיסור לשון הרעחוק (א) ל7נבקש להסב את תשומת לבך להוראות סעיף  .9

ו לשלם לנפגע לחייבפט שע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשהור  (א) "

וכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי ה אשקלים חדשים, לל 50,000פיצוי שלא יעלה על 

סעיף קטן זה, הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של 

  הזכאי נגד החייב בו.

ט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את פבמש  ב)(  

  שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. 50,000יצוי שלא יעלה על פגע פהנתבע לשלם לנ

ט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה שפמב  ג)(  

לא שע, פיצוי פגבכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנ

  יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק".
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 שעות מיום קבלת מכתבנו זה כדלקמן: 48 - לפעול מיידית ולא יאוחר מ יםנדרש כםיל, הננוכח האמור לע .10

 להסיר מעל אתר העין השביעית אתר המאמר הפוגעני ולא לפרסם אותו בשום מדיום אחר;  .א

 .כדי פרסום לשון הרע אודות מרשתנו ו/או מי מחבריהשיש בו לחדול לאלתר מכל פרסום   .ב

פרסום המאמר הפוגעני והאמור בו ו/או ברורה וחד משמעית  תהתנצלו נותמרש ילהעביר ליד  .ג

  .העלול להשתמע ממנו ביחס למרשתנו ו/או למי מחבריה

הנכם  ,ו/או למי מחבריה נותמרשוהנזק שנגרם להזדון שבפרסום המשמיץ ו בשל חומרת הפגיעה  .ד

וגש תביעה לצורכי פשרה בלבד. יובהר, כי ככל שת₪  30,000נדרשים לפצות את מרשתנו בסך של 

בעניין, הרי שסכום התביעה יהיה גבוה בהרבה מסכום הפשרה ויכלול את הנזקים שנגרמו 

 למרשתנו ו/או למי מחבריה עקב הפרסום המעוול.

תוך שימוש בכל אמצעי משפטי העומד  ,לפעול במהירות וביעילות ה לנותהור נותמרשכן, ו היה ולא תעש .11

 , לרבות פנייה לערכאות משפטיות.הלרשות

כדי לפגוע בכל טענה, דרישה או בכל זכות או סעד ו/או במה שנעדר בו, למען הסר ספק, אין באמור לעיל  .12

 להם על פי דין.  תזכאי נותמרשש

  

  בכבוד רב,

  

  , עו"דיותם וירז'נסקי


