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התביעהפ11ב

שלמיסודההפרטלהגנתהמוקדמטעםלעילכ"בידי-עלמיוצגיהיהדנןבתביעההתובע.1
.ל"כנתהיהדין-ביכתבילתמצאתכתובתםאשר,זלצברגרלוטהר"ד

הקשרלפיהכל,מצטברותאו/וחלופיותאו/ומשלימותיהיוזובתביעההנטענותהטענות.2
.והדבקםהדברים

:הצדדים

,רווק,((אשמאליבל'אלגאלחאירועראקאזור)שכםתושב,90/3/30ילידהינוהתובע.3
לכלכלהסטודנטוהיהבלבדשנים19בןהיההואדנןלתביעהתרלוונטייםובמועדים

,אה'נג-אלבאוניברסיטת

לתביעההרלוונטייםהזמניםבכלוהייתההינה,ישראלמדינת,(הנתבעתלהלן)1הנתבעת.4
פעולות,עלהממונהאו/והמפעילהאו/והשליטהבעלתוינאיהמפקחתאו/והאחראיתזו

.מטעמההביטהוןכוהות

שתיוחסטעננוכל
בכתי

ב"מגשוטריאו/ותייליםוראובטחוןכוחות)לאותםזהתביעה
בין,אחריםביטחוןאנשיאו/והכלליהביטהוןשירותאנשיאו/ובכחולשוטריםאו/ו

או/ובהצריהסאו/וברשותםהעובדאו/ולהםהכפוףאורגןוכל4-2הנתבעים,היתר
,אחריםמקצועאנשיאו/ורופאיםולרבות,בפיקוחםאו/ובהנחייתםאו/ובאחריותם

יתמימכהאו/והשילוהיתהאחריותאו/והאורגניותתךרתמכהלנתבעתכמיוחסתתראה
אמכהאו/וגורמיםאותםשללמעשיהםהנתבעיםשנתנוההיתרמכהאו/ועבודה
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:כלליתהקדמה

חקירהבאמצעיושימושבעצוריםהתעללותשלביותרקשהתמונהמציגהדנןהתביעה
אחדהינודנןבתיקהמקרה,!,התובעעלונפשייםפיזייםלחציםהפעלתתוךפסולים

חוקיהבלחיליחסםקורבנותנופליםפלסטיניםונחקריםעצוריםשבהםהרביםהמקרים
9בכוה9"הודאה"מפיהםלהוציאבמטרהוזאת,ואורגמהםהנתבעיםשלאנושיוהבלחי

עוינתהתנהגותתורתתואמת,להלןשתיחשףכפי,ואורגניהסהנתבעיםשלהתנהגותם.7
חקירהאמצעיהפעלתמכןולאתרעצורעלהוקיבלתיפיזיכוחהפעלתעלמבוססתאשר

תוך,והרדהפחד,הלםגרימתבאמצעותהכלואשלרוחושבירתעלהמבוססיםפסולים



בגירוייםחריףחסךשללתנאיםוחשיפתוהרגיליםבהייואחיזהנקודתמכלניתוקו
ןנפשיתרגרסיהגרימתהיאאלהבשיטותהשימושתוצאת.אנושיובקשרבתנועה,חושיים
*ההוקרבידלחומרהכלואוהפיכת

אנושיבלתי,אבורייחסהדעותגלכל,מהווההתביעהבגוףשתתואר(הנתבעינהתנהגות.8
.ממששלעינוייםכדיעדהמגיעומשפיל

הבינלאומיהדיןלפירקלאפסוליםהנםהנתבעיםי"עשבוצעוההקירהאמצעי,ועודזאת.9
*

-איסורבדברברורההלכה(השנינבמשךיצקאשרהישראליהדיןלפיגםאלאההומניטרי
צ"בבגברקהשי'כבשלדבריוזהלענייןיפים.ועינוייםפסוליםהקירהבאמצעישימוש

אשו,817נגגאר"פ,'ואחישראלממשלת'נ'ואחבישראלעינוייםנגדהוועד94/5100
יובלשונו,סבירהחקירהמהיקבע

,הנחקרכלפיאנושיבלתיאואכזרייחסללא,עינוייםללאחקירההיאסבירהלחקירה4
"אנושייםובלחיברוטאליים"באמצעיםשימושעלאיסורחל,כשיואשפיל;יחסוללא

עולהזומסקנה...לחקירההנתוןהאדםשלכבודגם.הוא.האדסכבוד...האלילהבמהלך
שימושעלהאוסר-לוצדישראלאשר-ההסכמיהבינלאומיהמשפטעםאחדבקנה
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:המקוהתולדות

משפחתביתדלתאתחייליםפרצו,09/2/16ביום,הצותלאחר00:2לשעהבסמוך.10
ןאתאנקו,התובעאתעצרו,בביתחיפושערכול"הנ'-.הלטברימונישימושחוד,המאד
.הביתמןוהוציאוהו,עיניואתכיסו,לאהורבחוזקהידיו

כאביםלתובעהסבהזותנוחה.הרצפהעלמוטלכשגבובכוההצבאילרכבהוכנסהתובע.נו
ואולם,ההדוקהאיזוקאתלשחררביקשהתובע.גבוצאהוריאזוקותשנותרובידיועזים

,,!יותרשדאותםלהדקהייתהמהחייליםמיתגובת
באותהאותושליווהחייליםי"עהותקףהואברכבהתובעהסעתכדיתוך,ועודואת.12

עליודרכו,יפוהלקיבללבוובעטואותוהכו,עליודרכוהחיילים,היתרבין.נסיעה
לאמוהמתייחסותגסותבקללותאותוקיללואףוהם,הרובהבכתבראשווהבוהו

.ומבזהמבישבאופןלוולעגווצחקו,ולאתותו

ההתעללותאתלהפסיקקרא,אוניםוהסרמושפלושהרגישעזיםמכאביםשסבל,התובע.13
!!!בשלהםהמשיכווהחייליםלקולוהקשיבלאאהדאףואולםבו

התעללותמהווה,חווארהלמחסוםשהגיעועדהנסיעהאורךלכלשנמשכה,זוהתנהגות.14.
.דיןכלפיעלאסורהוהיא,ההייליםלמשמורתהנתוןישעהסרבעצורהמורה

ואולםלשירותיםלגשתביקשהוא,הווארהלמהסוס,ההייליםבליווי,התובעכשהגיע.15
שצרכיואתלעשותלונתנוולא.סירבוהם

הוכנסושםחווארהלמחנההתובעאתלקהאשרהאמרמסוגאחררכבהגיעמכןלאחר.16
האויקוניםאתלהסירוביקשכואבותידיוי%ושרופאבפניהתלונןחתובע.רופאלבדיקת
וגערההייליםעלצעק,האזיקוניסאתהתך,נפוחותידיואתשראה,הרופא.מידיו

שנאמראתהביןלאאךההייליםעםמתעמתהרופאכי,הביןהתובע.מהםבאהדבמיוהד
הציגוהואאותוהכושהחייליםהתובעהשיב,הרופאאליושהפנהיזומהלשאלה.בעברית

..המסמךעלהתםוהתובעהפרטיםאתתיעדהרופא.ההתעללותסימניאת

שלחדשהמסכתההלהושם,תקווהבפתחהחקירותמתקןאלהתובעהועברמכןלאחר.17
ןאשרלרופאהוכנסובטופו,והשפלתו'בייויותודבעירוסגהיפושעברהתובע.התעללויות

..היכוהוחייליםכיהתלונןבפניוגם
ן



לאאשרק'גההוקרעםנפגשושם,ההקירותלהדרהתובעהוכנסתבדיקהלאהדמיד.18

בליאון,היתרבין,שוניםלחדאמצעיכשיושמופעליטתוךרבותפעמיםנחקרהתובע.19
הודעהלרשוםנלקחהואולבסוף,'וכו...משברבזמנישוניםפיתויים,מדובבים,בבידוד
התובעהודיעכךובעקבותד"עולפגושוכותלוישכי,לתובעהודיעהלה.שוטראצל
.ד"עועםולהיוועץזכותואתשיממשלפניהודעהירשוםלאשהוא

לכידורהתובעאתהעבירבתגובהאשר"ק'ג"ההוקראתהשוטרהזעיק,כךבעקבות.20
ללאהודעהלרשוםלשכנעוכדימדובבאליוהוכנסבמהלכםאשרימים4למשךבצינוק
.בסירובועמדהתובעואולםד"עו(עגשיוועץ

מסכךאתשחחרין"ק'ג"חחוקראלההובעחועלח,בצינוקעבייתיתחמישיבטס.21

לתרץשמיהר,התובעאתהפחידווהאיומיםהלחץ,דנ"עועםמפגשעלמתעקשהיהלא

המשחעסטלפוןשיחתדקות2תמורתלאלתרחודעחלרשוםהמצמח
.ניירשמךבשואטשנמסךחטרדעםלמדגשהתונעשיזכותוחפרתטנסחטה
.הדיןבהפרתתשתה

"בהחקירהאתהחוקריםניהלו,שבשגרהוכעניין,בנוסף.22
שללעברוויריקותקללות,רהות

למשענתמעבראלבידיואזוקהיההואובהןשעותשנמשכוחקירותבמהלךוהכל,התובע
השפלתולשםנועדואלההקירהאמצעימכלול.הרצפהאלהמקובעהחקירותכסא

,ביודעיו,החוקריםפגועואלחבכל.וסוירנואוגנונהקירהבמסגרתמותריםואינםוביזויו
"הכזוקניולזכותוהגוףולשלמותלכבודהתובעשלהמוגנתבנכותו

ס"לונתוןלהיותשלא .כ"שבהקירתבמסגרתגםומשפילאנושיבלתיאכזרי

סבירההקירהמגדר:הערגהתוגע,עלשהיפעל,ההקורותמשטרכי,עולהמהאמור.23
.דיןפי-עלאסוריםועינוייםהתעללותלדיועולה,זהעצורשלבנסיבותיו

:התשעימתלתתהרשויותטיפול

חטיבתאל,התובעשלבשמו,(המוקדנלהלןהפרטלהגנתהמוקדפנה09/5/25ביום.24
האזרחייםהנזיקיןלתקנותבהתאםוזאת,נזקעלבהודעההביטחוןבמשרדתביעות

.2003-ג"התשס(נזקעלבכתבהודעה)(המדינהאחריות)

י.'אכנספחב"וע3זקעלההודעההעתק

יאלשומרוו1ח"במצחקירותקצין,שניידמןדיןסגןאלבתלונההמוקדפנה09/6/11ביום.25
.מטררחל'וזגבהמדינהבפרקליטותן"המבחעלהממונה

כנספחםג'רצןשלעילהתל31ותהעתק

ההודעהקבלתבדבראישורהביטהוןבמשרדתביעותמחטיבתהתקבל09/7/2ביום.26
'1'.שלעיל
'4'ג,כנספהב"רצל"הנהאישורתעתק

'
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'

,ן"המבחעלהממונהואלשומרוןח"במצהחקירותקציןאלהמוקדפנה,09/7/9ביום.27
,עדותואתלגבות'כדיהתובע'אלפנו:ומהמכתכןיה'%%מחוקרים09/711ביוםכיווזודיעם
המוקד.כ"השבoyי'הסתבך"לופחדשחששלאחרמהתלונהבולחזורבחרהניולואולם
להתעסקלאלוהציעובכלאאהביםשעצוריםלאחרהתעוררהתובעשלהששוכי,הדגיש

שלתלונותיואתולחקורלהמשיךביקשוהוא,כ"השבעםלאובמיוהד,המדינהעם
'.התובע

.

.לןננספאב"רצל"הנהפנייתהעתק



,עדכוןלקבלתבבקשהשומרוןח"במצהחקירותקציןאלהמוקדפנה09/7/14ביום.28
שלארפואיתיקוהעמאלקבלתבבקשהראשירפואהקציןאלהמוקדפנה09/7/20וביום
.התובע

.בהתאמה'וה'הפנספהיםב"רצל"הנהפניותתעתק
09/7/28וביום,הקירהבהליכינמצאהתובעשלתיקובוח"ממצהודיעו09/7/27ביום.29

לתלונותבנוגעח"מצתיקנפתהכימבצעייםלעניינייםהצבאיתימהפרקליטותהודיעו
.ההקירהממצאיקבלתעםוכי,ל"צהחייליכלפיהתובע

.'חוש'זפנספהיםב"רצשלעילהתשובותהעתק
הבקשהאתלנמקישכי,ס"בשברפואהקצין,אדלראלכםר"דהודיע,09/7/26ביום.30

.התובעשלוהרפואיתיקוהעתקקבלתבדבר
'טכנשפתפ"רע26/זמיוםאדלחר"דתשובתתעתק

ביום,אזואולםמנומקתתשובה09/8/3ביוםאליוהועברה,אדלרדיירלבקשתבהתאם.31
ביום!,,התובעשלהרפואיתיקובלאתמבקשיםמדועלדעתאדלרר"דביקש,09/8/5
קבועהמלאהרפואיתיקוהעתקאתלקבלהתובעשלזכותוכיהמוקדהבהיר09/8/6

',.אהדנימוקכלבמתרצורךאיןולכן,בהוק
,.

;,,,,,,,
(;.,

,'יכנתפחב"רצ8/3מיוםהמוקדפנייתהעתק
?מיוםאיצרר"יאשובש,העפק

~

/S/Sיאיכנספחב"רצ
..יבעפנספחפ'יצן98/618מיוםהמוקדתשופהוהעתק

הרפואיתיקו'צילונזאושר,מתאימהאגרהששולמה'ולאהרל,שלעילהמוקדפניותלאחר.32,
'ביוםהתקבלוהוניק,התובעשלהמלא
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pa#nיגרפח*פנב"רצחרפואיהתיק'.

';רגוהפניותולמרות,!שלעילןהתלונותהגשת;:מאו,;יב'ומוהלוףאףעלכי,להדגיריהשוב.33
,כךבשל.מטעמולמיאו/והתובעלידיהחקירהתוצאותהועברוטרם,עדכוניםלקבלת
לאחר,בעתיד,הלופץותאו/ומצטברותאו/ונוספותטענותלהעלותזכותועלהתובעשומר

ווזהונזווזוזקירוזתיקיגילוי
ןוילוונטי-
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הנסיבותלמעשההיומהלדעתהיכולתאו/וידיעהלוהייתהלאכי,ויטעןיקדיםהתובע.34
דברי"ענגרמונזקיווכי,נזקיולידיהביאואשרהמהדליםאו/ולמעשיםשגרמו

מתיישבהארועוכיעליומלאהשליטההייתהמטעמםחיאו/ומהםמהאו/ושלנתבעים
סבירהזהירותנקטולאמטעמםמיאו/ומהםמיאו/והנתבעיםכיהמסקנהעםיותר

.ההפוכההמסקנהעםמאשך

,הנתבעיםעלהשכנוענטלאו/והראיהחובתנטלאתלהטילישכיהתובעיטען,כןעל.35
)עליםשיחויבורשלנותתויתה'לאלילהראותאו/ולהוכיחשיצטרכו

הנוגעתרובהאו/וכולההעובדתיתוהתשתיתמאחרכי,התובעיטעןהילופיןלחילופי.36
נמצאתהתובעלפגיעתשגרמוהמדויקותהנסיבותאו/ודנןהתביעהנשואהאירועלעניין

מטעמסגהבאים'תאוהנתבעים,,בוזוקתאו/ובידיעתאו/ובשליטתלהימצאצריכהאו/ו
וממצאיומאחר,מטעמולמיאו/ולתובעבמלואםהועברווטרם,העקיפהאו/והישירה
חקירתממצאיובכללםשבנדוןהאירועבעקבותהנתבעתמטעםשבוצעוההקירה
או/ווכדיןכראויבוצעולאמעולםהנתבעתמטעםהפועליםאחריםגורמיםאו/ון"המבח
הליכימיצויאתלהבטיחכדיבהםהיהלאמקרהבכלאו/ודיםהושלמולאמעולם

התרחשותלעצםהאחראיםהגורמיםכלשללדיןהעמדההבטחתלשםתוםעדההקירה
באמצעותוביןבעצמטבין,הנתבעןםהגדילויןשבהתנהגותומאהד,לדיןהאירוע
לראותיש,לעילהאמורשבשלהרי,התובענזקיאת,מטעמםהמוסמכיםהגורמים
וביןבעצמםבין,לונוננעשגרמוכמי,עסקינןהמקרהשלהמיותרותבנסיבות,בנתבעים
שלתביעתולהוכחתהקשורבכל"ראייתינזק",מטעמההמוסמכיקהגורמיםבאמצעות



,התובעכךאתרורקתחילהראיותיהבהבאתתהל

או/וחלופיותאו/ונוספותטענותלתעלותוזוכותלעצמושומרהתובע,ממשסיבהמאותה.37
מסמכיםאו/ועובדותאו/ופרטיםלידיושיגיעוככל,בעתידמשלימותאו/ומצטברות
,אחריםמסמכיםאו/והנתבעתהקירתממצאי,היתרבין,נוספים

?המשפטיהטיעון

לכדימגיעים,לעילשתוארוכפי,בנתבעתגורמימהדליאו/ומעשיכייטעןהתובע.38
בפנירשלנותעוולתושמהוויםלדיןהמנוגדים"עינוי"או/ו"התעללות"או/ו"בתקיפה
.עצינה

או/ובמעשים,היתרבין,התבטאהורשלנותםהתרשלוהנתבעיםכייטעןהתובע,בנוסף.39
,),.2כדלקמןבמחדלים

',,

.להנחיותוגאולצוויםאו/וולפקודותלדיןבניגודופעלומסמכותםחרגו.א
שלמותכלפי'אכפתיותבאיאו/,ובילוול'או/ו)'דעתבקלותוראוזהירותבהוסרהתנהגו

או/וחייליםלהתנהגותבניגודוכןחירותוכלפיאו/והתובעשלובריאותוגופו
.דומותבנסיבותומיומניםסביריםרפואהאנשיאו/וחוקרים

.אותהלהקטיןאובתובעהפגיעהאתלמנועבכדילעשותשביכולתםכלעשולא

וזדואיוחוחרוחוהפעילולידיהםהחוסאתשנטלובכדבסמכותםלרעההשתמשו



שהנתבעתכך,בתיק"הראיותהבאתסדר"אתלהפוךראוילכךאיוכי,כנדרשהתובע .התובעכךאחרורקתחילהראיותיהבהבאתתחל
או/וחלופיותוטונוספותטענותלהעלותהזכותלעצמושומרהתובע,ממשסיבהמאותה.37

מסמכיםאו/ועובדותאו/ופרטיםלידיושיגיעוככל,בעתידמשלימותאו/ומצטברות
,אחריםמסמכיםאו/והנתבעתהקירתממצאי,היתרבין,נוספים

2המשפטיכטיעון

לכדימגיעים,לעילשתוארוכפי,הנתבעתגורמימהדליאו/ומעשיכייטעןהתובע.38
בפנירשלנותעוולתושמהוויםלדיןהמנוגדים"עינוי"או/ו"התעללות"או/ו"בתקיפה
.עצמה

או/ובמעשים,היתרבין,התבטאהורשלנותםהתרשלוהנתבעיםכייטעןהתובע,בנוסף.39
כדלקמן2במחדלים

.להנחיותאו/ולצוויםאו/וולפקודותלדיןבניגודופעלומסמכותםהרגו.א
שלמותכלפיאכפתיותבאיאו/ובגלגולוצאו,דעתבקלותתאווהירותבהוסרהתנהגו.ב

או/והייליסלהתנהגותבניגודוכןהירותוכלפיאו/והתובעשלובריאותוגופו
,דומותבנסיבותומיומניםסביריםרפואהאנשיאו/וחוקרים

.אותהלהקטיןאובתובעהפגיעהאתלמנועבכדילעשותשביכולתםכלעשולא.ג
נגדואיומיםכוחוהפעילולידיהםהחוקאתשנטלובכךבסמכותםלרעההשתמשו.ד

..כחשלמופרותבמידהוראוסבירהסיבהכלללאוראוולבליןהלדקכל.ללאשתובע

שלמצדםבכוהסבירהלאהשימושעללממוניםדיווחולאמהםמיאו/והנתבעים.ה
.מהםהלק

למניעתהתערבולאאו/ודברעשולאאו/ומספיקעשולאמהםמיאו/והנתבעים.ו
כלאו/והעינוייםאו/וההתעללויותאו/וההטרדותאו/וההתעמרותאו/וההתנכלות
'ביצעךאותםהפסוליתהפעולות

:המקרהבנסיבותפועלהיהסבירשאורגןכפיפעלולאמטעמםומיהנתבעים.ז

או/וההתעמרותאו/וההשפלותאו/והתקיפותשלקיומןאתאפשרוהנתבעים.ח
..'העינוייסנאו/וההתעללות

'
,

דיןכללהוראותבניגודמאווייהםאחרילמלאמנתעלתפקידםאתניצלוהנתבעים.ט
.חוקהוראותכלאו/ו

;הענייןבנסיבותומתאיםראוירפואיטיפולקיבלולאנבדקלאהתובע.י

חשקיתחובשהפות

שבדיןהקוקותחובותהפרואהריםחייליםאו/והנתבעיםכיויטעןיוסיףהתובע.א
לנזקבכךוגרמו,התובענמנהעימסהאנשיםסוגעללהגןהנכוןמובנןלפינועדואשר
.התובעטועןלו

העונשיןשבהוקהחקוקותהחובותאתהפרוהנתבעיםכי,התובעיטעןבמיוחד.ב
1971-א"תשל[חדשננוסחהמשטרהבפקודת,("החוק":להלן)1977-ז"התשל

1955-ו"תשט(המשמעתעלעבירותהגדרת)המשטרהבתקנות,("הפקודה":להלן)
דיןובכל,("היסודחוק":להלן)והירותוהאדםכבודיסודובחוק("התקנות":להלן)
.אחרותרלוונטיותהנהיותאו/והוראותאו/רהוקאו/ו

אתהפרוהנתבעיםכיהתובעיטען,לעילהנטעןבכלליותלפגועומבליפירוטליתר.ג
..:שלהלןהחובות

;ממששלהבלווהגורמתותקיפהתקיפהעלהאוסר,לחוק380-ו379סעיף.א

לעשותכדיבסמכותולרעתלהשתמשציבור.עובזעלהאוסר,לחוק(1)280סעיף.ב
.אהרשלבזכותוהפוגעשרירותימעשה

.מחמירותבנסיבותותקיפהתקיפהבדברלחוק382-ו378,379,380סעיפים.ג
.ישעבהמרפגיעהשלמקריםעלדיווחחובתבדבר,להוק7368סעיף.ד
.כוזבותידיעותמסירתהאוסרלהוק243סעיף.ה
שלבכבודואובגופופגיעהכלהאוסר,ותירותוהאדםכבודיסודלהוק2סעיף.ו

.אדםהואבאשראדם



ישנתבעהאחריות
והירותםחוסראו/ורשלנותנובגיןשילוחיהבאחריותאחראיםהנתבעיםכייטעןהתובע.40

או/והחייליםשלמצידםחקוקותחובותהפרתאו/ודעתםקלותאו/ופזיזותםאו/ו
בהיותםוגאת,לעילהמתואריםהמחדליםאו/והמעשיםאתביצעואשר,כ"השבחוקרי

.מטעמהפועליםאו/ושלוחיה

עקבלתובעשנגרמולנזקיםישירהבאחריותאחראיתהנתבעתכיהתובעיטעןעוד.41
,שלעילתנתבעיםשלוחישלמצידםחקוקהחובההפרתאו/ווניירותחוסראו/ורשלנות

2הבאיםבמחדליםתאובמעשיםהיתרביןחמתבטאים

שלוחיהשלמחדליהםאו/ומעשיהםעלכראויחה'פיקלאאו/ופיקחהלא,א
עלהשגיחהלאאו/ולבשמהולאוהירותבחוסרפעלהאו/ו,מטעמההפועלים
שלאחריותההמגזורים(חאנשינ

זכויותעלבשמירהחיבתםדבראתלשלוחיהלהגדיר,או/ולהדריךדאגהלא.ב
שלורכושםגופםשלמות,חייהםעלשמירהלרבות,בגדההאזרחיתהאוכלוסייה
;כאמורבזכויותיחםהפגיעהואיסור,הפלסטינים

;לתפקידממאימיםלאאו/ומיומניםלאאנשיםבידיפעולותיהביצועהפקידה

מילויבמהלךבסיסיותאדםזכויותעלבהגנהשלוחיהאתכיאותהדריכהלא
וידאהלאאו/ומספקתבמידהאו/וכללבטיחותהוראותנתנהלאאו/ו(תפקידנ

;עליהןישמרואוידעו,להדרכתההמסוריםאנשיםכי

דרושאו/ושנכוןכלאו/ולעשותעליתשהיהכלאו/ושביכולתהכלאתעשתהלא
פעלהאו/ו,לעילכמתוארבתובעהקשההפגיעהאתלמנועכדילעשותהיה

שמה)ולאזהירותובחוסיראשבקלות
,

האנשיטעלוכשגיחהלאאו/ולב
- ;לאחריותההמסורים

,מטעמההפועליםהביטחוןלכוחותלהעביראו/ולהסביראו/ולהבהירדאגהלא
חקירתם,עצוריםליוויבדברנהליםאו/והנחיותאו/והוראותאת,שלוחיה
-'.ונפשםגופם)עלושמירה

נדיהענייןבנסיבותפועלתהיתהונבונהזהירה,אחראיתשרשותכפיפעלהלא
ונזקיוהאירועאתלמנוע

*
"

'-','

-

'

,התובעיםשללנזקיהםיביאושמחדליה,לצפותצריכההיתהאו/וצפתה

ה:%םיגמזעאשסשחונךןבןםנובגיומקעש.ט
~

'.ע,קןג,ןבעימך
הפרטיכלידיעתאי

הנכבדחמשפטלביתהוגשהוותביעה.42
מבלי

החקירהחומרמלואהתובעבפנימונחשהיה.
כתבאתלתקןהזכותלעצמושומרהואכןועל,התיקלנושאהנוגעיםחמסמכיםאו/ו

.עובדותאו/ונתבעיםאו/ועילותהוספתשיי,היתרבין,תביעתו

2התובענזקי

ובלחיאנושיתבלתי,הענייןבנסיבות,הייתהאורגניהםושלהנתבעיםשלהתנהלותם.43
,התובעשלבכבודו,היתרבין,פגעוהנתבעיס.השוררלדיןמנוגדתמקרהובכל,מוסרית
חפץכאלאליוהתייחסו(והב,ובנפשובבריאותו,חייובשלוות,האישיבביטחונו,בגופו
לושגרמהאסורהתלותאיתויצרוואףאותוניצלו,אותוהשפילו,אנושמבנישאינו

!המילהמובןבמלואוזת,מוחלטאוניםחוסרשללמצבולהגיעלהישבר
,!,

זכויותיוכיהרגישאשרעדאוניםוחסרמבוהל,מאוייםהרגיש,מעצרואורךלכל,התובע.44
..גסהברגלונרמסוהופקרואדםכבן

.,בריאותיותמבעיותסבלוהוא,ובנפשובגופוחתובענפגעלעילחאמורובגיןעקב.45

כפי
סיוטים,ובהלהפחד,חרדה,מתמשךבדיכאוןהמתבטאותנפשיותוכן,לעילשתואר
היוםעצםעדאותוהמלוויםונחיתותהשפלהורגשיירודרוחמצב,יתרעצבנות,בלילות
.הוה



אתתתאראשרדעתחוותלערוךהספיקלאהוא,התובעשלהקשההכלכלימצבובשל.46
זכותועלשומרהואכןעל,שלעילהאירועיםובגיןעקבלושנגרמווהמוגבלויותהנכויות
.הקרובבעתידכאמורדעתחוותלהגיש

ימיםבמשךחיל"הנ.התובעשלבכבודוההמורההפגיעההינה,לעילהאמורמכלהחמור.47
פחד,השפלהשלבאווירהארוכים

לסבולייכולההדעתשאיןאוניםוהוסרבהלנו,.

סמנותםואתמחדהתובעאתשניצלו"חוקפורעי"חבורתשלבידיהם"הופקר"התובע,48
בכל"ושודאה"ליחןלהביאווכדיבכפועווללאעלבולפגועכדי,מאידך(כגעמדנואת
222מהיר

,החקירהצוותי"עהתובעכלפישננקטווהנפשייםהפיזייםההקירהאמצעי,כןכמו.49
.אפליםלמשטריםיותרומתאימים,ופסוליםאכזרייםהינם,לעילבהרחבהכמתואר
לשםנועדווהםומשפיליםיים-אכווהם,ובמחדליםבמעשיםשהופעלו,אלהאמצעים
,וזחוקריםפגעו.בכך.רוחואת)ולשבורלהתישולוגלהכאיבבמטרהבתובעהתעללות
להיותשלאהמוחלטתוליכודנוהגוףולשלמותלכבודהתובעשלבזכותו,הרפואיוהצוות
.ועינוייםלהתעללותנתון

הניתניםאנשיםכלפיאו/וישעחסריכלפיאחראיבמעשיהואהמדוברכיהעובדה.50
להווונהתובעשנאלץוההשפלההזוועהחומרתאתמגבירנורק,ואחריותםלמשמורתם

ובאודיארוכהונקופנובפושך

הנלמדדבר,מצולקתהתובעשלנפשואתהותירולעילשתוארווהמחדליםהמעשים.51
.ולאחרווהמקרהמהלך-ורותובעאתפקדואשווהלדוליםהנפשיוהסבלהנפשמעוגמת

אתושברואותוהשפילו,התובעשלכבודואתהנתבעיםרמסומחדליהםאו/ובמנפשיהם

הפגיעהעלכללינזקבגיןפיצוילתובעלפסוקמתבקשהמשפטבית:חוקתיתעוולה.52
לוששנגרנוחתרבההנפגז.וגוגכגרנ;,ובגין,;ובכבודובגופוהחוקתית

;,,,,,,.,..;,:

,,,
.

.,,

בהםיהאאשר,עונשייםפיצוייםלתובעלפסוקש"ביהממתבקשכן:עונשייםפיצויים.53

והבקההתקיפהמתופעתהנכבדהמשפטביתושלההברהשללסלידתהביטוי
.לעילהמתוארבאירועהחייליטשלההמוריםוממעשיהם

המפורטיםהנזקראשיבניןפיצוילתובעלפסוקמתבקשהנכבדוכמשפטבית,כןכמו.54
:להלן

יכאבוסבל
.';.בעתידהכנסההפסדי

בעתידהיולתעורת
.י

,ן'

בעתידונסיעותרפואיותהוצאות

חיי
.וובתביעהלדוןוהמקומיתהענייניתהסמכותהנכבדהמשפטלבית.55

ביחד,ולחייבםלדיןהנהבעיםאתלהזמיןהנכבדהמשפטביתמתבקש,האמורלאור.56
,ד"עוט"ושכמשפטהוצאותבתוספת,לושנגרמוהנזקיםבגיןהתובעאתלפצות,ולהוד
.בפועלהתשלוםליוםועדהתביעההגשתמיוםוהצמדהריביתהפרשיבתוספתהכל

"10ת"לשדצמברדש,עח-חינםירושלים
-ידי.2
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