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אלופעולות.אזרחיהעלוהגנהעצמיתלהגנה,ריבוניתכישות,ישראלמדינתשלזכותה

.וענייןדבריבל,,,מלצמתיהפעיות"היע

ן
(

-עגוריד"בפיהעליוןש"ביהמזהבענייןקבעוכך

,ל

במבצעי-עצמיתלהגנהזכותהמכוח-נוקטתהיאהטרורכנגדישראלשלבמאבקה"
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נהלואלחמיצאיםבמסגרת.מבהישים.משי.הבלחרחומיינשקנליואמש.שחים

קרבמסוקיובהם,(שים"נגמ,טנקים)כבדיםנשקכליהופעלו,רביםמילואיםכוחות
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קשהבמערכהולילהיוםעומדיםהביטחוןוכוחותל"צהחיילי.היאקלהלאזולחימה.7

גםמתגוררתבהםבמקומותהלחימהאתלנהלשבחרההיאישראלמדינתלא.מאוד

האוכלוסייהבקרבומסתתריםפועליםבישראלהנלחמיםהכוחות.אזרחיתאוכלוסייה
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.רבותשניםעודלשלםתמשיךשהמדינהפיצויים.הלחימה
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חבותשלקיומהעצםבשאלתהדיוןפיצולעליורההנכבדש"ביהמכימבקשיםהנתבעים,1

הליכיםוקיוםגופהבתביעהלדיוןקודםכייבקשוהנתבעים,הנתבעיםמטעםכלשהי
אםכיטועניםהנתבעים.הנתבעיםאחריותבשאלתמקדיםדיוןיתקיים,בתיקנוספים

מלחמתיתפעולהעקבנגרםהוא,לעילשכאמור,הרי,מהאירועלתובעיםכלשהונזקנגרם
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2
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,אזרחיבמשפטלתביעההניתנתמשפטיתאישיותשאינול"צהכנגדהופנההתביעהכתב.1

.צ"לבגמעתירהלהבדיל

.האזרחיבמשפטתביעהבתמשפטיתאישיותאינם,השלטוןמרשויותרשות.א

עלנגדםסעדשלמתןמנהליגוףאושלטוניתרשותבין,התביעהלצרכילאבחןיש

(לר15'סלפיצוויםשייתןכדיצ"כבגבשבתוהעליוןש"לביהמלפנותהמבקש

.הפרטיבמשפטהמדינהכנגדהתביעהלבין,השפיטהיסודלחוק
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להםצדשהמדינההליכים

-ויתנהליוגש,לוצדשהמדינההליך

או,כמערערתאוכמבקשת,כתובעתישראלמדינתבשם(1)

.כמשיבהאוכנתבעתישראלמדינתנגד(2)
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הנתבעיםטועניםהתביעהשללגופה.ד

לואיןולכןמשפטיתאישיותאינושעזבוןטוענתהנתבעתהתביעהלכתב3לסעיףבנוגע.1

.לתבועהכשירות

.מוכחשהתביעהלכתב4סעיף.2

.ידיעהמחוסרמוכחשהתביעהלכתב5סעיף.3

ידמיוסרמוכחשיםהתביעהלכתב6-8סעיפים
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למעשלאהראלתשהלאמזיה'הנתבעתהתליעהלכתל12~11לסעיפיםהנוגעבכל.5

"
שלם

~כיהבטחךוכוחותל"צהחיילי
A1
Tכדיןהרפאהפיעלגוצעואלהימ?מש

.מוכחשהתביעהלכתב13סעיף.6

.מוכחשהתביעהלכתב14סעיף.7

.מוכחשהתביעהלכתב15סעיף.8

.מוכחשהתביעהלכתב16סעיף.9
.התביעהלכתב'ב-'אנספחיםשלתוכנםאתמכחישההנתבעת

בית'כבשלהתיקמתוךהסרתםאתדורשתוהנתבעתקביליםאינםל"הנהמסמכים
.המשפט

.האזרחיהדיןסדרותקנותהראיות'בפקכמשמעותרפואיתתעודהמהווהאינו'אנספח

.דיןי"עפכמשמעותהציבוריתתעודהמהווהאינו'בנספח

אצלהתקבלו'גשנספחבכךמודההנתבעתהתביעהלכתב18בסעיףלאמורהנוגעבכל,10

הנטעןהאירועתאריךכילנתבעתהודיעהמיקדכיבכךמודההנתבעתכןכמוהנתבעת

.מוכחשהסעיףיתרכל.02.4.15הואהנטעןהנכוןהתאריךוכישגויהיהלנתבעתשנמסר

.מוכחשהתביעהלכתב19בסעיףהאמור.11

.מוכחשהתייעהלכתב10בסעיףהאחור.12

.מוכחשהתביעהלכתב21בסעיףהאמור.13
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.מוכחשהתביעהלכתב22בסעיףהאמור.14

.מוכחשהתביעהלכתב23בסעיףהאמור.15

.מוכחשהתביעהלכתב24בסעיףהאמור.16

.הפרטלמוקדנשלחהזימוןכימסכימההנתבעת,התביעהלכתב25לסעיףהנוגעבכל.17
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קרותעםמידלנתבעתפנולאשהתובעיםבכךראייתינזקלהנגרםכיתטעןהנתבעת.18

.הנטעןהאירוע

לאחרוחציכשנההיתההנכוןהתאריךעםלנתבעתהפנייההתביעהבכתבהנטעןלפי

.הנטעןהאירוע

לחקירתאפשרותממנהומנעיתוקןבלראייתינזקלנתבעתגרמהלנתבעתבפנייההשיהוי

.אמתבזמןהטענות

לגרוםכשלעצמםכתוצאותיהשנגרםהראייתיוהנזקל"הנבשיהוישישטוענתהנתבעת

.התביעהלכחילות

,.מרכחשהתביעהלכוזב26בסעיףהאמור.1)9

בעדומדברהדבר"שלהטענהשלהדרישותעלעונהאינוהנטעןהאירוענסיבות

.מוכחשהתביעהלכתב27בסעיףהאמור.20

.מוכחשהתביעהלכתב28בסעיףהאמור.21

.מוכחשהתביעהלכתב29בסעיףהאמור.22
ןן

.מוכחשהתביעהלכתב30בסעיףהאמור.23

תמעיןהכעכעת.24
בלראייתינזקלהגרמהלנתגעחהתלונהגחמותהשוהםכיותטי

.אמתבזמןהנטעןהאירועאתלחקורהאפשרותממנהומנעמאחריתוקן
ן

.שבוהמשנהסעיפיכלעלמוכחשהתביעהלכתב31סעיף.25

.מוכחשהתביעהלכתב32בסעיףהאמור.26

.מוכחשהתביעהלכתב33בסעיףהאמור.27

.מוכחש,שבוהמשנהסעיפיכלעלהתביעהלכתב34בסעיףהאמור.28



הנטעניםהפגיעהאו/והאירועכיהנתבעתטוענת,דלעילבטענותיהלפגועומבלילחילופין.29

זהירותחוסרמחמתתאומכרעתתאובלעדיתמרשלנותכתוצאהאירעו(והמוכחשים)

או/ובמצטברהבאיםבמחדליםאו/ובמעשים,היתרבין,התבטאואשרהמנוחמטעם

:הענייןלפיחלופיבאופן

תאועליהםאייםוצאואחריםאו/והביטחוןכוחותאו/ול"צהחייליאתתקף.א

לאייםאו/והביטחוןכוחותאו/ול"צהחייליאתלתקוףשמתכווןכמינחזו

עי
-תאווהס,

-או/ו;חוקיתבלתיוגאועויינתבפעילותחלקנטל.ב

-ודאו,מחיפושוגאומעיכובאו/וממעצרלהימלטניסהאו/ונמלט.ג

חייליאתשתקפומיאו/ווסדרחוקמפיריאו/וחמושיםעםיחדסבבווואושהה.ד
באו/ו;מהםהתרחקלאאו/ואחריםאו/והביטחוןכוחותאו/וצהן5ל

"בניחג)ה
ידיעל.שניתזהאזהרותיראוהוראות,נפזוז.תאהקיימותהוראות)ש

-וראו,הביטחוןכוחותוראול"צהחיילי
בנסיבותנוהגהיהלבתםאו/ודעת-בראו/וסביראו/וזהירשאדםכפינהגלא.ו

לנקוטהיויכוליםוראוחייביםשהיוהאמצעיםבכלנקטולאוראוהעגתך

-וראו,המקרהבנסיבות

למניעתלעשותהיהשניתןכלאתעשהלאאו/וכנדרשזהירותאמצעינקטלא.ז

-ונאו;והמוכחשיםהנטעניםהנזקואוהפגיעה

-וראו;לומודעלהיותעליוכשהיהוראובמודעלסיכוניםעצמוחשף.ח

-וגאוושיפגעלצפותהיהצריךאוצפה.ט

באירועיםאו/ובנסיבותלמקובלבניגודאו/וזהורותבחוסראו/וברשלנותנהג.י

-וראו;זהמסוג

-או/ו,תפקידםבמילויהביטחוןכוחותאו/ול"צהלחייליהפריע.יא

-וצאו;לעילשפורטוהמחדליםוראוהמעשיםאחדשביצעלמיסייע,יב

עלוראועוצרהפרתתוךאו/ולהוראותבניגודמביתיצאאו/ולביתמחוץשהה.יג

-ונאו,הנסיבותאף

-וגאו;הביטחוןכוחותי"עשהוטלותנועההגבלותתאוסגרוגאועוצרהפר.יד

-או/ו;אזהרהמיריותאו/ומאזהרותאו/ולעצורמקריאותהתעלם.סו

וראוהביטחוןכוחותאו/ול"צהחייליאתלתקוףעומדהואכאילומצגיצר.טז

חוקלמפיריאו/ואבניםלמיידילסייעוגאואבניםלידותאו/ולתוקפיהםלסייע

אחדאתלבצעאו/ובעצמוכךלפעולאו/ומתפרעיםאו/וסדרמפיריאו/ו

.לעילשפורטוהמחדליםאו/והמעשים
בנסיבותקובל;דלנלנהוגכביגודאו,'וברשלנותאו/וזהירותבחוסרנהגהתובע.יז

.התובעלפגיעתשקדמו
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עובדתיסיבתיקשרכלהמנוחניתק,במחדליווגאובמעשיוכיתטעןהנתבעת,לחילופין.30

לנתבעתהמיוחסיםהמחדליםאו/והמעשיםבין(כשלעצמוהמוכחש)משפטיוראו

.התובענהנשואלאירועוהמוכחשים

הנתיגעתשל(המוכחש)לאשמהגרמוהמנוחשל.מחדליואו/ומעשיו,חילופיןלחילופי
הנזקוראוהאירועלביןהנתבעתביןכשלעצמוןהמוכחש)סיבתיקשרכלניתקווראו

:כיהנתבעתהנטעןבלבדזהירותומטעמיההכחשהבכלליותלפגועומבלילחילופין.3

-או/ו;צבאיצורךמתוךשבוצעצבאימעשהשהואממעשהנפגעהמנוח

מפניאחריםעלהגנהוראועצמיתלהגנהונועדוסבירותהיוהחייליםפעולות

-וצאוןכדיןשלאבכוחשימוש

הציבוריהסדר,החוקקיוםלשםונועדוסבירותהיוושלוחותיההנתבעתפעולות

/ו;והביטחון

"
או

הנזקביןוהיחס,מטרותלאותןהנחיצותממידתחרגולאהחייליםפעולות

-.תא,מגירהוהמטע)שעקשוpTJnוביןשערם
-ודאו,דעתובשיקולבזהירותפעלהחיילים

או,כדיןהסמכותבתחום,כדיןנעשומטעמהמיופעולותהנתבעתשלפעולותיה

-וראו,כרעחסכנותבתחוםנקציתחפעולמ,כסברהומתגךלבגתוכ

ההרשאהובתחוםכדיןנעשומטעמהמיופעולותהנתבעתשלפעולותיה

-או/ו;החוקית

וללאדעתובשיקולבזהירותנעשומטעמהמיופעולותהנתבעתשלפעולותיה

-רואו,אלהפעולותכתוצאתהתובעתשל,בכללאם,פגיעתהאתלצפותיכולת

להוראות,להנחיותבהתאםנעשומטעמהמיופעולותהנתבעתשלפעולותיה

ופעולהבכוחשימושלגבילנקוטשישהביטחוןאמצעיכללגביולאזהרות

-וואו;המקרהבנסיבות

תוךהראויההסבירותבמידתנעשומטעמהמיופעולותהנתבעתשלפעולותיה

ןומתודרכיםמיומניםתפקידבעליי"עמיומןובאופןהנדרשיםאמצעיםנקיטת

-או/ו,שלהחוקיבלתיאו/ואסורמעשהעקבשנפגעההרי,המנוחנפגעאם

.אחריםאו/והמנוחהתנהגותעקבנגרםהנתבעתשל(המוכחש)אשמה

פקודהאו/לצובהתאםנעשומטעמהמלופעולותלערלותיהכי,ותטעןתחזורהנתבעת.32

ההוקנתה'הונעתשבשלקולסמכותמכוהאו/ו,כדלןוההרשאההסמכותבתחוםשהוצאה

3'?להוראתבהתאם.וביטחוןסדי,האפשרככל,לקייםלחובתהובהתאם-בדיןלה

.הנטעולנזקאחראיתהאדיכםאין,(המדינהאחריות)האזרחייםהנזיקיןלחוק

:כי,ותטעןתוסיףהנתבעת.33
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-או/ו,שילוחיתבאחריותוביןישירהבאחריותבין,בנזיקיןכללחבהאינה

או/ולמעשיםהנתבעתשלשילוחיתוביןישירהבין,כלשהיאחריותמוכחשת

-או/ו;והמוכחשיםהנטעניםלמחדלים

הנטעניםהמחדליםאו/והמעשיםביןמשפטיאו/ועובדתיסיבתיקשראין

הנזקיםתאוהפגיעהוראוהאירועלביןמטעמהמיאו/והנתבעתשלוהמוכחשים

שליטהלגביולנתבעתשאיןמיי"עניתקזהקשרכיאו/ווהמוכחשיםהנטענים

-או/ו5התובעידיעלקרי,קשראו/ו

או/והממשייםהחששוראוהחשדהיההביטחוןלכוחותאו/ול"צהלחיילי
וראולבצעניסה,לבצעסייע,מבצע,ביצעאחראדםונאוהמנוחכיהסבירים

;אדםשלגופולשלמותתאולהייוממשיהסכנהבושטמונהפשעלבצעבדרכו

-וגאו

או/ובחייהםפגיעהשלמוחשיתלסכנהנקלעוהביטחוןכוחותוגאול"צהחיילי
.כזובסכנההםכיסבירבאופןהאמינו,ולחילופין,ממשיתחייםלסכנת

.מוכחשהתביעהלכתב35בסעיףהאמור34נ

.מוכחשהתביעהלכתב36בסעיףהאמור.35

.לתבועכשיראינוולכןמשפטיתאישיותאינועזבוןכיותטעןתמשיךהנתבעת

.מוכחשהתביעהלכתב37בסעיףהאמור.36

כיורשגםפיצוילקבליכולאינותובעכיתטעןהנתבעתההכחשהמכלליותלגרועמבלי
.כתלויוגם

?מוכחשהתבלעהלכתב38בסעיףהאמור.37

.ל"הנההכחשהמכלליותלגרועמבלי
.כתלויוגםכיורשגםפיצוילקבליכולאינותובעכיתוסיףהנתבעת

.מוכחשהתביעהלכתב39בסעיףהאמור.38

.ל"הנההכחשהמכלליותלגרועמבלי
.כתלויוגםכיורשגםפיצוילקבליכולאינותובעכיתוסיףהנתבעת

.מוכחשהתביעהלכתב40בסעיףהאמור.39

.ל"הנההכחשהמכלליותלגרועמבלי
.כלנלויוגםכלורשגםפיצוילקבליכולאינותובעכיתוסיףהנתבעת

.מוכחשהתביעהלכתב41במעלףהאמור.ס4

.ל"הנההכחשהמכלליותלגרועמבלי
.כתלויוגםכיורשגםפיצוילקבליכולאינותובעכיתוסיףהנתבעת
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.מוכחשהתביעהלכתב42בסעיףהאמור.41

.ל"הנההכחשהמכלליותלגרועמבלי
.כתלויוגםכיורשגםפיצוילקבליכולאינותובעכיתוסיףהנתבעת

.התביעהלכתב43בסעיףהאמורמוכחש.42

והןהמיוחדיםהנזקיםהן,התביעהבכתבהמפורטיםהנזקיםכלמוכחשים.א

ומופרךמוגזםהינוהנטעןהנזקכיותטעןתוסיףהנתבעת.הכללייםהנזקים
והמופרכיםהמוגזמיםהסכומיםכלמוכחשים.סבירההוצאהלכלומעבר

..
ן,

,,ן,,

.,
,,ן

,,
,,;,

המקיםבין,עקיףרואוישיר,משפטיוגאועובדתי,סיבתיקשרמוכחשלחלופין.ב
.בגינוחבהשהנתבעתמיוראוהנתבעתמחדליאו/ומעשילביןהנטענים

ן%,,,) ין.ן
יןובאונגרמה,המוכחשת,המנוחשלפגיעתואםכילחילופיןותטעןתוסיףהנתבעת.43

שאינההרי,רפואיטיפולמקבלתהימנעותעקבוראורשלנירפואיטיפולעקבהוחמרה
,ןן

עו;סיבתיקשרכלמנתקהדברוכי,באחריותחבה

~

,משפקואו/ודתל

שלפטלרתוביי
ן1

'~,.והמוכחשהאירועהנטעןלביןח
(11[

1;1,

,כיהנתבעתתסקלעילהאמורגכילעהיינועמגלי.44
,ן

ן נ,ן,
;,.*התובעלםשלהנטענותההוצאותמוכחשות.א

שלכלשהםותמיכההתשכרוהנכושר,השתכרותואובדןכאבוסבלמוכחשים
.התובעים

הנזקיםביןעקיףאו/וישירהמשפטיאו/והעובדתיהסיבתיהקשרמוכחש

נשואהאירועובין,כאלהשישנםוככלאם,המיוחדיםוהןהכללייםהן,הנטענים

.התביעה

השבטתיהטינתיהקשרומנבחשחתובויםשלהנטשיםקיהם.)בלמוכחשים1

האירועלבין,שישנםוככלאם,כאמורנזקיםביןעקיףאו/וישירהמשפטיאו/ו

,התביעהנשוא

אחיזהכללהםואיןומופרכיםמוגזמיםהינםוהמוכחשיםהנטעניםהנזקים.ה

.בדיןאו/ובמציאות

אובתםאחרמילאולאהתובעיםכייתברראכןאםכי,ותטעןתוסיףהנתבעת.ו

סיועלגורמיפניהלרבות-וקם)להקטין
-

"הכנמהמקוריתהיפושאו
-הרים

.שיוכחוככלאם,הנזקשומתגת'בבכךלהתחשבהנכבדהמשפטביתעליהיה
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היואו/ולקבלזכאיםאו/ויקבלואו/וקיבלושהתובעיםיתברראםכי,תטעןהנתבעת.45

כלשהומקורוראוגוףמכלאחרותהנאהטובותוגאוכלשהםסכומיםלקבלזכאים

הנכבדהמשפטביתעליהיה,"הפלסטיניתהרשות"ממוסדותלרבות,מהאירועכתוצאה

.יוכחאם,הנזקשומתבעתבחשבוןזאתלקחת

.זהנכבדמשפטביתשלבסמכותומודההנתבעת.46

חבותנטילתונאואישרורוראואישורמשוםזההגנהבכתבהאמורמןבדברלראותאין.47

משוםאו,(כדיןשלאנעשואם)למחדליםאו/ולמעשיםהצדקהוגאושילוחיתאו/וישירה ל

(

.הנטעניםוהמחדליםהמעשיםאו/והנזקאו/והאירועבקיוםהודאה

ידלאחרתנוטחעיויתורזום,מה,הגנהבמסגהמרבעתמטענותכלשהיבטענהאין45

.שכזובטענהפגיעהודאוהנתבעת
ןן

לנתבעתלשלטהתובעתאתילחייב,התביעהאתלדחותהנכביהמשפטביתמתבקשכןעלאשר

פסקמתןמיוםיריביתהצמדההפרשיבצירוף,כדיןמ"ומעד"עוט"שכלרבות,המשפטהוצאית

הדיי
.בפועלהתשלטליוםועד

ן)

ד"עו,דרורישרוו
אבוב-חימחחיפרקליטתבמדסע

(אורחי,

04/6076/ט:א"פמת

507522.ל.א


