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 לכבוד
 ח"כ בנימין נתניהו –יו"ר תנועת הליכוד 

 באמצעות ב"כ תנועת הליכוד עו"ד אבי הלוי
 המושבה כנרת

 

 א.נ., 

 

 מכתב התראה בטרם נקיטה באמצעים משפטייםהנדון: 

 

 הנני מתכבד לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:בשם מרשתי, תנועת "הדגלים השחורים" 

זור "מתחם ההפגנות בהפגנות שונות בכל רחבי הארץ ובאמרשתי הינה תנועת מחאה עממית אשר מעורבת  .1

 בבלפור".

 , פרסמה תנועת הליכוד הודעה, ובה נטען כך:2020נובמבר  6היום,  .2

רעידת אדמה: איראן מעודדת בסתר את הפגנות השמאל של ״הדגלים השחורים״ בניסיון להפיל את ראש  "

 כך חשפה היום חברת פייסבוק בדו״ח רשמי.  -הממשלה נתניהו 

ראן השתמשה ברשתות החברתיות כדי לתדלק את הפגנות השמאל נגד ראש הממשלה נתניהו, וכן לייצר אי

 ביקורת על מאבקו בקורונה. 

איראן שפועלת להשמדת ישראל בניסיון להשיג נשק גרעיני ולחמש את האויבים סביבנו, משקיעה במאמצים 

 להפיל את ראש הממשלה נתניהו משום שהיא יודעת שנתניהו עומד כבר שנים כחומה בצורה נגד ניסיונות אלה.

לטשטש את העובדה שהם  גם אם הפגנות השמאל יחליפו את הדגלים השחורים בדגלים וורודים הם לא יוכלו

 נתמכים על ידי אחד המשטרים החשוכים בעולם ולשניהם מטרה משותפת: להפיל את ראש הממשלה נתניהו. 

 ."לא ניתן לאיראן לנצח

לאויב האיראני הוא מעשה נואל, חסר אחריות אשר מעבר להיבט של  הניסיון לקשור את פעילותה של מרשתי .3

הסתה של ממש נגד ציבור של מאות אלפי ישראל הפועלים במסגרת מרשתי הוצאת לשון הרע יש בו כדי להוות 

 והינם אזרחים ואזרחיות מצוינים של המדינה לא פחות ממך וממשפחתך.

שנים בדיוק חלפו מאז הרצח הנורא של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל, אבל ניכר כי לפחות בכל הקשור  25 .4

האלימות אותה אלימות  –לא נלמד והופנם. ההסתה אותה הסתה  לתנועת הליכוד ולעומד בראשה, שום לקח

 ודמעות התנין אותן דמעות.

מרשתי אינה יכולה כנראה לחנך מחדש את מי שהסתה פילוג ושנאה הפכה לאורח חייו, אולם מרשתי עומדת  .5

 המסיתה, ותתנצל באופן פומבי ותסיר את כל הפרסומים בעניין זה.  בתוקף כי תנועת הליכוד תחזור בה מההודעה
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היום, תפעל מרשתי בכל דרך משפטית העומדת  16:00ככל שתנועת הליכוד והעומד בראשה לא יעשו כן עד השעה  .6

 לה ובכלל זה תביעת לשון הרע ותלונה למשטרה בגין הסתה.

 לא תשלח התראה נוספת. .7

 

 בבב"ח!

 

 גונן בן יצחק, עו"ד

 

 


