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 השלום והברכה!
 

 התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים ודרישה לפיצויים הנדון: 
 תיקוןדרישה לפרסום הודעת וכן  בגין פרסום דברי לשון הרע₪ מאה אלף  בסך

 והתנצלות
 

 :ארי בן מיכאלד"ר ', יהודית עוצמה' מפלגת יו"ר ובשם בשמי אליך פונה אני
 
 במהלך(, 23/02/19' )א באדר ח"י בתאריך, 'פוסט רוזלם'הג' באתר דיווח פי על .1

 כרב משמש אתה בו, בירושלים' ן"רמב' הכנסת בבית בשבת העברת אותה הרצאה
 מפלגות איחוד ברשימת' יהודית עוצמה' מפלגת נציגי בין השוואה ערכת, קהילה
 הצבעה זה היהודי לבית הצבעה" כי היתר בין ואמרת, הנאצים לבין לכנסת הימין

, זה אם בעיה כאן למישהו יש אם. למלחמה לצאת מתכוון אני. ונאציזם לגזענות
 . "מיד תפקידי את אעזוב
 

 נו השוואתםכלפי חמור ועלבון מובהק הרע לשון משום יש פרסמת אותם בדברים .2
 היא, לנאצים, ישראל ועם ישראל ארץ, ישראל למדינת הנאמנים יהודים של

 בניסיון עסקוהשמידו בשואה ששה מיליון יהודים, ו הנאצים. אדום קו חציית
 תורת של בניצוחה, לא ותו יהודים היותם בשל כולו העולם יהודי את להשמיד

 האינטרסים ת לקידוםהפועל ,ממלכתית תנועה היא' יהודית עוצמה' .הגזע
 וטין.לחל א פסולההי שוואהוהה ישראל ועם ישראל מדינת של הלאומיים

 
 לשון איסור חוק: "להלן) 1965-ה"תשכ, הרע לשון איסור לחוק 1 סעיףבנוסף,  .3

 :כי קובע"( הרע
 

 – עלול שפרסומו דבר היא הרע לשון"
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 מטרה לעשותו או הבריות בעיני אדם להשפיל( 1)
 ;מצדם ללעג או לבוז, לשנאה

 תכונות או התנהגות, מעשים בשל אדם לבזות( 2)
 ;לו המיוחסים

 משרה ואם ציבורית משרה אם, במשרתו באדם לפגוע( 3)
 ;במקצועו או ידו במשלח, בעסקו, אחרת

, גילו, מגוריו מקום, דתו, מוצאו, גזעו בשל אדם לבזות( 4)
 ";מוגבלותו או המינית נטייתו, מינו

 :כי קובע הרע לשון איסור לחוק 7 סעיףכמו כן,  .4
 

 עוולה תהא הנפגע זולת יותר או לאדם הרע לשון פרסום"
 הוראות עליה יחולו זה חוק להוראות ובכפוף, אזרחית

 לפקודת א68 עד 63-ו 61 עד 58, ב55, 15 עד( 2)2 הסעיפים
 ".1944, האזרחיים הנזיקים

 :כי קובע אף הרע לשון לחוק א7 וסעיף .5
 

 בית רשאי, זה חוק לפי אזרחית עוולה בשל במשפט( ב")
 יעלה שלא פיצוי לנפגע לשלם הנתבע את לחייב המשפט

 .נזק הוכחת ללא, חדשים שקלים 50,000 על
 
 כי הוכח שבו, זה חוק לפי אזרחית עוולה בשל במשפט( ג)

 המשפט בית רשאי, לפגוע בכוונה פורסמה הרע לשון
 כפל על יעלה שלא פיצוי, לנפגע לשלם הנתבע את לחייב

 ".נזק הוכחת ללא(, ב) קטן בסעיף כאמור הסכום

 מטרה אותנו ועשו הבריות ותנח בעיניא השפילו מעשיך ואמירותיך כי ספק אין .6
 והתנהגות מעשים ותנו בשלא ת לבזותיקששב ספק גם אין .ובוז לעג ,לשנאה

 לנו.שייחסת 
 

 בנו.קשה  נו ופגיעהש משום הכפשתי שבאמירותיך והשוואותיךאין צורך לציין  .7
 

דבריה של כב' השופטת ל להפנות אותך בדבר הנאציזם, נבקש לטענתךבאשר  .8
 )פורסם בנבו(: דנקנר אמנון' נ גביר בן יתמרא 10520/03  א"ברעאילה פורקצ'יה 

 
המושג "נאצי" בעידן שלאחר מלחמת העולם ושואת "

תרבות את -יהדות אירופה מבטא בעיני אדם בן
התגלמותה של החייתיות שבאדם; הוא משקף בעיני 
יהודי, באשר הוא, את שאול התחתיות אליו עשויה 
להגיע שנאת אדם על רקע תורה גזענית חשוכה, ואת 

פל מקור הטרגדיה האנושית הנוראה שהעם היהודי נ
קרבן לה אך לפני מספר עשורים. למושג "נאצי" 
משמעות בעלת עוצמה שלילית ייחודית בעיניו של יהודי 
כפרט, ובעיניה של החברה בישראל שקמה על הריסות 
יהדות אירופה שהושמדה בשואה. "נאצי" בעיניו של 
יהודי בארץ ישראל מסמל לא רק משטר שהפך גדול 

באוייבי העם היהודי אוייבי האנושות, אלא את הקשה ש
בכל הזמנים, אשר הוביל קהילות שלמות של יהדות 
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אירופה למשרפות הגזים, רצח בדם קר מאות ואלפים, 
שנורו אל תוך קברי אחים, הרג תינוקות, נשים וזקנים 
ללא אבחנה, הרעיב עד מוות את אסיריו במחנות הריכוז, 
והוביל אותם למותם מקור וממחלות. זהו מושג הנקשר 

עם, שביקש למחוק את העם היהודי -ם רעיון השמדתע
מעל פני האדמה; זהו מושג הנקשר עם תורה גזענית 
המבקשת להכחיד את המשך הקיום האנושי של קבוצות 
שאינן נמנות על בני ה"גזע העליון"; זהו מושג שקשה 
למצות את תוכנו המפלצתי במינוחים שגרתיים. זוהי 

נאצי" בתודעת בני הקונוטציה האמיתית של המושג "
העם היהודי, שחוויית ההרס והחורבן האישי והלאומי 

 ".שהמיט עליו השלטון הנאצי עדין חי ושותת דם בקרבו
 

 :ך בטרם הגשת התביעה ודורשים כדלהלןיאשר על כן הרינו פונים אל .9
 
כי  ,יצויןבעניין זה –)מאה אלך שקלים חדשים( ₪  100,000פיצוי כספי בסך  .א

בסכום גבוה פי כמה, אך מטעמי פשרה נסכים לפיצוי  נו נאמדלהנזק שנגרם 
 את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט. ליישבמנת  בסכום זה על

 
פורסמו בו ש אופןבאותו ו הודעת הבהרה תיקון והתנצלות באותו מקום .ב

 .הדברים הנ"ל
 

בכל  נקוטלא נהסס לככל שלא תפעל כנדרש לעיל, לאלתר וללא שום דיחוי,  .10
 נו, מניעתשמירה על זכויותי נו, לצורךתהאמצעים המשפטיים העומדים לרשו

 המשך הפרתן והסדרת פיצויים בגין כך.
 

שהוא ו/או במכתבנו זה כדי להוות ויתור מכל סוג למען הסר ספק, יובהר כי אין  .11
 שלנו.בדתיות ו/או המשפטיות ומניעות ואין הוא בא למצות את הטענות הע

 
 לא תשלח התראה נוספת. .12
 

 ,  באהבת ישראל                                                                                                       
 איתמר בן גביר, עו"ד




