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 - מבלי לפגוע בזכויות  -
 

 לכבוד
 ח"כ נפתלי בנט, 
 השלום והברכה! 

 
 .נ., א
 

בגין פרסום דברי לשון הרע,  טרם נקיטת הליכים משפטייםבהתראה הנדון: 
 ₪ ופרסום התנצלות  500,000כספי בסך  דרישה לפיצויי

 
חזית  שפרסמת כלפי מרשיי, עוצמה יהודית )חמורים ושקריים  בשל דברי לשון הרע  

 ועו"ד איתמר בן גביר, הריני לפנות אלייך כדלהלן: יהודית לאומית( 
 

במהלך אירועים ם חוגי בית וכנסים שונים מטעמך.  יבשבועות האחרונים מתקיימ .1
אלו, הנך מפרסם כלפי מרשיי פרסומים חמורים, פוגעניים, שכל מטרתם לעשות  

 , להסית נגדם,, לבזות אותם23-לגיטימציה, לפגוע בריצתם לכנסת ה -למרשיי דה
 ולפגוע במשלח ידו של מרשי.

 

יימרת להציג את השקפתם  הת  26/01/20כך לדוגמא, בכנס שקיימת באריאל ביום   .2
 של מרשיי וטענת בין היתר כי )ההדגשות אינן במקור(: 

 
יש תפיסה שאומרת שהמדינה זה שולי, אנחנו לא "

חייבים לקיים את החוק, אנחנו יכולים לתדרך נוער 
שיוצא לפיגועי תג מחיר איך מראש לעקוף את מערכת...  

הם, אני  אני חושב שזה איום ונורא, אני לא רוצה להגן עלי 
לא רוצה להבין אותם, אני לא מקבל את זה, אני חושב 
שזה ימית אסון על ההתיישבות, ואני לא חזרתי, הוריי  
לא חזרו מקליפורניה לארץ ישראל בשביל להיות  

 ". פרטיזנים על הגבעות!
 

 ובהמשך הדברים:
 

"מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו, ואנחנו לא 
ואני מכבד את וחייב להיות חוק,  קבוצות קבוצות. יש חוק  

רשויות המדינה ובחיים בחיים אני לא אסתכל על חיילי  
ישראל כאיזה הצקה, זה החיילים שלנו. אני לא מקבל 

, לא מוכן אחר כך אמרו אבל אתה יכול את הגישה הזאת
להלבין אותם, אני לא רוצה להלבין אותם.. אני לא מדבר 

אני מדבר על מדינה! על יהודית, לא מדבר על דמוקרטית 
זאת תפיסה עמוקה שבזה למוסדות המדינה ואני לא 

התפיסה הזו היא תפיסה עמוקה, אני ... מקבל את זה



 
 

התמודדתי עם זה כמנכ"ל מועצת ישע זה איום ונורא.. 
לכן זה דבר עקרוני. שאני לא מוכן, אני לא מוכן. יש  

... אני לא מוכן ללכת ולהגן על התפיסה שחותרת  לגבו
 ". ת מוסדות מדינת ישראל והמדינה כמדינהתח

 
הנה כי כן, בכנס באריאל האשמת את מרשיי כמי שסוברים שאין לקיים את חוקי  .3

מדינת ישראל, שמדינת ישראל היא שולית, כמי שמבחינתם חיילי צה"ל הם 
וכמי "הצקה", כמי שמחזיקים בתפיסה שבזה עמוקות למוסדות המדינה, 

 שחותרים תחת מוסדות מדינת ישראל והמדינה כמדינה. 
 

ביקרת בישיבת קריית שמונה. למרבה הצער, בביקור זה  11/02/20בנוסף, ביום  .4
בחרת שוב להשתלח במרשיי, זאת כאשר אתה עומד מאחורי עמוד התפילה 
בישיבה, בו נכתב "שיוויתי ה' לנגדי תמיד", ועם גבך לארון הקודש. ייתכן 
והעובדה שעמדת עם גבך לארון הקודש אפשרה לך להכפיש את מרשיי בדברי לשון 

 קשים וחמורים ביתר חופשיות. הרע
 

מכל מקום, להלן הדברים החמורים שאמרת בקריית שמונה )ההדגשות אינן   .5
 במקור(: 

 
למה אתה בנט אומר  -עדיאל שואל שאלה מאוד חשובה "

שאתה רוצה לאחד את כולם אתה הותרת את בנט בן גביר 
 בחוץ?

 
ניות יד מה לא הסיבה. הסיבה היא לא ימקודם כל אני אג

בזה זת שח יש תפיסה שאו ...יתר או... זה לא העניין
ינתם מדינת ישראל חבשמ ,לעמדות המדינה. אני אסביר

שאתה   :היא לא ראשית צמיחת גאולתנו. אתן דוגמא 
מתדרך פורעי תג מחיר, איך לחמוק מחקירות, מה זה 

יש ארץ ישראל, יש תורת   אומר? זה אומר שמבחינתך
וזה איום  .מבחינתנו עול  נת ישראל זה בכללידומ ,ישראל

 ! איום ונורא !ונורא
 

ו לא עלו ההורים שלי עלו מארה"ב, וההורים של כולנ
נגות על גבעות ארץ ישראל. כי בשביל להיות מליציות פל

זה מה שיפרק אותנו. אנחנו פה כי מדינת ישראל היא 
ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו התפרקנו בבית שני בדיוק 

העם היהודי מעולם לא .  .עשה חוק לעצמו.בגלל שכל אחד  
החזיק מדינה ריבונית ומאוחדת יותר מהעשור השמיני  
ואם אנחנו רוצים את זה אני לא אכניס לכנסת בן אדם 

לא אכפת לי  ,שלא רואה את מדינת ישראל, או תפיסה
ה ורואה במשטרה ובצה"ל ובכולם הבן אדם, תפיסה שבז 

ינת ישראל ומה שלא תקשיבו, לא הכל תקין במדיבים. או
תקין צריך לתקן ואני שר הביטחון ומה שצריך לתקן  
נתקן, אבל כשאתה עוקף בגלל שמשהו לא מוצא חן 

אז אני עומד מאחורי ההחלטה הזאת, עומד בעיניך. 
 ". לחלוטין ולא אתן לאף אחד לפרק לנו את מדינת ישראל

 
ות מהכנס באריאל, הנה כי כן, בדבריך בכנס בקריית שמונה חזרת על אותן האשמ .6

ולמעשה שבת וטענת כי מרשיי בזים לעמדות המדינה, כי מרשיי מדינת ישראל 



 
 

וכי מרשיי רואים במשטרה ובחיילי  היא עול, היא איננה ראשית צמיחת גאולתנו,  
 צבא הגנה לישראל כאויבים ומבקשים לפרק את מדינת ישראל, כך לא פחות.

 
, והם פורסמו במטרה שקר מוחלט נכבדי, הדברים שפרסמת כלפי מרשיי הינם  .7

מכוונת להשחיר את דמותם של מרשיי בעיני הרבים ולהציג אותם כמי  
חותרים תחת שנלחמים במוסדות המדינה, בחיילי צה"ל, במשטרה, ולמעשה 

משך שנים ארוכות למען  קיומה של מדינת ישראל, זאת על אף שמרשיי נלחמים  
 מדינת ישראל! 

 

בזמן שהוריך היו בארה"ב, אמו של מרשתי שירתה בארגון האצ"ל, ואביו של   .8
מדינת   שנלחמים למען עתידה שלמרשי לחם בכל מלחמות ארץ ישראל. מרשיי 

הלל ביום העצמאות פעמיים בזים שאומרים מרשיי ישראל בזים למדינה? 
 למדינה? 

 

, כמוה אויבים יתירה מזאת, הטענה החמורה ולפיה מרשיי רואים בחיילי צה"ל  .9
 כהשוואת מרשיי לגרועים שבאויבי ישראל שנלחמים בחיילי צה"ל. 

 

לא זו אלא אף זו: מרשי מייצג לא מעט חיילים שמערכת הביטחון הפקירה אותם,  .10
עצמם ומצאו עצמם כפותים בחקירה, והטענה כאילו חיילים חיילים שהגנו על 

היא טענה  ש לא רק שהיא טענה שקרית, אלא ושוטרים הם אויב של מרשיי
 מסוכנת שיש בה גם כדי להסית נגד מרשיי.

 
נוכח העובדה שניכר כי הדברים לא נאמרו כלאחר הדברים מקבלים משנה תוקף,   .11

 רה על הדברים פעם אחר פעם.יד, אלא בתכנון מוקפד מראש, ונוכח החז
 

נוכח התמודדותם של מרשיי בבחירות יש לראות בדברים חומרה יתירה, וזאת  .12
ובהיות מרשי עורך דין מוכר ודמות ציבורית, הידוע כאוהב ישראל   23-לכנסת ה

ופעיל למען עם ישראל וארץ ישראל, כך שלמעשה הפרסומים נועדו כל כולם על 
 .ובכוונה לפגוע במרשיי  יאליים שלא להצביע למרשיימנת לגרום למצביעים פוטנצ

 
לשון הרע כהגדרתו בחוק איסור לשון  מהווים אין ספק שהדברים שפרסמת  .13

את מרשיי, פגעו בשמם הטוב והכפישו  הדברים שפרסמת השפילו וביישו  הרע.
בוז בעיני  ללעג ו  למטרה לשנאה,  אותם ללא כל סיבה, וכל זה בכוונה להפוך אותם

 ולפגוע במסע הבחירות של מרשיי לכנסת. , הרבים
 

 ולעגמת נפש עמוקה. רב לנזק  בפרסום דברים חמורים אלו, גרמת למרשיי .14
 

ממך לפעול  תביעת לשון הרע ודורשך בטרם הגשת יאלי נני פונהאשר על כן ה .15
 : כדלקמן

 
  – ( חמש מאות אלף שקלים₪ ) 500,000י כספי בסך יפיצולפצות את מרשיי ב .א

נאמד בסכום גבוה פי כמה,  מרשיי מדבריךין, כי הנזק שנגרם ליצובעניין זה 
על מנת ליישב את המחלוקת מחוץ    ,י בסכום זהיסכים לפיצונאך מטעמי פשרה  

 לכותלי בית המשפט. 
 



 
 

שבו  הודעת הבהרה תיקון והתנצלות באותו מקום ובאותו אופןלפרסם  .ב
 פורסמו הדברים הנ"ל.

 
 לנקוט בכל יהססו מרשיילא  שעות, 48בתוך ככל שלא תפעל כנדרש לעיל,  .16

, מניעת  האמצעים המשפטיים העומדים לרשותם, לצורך שמירה על זכויותיהם
 המשך הפרתן והסדרת פיצויים בגין כך.

 
זה כדי להוות ויתור מכל סוג שהוא ו/או  ילמען הסר ספק, יובהר כי אין במכתב .17

 .העובדתיות ו/או המשפטיות של מרשיי מצות את הטענותיעות ואין הוא בא למנ

 

 לא תשלח התראה נוספת.  .18
 

 ,  בברכה                                                                                                            
 , עו"ד חנמאל דורפמן

 

 


