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

 

 בשם מרשי שבנדון, הריני לפנות אליך בדברים כדלקמן:

 
במסגרת היותך כתב בעיתון "הארץ", פרסמת כתבה פרי עטך אודות  7.3.2018ביום  .1

"לדחוף לו את האף , שצריך לתפוס את מרשי באוזניומרשי, במסגרתה ציינת, בין היתר, 

סתם מטומטם שזורק , ציינת כי מרשי "ללמד אותו שלא משתינים בסלון", לשלולית"

, וכן כי טישו משומש על המדרכה ועושה את עצמו שהוא לא שלו כדי לא לקחת אחריות

 . "הוא מקשקש והוא יודע את זה"

 

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

 והעמקתה כלפי מרשי.  

 
 )להלן: 1965 –עוולה ועבירה על חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה דבריך אלה מהווים  .3

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

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

 
כלפי מרשי, אשר נועדו לעשותו  שפיליםומ פוגענייםמהווים צמד של ביטויים אלה דבריך  .4

לגיטימית  -ואין בינם לבין חופש הביטוי או ביקורת פוליטית ללעג ולבוז ציבורי,מטרה 

 ולא כלום.

 
 ,מרשי מודע היטב לעקרונות של חופש הביטוי וחירות הבעת הדעה ,כבר עתה יודגש כי .5

 ואלו משמשים נר לרגליו בשליחותו כמחוקק. 

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

ויש דבריך נאמרו מתוך כוונה נחושה לפגוע במרשי פגיעה אישית ומקצועית  זאת ועוד: .6

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

 

אם לא די בכך, דבריך פורסמו לא רק במהדורה המודפסת של העיתון, אלא גם באתר  .7

 ובכך העצמת והרחבת את הנזק שנגרם למרשי בדבריך הפוגעניים. ,האינטרנט שלו

 
למטה לחמו, לתפקידו בשליחותו הציבורית, המדובר בנזק לשמו הטוב של מרשי, נזק  .8

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

 
יצוין כי בהתאם להוראות החוק, דבריך המהווים לשון הרע כנגד מרשי, מקנים לו זכות  .9

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

 



בדף ש לחזור בך מיידית מדברייך בפרסום דחוף שיפורסם על ידך הנך נדר ,אשר על כן .10

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

 .הפוגעניים את מרשי

 
מקבלת מכתבי זה, יפעל מרשי להגנת זכויותיו ואכיפתן  ימים 7תוך בהיה ולא תפעל כך  .11

 תוך הגשת תביעה כנגדך לביהמ"ש המוסמך.

 
 50,000כמו  כן, הנך נדרש להרים תרומה לאגודה למען החייל בשמו של מרשי, בסך של  .12

.₪ 

 
אין במכתבי זה כדי למצות את מלוא טענותיו של מרשי, ומרשי שומר לעצמו על כל  .13

ת, לרבות להוסיף על האמור במכתב זה או לגרוע הימנו, הכול לפי זכויותיו המשפטיו

 הקשר הדברים והדבקם. 

 

 
  

 


