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הודעה ותגובה מטעם היועץ המשפטי לממשלת
/ מתכבך היועץ בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 21.12.2017 ולאוכה שניתנה
המשפטי לממשלה להודיע, כי בדעתו להגיש תגובה לבקשה לסילוק על הסף וכן להגיב לבקשת

התובע לקבלת מסמכים.

1. בדיון שהתקיים ביום 21.12.2017, ניתנה ליועץ המשפטי לממשלה האפשרות להודיע עד
ליום 4.1.2018, באם בכוונתו להגיש תגובה לבקשה לסילוק על הסף וכן להגיב לבקשת
ב"כ הנתבע לקבלת מסמכים. עוד נקבע בדיון, כי במידה והיועץ המשפטי לממשלה יבקש
להגיב לבקשת הנתבע לסילוק התביעה על הסף הרי אז התגובה תוגש עד ליום 21.1.2018,

קרי 17 ימים לאחר מתן ההודעה.

2. ביום 04.1.2018, הוגשה בקשה מוסכמת לקבלת ארכה קצרה עד ליום 14.1.2018. בקשה
זו התקבלה ובית המשפט הנכבד האריך את המועד כמבוקש. לנוכח הימשכות הליכי

אישור הודעה ותגובה זו נתבקשה ונתקבלה ארכה נוספת עד ליום 18.1.18.
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3. לאחר שקילת העניין מתכבד בזאת היועץ המשפטי לממשלה להודיע, כי בדעתו

להגיש תגובה לבקשה לסילוק על הסף ועל כן מבוקש, כי פרק הזמן להגשת התגובה לא

יפחת מפרק הזמן המקורי שניתן בהחלטה מיום 21.12.2017, קרי התגובה תוגש עד ליום
.4.2.18

4. בהתייחס לבקשת הנתבע לקבל את המסמכים אשר הופנו ליועץ המשפטי לממשלה בקשר

להצטרפותו להליך ואת ההתכתבות שקדמה להחלטה אודות ההתייצבות להליך נשיב
: כדלקמן

א. בפתח הדברים יובהר, כי שאלת שיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה

בהתייצבותו להלין אינה עומדת למבחן במסגרת הליך זה והיא נעשתה

במסגרת סמכותו הקבועה בפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי
לממשלה).

ב. מבלי לחוות דעה בשאלת הזכות לקבלת המסמכים במסגרת ההליך הנוכחי,

מבלי שיהיה בכך תקדים ולאחר שהתקבלה הסכמת הפונים (מלבד התובע

שממילא צד להליך), המסמכים שהועברו ליועץ המשפטי לממשלה בקשר

להצטרפותו להליך מצורפים בזאת ומסומנים א'1-א'4.

ג. בהתייחס לדרישה לקבל את ההתכתבות שקדמה להחלטה אודות ההתייצבות

להליך הרי שהתכתבות זו, בין גורמים פנימיים במשרד המשפטים הינה חסויה

על פי דין. מדובר בהתכתבות שהוכנה לקראת הליך משפטי ועל כן אין מקום
לגלותה לצדדים. זאת ועוד, בקשת בא כוח הנתבע לקבלת המסמכים האמורים

אינה משרתת את בירור התביעה ואינה רלבנטית כלל למחלוקת הנטועה בין
הצדדים שעניינה הטענה אודות הוצאת לשון הרע כלפי התובע.

ד מן̂ל ̂ ג̂ו ארז שט^ב^לעו^ד/ ז
( ו  ( /'-/ {1

ב"כ היועץ המשפטי ל מכישלה ב"כ היועץ המשפט י\ממשלה

פמ"מ 53/00003203/17 \



נציגות הלוחמים והמשפחות השמלות של הקרב בגניו
לכבוד 20.4.17
אלוף מיל. עו"ד אביחי מנדלבליט דחוף

היועץ המשפטי לממשלה
משדד המשפטים . גנ/313

שלום רב

הנדון: 4בקשת להצטרפות דחופה שלד לתביעה לשון הרע החדשה של סא"ל מיל. גסים
מגנאגי (גד מוחמד בגרי והסרט גכין גניו

2* בקשת הבעת תמיכה שלן בכתב מיידית בתובע ובתביעה, לקראת הדיון הקרוב
על בקשת הנתבע למחוק את התביעה על הסף ' ביום 30.4.17.

1. מזה 15 שנים / אנחנו, לוחמי הקרב בגנין במבצע חומת טגן, ובני המשפחות השכולות,
נאבקים לטיהיר שמגו, כנגד הסרט "גניו גנין " המציג אותנו, לוחמי הקרב, ואת 23 חללי
ץ��- הקרב ובני המשפחות השכולות, ואת צה"ל כולו, כפושעי מלחמה / רוצחים / ונאצים '
 בעקבות לחימתנו כאנשי מילואים במבצע חומת מגן, וחוזרים ופונים למדינה, כולל לשני

:

קודמיו בתפקיד, לסייע לנו, ולהשתתף, ולהוביל; את מאבקנו לטיהור שמנו, ולמניעת המשן
הקרנת הסרט בישראל.

2. לאחר 15 שנים שאנחנו נאבקים בתקשורת ובבתי המשפט, כנגד הסרט שממשיד להיות מוצג
בישראל, ייוצרו בכרי, שממשיך לטעון שהכל בו אמת, הגיש לפני 6 חודשים חברנו סא"ל מיל.
נסים מגנאגי שמופיע בסרט, תביעת לשון הרע נוספת נגד מפיק ובמאי הסרט מוחמד בכרי
והסרט גנין גנין. ביום 17*30.4 יתקיים דיון ראשון בדרישה עורכי דינו של בכרי למחוק את
, התישנות, וכו/ דבר שאנחנו רואים כדבר שאין חמור ממנו. התביעה על הסף מסיבות שונות

3. מזה 15 שנים אנחגו נלחמים כמעט לבד, ומובילים בעצמנו את המאבק לטיהור שמנו. בעוד
הציבור הרחב, ואנשי ציבור בולטים כולל בכירי המשפטנים ובהם נשיאי בית המשפט העליון
שמגר, אהרון ברק, והפרופסורים אמנון רובינשטיין, אוריאל רייכמן, ורבים אחרים, ואנשי
רוח בולטים ובהם א. ב. יהושע, עמוס עוז, פרופ. אסא כשר ורבים אחרים, תומכים בעמדתנו,
-רצ"ב קריאה ציבורית בתמיכה במאבקנו ' המדינה כמעט לא נוקפת אצבע לסייע לנו. לא
יתכן שהמצב הזה ימשך 1 יצאנו לקרב כחיילי צה"ל במדי צה"ל, לאחר שקיבלנו צווי חירום
לבתינו, צווי 8, והתייצבנו מעל 1000/0 התיצבות, נשלחנו מטעם המדינה ובשם המדינה וצבאה,
ואתה כיועץ המשפטי לממשלה, חייב לעמוד ביחד איתנו בחזית המאבק המשפטי לטיהור

שמנו, ולהתייצב איתנו בבית המשפט כדי לתמול בנו.

4. לא יתכן שאתה והמדינה לא תהיו שותפים לתביעה כנגד האדם שהפיק את הסרט- מוחמד
בכרי, בשיתוף ובשליחות אויבינו � ארגוני הטרור ובמימונם, ולא תפעל כיום בכל כוחך לסייע
לנו, ולעמוד אתנו שכם אל שכם בהלין המשפטי בבית המשפט. בתקופת הרמטכ"לימ אשבזי
וגנץ צה"ל והרמטכ"ל הגישו בקשות - דרישות להעמדת בכרי לדין, במקביל לבקשותינו,
ליועצים המשפטיים מזוז, ואח"כ וינשטיין, דרישות שהביאו להצטרפות המדינה והיועמ'יש
� מזוז, לצידנו ולתמיכה בנו, באחד ההליכים המשפטיים בתביעת לשון הרע הקודמת
שהוגשה- בערעור לבית המשפט העליון. כן גם כיום, אתה והמדינה חייבים להביע תמיכה
הזדהות ושותפות מלאה אתנו, ולא ניתן לקבל כל הסתייגות משפטית או אחרת מדרישתנו זו,

עמדה שהיא חובתה של המדינה כלפינו, ערכית מוסרית ומצפונית.

5. אנחנו מבקשים שאתה ומדינת ישראל, תפעלו באופן מיידי בכל דדן העומדת לרשותכם לסייע
לנו, ולהיות שותפים מלאים בהליך המשפטי, לא יתכן שלאחר 15 שנים של מאבק לטיהור
שמנו נמשיך לעמוד כבנים יחידים , בלי אבא ובלי אמא, ללא שר הבטחון, היועץ המשפטי
לממשלה, וכל המערכת השלטונית שאמורה לגבות לוחמי וחללי צה"ל כנגד עלילת דם זדונית
כפי שהוטחה בנו בסרט זה, שמדינת ישראל, ומערכת המשפט שלה, מתירים לבושתנו !

להמשיך להקרין עלינו ללא כל הפרעה והסתייגות מזה 15 שנים.

6. אנחנו מבקשים שתגיש לאלתר בקשה להצטרף לתביעת סא"ל מגנאגי, ובכן להביע את
הזדהותה ושותפותה המוחלטת של המדינה, עם דרישות התובע בתביעתו.
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7. אנחנו מבקשים שתכתוב באופן מיידי, מכתב תמיכה, המביע את תמיכתן ותמיכת המדינה
בתובע ובתביעתו באופן מלא, עוד לפני הדיון הקרוב ביום 30.4.17 , בבית המשפט המחוזי

במחוז מרכז.

8. אנו מבקשים להפגש איתד בדחיפות, א0 ניתן עוד לפני הדיון ב- 30.4.17 , או לאחריו,
ומבקשים את התערבותן המיידית בהלין, עוד לפני דיון זה, כולל במידת הצורן בקשת דחיה

של הדיון הקבוע, כדי לבחון את הנושא.

בכבוד רב

חברי נציגות הלוחמים והמשפחות השכולות של הקרב בגנין

בגבוד רב .

ויויאן אלבויים רות אל שוחט יוסף אל שוחט
( אחייג שכולה אם שכולה אב שכול

שלומית אל שוחט צרויה שלמה אל שוחט גאולה בוסידן
אחות שכולה אח שכול אם שכולה

יונתן בן דוד שרית גרסטנר שלומי גרסטנר
אח שכול . אם שכולה אח שכול

אייל אלבויים עפר אלבויים ויטוריה מכבי
אחיין שכול אחיין שכול אחות שכולה

פנינה מליק שמחה מליק
אס שכולה אב שכול

ר"
משה מליק פנינה יסקוב רוזלין עזורי בריפמן

אח שכיל י אלמנת צה"ל אחות שכולה

שמחה עזורי רו"ח סולומון שלמה עזורי רו"ח חיים עזורי
אם שכולה אב שכול . אח שכול

רוזלין עזרא סולומון עזרא דר. יעקב עזרא
אם שכולה אב שכול � אח שכול

אלוף מיל. יצחק איתן תא"ל מיל. אייל שליין
אלוף הפיקוד בקרב מפקד האוגדה בזמן הקרב
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ברק אלפי רס"ן מיל. אבי גל אל"מ מיל. דידי ידידיה
הפלח"נ בקרב מחייט בקרב לוחם נקרב מ'יפ

רס'ץ אורן דומפרוכט קורן מיל. עו"ד רון טייכר יוגתן ואן קספל
מ'יפ פלס"ר בקרב (בחפיפה) מ"מ בקרב לוחם בקרב

סרן מיל. מני יחיאל עו"ד ישראל כספי
מ''מ פלנ"ט בקרב רס"ב מיל. חייל בקרב

י סא"ל מיל יורס לביא סא"ל מיל. רפי לדרמן סא"ל מיל. אריח קדוש
מפקד גדוד בקרב מ"מ ראש מטה החטיבה בקרב מ"פ הפלג"ט בקרב

סרו מיל. עמיחי קדרון רס'ץ מיל. צביקה שטרנהיים סא"ל מיל. מרק שגיא
מ"מ בקרב מ"פ הפלס"ר בקרב

ר"

: לוט
(135 1. קריאה ציבורית בתמיכה במאבקנו לטיהור שמנו משנת 2013 - (

2. קריאה ציבורית למניעת הפגיעה בנו משנת 2004 - (135 ב)

נציגות הלוחמים והמשפחות השכולות -אצל כספי- רח. רבי עקיבא 54 הרצליה 4642366 טל.:
� 09-9541019 טל.פקס: 09-9571788 נייד 054-2410860 וח311.00וז£1@ו3610950-ן5ו
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שראל י מדינת 

משרד. המשפטים

לשכת היועץ המשטטי לממשלה

ירושלים, זי סיוון תשע'יז
01 יוני 2017

מט' מםפלף 004-99-2017-010455
. (בתשובה נא לציץ מספרנו)

לכבוד .
מר ישראל כספי

רחי רבי עקיבא 54
הרצליה 46242366

שלוט רב, � י ?
"�1

י ̂ר הנדון; בקשה להתייצבות היועץ המשפטי לממשלה כתביעת לשון הרע
 י " סמך: כלכתבך מיום 20/4/2017

ו

| במענה למכתבך שבסמך, אשר התקבל בלשכתט� אך ביום 27/4/2017, ובהמשך לשיחתנו הטלפונית
. שהתקיימה במוצ"ש 29/4/17, ביקשני היועץ המשפטי לממשלה להשיבך כדלקמן:

הטענות נגד מר מוחמד בכרי והסרט "געין ג'נין" - הן במישור האזרחי וחן במישור הפלילי, נבחנו
על ידי שלושת יועצים משפטיים לממשלה, ובמספר הליכים משפטיים. הדברים זכו להתייחסות
רחבה, ועיקריהם מפורטים בהחלטת היועץ המשפטי לממשלת הקודם, מר יהודה וינשטיין, מיום

ן . 10/12/2014. ראה לעניין זח במיוחד את הסיפא להחלטתו �

"21. עלילוג תסיט 0*רת* משמע) ה<<תה, אפוא; נושא לשורה של
[ התדיינויות משפטיות לאורן שניס רבות, גה{ צפה ו1אנ*ת ושקע וזשקר.

1 דימה געיני 3י ג1ור הוא לכל גר גי רג ג< הסרט "ג'גיו גיניףי מתיימר להיות
סרט דוקומנטרי/ אן הינו יצירת שכלולי© גת שקרית גסיגז ירגינז* זאת וזחלו ץ"''

נגסיפור המסגרת גהקשר גו מוגאינ* הרגר<3*, דרן וןערויות הפרטניות הנידות
להי1ת אותנטיות, וכלה געריכה תמגמוגית היוצרת דימוייט חזותיינ* ,

המשקפים לכאורת מראות קשים - שכלל לא התקיימו גמציאית.
הסרט מהתה אפוא, עלילת שקר שהופקה בכיונת מכווו- גן עולה גותחק<רי <

צה"ל; כך עולה מקביעות גית המשפט המהוזי ובית המשפט העליון;
! הצגא המתואר בסרט אינו צה"ל. זהו צבא אחר פרי דמיונו של יוצר הסרט.

,22
23, זאת ועוד, האינטרס שבעמידה ע< האמוג והפיכת השקר,
| בהליך המשפטי האזרחי בשתי ערכאות, כמפורט לעיל, לאור קביעווגיהם ין � שגנסיגות מסוימות עשוי לתמוך בפתיהת הליך פלילי, כבר הוגשם במלואו
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הנחיצות של בית ממשפט המהוזי ושל בית המשפט העליון בדגי תוכגו
השקרי של הסרט וכוונת הזדון שצו, ולאור דברי שלוש* יועצים משפטיים
לממשלה ביחס לשקרים הבוטים שבסרט (שני קודמיי ואנוכי), הלוחמים
והמשפחות חשמלית יכולים לחוש בהחלט כי מדינת ישראל לא זנחה אותם
בשולי הדרן. מדינת ישראל הכירה בהחלט בעוול שגעשה להם, כמו גנז לשמה
חטוב של הנגדיגה. בהיבט זה, נאמר הדבר בקול ברור - המדובר בעלילת שווא.

?2. קודמיי בתפקיד החליטו שלא לפתוח וזקירת <גד מר מחמד בכרי.
החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה (דאז) השופט אליקים רובינשטיין
משגת 2003 לפיה נסיבות העניין אינה מצדיקה שינוי מהמדיניות המצמצמת

של אכיפת עבירות המשיקות לחופש הביטוי התקבלה במועד סמוך לפרסום י
הסרט. זמן קצר לאחר פטיקת בית המשפט העליון אשר נקבע בה כי הסרט
רצוף שקרים, אולם אין בכן כדי לאטור את הקרנתו בבתי הקולנוע במדינת

ישראל.
)- החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה (דאז) השופט מזוז מהשנים 2009 ו-

1 . 2010, לפיהן נסיבות העניין אינן מצדיקות נקיטת הלין פל<לי נגד מר בגרי

התקבלו זמן קצר לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי מרכז לפיו! לא עומדת
לחיילי צה"ל עילת תביעה אזרחי* גגד מחמד בכרי; פסק-דין בו נקבע באופן
פוזיטיבי כי בכרי הוציא דיבת חיילי צה"ל חגה ופי לא עומדות לו חגגות "אמת

דיברתי" ו'יהבעת דעה בתום לב".
26. אשר על בן, באיל נטיבות שונות וחריגות מאלה שעמדו בפני קודמ",
בחלוף למעלה משניים עשר שנים לאחר שהסרט בא לעולב1, לאחר שהערכאות
השיפוטיות בפניהן גדון העניין עמדו על הכזבים שבו, ולנוכח מדיניות התביעה
העקבית ורבת השנים, מצאתי שאין מקום לשנות מהחלטות קודמיי ולהורות

על פתיחה בחקירה.
המדינה שלחה את הייליה - טובי בנינו - ללהוט בגינין. חט עשו זאת בגבורה.
תם עשו זאת תון שמירה על טוהר הנשק. על אף זאת, הוציא מוהמד בכרי את
דיבתם רעת. בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון קבעו כי ביסוד-
ן ̂ר התנהגותו זי עומדים "חוסר תום לב ומגמה מכוונת לעיוות של הדברים". כן
הט הדבריט. הציבור ישפוט את בכרי על פי קביעות אלה- אן אין בפן כי

להביא לשינוי החלטות שני קודמיי, פאמור."

!
היועץ המשפטי לממשלה סומך ידיו על דברים אלה שכתב קודמי. י

/ במכתבך שבסמך ביקשת כי היועץ המשפטי לממשלת יתייצב בהליך משפטי אזרחי חדש בנושא, :
; . אשר מנהל קציך שלחם בקרב בגעין, סא"ל (במיל') נסים מגבאגי, נגד יוצר הסרט "ג'נין ג'גיףי. על

אף פעילותך החשובה להוצאת האמת לאור במקרה זה של הסרט יע'נין געין", כפי שנמסר לך,
נוכח נסיבות העניין החריגות, ובהתאם להבהרתן כי מדובר בהליך העוסק בפגיעה הנגרמת לתובע
דווקא (ולא לציבור בכללותו], נכון כי פניה להצטרפות היועץ המשפטי לממשלה להליך. משפטי
מתנהל כאמור תבוא במישרין מגורם שהוא צד לחלק' (באמצעות בא כוחו בהליך השיפוטי). בתוך
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, כך, על מנת שנוכל לבחון הבקשה כהלכה, צריד יחיה לצרף לבקשת צד לחליד שתופנה ליועץ

1 המשפטי לממשלת � ככל שאכן ונוגש - תיאור של חהליך החדש, וכן אוג מכלול כתבי חבי-דין
: וההחלטות השיפוטיות שניתנו במסגרתו.

ן כאמור, במצב הדבריט הנתון, לא ניתן לבחון הבקשה כהלכת, ומטעם זח, בעת חזו, אין מקום

! לקיים פגישת בנושא שאלת התייצבות היועץ המשפטי לממשלת בהליך האזרחי.

בכבגך רב,

ו&חלוש
עוזר ליועץ המשפטי לממשלה

י"^ �
/ .. העתק: לשכת פרקליט המדינה

!
ו

1
ו
ו

 ו
• ,

1

/

!
1

רח' עלאח א-דין 29, ירושלים 91010 9 02-6466521 פקס: 02-6467001
1

ן



*
* 

0 1
ו כספי רשותי

.ז?3*0 -£1*1101\, ̂ו101;1 מיכאל כספי, מייסד 1X6} (1914-2006)*14-2*1) 1ל.?ס

?1 י"."" עייכ<-יי1וניטי<ינים. ££!£
 * 1ו£ס£? 1\011£*א£*\ א*1שו0א^ "י"^"ן יחוג יעבץ 33, תל'אביפ 6525332 י"**7 "*"<

ן מגחמ פדי י
110110 40ם * טל; 796.1000 03 פקס: 796.1001 03 - 1 גי"יט

"|! (�.1[.,\�) 
|^נ עמי גלעד

̂ר ת001.^113ק035@1€6!01 ט*ס10£ *ע08 ?1 אינה ק

 ז?$*0 18*¥
1 יאייכסמי

̂\,ננ5רד¥1  0,̂ 1̂ 1 
| יצחק געיטי

 'ג¥1\1ו *'\0£
??מ* גבע חביב

1(0ץ \̂1 ^^ 
^0 יידם בר

^^ ייית טאיגמן �ייו\,1ג3!1\.יך ץ,080ס
**1!'1 1-£12£110  ̂

ן עמית ל"זרוב
5̂ 11̂̂ 1ז\.!1\ 01̂  • >י!\

^^_ שחי מילצץ י
 $£"5ק1^ א0ק^

 ירוןלי&שס
1̂^

¥.̂ 0̂^ )י;0 ??9 יייוקוכמן א\1<1{
14*0,̂ 1̂'?111£ד 1 ו � חגי טימלס � 5

*0**1 *0£ 
| אדם רועה

 1̂�י140ת��ד£'\1-11£*11צ
 שלהבת טיקיצקי

1̂
1

̂^ז11ז0 ̂מ אורית אלמוזלי�נו ייייז £.01117ו?1^02ו
0*181 ^^ עומר* רוזגבוע 8£80א1108£
 £נ!10$< גי£א80

1 ^—, יינן משה * י

|( רועי צמיז ? � 011*ו\2£ 80¥
?^ ליה גוני � ןא00 1,4^
¤| איי�י וולובלטקי � * �\^5^6וע01-0'\ 11זי1 ?

0̂^מ11ז111.3*158 8̂ ו ישי ר. שיז-ליבסקי-א<ר נבית תל-ציר, עו"ד 08-�י

̂-1*ז�]'\* 1 אביטל י"ס-מיקיזה - *2;141)1*1*!-£155

(11̂ 1 ̂ 5?1 .  ריק* כספי טל. יש<ר: . 9ל96.12ל 05 :161' .011
|̂ ^

£!̂ £̂ . .̂ . ." 03 ̂י ^06.13ל בס � י" ̂̂י  ?!
 """.""ח^^̂"�טת """-ק* ו*""*

אבישי בן�חיים

6̂ א"" ,, 1̂ : 0241098-^00 ??1 חיים בקשי מספיני� 1
^^ ̂ 0*

ן 18 יאנה לידיה 6 י�נובמבר � 201 4/
811*011̂ 1 ן שיור קונפויטי 'רדזג0?)?0^ 1)
? | ולדסת אחיטיג '\:1דו9* *5*ס*!1

ן^ןן יעל וקנין )?10-1*ץ ^£*ץ

*35'4?11 0*511-0? כ�זפי -יועץ .581א;1ס:> ^^ מסף

)ו*1**1ו0וו11081*- *יי�כי הי<1 )><<יי יליק 1נ>1 <*י0יי "*>".*ו1 בלוט3יז גם 0גי " 
^̂  ̂

?

1̂ לכבוד . י
^^ היועץ המשפטי לממשלה

ן 1 ד"ר אביחי מנדלבליט, עו"ד למסילה ב<ד
¤ משרד המשפטים ��— ? !

ן ¤8 רח' צלאח-א~דיו 29
! י ירושלים

 נכבדי היועץ המשפטי לממשלה,
^^

הנדון: ת.א. 12733-11-16 (מחוז* מרכז) ניסיס מגנא?^ 3י מיי1מד בבר<

הצבאי הראשי, תא"ל [ בשם מרשנו, התיבע בתיק שבנדון, ובהמשך לפגישות ושיחות שקיימנו עס הפרקליט

לפנות לכבודו כדלקמן :- 1 ם^ שרוןאפק, ועם דוברצה"ל, תא''ל רונן מגליס, אנו מתכבדים"

1. הרלובע בתיק שבנדון (שהוא סא"ל כמיל') מנהל בבית המשפט המחוזי מחוז המרכו תביעת לשון

, בגין הפקתו ופרסומו של הסרט יע'נין ג'נין'י. 0| הרע ורשלנות נגד מר מוחמד בכרי

! 2. בשונה מתביעת לשון הרע קודמת שהוגשה נגד בכרי בגין הסרט על ידי קבוצת לוחמים שהשתתפה

1, המדובר בתביעה של לוחם הנראה ומזוהה בסרט באופן אישי,  ̂| בקרב יגעיך במבצע "חומת מגן�
?

ומכאן עילת התביעה האישית העומדת לו. ?
?
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3. בתאריך 20.4.17 פנה ליועץ המשפטי לממשלה מר ישראל כספי, בשמו ובשם קבוצת לוחמים ובני

משפחות שכולות, שנטלו חלק בקרב בג'נין במבצע "חומת מגף', בבקשה כי היועץ המשפטי

לממשלה יפעיל את הסמכות העומדת לו בחוק ויצטרף כצד להליך המשפטי שבנדון.

4. לאחרונה הובאה לעיונכו תשובתו של מר חגי חרוש, עוזר ליועץ המשפטי לממשלה, מיוס 1.6.17

למר ישראל כספי, בה יאמר. ביו היתר, כי על מגת לבחון כהלכה את הבקשה להצטרפות היועץ

המשפטי כצד להליך, יש למסור ליועץ המשפטי לממשלה תיאור של ההליך החדש וכן את מכלול

כתבי בית הדין וההחלטות השיפוטיות שניתנו במסגרתו.

5. לאור האמור, ועל מבת לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לשקול בחיוב את הפכיה שקיבל להצטרף

כצד להליך זה. אנו מתכבדים לצרף בזאת את החומרים הבאים .-

_ 5.1 כתב התביעה המתוקן על נספחיו. ~

5.1 כתב ההגנה.

1 5.3 כתב התשובה.

5.4 בקשת הנתבע הראשונה לסילוק התביעה על הסף.

5.5 תשובת התובע לבקשה הראשונה של הנתבע לסילוק התביעה על הסף.

5,6 תגובת הנתבע לתשובת התובע לבקשה הראשונה לסילוק התביעה על הסף.

5.7 פרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט מיוס 30.4,17.

5.8 בקשת הנתבע השנייה לסילוק התביעה על סף.

5.9 תשובת התובע לבקשה השנייה של הנתבע לסילוק התביעה על הסף.

_ 6. בשלב זה, קבוע התיק לישיבת קדם משפט בפני כבי השופטת דפנה בלטמן-קדראי, ליום 21.12.17

בשעה 13:00.

7. להסיר ספק, על אף שהתובע לא יזם את הפניה בעניין זה ליועץ המשפטי לממשלה, התובע לא

יתנגד לבקשה, ככל שתוגש, לצירוף היועץ המשפטי לממשלה כצד להליך המנוהל על ידו.

 ל^/
8. איו עומדים לרשותך לכל מידע או בירור נוסף.

ב כג^דרב, /  .

נ2(ת ת^צו/עוי'ד

/""" 
וזעתקימ ?לל>? מ7בי הטענות):

/
_ / 

1. פרקליט המדינה, מר שי ניצן, עו"ד.

:. הפצ'"ר. תא"ל שרון אפק, עו"ד.

מגליס. י. דו�'צ, תא'-ל רוגן

£. מר ישראל כספי.

5. התובע, -יי� כיסים מגגאג'י.
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לגגוד
3*ר אב^ר1י מנדל1ל<ט י ז?י1עץ ולמשפס< לממשלו;

מכובדי, שלום רב,

וזנדוןג הצטר&וחג תייעץ המשפטי לממשלה להלין ו?ו*1יעיל נגד מפיק וז$רט

^ 1. מאז מבצע "חומת מגן" מ<ווה צה"ל את הלוחמים שהשתתפו בקרב בניגיו ואת בני

המשפחות השכולות של הלוחמים שגפלו בקרב, לרבות במאבקם לטיהור שמם נוכח

הטעכורג השקריות שטפל עליהם מפיק הסרט יעעין געיףי. זאת מתוך חכרת

בגבורתם של הלוהמ<ס שיצאו לקרב בשליחות המדינה ובחובת לשמור על כבודם
ושמם הטוב.

2. אחד הלוחמים, סא"ל (מיל') ניסלם מגבאגיי, הגיש תביעת לשון חרע ורשלנות גגד

מפיק הסרט. עודכנתל, כי פגה אליך לאחרוגה באמצעית בא כוחו, בבקשת שתפעיל
סמכותך ותצטרף כצד להליך.

3. מהיכרותי עמך אני מודע היטב למשקל שאתה מייחס להגנה על צה"ל ולוחמיו
ולהירתמותך, בהזדמנויות רבות, למטרה חשובה זו.

4, אני רואה חשיבות רבת בסלוע מצד כלל הרשויות ללוחמי צה"ל בהגנה על שמס

לכבודם. יש לכך חשיבות במישורים המהותי, הערכי וההצהרתי. מבלי להתערב
̂  בשיקולים המשפטיים, בטוחני כי תשקול בלב חפץ את הדרכים לסייע גמקרח י

שלפגיני. אשמח אם תימצא לכך הדרן המתאימה.

1̂  ̂ גברכה,
רב-אלוףגד^איזגקוט
ראש המטה חכללי




