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  המרכז הישראלי לנפגעי כתות  –אדם סיני : וןהנד

  7.12.2015מכתבכם נושא תאריך         

  

 7- ה, אשר התקבל במרכז ביום חמישי, שבסמךביקשני להשיב על מכתבך ) 'המרכז'(המרכז הישראלי לנפגעי כתות 

  .2016לינואר 
  

לפיכך לא המרכז הוא . יוידי המרכז ואין לו כל קשר אל- לא בוצע על', נספח א, הפרסום הראשון למכתבכם .1

 .לגבי מכתב זה וכל הקשור בוהכתובת הנכונה לטענות מרשך 

המרכז : אדם סיני באתר האינטרנט של המרכזהדברים הכתובים על קבוצת  שהינו, באשר לפרסום השני .2

, לגיטימיות) לרבות מסקנות(או דעות /המדובר באמירות ו. עומד מאחורי הדברים הכתובים באתר

לפיכך הננו לדחות את  .ואשר יש בהן עניין רב לציבור, על מידע רב שהגיע לידי המרכזהמבוססות 

 .טענותיכם בקשר לאמור בפרסום זה

ולא באולמות ', המקצועית וכו, אנו סבורים שהמקום לנהל את השיג ושיח בנושא הוא בזירה הציבורית .3

, ין חולק שזכותו המלאה לעשות כןוא, ככל שמרשך יגיש תביעת דיבה על הדברים, יחד עם זאת. המשפט

 . יתייצב המרכז בבית המשפט ויציג את ראיותיו

ניהול משפט , וכך אמנם מלמד ניסיוננו – לחוק) 5(13הוראות סעיף וגם בשל , יתכן שמבחינה ציבורית .4

 .מודעות הציבורית לההגברת הלגדלת היקף המידע הקיים על הקבוצה והן תורם הן להכאמור דווקא 

הפנייה , בקישורית, ולפיכך המרכז יוסיף בדף הקבוצה. המרכז מאמין בשקיפות מלאה כלפי הציבור .5

אלא אם תודיעונו בהקדם כי ( כדי שהציבור יידע שמרשך מתנגד לדברים הכתובים אודותיו, למכתבכם

 .ה הדרךשתפורסם אף היא באות, בנוסף רשאי מרשך להעביר תגובה מפורטת יותר .)אינכם מעוניינים בכך

 .די במה שנכתב. והוא שומר על כל טענותיו וזכויותיו, אין באמור במכתב זה כדי למצות את טענות המרכז .6
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