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 התגצלות ופרסום מודעה של מיידית להסרה דרישה :הנדון

תרצו" "אם - ממפייו"השתולים"

 שבנדון. בעניין אליכם לפנות הרינו זלצברגר)ע״ר(, לוטה ד׳׳ר של מיסודה הפרט להגנת המוקד מרשתנו, בשם

 במסגרתו ׳׳השתולים״ הכותרת תחת ונאלח שפל קמפיין בפרסום תרצו״ ״אם ארגון פתח אתמול לכם, כידוע

 תחת הרצחני, בטרור כביכול שתומכת כמי מרשתנו, של המשפטית המחלקה עובדת ארי, בן סיגי עו״ד מוצגת

 שמה וכאשר בנו״, נלחמים השתולים בטרור נלחמים ׳׳כשאנחנו לרצח, בהסתה לכאורה הגובלת האמירה,

״מבוקשים״. כמודעת המנוסחת מודעה גבי על מתנוסס ארי p עו״ד של ותצלומה

 נוספת מודעה התפרסמה ,16.12.15ה- היום, לאור ידכם על שהוצא לעיתון 25 בעמוד מרשתנו, לתדהמת

 התרת משום יש שבהם בדברים נפש שאט המעורר בקמפיין תרצו״, ״אם ארגון מטעם הנ״ל הקמפיין במסגרת

לרצח. בהסתה לכאורה גובלים והדברים מבוקשים״ ״מודעות גבי על המוצגים הארבעה של דמם

 על המועסקת ארי בו דין עורכת של שמה אזכור תוך ידכם, על ומופץ מודפס שנערך, בעיתון זו מודעה בפרסום

 לשמה עצומים נזקים גורמים הנכם בטרור, לכאורה שתומכת כמי בתמונתה, שימוש ותוך מרשתנו ידי

ובעולם. בארץ עובדיה, של הטוב ולשמם מרשתנו של ולתדמיתה

 מעיתונכם הנ״ל הפרסום את לאלתר להסיר נדרשים הנכם כנגדכם, מידיים משפטיים בהליכים נקיטה טרם

זו. מודעה והפצת הדפסת על התנצלות פרסום לצד זה, קמפיין במסגרת נוספות מודעות מפרסום ולחדול
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כלפיכם. ארי p גב׳ של או מרשתכו של טענותיה את למצות כדי נאמר, שלא במה או לעיל, באמור אין

הפרט להגנת המוקד מנכ״לית - קרשטיין דליה גב׳ :העתק


