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 א.נ.,

 

 חמורה לשון הרע העולה כדי ופוגעני פרסום שקריהנדון: 

 

 

מילאו  שלה, מר עמית סגל,הפרשן הפוליטי ( ו12חברת החדשות הישראלית בע"מ )להלן: חדשות 

 ,  כדלקמן:בנושא שבנדון ךלפנות אלי את ידיי

 

פרסמת את הדברים הבאים  ,( ברשת החברתית טוויטר14.10.2020בפרסום שעשית היום ) .1

ידי מר סגל במהדורת החדשות המרכזית של -על( 13.10.2020)בנוגע לכתבה ששודרה אתמול 

 :12חדשות 

 

 הקלטות מביכות של מנדלבליט מלפני שנים."אתמול בערב עמית סגל פרסם 

הבוקר מיקי זוהר מאיים שאם מנדלבליט לא יבטל את משפט נתניהו יפורסמו עוד 

 הקלטות.

נתניהו אוסף את ההקלטות, עמית סגל מפרסם ומיקי  –עכשיו זה ברור איך הארגון עובד 

 זוהר מאיים.

 .פשע מאורגן"

 

 , שעשו את עבודתם העיתונאית נאמנה, ומר סגל 12הפרסום הנ"ל, אשר מאשים את חדשות  .2

עולה , אשר פוגענישקרי, דיבתי ו פרסוםכי הם חלק מארגון של פשע מאורגן, בלשונך, הינו 

לחוק איסור לשון הרע,  1לפי סעיף  מר סגלועל  12על חדשות חמורה ביותר כדי לשון הרע 

 –עלול  שכן הוא ,)להלן: חוק איסור לשון הרע( 1965-תשכ"ה

מטרה לשנאה, לבוז או  םבעיני הבריות או לעשות מר סגלואת  12את חדשות  להשפיל 2.1

 ללעג מצדם;

 ;פרסוםבשל מה שיוחס להם ב מר סגלואת  12חדשות  את לבזות 2.2

  .םובמקצוע ם, במשלח ידם, בעסקםבמשרת מר סגלוב 12בחדשות לפגוע ו 3.2
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וכלפי  12חדשות כלפי  ךמצדחמורה של הוצאת לשון הרע אזרחית  העוולביצוע באפוא מדובר  .3

 .לחוק איסור לשון הרע 7לפי סעיף  מר סגל

 

בפני על הפרסום הפוגעני נדרש בזאת לפרסם לאלתר התנצלות  ךנילנוכח כל האמור לעיל, ה .4

נעשה  ושב באותו מקוםהח"מ, וזאת  באמצעות םמשיוסכם ע , בנוסחמר סגלובפני  12חדשות 

 .הפרסום הפוגעני

 

-על מר סגלול 12נה או זכות העומדות לחדשות בכל האמור במכתבי זה אין כדי לגרוע מכל טע .5

 פי כל דין.

 

 

 בכבוד רב,

         

 

 ד"ר ישגב נקדימון, עו"ד

 היועץ המשפטי     

 

 

 

 

 

 

 


