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 .1המשך הטיפול בעניין שבדון הועבר למשרדי.

 .2עסקנן באירוע מרדף אחר חשוד באזור טול כרם מיום  6.11.03אשר הסתיים בהריגתו של
מוצטפא ז״ל (להלן :המנוח} .במסגרת המרדף חייל ירה לכיוון המונית בה נסע המנוח
שהיה בדרכו חזרה לביתו שבכפר ענבתא .אין מחלוקת בי מדובר בתקרית טראגית אשר
במהלכה קופד פתיל חייו של אדם חף מפשע.

 .3המדובר במקרה טראגי ביותר בו משפחה שלמה נקרעה לגזרים ,לאחר שאיבדה את אב
המשפחה והמפרנס העיקרי שלה .
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המשפחה הגישה תביעה לפיצויים בגין האירוע לבית המשפט השלום בירושלים :ת ;/א 7657 -

 05עזבוו המגוח ___________ »וצטפא ואח'  0מדמת ישראל ואח; .תביעה זו נדחתה עקב
הקביעה כי בעת הירי הקטלני על ידי החייל עסק הכוח הצבאי בפעולה מלחמתי ולכן למדינה
קמה החסינות של פעולה מלחמתית,
בסוף פסק הדין ולאור תוצאותיו הטרגיות של המקרה קבע בית המשפט הנכבד כדלקמן :״

תוצאה זו ,לפיה המדינה חסינה מפני תביעת אלמנתו של המנוח ויתומיו היא תוצאה קשה.
לדאבון הלב במסגרת מאבקה הארוך והאכזרי של מדינת ישראל בטרוף לא ניתן להימנע
מפגיעה בקורבנות חפים מפשע .נובח נסיבות העניין הטראגיות והעובדה שהמנוח הותיר

,

אחריו אלמנה וילדים אשר נותרו ללא מפרנס יש להניח בי הנתבעת תפעל על מנת לסייע
במידת האפשר״
יש להדגיש התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.
מצ"ב העתק פסק הדין ומסומן א'.
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 . 5לאור האמור בפסק הדין ,תוצאותיו הקשות של האירוע ובהתחשב בעובדה שמדובר בחף
מפשע שנפגע ללא כל עוול בידו ובהתחשב בהיקף הנזק שנגרם למשפחתו מבוקש לאשר
למרשי תשלום פיצויים לפנים משורת הדין.
 .6המנוח יליד  ,1.4.59האלנה ילידת  .7.5.60למנוח נולדו  6ילדים כמפורט בכותרת ,שמראביתם
היו קטינים בעת האירוע.
 .7המנוח המפרנס העיקרי של המשפחה ,עובר לאירוע עבד המנוח כמהנדס במשרד השיכון
הפלסטיני ברמאלה והשתכר הסך של כ־  ₪ 4,200לחודש.
אלמנתו עובדת כמורה ומשתכרת הסך של  2200ש״ל לחודש.
סכום זה אינו מכסה את הוצאות המחייה של אלמנתו וילדיו ,מצבם הכלכלי של מרשי הנו
בכי רע.
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מצ״ב תיעוד תצהיר האלמנה שהוגש לבית המשפט ומתייחס לנזקי המשפחה בעקבות
האירוע.

 .9במידה ודרוש לכם חומר נוסף נא להודיע לי.
 .10נא לזמן את מרשי לדיון בפני הועדה.
 . 11אודה על קבלת תשובתכם בהקדם.

גבבוד רב וגג ״ ה
גאדה חליחל ,עו"ד

