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1.          , הינם,       בישראל דין פי על משפטית לאישיות הזכאים היחידים הגורמים במכתבך האמור למרות כי לציין עליי  ראשית

     .     ,   ,  ,    : צרפת    לא כי לציין מיותר הקדש או עותמנית אגודה שיתופית אגודה עמותה מוגבל בערבון חברה תאגיד או טבעי  אדם

.          ,     " משפטית   " אישיות ואינה קיימת אינה זו כי טוען מרשי כך על שתעמדי וככל מרשתך מטעם כח ייפוי

2.    ,    " "      ,    ,   , אם  ספק כלל ולכן ברמז לא ואף מרשתך של שמה את ציין לא בפרסומיו מקום בשום מעולם מרשי כן  כמו

.     " להפגע" יכול היה הטוב שמה

3.    , לביטוי   הנוגע לדברייך אשר דברים של "לגופם -מופרך " ה       מיום בתשובתי הובהר שכבר הרי

17.07.2011, . עצמה             בפני מופרכת טענה היא הרע לשון משום בו שיש ביטוי שהוא שהטענה

4."  : הביטוי   הביטויים לשאר ,    ובאשר עדה  מאיזו חשוב לא אחד חורים"       "אתר האתר את להעליב לא כדי  נכתב

 ."” מרשתך"           " של לאתר מתייחס לא כלל והוא המדובר הבאנר הופיע בו ברשת

5.       " "       " אך “" בבדיחה שמדובר מרשי חשב תחילה שהרי מרשתך של לאתרה להחמיא כדי דווקא נועד בדיחה  הביטוי

.     " "   . מחמאות      לקבל יודעת אינה מרשתך ש חבל אמיתית בהצעה מדובר כי וגילה התבדה

6.     ,   .    .     " להפיס,  " וכדי הדין משורת מלפנים כך משום היוונים את בעיקר מעליב ביטוי אכן הוא דרכמות הביטוי  לבסוף

.       " "   "  "      , מרשי    כנגד מלא תביעות לויתור תסכים מרשתך ו במידה חדשים שקלים ל לשנותו מרשי יסכים היוונים של דעתם את

מיום   .7 במכתבי .    17.07.2011כאמור אליו,        המכתב שליחת בדרך אותו והטרידה מרשי של בפרטיותו פגעה  מרשתך

              " פי    " על בפיצויים ולזכותו מרשי של בפרטיותו לפגוע כדי יש רשמי משרה לנושא התחזה מרשתך של מטעמה ששליח  תוך

.          ,      " " דין.  פי על זכויותיו את למצות יפעל שזה הרי מיידית מרשי את תפצה לא מרשתך אם חוק

בברכה,
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