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 ח"כ מיקי זוהר –הוצאת דיבה ולשון הרע : הנדון

 

 בשם מרשי שבנדון, הריני לפנות אליך בדברים כדלקמן:

 
 ם", ציינתהמשמר החברתיגרת היותך מפעילו ומנהלו של דף הפייסבוק "סמב 30.5.2017ביום  .1

אשר בראשותו,  המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתיכי מרשי קידם ומקדם את הוועדה 

הקדיש ציינת כי מרשי , קידום האינטרסים הכלכליים האישיים שלו ושל משפחתולצורך 

דיונים  3בשכונת כרמי גת באמצעות קיומם של  את מלוא תשומת ליבו לעיכובי הבנייה

אחרת אינה מקבלת טיפול דומה בכנסת. וכי את ונה בוועדה תוך פחות משנה, כאשר שכ

, וברור כי הכוונה היא הערבוב של אינטרסים פרטיים בוועדה ציבורית חייבים להפסיק

 באופן ישיר למרשי. 

 

יצוין כי, הכתבה גררה אחריה שרשור של תגובות טוקבק משמיצות, תוך הרחבת לשון הרע  .2

מושחת! לא שכחנו איך התעלל בהורים ": והעמקתה כלפי מרשי. כך לדוגמה מרשי כונה

השכולים של צוק איתן ובמיוחד בלאה גולדין, לא ברור איך הטיפוס הזה הגיע לכנסת. הוא 

מתאים יותר לפתוח בסטה בשוק!!!", מיקי זוהר הוא חתיכת עסקן רקוב כמו שאר חברי 

 ועוד.  הליכוד שרק דואגים לתחת של עצמם" 

 
, הבהירה מפורשות כי 47/20, החלטה מס' 30.1.18החלטתה מיום לעניין זה, ועדת האתיקה ב .3

מעולם לא קבעה שחה"כ זוהר הוא "מושחת", לא ייחסה לו כוונת זדון, ואף, התרשמה 

בשעתו כי התנהלותו נבעה גם מחוסר ניסיונו ומהיותו ח"כ חדש ויו"ר ועדה חדשה, ולפיכך 

 כ זוהר הוא אדם מושחת. בשום אופן אין לראות בהחלטתה מקור לקביעה כי חה"
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 )להלן: 1965 –עוולה ועבירה על חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה אלה מהווים  כםדברי .4

, לבזותו, לעשותו קוראיםשכן יש בהם כדי להשפיל את מרשי בפני כלל ציבור ה "החוק"(,

 מטרה לשנאה וללעג, ואף לפגוע בו במשרתו הציבורית כחבר הכנסת.

נועדו לעשותו אשר כלפי מרשי,  ומשפילים פוגענייםמהווים צמד של ביטויים  האלדבריך  .5

לגיטימית ולא  -לבין חופש הביטוי או ביקורת פוליטית םואין בינ ,ללעג ולבוז ציבורי הטרמ

 כלום.

 

ואלו  ,מרשי מודע היטב לעקרונות של חופש הביטוי וחירות הבעת הדעה ,כבר עתה יודגש כי .6

 שליחותו כמחוקק. משמשים נר לרגליו ב

מהווים הבעת דעה לגיטימית על מרשי, או על תוכן דבריו של  אינםדבריך אלה , דא עקא

שכן הם חורגים לחלוטין ובאופן בוטה מגדר הסביר והמקובל בביקורת לגיטימית  ,מרשי

 . פוליטית, ונגועים בחוסר תום לב קיצוני

 

נאמרו מתוך כוונה נחושה לפגוע במרשי פגיעה אישית ומקצועית ויש בהם  כםדברי זאת ועוד: .7

 כדי לפגוע במוניטין של מרשי, ביושרו המקצועי ובתפקידו, תוך כוונת זדון.

 

 םובכך העצמתפייסבוק, דף באמצעות נאמרו בפלטפורמה עצומה  כםאם לא די בכך, דברי .8

 הפוגעניים. כםאת הנזק שנגרם למרשי בדברי םוהרחבת

 
המדובר בנזק לשמו הטוב של מרשי, נזק למטה לחמו, לתפקידו בשליחותו הציבורית ונזק  .9

 תוך הטלת דופי בהגינותו ובחוכמתו והפיכתו לבוז בעיני הבריות. ,לכל רקמת חייו

 
המהווים לשון הרע כנגד מרשי, מקנים לו זכות  כםיצוין כי בהתאם להוראות החוק, דברי .10

 ₪. 150,000בסך של  לפיצוי אף ללא הוכחת נזק,

 
בדף  כםבפרסום דחוף שיפורסם על יד כםמיידית מדברי כםלחזור ב יםנדרש כםאשר על כן הנ .11

מפורט ומדויק תוך התנצלות על כינוייך . על הפרסום להיות בהבלטההפייסבוק שלך 

 .הפוגעניים את מרשי

 
מקבלת מכתבי זה, יפעל מרשי להגנת זכויותיו ואכיפתן תוך  ימים 7תוך בכך  והיה ולא תפעל .12

 לביהמ"ש המוסמך. כםהגשת תביעה כנגד
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 50,000להרים תרומה לאגודה למען החייל בשמו של מרשי, בסך של  יםנדרש כםכמו  כן, הנ .13

.₪ 

 
אין במכתבי זה כדי למצות את מלוא טענותיו של מרשי, ומרשי שומר לעצמו על כל זכויותיו  .14

פטיות, לרבות להוסיף על האמור במכתב זה או לגרוע הימנו, הכול לפי הקשר הדברים המש

 והדבקם. 

 

 

          


