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 "לילא" -הודו העסק להפעלת ירידי לשון הרע על הנדון: 
 

 מר שיאם דאס.אני מתכבד לפנות אליכם בשם מרשי 

 

מכתבי זה הינו מכתב התראה בגין פרסומי לשון הרע חמורים ביותר שהפיץ המרכז  .0

הישראלי לנפגעי כתות והגב' רחל ליכטנשטיין באופן אישי, כנגד עסק מסחרי המנוהל על 

 שי לנזקים כספיים אדירים.ידי מרשי. בפרסומים אלו הפרתם את החוק וגרמתם למר

לילא" )להלן:  –ר אהרשום )במע"מ( תחת שם העסק "גולדן אווטמרשי הוא בעל עסק  .5

בהם " ואשר ירידי הודוהמכונים " ,מתמחה בהפעלת ירידים"(. העסק של מרשי לילא"

 מוכרים מוצרים שונים הקשורים להודו.

הכנסות  (וק, עד היום הניב לואו ליתר די) העסק של מרשי הוא עסק משגשג והוא מניב לו .6

בהיקף עצום. יתרה מזאת, העסק נהנה מגידול מתמשך בהכנסות וברווחים ואלמלא 

 , אין כל ספק שהיה מניב למרשי רווחים גדולים עוד יותר.להלןפעילותכם שתתואר 

קהילת "הרא קרישנה" מחריש. בהוא חבר אינו חולק על כך שכבר כאן אציין כי מרשי  .7

מפריד הפרדה ברורה בין פעילותו העסקית במסגרת "לילא" )או בכל  עם זאת מרשי

מסגרת אחרת( לבין פעילותו במסגרת קהילת "הרא קרישנה". למען הסר ספק יובהר 
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בזאת, כי קהילת "הרא קרישנה" אינה שותפה בעסק של מרשי וכי מרשי אינו מעביר 

 לקהילה זו כספים כלשהם מהכנסות העסק שלו.

לצורך אשר במסגרתן שוכר מרשי אתרים שונים מבוסס על התקשרויות העסק של מרשי  .6

הודו". למרשי נודע, כי פניתם לבעלי האתרים עמם התקשר מרשי  יהפעלת "יריד

והשמצתם את מרשי באופן חמור ביותר, בכוונה מוצהרת לחבל בעסקיו ולמנוע את 

 ידים. הפעלת היר

מכתב בחתימת מנהלת המרכז  הפצתםי בעניין זה אציין, כמרשי  מבלי למצות את טענות .5

" הוא יריד לילא"כי בין היתר, ' רחל ליכטנשטיין, ובו אתם טוענים, בת, הגלנפגעי כתו

הכת 'הרא קרישנה' מחריש מנצלת ירידים מסחריים "" וכי כת במסווה של יריד הודו"

מכתב, ב". עוד נטען ולגייס אנשים חדשים לשורותיה תכדי להפיץ את תורתה וכדי לנסו

 ו(מציעים למבקרים להגיע לשיעורים שהיאכי בירידים המנוהלים על ידי מרשי ")

 ". מעבירה[ ; א.ש.]"מנהיגת הכת", כלשון המכתב

מוכרים  מרשיהטענות האמורות הן טענות שקריות לחלוטין. בירידים המופעלים על ידי  .4

געות לקבוצת "הרא בגדים, אביזרים ומוצרי מזון ולא נעשות בהם פעילויות כלשהן הנו

קרישנה". בירידים גם לא מציעים למבקרים להגיע לשיעורים של אדם כלשהו. יתרה 

מזאת, במשך התקופה הארוכה שבה פועלים הירידים לא הגיע לפעילות בקהילת "הרא 

הערכה זהירה, שהגיע בעקבות ביקור בירידים )ועל פי  ולו אדם אחדקרישנה" בחריש 

 מספר המבקרים בירידים עומד עד היום על עשרות אלפי אנשים(. 

אני מבקש להדגיש, כי הירידים פתוחים לכל אדם ואתם יותר ממוזמנים לבקר בהם  .6

פעילויות המיועדות "להפיץ" את תורת "הרא  םולהשתכנע בעצמכם, כי לא נעשות בה

 מסחרית גרידא.-קרישנה" )או כל תורה אחרת( ותכליתם היא עסקית

במסגרת כי בעניין זה מכיוון שמכתבכם מתייחס לספר "מתאווה לאהבה", אציין  .9

במסגרת כי מוצעים למכירה מגוון ספרים והספר האמור הוא רק אחד מהם והירידים 

לקידום מכירת אותו הספר. זאת ועוד, היקף היריד לא נעשות פעילויות מיוחדות כלשהן 

 .יםמהיקף המכירות ביריד על פחות מפרומילומד המכירות של הספר האמור ע

עוולה חמורה של פרסום לשון הרע על מרשי, כאמור בחוק  ןהחמורים ביצעתן במעשיכ .03

מתקשים מרשיי  ן. בעקבות מעשי העוולה שביצעת0956-איסור לשון הרע, התשכ"ה

 לשכור אתרים בהם יקיימו את ירידיהם וכתוצאה מכך לא יוכלו לקיים את הירידים

נזק כספי של מיליוני החמורים יביאו לפיכך לכך שלמרשי ייגרם  ןמעשיכהללו. 

 !שקלים

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי לנוכח חומרת המעשים רואה עצמו מרשי חופשי להגיש  .00

. יתרה מזאת, הזכות האמורה עומדת תביעות כספיות בסכום הנזקים שנגרמו וייגרמו לו
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טיין וחברת המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ )חל"צ(, רק כנגד הגב' ליכטנשלמרשי לא 

 אלא גם כנגד כל נושא משרה בחברה האמורה.

פרסומי הדיבה  נדרשים בזאת לחדול באופן מיידי מלהפיץ את הנכםלאור האמור לעיל,  .05

 או בכל פעולה שתכליתה לפגוע בעסק המנוהל על ידו.  ,אודות מרשי

הליכים ם מרשי באופן מיידי בכרשי ינקוט נגדבאם תמשיכו בביצוע העוולות כנגד מ

 . המשפטיים העומדים לו על פי דין

יובהר בזאת כי מכתבי זה אינו מהווה ויתור מצד מרשי על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .06

עה בגין הנזקים שכבר גרמתן למרשי והוא שומר לעצמו העומדות לו על פי דין, לרבות תבי

 או לנקוט בכל הליך נגדכן.את הזכות להעלות כל טענה ו/

 

 בכבוד רב,                    

         
 

 אֹורי שנהר, עו"ד               
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