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 חמישי ה' אלול תשע"ט יום                                                                                                                  בס"ד 

05/09/19 
 

 לכבוד

 מוסי רז ח"כ לשעבר

 22-שימת "המחנה הדמוקרטי" לכנסת המועמד ר

 )לבקשת הנמען( 4869713-054באמצעות טל' נייד מס' 

 

 מכתב התראה בטרם הגשת תביעת דיבה

 ני מתכבד לפנות אליך כדלהלן:יהריאיר טרבלסי בשם מרשי מר 

 רקע עובדתי

 

פלסטינים במטרה לבצע בשעות הבוקר חדרו לישוב קרני שומרון שני מחבלים  29.1.17ביום  .1

 פיגוע דקירה נגד תושבי המקום.

, הוקפץ לנקודת האירוע לצורך סיכולובעת האירוע רכז הביטחון בישוב כ ששימשמרשי,  .2

וכשהגיע למקום ראה את אחד המחבלים מנסה לדקור צעיר יהודי שעבר במקום, שהצליח 

 .להימלט

במהלך ניסיון הסיכול, ולאחר שראה מרשי כי המחבלים חמושים בסכינים וכי הם מסרבים  .3

שהיה במקום בבקשה  ישראלילאזרח ערבי להשליך את הסכינים שהיו בכליהם, פנה מרשי 

שיפנה למחבלים בשפה הערבית וישכנע אותם לזרוק את הסכינים בכדי שמרשי לא ייאלץ 

 לפתוח באש לכיוונם כדי לסכל את מטרתם.

( השליכו המחבלים את כלי הנשק לאחר דין ודברים שבוצע בין מרשי )בעזרת "המתורגמן" .4

 למקום. זעקצבאי שהווח כתם ונעצרו על ידי מרשי עד להגעת שהיו ברשו

במהלך ניסיון המעצר ולצורך הגנה על האזרחים הסובבים וכן על עצמו, כיוון מרשי את  .5

 ם.מנשקו לעבר המחבלים על מנת למנוע מהם לבצע את זמ

כאמור, אין ספק כי מבחינת הוראות החוק מרשי היה במצב ברור של "סכנת חיים" ושימוש  .6

טימית והייתה נתונה אותה העת לשיקול דעתו יפציה לגבירי חי לעבר המחבלים הייתה או

)הן בכובעו כ"אזרח החש הסכנה" והן בכובעו כ"רכז ביטחון" שניהול האירוע היה תחת 

 סמכותו(.

שני המחבלים שנתפסו בניסיון לבצע פיגוע דקירה כנגד עוברי אורח תמימים, הורשעו בבית  .7

או בפעולה  משפט ונשלחו למאסר. מרשי לא הואשם בשום שלב באיום בנשק בניגוד לחוק

, והתגובות שבאו בעקבותיו ום שלךמהפרס ניתן להביןכמו ש אלימה אחרת ללא הצדקה

  למרות שהאירוע תועד במלואו ונמסר לרשויות החוק.
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שלך בה רואים את מרשי מחזיק  והפייסבוק הטוויטרנות ת תמונה לחשבויהעל 4.9.19ביום  .8

"האלימות היא את התמונה כתבת את נשקו ומכוונו לעבר שני פלסטינים בציוץ שליווה 

 .(: "שני הפרסומים"להלן). כרסום יסודות הדמוקרטיה"

אין דרך אחרת להבין את דבריך מלבד האשמה של מרשי כי נקט באלימות כנגד המצולמים  .9

בדבריך הצגת את מרשי כ"כובש אכזר" המנצל את כוחו ואת  ללא הצדקה חוקית, בתמונה,

לים, כוחני וככזה שרומס את יסודות כלי הנשק שסופק לו על ידי כוחות הביטחון כאדם א

 הדמוקרטיה.

היות והינך איש ציבור, שבעברך כיהנת במספר תפקידים ציבוריים )ובהם מזכ"ל "שלום  .10

מטעם  22-ח"כ מטעם מפלגת מרצ ומועמד לכנסת ה ,עכשיו", מנהל עמותת "עיר שלם"

 אנשים 6,800-בעל חשבון טוויטר שעוקבים אחריו כ ,רשימת "המחנה הדמוקרטי"(

 לפחותת נחשפו י, לפרסום אותו העלאנשים 4,400-וחשבון פייסבוק שעוקבים אחריו כ

, אדם אלים וכוחניאלפי בני אדם שכתוצאה מדבריך עלולים לסבור כי מרשי הוא אכן 

ולציוצים אשר הועלו בעקבות דבריך נחשפו מאות אלפי בני אדם לציוצים מסיתים 

  ל קשר.ומסוכנים שבינם לבין האמת אין ולו בדל ש

בעשרות תגובות בחשבון הפייסבוק והטוויטר מרשי הותקף, בוזה וכונה "פרא אדם, יהודי  .11

עם כיפה", "ביצע מעשה נבזי", "להעמיד אותו למשפט צבאי", "מתנחבל עוכר ישראל", 

מי זה?", "מתנחל קלגס" "קלגס  עד מתי המתנחלים יעלוזו", "מאיים על אנשים בנשק?

 יהודי", "מיץ של הזבל, להעיף אותו מהמדינה" ועוד "מחמאות" רבות. 

מהאירוע, נראה בבירור כי  2017לא למותר לציין כי בתמונה המקורית שפורסמה בשנת  .12

המנסה לתרגם שני המחבלים את דבריו של מרשי, חלק  דובר ערביתלצידו של מרשי עומד 

 ת.ימופיע בתמונה החתוכה אותה העלזה כאמור אינו 

ובקור  הבתושיימרשי, שפעל בדרך הראויה לשבח באירוע, מנע רצח של אזרחים והצליח  .13

רוח לנטרל את המחבלים מבלי הצורך לבצע ירי לעברם, נמצא מרגע פרסום הציוץ בבהלה 

 וחשש, מרגיש כי התמונה "מתירה את דמו" לכל הפחות בפן הציבורי.

התמונה  @turkishalhoubת, הועלתה בחשבון הטוויטר יאותו העל כתוצאה מהפרסום .14

מתנחל ציוני מכוון את זרועותיו כלפי תלמידים פלסטינים ת עם הכיתוב "יאותה העל

הציוץ מחשבון זה, אשר לו למעלה  " )תרגום מערבית של גוגל(.!!שהיו בדרך לבית הספר

 חשבונות טוויטר נוספים. 150-מחדש" ע"י לא פחות מ עוקבים, "צוייץ 400,000-מ

 טענות משפטיות 

 

בין )להלן: "החוק"( נקבע כי פרסום " 1965-איסור לשון הרע, תשכ"ה לחוק  1-2בסעיפים  .15

" שפרסומו רוכל אמצעי אחבעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל 

 או במשרתו מהווה לשון הרע. עלול לבזות, להשפיל או לפגוע באדם

למעלה  הןל "פייסבוק"ו "טוויטר" ותרשתחשבונות האישיים שלך בבאין ספק כי פרסום  .16

 )ב( לחוק.2מהווה פרסום לפי סעיף  עוקבים 10,000-מ



 

 8188-582-02פקס טל|  office@adkan.org.ilצעירים למען ישראל ]ע"ר[ | דוא"ל  -עד כאן 

 

"אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא לחוק  3על פי סעיף  .17

בה משתמעות מן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או  והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע

 .מקצתן מזה ומקצתן מזה"

ברי כי במידה ותיטען בפני בית המשפט טענת מרשי כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע  .18

א )ג( טענתו תתקבל, וזאת לו בלבד בשל העובדה שגם לאחר שבעשרות 7אם לסעיף תהב

דובר בתמונה העושה עוול למרשי ת טענו המגיבים כי מיתגובות לפרסום אותו העל

 ושאינה משקפת את הדברים שכתבת.

 סיכום

 

וזאת אף ₪  280,000לאור האמור, מרשי שומר לעצמו על זכותו להגיש כנגדך תביעה על סך  .19

 בעקבות שני הפרסומים השונים אותם פרסמת מתוך כוונת זדון. ללא צורך בהוכחת נזק

כנגדך, לפנים משורת הדין ולצרכי פשרה בלבד, במידה בטרם יפנה מרשי להגשת תביעה  .20

 ותעמוד בכל דרישות הבאות מרשי יוותר על זכותו להגשת התביעה:

 

i. 12:00שעה ב 6.9.19ליום  עד והפוסט מחיקת הציוץ. 

ii.  ליום , עד על דבריך, בעברית ובאנגלית יםהמתנצל יםחדשופוסט פרסום ציוץ

 .17:00שעה ב 6.9.19

iii.  "בטוויטר ובפייסבוק בנוסח שיאושר על ידי  בחשבונך ההתנצלות ציוץ"נעיצת

 יום מהיום. 45למשך  מרשי,

iv.  חדשות ובעיתונות באתרי בנוסח שיאושר על ידי מרשי פרסום מודעת התנצלות

בחירת מקומות . לפחות ₪ 10,000 תעמוד על סךכתובה, מודעות שעלותן 

 מרשי. ו שלהפרסום תעשה לפי בחירת

 

יראה בכך מרשי כדחיית הצעתו  12:00בשעה  6.9.19ליום  במידה והציוץ לא יימחק עד .21

 לפשרה.

ה אחרונה בטרם הגשת תביעה ומהווה מבחינת מרשי "מיצוי אתרמכתב זה משמש כה .22

 הליכים" בעניין.

 

 בברכה, 

                                                                                                                       

 צור פלק, עו"ד  
 מנהל המחלקה המשפטית

 ישראל" צעירים למען –"עד כאן 
 

 לוט: ייפוי כח


