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דברי"ענגרמונוקיווכי,נזקיולידיהביאואשרהמחדליםאו/ולמעשיםשגרמו

מתיישבהארועוכיעליומלאהשליטההייתהמטעמםמיאו/ומהםמהאו/ושלנתבעים
סבירהזהירותנקטולאמטעמםמיאו/ומהםמיאו/והנתבעיםכיהמסקנהעםיותר

.ההפוכההמסקנהעםמאשר

,הנתבעיםעלהשכנוענטלאו/והראיהחובתנטלאתלהטילישכיהתובעיטען,כןעל.41
.עליהשיחויבורשלנותהייתהלאכילהראותאו/ולהוכיחשיצטרבו



הנוגעתרובהאו/וכולההעובדתיתוהתשתיתמאחרכי,התובעיטעןחילופיןלחילופי.42
נמצאתהתובעלפגיעתשגרמוהמדויקותהנסיבותאו/ודנןהתביעהנשואהאירועלעניין

,מטעמםהבאיםאו/והנתבעיםבחזקתאו/ובידיעתאו/ובשליטתלהימצאצריכהאו/ו
וממצאיומאחר,מטעמולמיאו/ולתובעבמלואםהועברווטרם,העקיפהאו/והישירה
חקירתממצאיובכללםשבנדוןהאירועבעקבותהנתבעתמטעםשבוצעוהחקירה
או/ווכדיןכראויבוצעולאמעולםהנתבעתמטעםהפועליםאחריםגורמיםאו/ון"המבח
הליכימיצויאתלהבטיחכדיבחםהיהלאמקרהבכלאו/ודיםהושלמולאמעולם

התרחשותלעצםהאחראיםהגורמיםכלשללדיןהעמדההבטחתלשםתוםעדהחקירה
באמצעותוביןבעצמםבין,הנתבעיםהגדילוזושבהתנהגותומאחר,לדיןהאירוע
לראותיש,לעילהאמורשבשלהרי,התובענזקיאת,מטעמםהמוסמכיםהגורמים
וביןבעצמםבין,לתובעשגרמוכמי,עסקינןהמקרהשלהמיוחדותבנסיבות,בנתבעים
שלתביעתולהוכחתהקשורבכל"ראייתינזק",מטעמההמוסמכיםהגורמיםבאמצעות

שהנתבעתכך,בתיק"הראיותהבאתסדר"אתלהפוך'ראוילכךאיוכי,כנדרשהתובע
.התובעכךאחרורקתחילהראיותיהבהבאתתחל

או/וחלופיותאו/ונוספותטענותלהעלותהזכותלעצמושומרהתובע,ממשסיבהמאותה.43
מסמכיםאו/ועובדותאו/ופרטיםלידיושיגיעוככל,בעתידמשלימותאו/ומצטברות
.אחריםמסמכיםאו/והנתבעתחקירתממצאי,היתרבין,נוספים

:המשפטיהטיעון

לכדימגיעים,לעילשתוארוכפי,הנתבעתגורמימחדליאו/ומעשיכייטעןהתובע.44

בפנירשלנותעוולתושמהוויםלדיןהמנוגדים"עינוי"או/ו"התעללות"או/ו"תקיפה"
.עצמוז

או/ובמעשים,היתרבין,התבטאהורשלנותםהתרשלוהנתבעיםכייטעןהתובע,בנוסף.45
:כדלקמןבמחדלים

.להנחיותאו/ולצוויםאו/וולפקודותלדיןבניגודופעלומסמכותםחרגו.א
שלמגתכלפיאכפתיותבאיאו/ובזלוולאו/וזיעתבקלותאו/ווהירותבחוסרהתנהגו

ו!ן/1חייליםלהתנהגורנבניגודוכןחירותוכלפיאו/והתובעשלובריאותוגופו
,,,.דומותבנסיבותומיומניםסביריםרפואתאנשיאו/וחוקרים

.אותהלהקטיןאובתובעהפגיעהאתלמנועבכדילעשותשביכולתםכלעשולא
נגדואיומיםכוחוהפעילולידיהםהחוקאתשנטלובכךבסמכותםלרעההשתמשו
.כחשלמופרזתבמידהאו/וסבירהסיבהכלללאאו/ושבדיןהצדקכלללאהתובע

שלמצדםבכוחסבירהלאהשימושעללממוניםדיווחולאמהםמיאו/והנתבעים
.מהםחלק

למניעתהתערבולאאו/ודברעשולאאו/ומספיקעשולאמהםמיאו/והנתבעים
כלאו/ו.העינוייםאו/וההתעללויותאו/וההטרדות'או/וההתעמרותאו/וההתנכלות
.ביצעואותםהפסולותהפעולות
.המקרהבנסיבותפועלהיהסבירשאורגןכפיפעלולאמטעמםומיהנתבעים
או/וההתעמרותאו/וההשפלותאו/והתקיפותשלקיומןאתאפשרוהנתבעים

.האיומיםאו/והעינוייםאו/וההתעללות
דיןכללהוראותבניגודמאווייהםאחרילמלאמנתעלתפקידםאתניצלוהנתבעים

.חוקהוראותכלאו/ו
;הענייןבנסיבותומתאיםראוירפואיטיפולקיבלולאנבדקלאהתובע

חלוקותחובותהפרת

שבדיןחקוקותחובותהפרואחריםחייליםאו/והנתבעיםכיויטעןיוסיףהתובע.א
לנזקבכךוגרמו,התובענמנהעימםהאנשיםסוגעללהגןהנכוןמובנןלפינועדואשר
.התובעטועןלו

העונשיןשבתוקהחקוקותהחובותאתהפרוהנתבעיםכי,התובעיטעןבמיוחד.ב
1971-א"תשל[חדשננוסחהמשטרהבפקודת,("החוק":להלן)1977-התשלם

1955-ו"תשט(המשמעתעלעבירותהגדרת)המשטרהבתקנות,("והפקודה:להלן)

דיןובכל,("היסודחוק":להלן)וחירותוהאדםכבודיסודובחוק("התקנות":להלן)
.אחרותרלוונטיותהנחיותאו/והוראותאו/וחוקאו/ו



ביך,ויפרוהנתבעיםכיהתובעיטען,לעילהנטעןבכלליותלפגועומבליפירוטליתר.ג
:שלהלןהחובותאת,היתר

;ממששלתבלההגורמתותקיפהתקיפהעלהאוסר,לחוק380-ו379סעיף.א

לעשותכדיבסמכותולרעהלהשתמשציבורעובדעלהאוסך,לחוק(1)280סעיף.ב
.אחרשלבנכותוהפוגעשרירותימעשה

.מחמירותבנסיבותותקיפהתקיפהבדברלחוק382-ו378,379,380סעיפים.ג
.ישעבחסרפגיעהשלמקריםעלדיווחחובתבדבר,לחוק7368סעיף.ד
.כוזבותידיעותמסירתהאוסרלחוק243סעיף,ה
שלבכבודואובגופופגיעהכלהאוסר,וחירותוהאדםכבודיסודלחוק2סעיף.ו

.אדםהואבאשראדם

:מנתבעתאחריות -----------------(-

זהירותםחוסראו/ורשלנותםבגיןשילוחיתבאחריותאחראיםהנתבעיםכייטעןהתובע.46
או/והחייליםשלהצייםחקוקותחובותהפרתאו/ו'דעתםקלותאו/ופזיזותםאו/ו

בהיותםוזאת,לעילהמתואריםהמחדליםאו/והמעשיםאתביצעואשר,כ"השבחוקרי
..מטעמהפועליםאו/ושלוחיה

עקבלתובעשנגרמולנזקיםישירהבאחריותאחראיתהנתבעתכיהתובעיטעןעוד.47
,שלעילהנתבעיםשלוחישלמצידםחקוקהחובההפרתאו/וזהירותחוסראו/ורשלנות

:הבאיםבמחדליםאו/ובמעשיםהיתרביןהמתבטאים

שלוחיהשלמחדליהםאו/ומעשיהםעלכראויפיקחהלאאו/ופיקחהלא.א
עלהשגיחהלאאו/ולבשמהולאזהירותבחוסרפעלהאו/ו,מטעמההפועלים
;לאחריותההמסוריםהאנשים

זכויותעלבשמירהחובתםדבראתלשלוחיהלהגדיראו/ולהדריךדאגהלא.ב
שלורכושםגופםשלמות,חייהםעלשמירהלרבות,בגדההאזרחיתהאוכלוסייה
,';כאמורבזכויותיהםהפגיעה'ואיסור,הפלסטינים

-

,
- ןלתפקידמתאימיםלאאו/ומיומניםלאאנשיטבידיפעולותיהביצועהפקידה

מילויבמהלךבסיסיותאדםזכויותעלבהגנהשלוחיהאתכיאותהדריכהלא
וידאהלאאו/ומספקתבמידהאו/וכללבטיחותהוראותנתנהלאאו/ותפקידם

;עליהןישמרואוידעו,להדרכתההמסוריםאנשיםכי
,,,

'- דרושאו/ושנכוןכלאו/ולעשיתעליהשהיהכלאו/ושביכולתהכלאתעשתהלא
פעלהאו/ו,לעילכמתוארבתובעהקשההפגיעהאתלמנועכדילעשותהיה

האנשיםעלהשגיחהלאאו/ולבשמהולאזהירותובחוסרראשבקלות
,לאחריותההמסורים

,מטעמההפועליםהביטחוןלכוחותלהעביראו/ולהסביראו/ולהבהירדאגהלא
חקירתם,עצוריםליוויברברנהליםאו/והנחיותאו/והוראותאת,שלוחיה
.ונפשםגופםעלושמירה

כדיהענייןבנסיבותפועלתהיתהונבונהזהירה,אחראיתשרשותכפיפעלהלא
,ונזקיוהאירועאתלמנוע
.התובעיםשללנזקיהםיביאושמחדליה,לצפותצריכההיתהאו/וצפתה

,דנןהמקרהנסיבותבחקירתהתרשלהאו/וכראויחקרהלאאו/וחקרהלא
.לעילהמתואריםבאירועיםהמעורביםשללדיןהעמדהלאיכךובגיןעקבוגרמו

:הפרטיםכלידיעתאי

החקירהחומרמלואהתובעבפנימונחשהיהמבליהנכבדהמשפטלביתהוגשהוותביעה.48
כתבאתלתקןהזכותלעצמושומרהואכןועל,התיקלנושאהנוגעיםהמסמכיםאו/ו

.עובדותאו/ונתבעיםאו/ועילותהוספתי"ע,היתרבין,תביעתו

:אתולענזקי

ובלחיאנושיתבלתי,הענייןבנסיבות,הייתהאורגניהםושלהנתבעיםשלהתנהלותם.49
,התובעשלבכבודו,היתרבין,פגעוהנתבעים.השוררלדיןמנוגדתמקרהובכל,מוסרית
חפץכאלאליוהתייחסווהם,ובנפשובבריאותו,חייובשלוות,האישיבביטחונו,בגופו



לושגרמהאסורהתלותאיתויצרוואףאותוניצלו,אותוהשפילו,אנושמבנישאינו
,,,,המילהמובןבמלואוזת,מוחלטאוניםחוסרשללמצבולהגיעלהישבר

וכויותיוכיהרגישאשרעדאוניםוחסרמבוהל,מאוייםהרגיש,בביתונעצרמאז,התובע.50
.גסהברגלונרמסוהופקרואדםכבן

כפי,בריאותיותמבעיותסבלוהוא,ובנפשובגופוהתובענפגעלעילהאמורובגיןעקב.51
סיוטים,ובהלהפחד,חרדה,מתמשךבדיכאוןהמתבטאותנפשיותוכן,לעילשתואר
היוםעצםעדאותוהמלוויםונחיתותהשפלהורגשיירודרוחמצב,יתרעצבנות,בלילות
*הוה

אתתתאראשרדעתחוותלערוךהספיקלאהוא,התובעשלהקשההכלכלימצבובשל.52
זכותועלשומרהואכןעל,שלעילהאירועיםובגיןעקבלושנגרמווהמוגבלויותהנכויות
.הקרובבעתידכאמורדעתחוותלהגיש

ימיםבמשךחיל"הנ.התובעשלבכבודוהחמורההפגיעההינה,לעילהאמורמכלהחמור.53
,,לסבוליכולההדעתשאיןאוניםוחוסרבהלה,פחד,השפלהשלבאווירהארוכים

סמכותםואתמחדהתובעאתשניצלו"חוקפורעי"חבורתשלבידיהם"הופקר"התובע.54
בכל"הודאה"ליחןלהביאווכדיבכפועווללאעלבולפגועכדי,מאידךמעמדםואת
112ריחמ

,החקירהצוותי"עהתובעכלפישננקטווהנפשייםהפיזייםהחקירהאמצעי,כןכמו.55
.אפליםלמשטריםיותרומתאימים,ופסוליםאכזרייםהינם,לעילבהרחבהכמתואר
לשםנועדווהםומשפיליםאכזרייםהם,ובמחדליםבמעשיםשהופעלו,אלהאמצעים
החוקריםפגעובכך.רוחואתולשבורלהתישו,לולהכאיבבמטרהבתובעהתעללות
להתעללותנתוןלהיותשלאהמוחלטתולזכותוהגוףולשלמותלכבודהתובעשלבזכותו
...ועינוייט

,

הניתניםאנשיםכלפיאו/וישעחסריכלפיאחראיבמעשיהואהמדוברכיהעובדה.56
לחוותהתובעשנאלץוההשפלההזוועהחומרתאתמגבירהרק,ואחריותםלמשמורתם

',..מעצרומאןמאודארוכהתקופהבמשך
-

הנלמדדבר,מצולקתהתובעשלנפשואתהותירולעילשתוארווהמחדליםהמעשים.57
.ולאחריוהמקרהבמהלךהתובעאתפקדואשרהגדוליםהנפשיוהסבלהנפשמעוגמת

אתושברואותוהשפילו,התובעשלכבודואתהנתבעיםרמסומחדליהםאו/ובמעשיהם
.רוחו

הפגיעהעלכללינזקבגיןפיצוילתובעלפסוקמתבקשהמשפטבית:חוקתיתעוולה.58
.לושנגרמההרבההנפשעוגמתובגין,ובכבודובגופוהחוקתית

בהםיהאאשר,עונשייספיצוייםלתובעלפסוקש"ביהממתבקשכן:עונשייםפיצויים.59

הוהבלגהתקיפהמתופעתהנכבדהמשפטביתושלהחברהשללסלידתהביטוי
.לעילהמתוארבאירועהחייליםשלהחמוריםוממעשיתם

המפורטיםהנזקראשיבגיןפיצוילתובעלפסוקמתבקשהנכבדהמשפטבית,כןכמו.60
:להלן

וסבלכאב

.בעתידהכנסההפסדי

בעתידחבולתעזרת
בעתידונסיעותרפואיותהוצאות



כללי

.זובתביעהלדוןוהמקומיתהענייניתהסמכותהנכבדהמשפטלבית.61

ביחד,ולחייבםלדיןהנתבעיםאתלהזמיןהנכבדהמשפטביתמתבקש,האמורלאור.62
,ד"עוט"ושכמשפטהוצאותבתוספת,לושנגרמוהנזקיםבגיןהתובעאתלפצות,ולחוד
.בפועלהתשלוםליוםועדהתביעההגשתמיוםוהצמדהריביתהפרשיבתוספתהכל

.2010לשנתדצמבךלחודש_היוםירושלים
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