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שתולים״-עו״ד הגדוו: די סיגי ״ א  מ
16/12/15ה- מיום תרצו״ ״אם אל מכתבך :סימוכין

 להשיבך כוחי את ייפו ומנהליה תרצו״ ״אם תנועת מרשיי, שבסימוכין. מכתבך קבלת בתודה מאשר
:כדלקמן

 להגנת ״המוקד בארגון מרכזית פעילה הנה ארי בן סיגי עו״ד מרשיי, בידי המצוי המידע לפי .1
 עם בהתמודדותם משפחותיהם ובני למחבלים לסיוע מוקדש מפעילותו נכבד שחלק הפרט״

 הופעות לערכאות, פנייה הכוללת זו, ענפה פעילות נגדם. נוקטת ישראל שמדינת האמצעים
 אינו זה שמידע ככל זרים. מדיניים גורמים על-ידי רחבה ביד ממומנת באלה, וכיוצא בתקשורת

מרשתך. בפני ולהתנצל הסרטון את לתקן נכונים מרשיי הרי נכון,

 מעטפת המעניקה בפעילות מדובר הרי בקפידה(, נבדק )והוא נכון הזה שהמידע ככל אולם, .2
 באמצעות מבקשים אשר זרים, מדיניים גורמים במימון וזאת טרור, פעולות למבצעי הומניטרית

 מגמה מתוך זר במימון פועלת אפוא מרשתך שלהם. המדיניים האינטרסים את לקדם זה מימון
 וודאי היא מרשתך של פעילותה וקהילותיהם. משפחותיהם טרור, פעולות למבצעי משפטית לסייע

 - משפטית עזרה הדין, במסגרת להעניק, כדי לפעול להמשיך וזכותה דמוקרטית, במדינה לגיטימית
 זרים, מדיניים מגורמים מימון לקבל ספק, ללא מרשתך, של זכותה למחבלים. הומניטרית
בישראל. והביטחונית החברתית הפוליטית, המציאות על להשפיע המימון באמצעות המבקשים

 הטרור לדיכוי נוקטת ישראל שמדינת האמצעים כנגד להיאבק משרתך של שזכותה כשם אולם, .3
 פעילותה על דעתם את להביע מרשיי של זכותם משפחותיהם, ובני מחבלים על משפט בבתי ולהגן

 מרשיי של זכותם גם כך זאת. בפעילות משתקפים שאלה כפי ואישיותה אופייה ועל מרשתך של זו
 הזיקה ועל זר מדיני במימון זו פעילותה את מבצעת מרשתך כי העובדה, על דעתם את להביע

הממנות. המדינות לבין ופעילותה מרשתך בין כך עקב שנוצרת

 הקרובה המשטרה לתחנה דרכה הפלילי, החוק על עבירה מהווה הסרטון כי סבורה, שמרשתך ככל .4
סעיפים לפי הגנה עומדת לא ולמרשיי הטוב בשמה פוגע הסרטון כי סבורה, שמרשתך ככל סלולה.

 עו״ד דבוריו, מיכאל
 עו״׳ד כהן, עובדיה
עו״ד קריא, אגיאל
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 בדרך ללכת תבחר מרשתך אם אולם סלולה. המשפט לבית דרכה - הרע לשון איסור לחוק 15ו- 14
 ״המוקד בארגון פעילותה על ומגוונים רבים מסמכים בדמות לדרך, בצידה לה שתצטייד מוטב זו,

 למענן אשר המטרות קידום על למממניו ודיווחיו הארגון של המימון מקורות הפרט״, להגנת
המימון. הוקצב

ובב״ח, רב בכבוד
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