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 .2מזה  21שנים נאבקים אלפי חיילי מילואים וסדיר ,ומאות בני משפחות שכולות של  12חללי הקרב
בגנין במבצע חומת מגן ,כנגד יוצר הסרט גנין גנין ,שהופק ע"י אויבינו ,מחבלים ,בסיוע ומימון
הרש"פ ,סרט שמציג את לוחמי צה"ל כפושעי מלחמה רוצחים ונאצים ,ואת צה"ל כולו ומדינת ישראל
בצורה החמורה ביותר כצבא רצחני ,ומדינה פושעת.
 .1לאחר מספר הליכים משפטיים ,שבהם נאבקה המדינה ביחד עם הלוחמים נגד הקרנת הסרט( ,
בעתירה לבג"צ בשנת  1221ובערעור לביה" מ העליון על החלטת המחוזי בתביעת לשון הרע של 5
לוחמים) ,הגיש סא"ל מיל .ניסים מגנאגי ,תביעת לשון הרע נוספת ,להלן "התביעה" נגד מפיק הסרט
מוחמד בכרי – להלן "הנתבע " לאור העובדה שתמונתו מוצגת בסרט.
 .2בעקבות הגשת התביעה ,ביקשו ממך חברי נציגות הלוחמים והמשפחות השכולות של הקרב בגנין,
להלן " הנציגות "  ,שמובילים מאז  1221את המאבק כנגד הדיבה הקשה עליהם בסרט החמור הזה,
להתייצב כצד להליך במסגרת סמכותך בנושא ,ואכן ,לאחר פניה של הרמטכ"ל דאז רא"ל מיל .גדי
איזנקוט ביום  ,22.22.1221בנושא הצטרפות היועץ המשפטי להליך התביעה ,וציון החשיבות הרבה
שהוא רואה "בסיוע מצד כלל הרשויות ללוחמי צה"ל בהגנה על שמם וכבודם" הודיעו נציגיך בחודש
דצמבר , 1221לפני למעלה משנתיים על התייצבותך להליך ( .רצ"ב העתק פניית איזנקוט)
 .4מאז ,במשך יותר משנתיים ,טרם הוגשה עמדת המדינה לבית המשפט ,כפי שנכון וראוי לעשות ,ונציגי
המדינה יושבים באלם מוחלט ,ולא מתערבים במילה במהלך כל הדיונים במשך שנתיים ,עד כדי
שנשאלת השאלה לשם מה הצטרפה המדינה להליך ?
 .5אנו סבורים כי חובתה של מדינת ישראל להגן על לוחמי צה"ל ,על שמם הטוב של  12חללי הקרב ,על
שמם הטוב של עשרות ההורים השכולים ובני המשפחות השכולות ,ועל שמם הטוב של צה"ל ,ושל
מדינת ישראל ,שדמותה העולה מהסרט היא של מדינה שאין לגיטימציה לעצם קיומה ,כפי שכתב
פרופ .אמנון רובינשטיין במאמרו "טבח האמת" בעיתון הארץ לפני  21שנים.
 .6לא במקרה פנו בכירי המשפטנים ובהם נשיאי ביה"מ העליון לשעבר ,מאיר שמגר ז"ל ,ואהרון ברק,
המשנה לנשיא ביה"מ העליון מישאל חשין ז"ל ,והפרופסורים אמנון רובינשטיין ,אוריאל רייכמן,
ואשר מעוז ,והצטרפו לקריאה ציבורית רחבה בנושא הפרופסורים רון שפירא ,ידידיה שטרן ויפה
זילברשץ ,לצד אנשי ציבור ורוח בולטים ובהם עמוס עוז ז"ל ,א.ב .יהושע ,ופרופ .אסא כשר ורבים
נוספים ,בבקשות ליועץ המשפטי במהלך השנים ,להעמיד לדין את מפיק הסרט מוחמד בכרי ,כדי
לאפשר בירור משפטי של דרישת הלוחמים ובני המשפחות השכולות לטיהור שמם ,ולהפסיק את
פגיעת הסרט בהם.
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 .1לאור החשיבות הרבה של הנושא ,והפגיעה הקשה ביותר בתדמיתו של צה"ל ואלפי לוחמיו ,תמכו
באופן מלא בדרישה זו ,הרמטכ"לים לשעבר גבי אשכנזי ,ובני גנץ שפנו ( כ"א בזמן כהונתו כרמטכ"ל)
ליועץ המשפטי למדינה ,בשמם ובשם צה"ל בבקשה להעמדה לדין של הנתבע ,והרמטכ"לים גדי
איזנקוט וגם הרמטכ"ל אביב כוכבי כיום המשיכו לסייע ככל יכולתם לנציגות הלוחמים והמשפחות
השכולות ולתובע בתביעה כאן.
 .8הנתבע ,והעדים שהביא ,ממשיכים להעליל על צה"ל ולוחמי הקרב דברים חמורים ביותר ,הנתבע חוזר
ואומר כבר  21שנים שכל הדברים שהביא בסרט הם אמת ,והוא ועדיו בהליך הנוכחי ,ממשיכים לשקר
ולהעליל בצורה שאין חמורה ממנה על צה"ל מפקדיו וחייליו.
 .9לעניות דעתנו היה נכון שהמדינה תוביל את המהלך לטיהור שמם של הלוחמים וחללי הקרב ,אך
משלא עשתה זאת ,ועם הצטרפות המדינה להליך עפ"י החלטתך ,מן הראוי שתפעל ככל יכולתך להביא
להצלחת התובע בתביעה כיום ,ולהפסקת הפגיעה הקשה בשמם הטוב.
 .22המדינה אינה יכולה לצפות מהצד בהליך זה ,ואינה יכולה להיתפש כנטולת עמדה מזה למעלה
משנתיים ,מבלי לומר את דברה ,ולהביע את עמדתה על סמך המידע והחומר הרב שמצוי בידיה ביחס
לקרב ,וכפי שכתב בזמנו פרופ .אביעזר רביצקי ,אם הלוחמים פשעו -חובה לפעול נגדם בכל החומרה,
ואם לעומת זאת העלילו עליהם עלילת שווא נוראית ,חייבת המדינה להגן עליהם בכל כוחה ,ואינה
יכולה לשבת מהצד כמי שאין לו עמדה בנושא ,וכדבריו ביחס להתנהלות הרשויות ללוחמים  " :אל להן
להניחם לנפשם ללא דין וללא הגנה  .....על רשויות המדינה לעשות כל שביכולתן על מנת לחשוף את
הכזבים" רצ"ב העתק מכתבו של פרופ .רביצקי מיום 16.8.1222
 .22לפני למעלה מחודש ביום  28.21.1229פנה ב"כ התובע ,עו"ד נבות תל צור ,שמסייע בהתנדבות כבר
למעלה מ 22-שנים לנציגות להוציא את האמת לאור ,ולטהר את שמם ,אליך ואל פרקליטי המדינה
בבקשת לסיוע ושתפעלו כצד פעיל להליך ,לאחר שבקשה קודמת שלו לסיוע וקבלת וחומר להפרכת
ההאשמות כנגד התובע ,צה"ל ולוחמיו בקרב ,לא זכתה לסיוע ולעזרה מזה למעלה מ 8 -חודשים ,וכן
פנו אליך בתמיכה בבקשה ,האלופים במיל .אבי מזרחי ועמוס ידלין ,סגן שר הביטחון אבי דיכטר,
המשנה לנשיאת ביה"מ העליון לשעבר אליקים רובינשטיין וגורמים בכירים נוספים ,ותומכים בה
גורמים משפטיים בכירים ביותר ,ואנו סבורים שמן הראוי להיענות לאלתר באופן חיובי ומלא לכל
בקשתו של עו"ד תל צור ,שתשובתך מיום  18.2.1212אינה עונה בחיוב לבקשותיו – רצ"ב פניית עו"ד
תל צור.
 .21לוחמי צה"ל בכלל ולוחמי המילואים בפרט ,מילאו את חובתם האזרחית באופן שאין למעלה ממנו,
התייצבו כשנקראו בצווי  ,8עזבו את משפותיהם בתיהם ,וכלל עיסוקיהם בעיצומו של חג הפסח בשנת
 1221לאחר הפיגוע הנורא במלון פארק ,ורצח יותר מ 222 -אזרחים בפיגועים במהלך חודש מרץ ,1221
והתייצבו בהתייצבות של מעל  , 222%הם מילאו את חלקם באמנה החברתית בין לוחמי הצבא למדינה,
וחלקם 12 -לוחמים נפלו בקרב הקשה.
 .22עתה חייבת המדינה למלא את חלקה באמנה ערכית ומוסרית זו ,בינה לבין הצבא ולוחמיו ,ולהגן
עליהם בכל כוחה ,לפעול ככל יכולתה לטיהור שמם ,ולהושיט להם כל סיוע שהיא יכולה ,כל חומר
ומידע שהם מבקשים כדי להוכיח את חפותם ,ולפעול בכל דרך בהליך המשפטי ,גם בשלב מאוחר זה,
כדי שתביעת התובע לטיהור שמו ושם חבריו כולם תתקבל ,ותיפסק סוף סוף הפגיעה הקשה מנשוא
בשמם הטוב,
 .24זו חובתה של המדינה ,זו חובתנו כולנו כלפי מי שיצאו וחירפו נפשם למען ביטחון החברה ,והמדינה,
ובמיוחד כלפי מי שנפלו בקרב ולא שבו לחיק משפחותיהם ,זה המעט שאנחנו חייבים להם ,לפעול בכל
דרך שזו תהיה הכרעת ביה"מ לאחר  21שנות מאבק לטיהור שמם.
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 .25לאור כל האמור לעיל אנחנו מבקשים ממך ,כפי שכבר פנו וביקשו ממך גורמים משפטיים ,ציבוריים
וצבאיים בכירים ביותר בחודשים האחרונים ,להגיש בהקדם את עמדת המדינה באשר להליך
המשפטי ,והתוצאה הראויה בהליך לדעת המדינה ,ולהורות לפרקליטי המדינה בהליך לפעול באופן
מלא ואקטיבי כצד מלא להליך ,כולל שותפות בחקירת הנתבע ועדי ההגנה שעדיין מעלילים על צה"ל
ולוחמיו ,עלילת דם מהקשות ביותר שניתן להעליל.
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