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 בשם מרשי, מר מנחם טוקר, הנני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון וכדלקמן:

לפני מספר שעות, פרסמת ברשת הטויטר "ציוץ" ממנו עולה ומשתמע כי מרשי קיבל סכום של  .1

( בגין עבודתו בליווי, הנחיית ושידור אירוע ל"ג ₪ 100,000מאות אלפי שקלים )ולכל הפחות 

 בעומר במירון.

 עולה ומשתמעת התמונה כי מרשי תאב בצע וחומד כספי ציבור ובנוסףדבריך החמורים מ .2

 דו.אל מול השר אריה דרעי ומשרבלתי תקינה  מתנהל כביכול בצורה

 תגובות נוספותותשובות לציוץ המכפיש מטעמך מבשמו ובמעמדו ו ,פוגעים במרשידברים אלו  .3

  .מושא לשנאהכ הופך מרשי שפורסמו ונתקבלו אצל מרשי

אין צורך להאריך במילים אודות שמו, מעמדו וניסיונו של מרשי. שמו הטוב ופעולותיו הרבות  .4

המוכרות כמעט לכל אדם בישראל ולבטח לכל שומר מסורת וחובש כיפה בארץ הביאו את 

האירוע החשוב ביום ההילולה של רבי שמעון  נחייתמקבלי ההחלטות לשכור את שירותיו לה

 בר יוחאי.

ולותיך, תוכן הציוץ והעולה ממנו נועדו ומהווים את ההיפך מהמצופה ביום חשוב מנגד, פע .5

 של התנא האלוקי זיע"א.שכזה ומורשתו 

 –הוראות חוק לשון איסור לשון הרע, תשכ"ה  עבירה לפימהווה למיטב הבנתינו  התנהלותך .6

 (."חוק לשון הרע")להלן:  1965

באופן מיידי וללא אשר על כן, נתבקשתי לדרוש ממך להסיר את הציוץ המדובר ולפרסם  .7

 יך החמורים והפוגעניים והתנצלות אמיתית וכנה כלפי מרשי.הבהרה לדבר דיחוי

כך או כך, שוקל מרשי אצל צעדיו המשפטיים ועל פניו בכוונתו לנקוט בהליכים משפטיים  .8

בעקבות התנהלותך הנ"ל לרבות דרישה להרשעתך לפי חוק לשון הרע ופיצויים ללא הוכחת 

 נזק בהתאם להוראות חוק לשון הרע.

יל הנך נדרש לשלם את הוצאות המשפטיות של מרשי לעת עתה ומבלי לפגוע בכל האמור לע .9

מרשי מודיע מראש כי בכוונתו לתרום בתוספת מע"מ.  ₪ 2,500בגין מכתבי זה ובסכום של 
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המסייעת סכום זה וכן כל סכום אחר שיתקבל ממך במסגרת הפיצוי הנדרש לעמותה 

 בתחומי הנגב, הגליל והפריפריה. למשפחות נזקקות

י זה ובמה שלא נאמר לו בכדי להוות הודאה כל שהיא ואין בו בכדי למצות אין באמור במכתב .10

 את טענות או תביעות או דרישות מרשי וכל זכויותיו שמורות לו ע"פ כל דין.

 

 

 בכבוד רב,

 שמעון גרוס, עו"ד

 


