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דגנ
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הנתבעתצביאליר.עוה"דב"כע"י

דיןמסיק
כלליא.

נפתתושבישכולםילדיהם,ושלושתהוריםשניהםדנןבתביעההתובעים1.

ישראל.תשטרתהיאהנתבעתהפלסטינית.הרשותשבתחוחישכם

חקרהלאאוחקרה,לאהתשטרהכיהטענהעותדתהתביעהביסוד2.
קבוצהפרעה"שבו29.10.93,חיוםלארועבקשרהתובעים,שהגישותלונהכראוי,



התובעים).לסיכותי1סעיף(פלסטינית"בתשפחהישראליםתושביםשל

שתנעהבכךנזקלתובעיםגרתההתשטרהרשלנות"התובעים,לטענת

גרתההתשטרהרשלנות"לכך,ובנוסףתהפורעים",נזקיהםאתלהיפרעתהם
התייחסהגופם,לשלחותבזכותםזלזולשבטאהזהבחובןגםנוקלתובעים

אנוש".כבניבכבודםופגעהבירורטעונהאינהבהםשהפגיעהחיכאלאליהם

האירועקרותשאיפשרהכךעלאינההתשטרהכלפיהתובעיםטענת:ודוק

ע"אנשואבתביעהלחשל,שנטען,כפי(התרחשותותנעהלאאולהם,שארע

מדינתנ'סתרהאבו6970/99

כלפיבטענותהתביעהשלעניינהפורסם).טרם,27.8.02ת-דיןפסק-ישראל

בלבד.הארועשלאחרהחקירה

1התובעשלהראשיתהעדותבתצהיריתתוארלתובעיםשארעהארוע3.

תפורטשהוא1,התובעתצהירתתוךהדבריםאתאביאת)/2(.2והתובעתת)/1(
:יותר

-:3014השעהבסביבות29.10.93בתארייכיליזכור"3.

מסחרי-קבינהדבלפולקסווגןמסוגברכבינסעתי:0015
בניעםיחדשמספרהאפורבצבע71,מודל

בןעתבאותושהיהבנינ____,אשתמשפחתי,
ושלושבתשהייתהבנותיי,ושתיחודשיים,
בנותיישתיואילולידיישבוובניאשתישנתיים.בתשהיתה

האחורי.במושבישבו
לצורילשכם,קבליהאלבעצירהמביתנונסענו4.

חולה.שהיההפעוטבנישלרפואיתבדיקה
יצהר,להתנחלותשמובילהלצומתכשהתקרבתי5.

מסוגשנייםרכביםשלושהממולבאוקמ"ש,40במהירות
והשניאפור,בצבעאחדר.י.)-טרנזיטצ"ל:(טרניזפורד
מסוגהשלישיוהרכבלצהוב,נוטהבהירכתוםבצבע

ישראליותזיהוילוחיותבעלירכביםאלוהיויתבארו.
זקנים.ובעליכיפותחובשיהיובהםוהיושבים
או(מיצהרלמתנחליםשייכיםהרכביםהיולהערכתי



תוםעםמיידשכןזו)להתנחלותכלשהיבדריקשורים
יצהר.התנחלותלכווןנוסעיםאותםראיתיהארוע

ליצהרהפונהלצומתר.י.)-בהגיעיצ"ל:(בהגיעו6.
אולםההתנחלותלכווןלפנותלרכביםלאפשרמנתעלעצרתי

הדרי.אתוחסמוהרכביםנעצרולהפתעתי
חמושים,היוהםמתנחלים,10כ-ירדומהרכבים7.

ירדוהאםכיוםזוכראיני(בידיים.אבניםלהםוהיו
סמוכהמגדראלואבניםשאספואוהאבניםעםמהרכבים
למקום).

צועדיםשהםתויולקלללצעוקהתחילוהמתנחלים8.
אבנים.לעברנוידווחלקבאוירירוחלקלעברנו.

חרדה,התקףוקיבלנומאודנבהלנוומשפחתיאני9.
בחוסרהרגשתיבכו.והילדיםלצעוקהתחלנוואניהאשה
המתנחלים.שלהאלימההתפרעותםנוכחמוחלטאונים

ירוהםאותו,והקיפולרכביהגיעוהמתנחלים10.
לחלוןהתקרבמהמתנחליםאחדהמנוע.ובמכסהבגלגלים
אותי.לנערוהתחילאותימשישערותי,אתתפסשלצידי
לסחובוניסהאישתי,שלידהדלתאתפתחאחרמתנחל
מרוברגע,באותולו.והתנגדהצעקההיאהחוצה.אותה
ובכתהבמקום,צרכיהאתהטילהאשתיוהבהלה,הפחד
בהלה.מרוב
עלגדולהאבןמתנחלזרקבהתחלהכברכיאציין11.

לפתעולהימלט.אותהלפתוחיכולתיולאשלידיהדלת
אבןלזרוקמתכווןשהואוראיתימקדימהבמתנחלהבחנתי
הזזתימהאוטו.מטרבמרחקכשהואלראשיישירותגדולה

פגעהוכיהאחרון,ברגעאשתילכיווןגופיואתראשיאת
בלבד.השמאליתבידיהאבן
אבניםלידותהמתנחליםהמשיכוהזמןכלבמשי12.

האורות,אתשברוכןכמוהכיוונים.מכלהרכבשמשותלעבר
הבלינקרים.אורותאתוגם
האבןלעבריכשנזרקהאשתי,לכיווןשהתכופפתיבזמן13.

בנישלה.הדלתמכיווןויצאנוהחוצהאותהדחפתיהגדולה,
רצנומהארועמבועתיםבזרועותיה.היההחודשייםגן_-

ובנותינו-ששתיצעקה,אשתיואזמטר,20בערי
הרכב.בתוינשארו

לרכב,התקרבתי-בנותיאתלחלץמנתעלשבתי14.



לרכבםחזרהבדרכםהיורב3מהמתנחליםשחלקוראיתי
כליל.רכביאתשברוהמתנחליםברכבי.מתעסקעודוחלק
ולאהחוטיםל3אתקרעוהמנוע,מכסהאתפתחוהם

עזבו.כולםואזהרכב.בתוישפועלדברשםהשאירו
עלהקטנותבנותישתיאתוראיתילרכב,הגעתיאני15.

זכוכיתבשברימכוסהשלהןהשיערכלמאחור,הרכבריצפת
נפגעולאבנותי-גדולבנסאבנים.מספרהריצפהעלולידן

השבורות.ומהשמשותמהאבנים
בשלושתהבחנתימהרכב.הבנותאתהוצאתי16.

באואזיצהר.להתנחלותנכנסיםהמתנחליםשלהרכבים
מאחורונעצראחרישנסערכבנהג
ולי,לאשתיעזרמרכבוירדהואמהארוע.הרחקמטר200כ-

לתחנתישירותנסענוהארועממקוםברכבו.אותנוואסף
בשכם".המשטרה

ארועבבסיסועותדעדייןוהפרזות,הגזתותהתצהירכוללאפילוכיספק,אין

וחתור.קשה

מכןשלאחרומההעדרהאוהחקירהב.

ותצדהתובעיםתצדהארוע,שלאחרוהתהלכיםהפעולותלעניין4.

החקירותותןותנספחיהם,שהוגשוהתצהיריםתתוךללתודניתןהתשטרה,

ושל1התובעשלתצהיריםהוגשוהתובעיםתטעםכאתור,העדים.שלהנגדיות

הארועבתועדאשראוחיון,אלברטשלתצהירהוגשהנתבעתתטעם2.התובעת

נ/4(.לתצהירו,2סעיף(שכם"בתחנתחקירותתחלקתראש"שיתש)29.10.93(

נעשיתשזוכפיהעובדות,הצגתעלחולקתאינהבסיכותיההתדינה5.

אכןהדבריםכיתגלההתובעיםבסיכותיהאתורשלבחינההתובעים.בסיכותי
רבהבחידהלהסתתךניתןשכך,כיווןהראיות.חותראתהתואםבאורחתוצגים

לכך.בקשרהתובעיםסיכותיעל

שהיאכפיהתרחשותו,שלאחרבשעותהארוע,ביוםהענייניםהשתלשלות6.

:כדלקתןהיאהתובעים,בסיכותיתובאת



ממשהאירועלמקוםהגיעוומשטרהצבאכוחות"6.
בסביבותקבליהאלמעצירהנסעוהתובעיםלאחריו.בסמוי
העדויותלפיהיום.זכרונםלפי15:00,-14:30השעה

לשעהבסמויהאירועהיההנתבעתשצירפההמשטרתיות
הדיווחאתקיבללוידודרפ"קברשותהמשטרהכוח16:00.

סגןשםהיוכברלמקוםומשהגיע:25,16בשעההאירועעל
עטילהרס"לשלפעולהדו"ח(מג"בוכוחהחטיבהמפקד
מיום

על-נגבוכתובותעדויותהנתבעת).לתצהירישצורף29.10.93,
ביום:2017ו-16:49בשעותהאירועבמקוםהמשטרהידי
רוע.האי

שלועקבייםמדויקיםתיאוריםמסרולאירועעדים7.
עלמדווחחמדאבוהעדהפורעים:השתמשובהםהרכבכלי

טרנזיטמסוגרכב"
שצורפההאירועמיוםעדותו(אדום"צבעוסומבררוצהוב

לתצהירישצורפהבעדותו1,התובעהנתבעת).לראיות
גםוהוגשההנתבעת

פורדמסוגאחרורכבאדוםצבעסובארו"מצייןנ/1,כ-
סוג"מאיזהזוכרלאשאניאחרורכבצהוב,בצבעטרנזיט

אני":ואילי)24שורה(עדותוומהמשי7-5(בשורותנ)/1
סובארו,מסוגשהואהאדוםהרכברכביםשנילזהותיכול

בז'...".צבעופורדצהוב.שצבעוטרנזיטוהפורד
בתחתיתהאירוע,מיוםעטילהרס"לשלהפעולהבדו"ח
בשניהיושהמתנחליםהמקומייםלדברי"מצייןהואהדו"ח

צבעטרנזיטמסוגוהשניאדוםסובארומסוגאחדרכבכלי
שנסעואפורצבעטרנזיטמסוגרכבעלגםהיריואחריצהוב,
יצהר".לכוון
לתצהיריצורף(האירועמיוםעטילהרס"לשלזכ"ד

:כימלמדיג)הסימוןועליוהנתבעת,
יצהרבוריןבצומתמתנחליםהתפרעותלאירועבהמשי"
טרנזיטפורדמסוגרכבואיתריצהרלישובהגיעהסמח"ט

חדדהסעותלהברתשיייהרכבומספרצהובצבע
חם...".הרכבשלהמנועהסמח"טולדבריובניו.



אםספקאוחיוןלעדהיהשאחריו,והיתיםהארועשלאחרהיוםלגבי7.

והתשךהפורעיםרכביאיתורלצורךיצהר,ליישובהתשטרהשלכניסהנעשתה
13-12בסעיפים(התובעיםטענותעלייתקובלותזה,בהקשרלאו.אםהחקירה,

התסקנהכיהנתבעת,תצדתגובהאוהשגהכלעליהןבאהשלאסיכותיהם),של

כלנעשהלאוכייצהר,לישובהתשטרהשלכניסהנעשתהשלאהיא,התתבקשת
דרךבכלביןרכביהם,באתצעותביןהפורעים,אתלאתרתשטרהתצדנסיון

אחרת.

של17-14ו-9,711,בסעיפיםבעיקר(התובעיםטענותגםעלייתקובלות8.
בחקירתוהנתבעתעדשאישרדבריםעלרבהבחידההתתבססותסיכותיהם),

להחשיךלהשאיפשרותעטים,לאונתוניםתתצאיםהיולתשטרהכיהנגדית,

היתהאילוכיהטענה,אתגםתקבלאניהפורעים.לאיתורולהגיעבחקירה

שיכלונוספיםונתוניםתתצאיםגםבנקללהלהיותיכלובכך,תעוניינתהתשטרה

תוצאה.לאותהלהביא

ביצעהלאהתשטרהכיהתסכתת,התובעיםטענתאפוא,עליי,תקובלת

סבירותקייתתנערכה,אילואשרתתצה,חקירהלצורךלבצעהיתהשיכולהאת

כתוזאת.תאשרהנתבעתעדלתעשה,הפורעים.ללכידתתובילהשהיתהגבוהה

היושלאבכךתולהאינוהואהחקירהתהתשךההיתנעותאתדבר,שלבסופוכן,

סדרילקביעתשהביאארועים,בלחץזאתתסבירהואלהצלחתה.טוביםסיכויים

תאדתעטלאותותעברדנןהתקרהלגבילחקוראיפשרושלאכאלהעדיפויות

בפועל.שנעשה

תחחת"החקירהתיקנסגרהארועלאחרשבועותכשלושה22.11.93,ביום9.

ת/5(.;נל/164סעיף(תספיקות"ראיותחוסר

תיקסגירתעלהתובעים)(לתתלונניםבכתבהודעהכיתחלוקת,אין10.

לתעלהרקהתובעיםב"כאלנשלחהלחסד"פ,63סעיףלפיכתתחייבהחקירה,

קצרזחןנחסרהכךעלפהבעלהודעההתיק.סגירתעלההחלטהלאחרתשנה



וכןההגנהלכתב13וסעיףהתביעהלכתב13סעיףראו(27.1.95ב-לכן,קודם

.ת/5(

אולצלםכוחםלבאאולתובעיםאיפשרהלאהתשטרההנ"ל,בתועדים11.

תודיעה13.3.95,חיוםשהואהנ"ל,תב/5החקירה.תיקתתוךתצולםחותרלקבל

אישוראין"וכיתהתיק",לצלםתהאין"כידאז,התובעיםלב"כהתשטרה

לצלם".

6.8.95,ביוםהתובעיםלב"כהחותרנחסרנוספותהתכתבויותבעקבות

הארועים.לאחרשנתייםכתעט

לטענתם,החקירה.תיקאתלסגורההחלטהעלעררהגישולאהתובעים12.

רבכהזחןקבלוהחקירהתיקסגירתעלההודעהשאתלאחרבכך,טעםראולא

הארוע.לאחר

עסקינןבההתביעהבענייןזמניםלוחג.

9.3.99.ביוםהוגשהדנןהתביעה13.

8.1.01.ביוםונסתייתההחלההראיותשתיעת14.

בתחילהלבוא.התובעיםסיכותיבוששוההוכחות,שתיעתסיוםלאחר15.

תבליסיכותים,הוגשותשלאתסויים,בשלבארכות.גביעלארכותוניתנונתבקשו

14.1.02(.ת-דיןפסק(התביעהנדחתהנוספת,לארכהבקשהשבאה
הנ"ל.הדיןפסקבהסכתהבוטל18.2.02ביום

הוגשו29.9.02וביוםהתובעים,סיכותיסוף,סוףהוגשו,23.4.02ביום
הנתבעת.סיכותי

החותרבתכלולעיוןלאחרשניתנה10.10.02,תיוםהחלטתיבעקבות16.
אולפשרה,שוניםרעיונותעלובואשר18.11.02,ביוםדיוןהתקייםשבתיק,
א97.סעיףלפילפסיקה



הכרעהתתבקשתלפיה21.11.02,ביוםהודעההוגשהדבר,שלבסופו17.
כן.יהיתלאה.שיפוטית

הפוקשעלהשאלותד.

בשאלהבתחילהלהכריעעלינולעיל,שצויינההעובדתיתהתשתיתלנוכח18.

תןשפרטיםדהיינו,נזיקין,לתביעתתקורלשתשעשוייהתשטרתיתחקירההאם
שלאאושנערכה,לחקירהבקשרבנזיקיןהתשטרהאתלתבועזכאיםיהיוהציבור

בתישורהינןשתרופותיהחובההיאלחקורהתשטרהחובתשתאאונערכה,

גרידא.התנהליהתשפט

לתביעהפתחשתפתחכוותהיההנ"להראשונהלשאלההתשובהאם

בנסיבותהתרשלהאכןהתשטרההאםעצתנו,לשאולנצטרךדנן,התביעהדוגתת

לאכיללתדכדיישעדיפויותוסדריעותםבדברבטענותיהשתאאודנן,התקרה

התרשלה.

אוכאלהלטרוניותהצדקהשישבתקרהאםהינה,שתישאלנוספתשאלה

אתלפצותהתשטרהאתלחייבתוצדקאזיהתשטרה,כלפיהתובעיםשלאחרות
חיכאל"אליהםהתייחסותגופם",לשלחותבזכותםזלזול"עלהתובעים

פיצוייםכעקרון,אנוש".כבניבכבודם"ופגיעהבירור"טעונהאינהבהםשהפגיעה

בלעדיים.כפיצוייםאואחרים,לפיצוייםבנוסףלבואעשוייםכאלה

לכךנפקותלייחסישהאםהיא,שתישאל,אפשראשרנוספת,שאלה
לתלונתם.בקשרהחקירהתיקאתלסגורההחלטהעלעררהגישולאשהתובעים

לחלוטין,תידחההתובעיםשתביעתאפשרותקייתתכיתעתה,אתור19.

-התביעהקבלתשללתקרהבחלקה.אובתלואהתתקבל,שהיאהאפשרותולצידה

בנסיבותלפסוקשראויהפיצוייםשאלתהפרקעלתעתוד-אחרתאוזו,בחידה

התקרה.



משטותיתחקירהבעקבותנזיקיןתביעתה.

-התשטרהכיהעליוןהתשפטביתקבעדיןפסקישלארוכהבשורה20.

ביןחשופה,-לבצעשעליהאתתביצועשלהבתחדליםאותבצעת,שהיאבפעולות

נפנההתזלגקצהעלהתנהלותה.תדרךשנפגעוחיתצדנזיקיןלתביעותהיתר,

התשפטביתע"ישניתנוזהבהקשרהחוכריםהדיןתפסקידוגתאותלכתה
429/82ע"א;חל)3(337פ"דישראל,תדינתנ'בוסקילה337/81ע"א:העליון
ישראל,תדינתנ'חרטר.ג.ת.126/85ע"א;)3(733חבפ"דסוהן,נ'ישראלתדינת

דת)4(272.פ"ד

לתביעתלהובילעלול,אועשוי,תשטרתיתחקירהשלביצועהאופןגם21.

כשלעצתהתשטרתיתבחקירהשתדוברהעובדהבעצםאיןהתשטרה.כנגדנזיקין
ישראל,תשטרתנ'חילף64/91בבגאזלחשל,נקבע,כךשכוו.תביעהלחסוםכדי

זת)5(653.פ"ד

שבובתקוםשהתנהלהבחקירהדוברחילף,שבפרשתתקרהבאותואכן,22.

שלאהיאהטענהשלנובתקרהזאת,לעותתלנהלה.ראויהיהשלאהיההרושם

לנהלה.תקוםהיהשבהןבנסיבותחקירההתנהלה

התשפטביתתפסיקתכלשהילאסתכתאהופניתילאלשלנוזההלעניין23.
היחידההאסתכתאהתחוזיים.התשפטבתישלפסיקהלגביהדיןהואהעליון.

צרפואשרהתובעים,ע"יהוצגהלדידן,תאדדותהתתקרההובאה,שכן
ב.השופטתכב'(בירושליםהשלוםהתשפטביתשלדינופסקאתלסיכותיהם

כנספחצורף,1.7.98חיוםפס"ד;פורסםלא(ת"ינ'בוטחה7808/96בת.א.כהנא)
שם(החקירהרשויותשלאחריותנקבעההנ"להדיןבפסקהתובעים).לסיכותיד'

השטחיםתושביאתלפצותחיובוהוטלרשלנית,חקירהניהולבגיןבתצ"ח),דובר

שפגעואלהאתלתבועתהםנבצרהרשלניתהחקירהשעקבבאופןתכך,שנפגעו

בהם.

אסתכתאלכלהפנתהלאשהנתבעתהריהתובעים,שהציגותהלעותת24.



לשתשעשוייהאינהשכוובתורתתשטרתיתחקירהכינאתר,בהאשרשהיא,

כאן.בסיכותיהטוענתשהנתבעתתהברוחנזיקין,לתביעתתקור

להלןשיובאוהדבריםהיתר,ביןנאתרו,הנ"לבוטחהבענייןהדיןבפסק25.
:כינאתרשם,שנדוןבתקרהבוצעושלאשבוצעתהלעניין

פעולות38בהבוצעואכןחקירה,פעולתנעשתהאכן"
מספרלבצעבמקוםחול,טחינתהיוכולןמאי,אלא

פעולותאותןוביצעהחוקרהקציןשבבסיסיותפעולות
11-ש'9,ע'(תוחלת..."חסרות

)13,

:כינאתרוכן

ביותרהבסיסיותהחקירהפעולותדברים,שלסיכומם"
לבררממששלניסיוןנעשהלאזו,בחקירהנעשולא

חייליםאלוצה"ל,בידיעתשהיהספקשאיןמידע
ולחקורהתובעיםתלונותאתלהשוותבית,לאיזהנכנסו

כיוצ"ב,וכלזיהוימסדרילערויאוחיילים,אותםאת

שהיאתשובהכללתתמסוגלהיהלאהחוקרבכדיולא
15(.-12ש'11,ע'(אלו"למחדלים

:כיכהנאהשופטתכב'קובעתהעקרוניתהשאלהלגבי

חובההבהשהנתבעתאמיתיתמחלוקתשאיןדומה"
התובעים".כלפימושגיתזהירות

שם,שנדוןהתקרהנסיבותעלהעקרוניתהקביעהשלביישום
:הבאיםהדבריםגםזהדיןבפסקנאתרו



מוטעהדעתשיקולבהפעלתבענייננומדוברהיהאם"
שהובילהחקירהשלאחרתאובזאתפעולהבביצוע
מקוםשאיןסבורההייתין3אנדונה,שאינהלתוצאה
המבחןברםהזהירות,חובתאתהפרהשהמדינהלאמר

דהיינוסבירות,שלמבחןהואהזהירותחובתהפרתשל
פעולותביצועבעתבסבירותפעלההחוקרתהרשותאם

בסתירהעומדתאיננההדעתבשיקולטעותהחקירה,
מקוםברםהחקירה,פעולתשלהסבירותלמבחן

פעולותנעשולאן3שסבירות,היולאהחקירהשפעולות
שיקולעללל3מדובראיןהבענייננו,בסיסיותחקירה

בגיןהמבחניםל3ולפירשלנותעלאלאמוטעהדעת
הרשותעלזהירותחובתלהטיליששרזהמעשה

בתקור).ההדגשות,15-24ש'12,ע'(השלטונית"

ועלהתרשלה,החוקרתהרשותכיהיא,הדיןפסקשלהסופיתהתסקנהכאתור,

תכך.שנפגעושטחיםתושביאותםאתלפצותעליההוטלכן,

בלתילחקירהבקשרהתשטרהשלהחבותבענייןרבותעודלהוסיףניתן26.

טענותרובאתלהדוףבוישאשרשאוזכרה,בפסיקהשנאתרלתהבנוסףראוייה.

להלן.שיובאוהדבריםאתרקבקצרהאוסיףהתשטרה,
זירתוכביכולגרידא,ציבורישהואענייןתשטרהבחקירתלראותאיןכיברי,

לפניעודהציבור.ליחידיותעתדענייןבושאיןונושאלעבריינים,הריבוןביןתאבק

ביטוייםכתהלכךניתנו2001,-התשס"אעבירה,נפגעיזכויותחוקחקיקת

בתסגרתלפיצוייזכהעבירהשקרבןהאפשרותהינושביניהםשהבולטבחקיקה,
נפגעיזכויותחוקחקיקתלאחרהעונשין.לחוק77סעיףתכתהפלילי,ההליך

טרםכשלעצתוזהחוקאכן,זה.בחוקכתפורטהזכויות,בהרבהנתרחבועבירה,

בתועדעתנוזהחוקשלבקיותוואת,עםדנן.הארועיםבתועדהוחק

שבהםלענייניםבנוגעגםיותרתרחיבהלפרשנותלהביאכדיישהדין,פסק
ללאגםלהגיעתקוםהיהלהלןושייאתרלעילשנאתרתהלכללטעתי,עסקינן.

נוספים.תיתוכיןלדבריםנותןקיותוואת,עםזה.לחוקקשר



בהקשרפועלתהיאשבוהאופןבגיןהתשטרהכנגדלתביעותהנוגעבכל27.

תקרהבכלהתשטרהאתלתבועהדרךפתוחהכעקרון,כי,לסבור,ניתןחקירהשל

שלאחקירהניהולשלאולחקור,תקוםשהיהבתקוםתחקירההתנעותשל
דנן.התביעהדוגתתתביעהבפניתחסוםכללעתודצריךלאזו,גישהלפיכראוי.

חיייתצאאםשגםהרידנן,שבתקרהאלהדוגתתשבנסיבותדותני,28.

הואאףעדיין,וגורף,כלליבאורחלקבלהשאיןיסבוראוהנ"ל,הגישהעלשיחלוק
תדוברדנןשבתקרהשוםעלזאתהסף.עלדנןהתביעהאתלחסוםאיןכייסכים,

תעיןהיאהתשטרהבואשרבחצבתדוברבענייננותיוחדות.שנסיבותיובתקרה

דנן,הארועיםאתנכוןאללחקורובאתצעיהשבכוחההיחידהוהיאתונופול","

היולאהשטחים)תושביערבים(העבירהשקרבנותבעודהעבריינים,אתולאתר

חקירות)חברתבאתצעותאובעצתם(תתששלפרטית"חקירה"לנהלתסוגלים

יצהר).תושביתתנחליםשהם(הפורעיםלאיתור

הדיןלפסקשובאפנה28,בסעיףלעילהאתורולביסוסהשוואה,לצורך29.

שם,ברקהשופטכב'שגישתעולהדיןפסקתאותו20(.בסעיףהנ"ל(סוהןבעניין
כב'לעותתם,הכללה.שלבדרךתנוסחתלוין,ש.השופטכב'גםתצטרףשאליה

ברצוני":הוסיףשם,התשטרהחיובבדברלתוצאההצטרףאשרבך,השופט

שם,(זה"בערעורהתתעוררתהספציפיתלסוגיהתוגבלתזוהסכתתיכילהדגיש,
:הבאבאופןעצתותסבירהואדבריו,בהתשך743(.בע'

זהבערעורעסקינןבוהמחדלסוגאתאנירואה..."
נמנעתשבובמקרה,כאןהמדובראיןבמינו.כמיוחד

למנועכדיהסביריםהאמצעיםבכלמלנקוטהמשטרה
אשרהרכוש,נגדעבירהכגוןרגילה,עבירהשלביצועה
סביריםאמצעיםלנקוטהנפגעהאזרחגםיכוללגביה

הדבריםשמטבעאלאולמונעה.מפניהלהתגונןכדי
הארץמןאדםשליציאתולמניעתהאמצעיםמסורים
כלמוססיבית-דיןשלאומשפטביתשללצובניגוד
שגרתיבאופןכזהצונמסרכןעלהמשטרה.בידיכולם



הגבולות,במשטרתאנשיהלידיומגיעהמשטרהלידי
אדםל3שלזהותואתלבדוקומתפקידםביכולתםאשר

ללאהמתבצעתזאת,בדיקההמדינה.מןלצאתהמתכוון
עובריציאהלנמלהמגיענוסעל3לביחסהכללמןיוצא

למטרההיתרביןנעשית,להמראתו,אולהפלגתו
האוסרצואדםאותונגדהוצאשמאלבחוןהספציפית,

עלחולשתבלבד,והיאהמשטרה,כאמור,יציאתו.על
שייגרםהנזקאתלמנועבידיהורקזו,בדיקהנושא
שהצובמקרההיציאה,לאיסורהצואתשביקשלאדם
יופר.

חובהמוטלתי3היא,דעתיגםאלובנסיבות
מדוקדקתבחינהעללהקפידהמשטרהעלמיוחדת
היציאהבמקומותהמתייצביםהנוסעיםשלויסודית

במילויהתרשלואנשיהי3יוכח,ן3אואםהרשמיים,
המשטרה,עליוטלי3הואהדיןמןהריזאת,חובה

שם,(י3"בשלשניזוקמיאתלפצותנאותים,במקרים
שם).

יש-דנןהתקרהלנסיבותובהתאתההתחוייבים,בשינויים-אלהדברים30.

התשטרה,עלחבותבהטלתהזהיריםגםכיתהם,נגזרלדידי,בענייננו.גםלהחיל

שלנו.בתקרהחבותתטיליםהיושורותיהם,עלכנחנהעצתירואהאניאשר

9בסעיף(התשטרהטענתאתלנטרלכדיגםישלעילשהובאובדברים31.
רשויותכנגדלתביעהשקולהדנןהתביעהדוגתתתביעהכאילולסיכותיה),

שיהיוקשייםבשלהנאשם,זוכהשבופליליתשפטבניהולרשלנותעלהתביעה

פוטנציאלית.אזרחיתבתביעהלזכותהעבירהלקרבן

כליםישבהאשרלסיטואציהדווקאהינההתשטרהשתביאההדוגתאלטעתי,

בתוצאתלראותואיןשלו,בכליוהאזרחיתתביעתואתלנהלהעבירהקרבןבידי
חקירתהפרקעלעותדתשלנו,בתקרהזאת,לעותתהכל.חזותהפליליההליך

הכליםלתשטרהרקכיברור,שבהןוייחודיות,תיוחדותבנסיבותתשטרה,

לפעולאוניםוחסרייכולתכלחסריהתובעיםבעודכראוי,לחקורוהאתצעים

בעצתם.ולחקור



כיוגורף,כלליבאורחולותר,לקוםייתכןהתשטרה,שלהנ"להטענהשכנגדתובן,

בתקרההפלילית,התביעהרשויותכנגדתובענהבפניתחסוםכללהיותצריךלא

כךעלדוגתאות,הבאתתוךשהצביעו,ישככלל,לזיכוי.שהביאהרשלנותשל
האחריות",תעגליהרחבת"שלתהליך""ישהישראלישבתשפטהנזיקיןשבדיני

שלתולדהשהםתשפטייםלהליכיםרחביםפתחיםבפתיחתהיתר,ביןהתתבטא,
ראו(קודםתשפטיבהליךוהתרחשויותארועים

255(.תשס"ב)(בתשפטעלילהישפט?"צריכיםששופטיולדוראוי"גלעד,י.
התשטרה.שלהנ"לטענתהאתבנקללהדוףיוכלוכךהסבורים

זהירים,להיותשישסבור,אנישכוו,תובענהשלבהקשרשגםהרילעצתי,כשאני

תתוךהסף.אתלעבורותוכלראוייה,תהיההיאשבהםהתקריםחוגאתולצתצם

קרבןגורלשבהםבתקריםשלדעתי,הריכה,עדשנאתרןלדבריםהשוואה
אכןהתביעה,רשויותבידיכולותסורלפיצוייםלזכותהאפשרותלענייןהעבירה
רשויותכנגדאזרחיתתביעהלהגישיהיהניתןשבהןנסיבותלהיותעשויות

לזיכוי.שהובילהרשלנותבגיןהתביעה,

עדשלשקרתעדותנפגעאדםשבוחצבלהעלותניתןכוה,ענייניםלחצבכדוגתא
תביעהלהגישניתןלאכוהבתקרהכיקובעת,הפסוקהההלכהפלוני.בהליך

תלונהלהגישהינהנפגעאותובפניהפתוחההדרךוכיעד,אותוכנגדאזרחית
דבר,שלובסופוהתתחייבים,ההליכיםיתקייתושבעקבותיהלתשטרה,פלילית
עדכנגדכוהיתקייםאםהפלילי,ההליךבתסגרתלפיצוייםלזכותהנפגעעשוי

א.:גםראו;טכ)2(57פ"דהתזרחי,בנקנ'רויטתן572/74ע"א:ראו(השקר
תשס"ב)(יטתשפטתחקריחדש",לדגםהצעה-העבירהלקרבןפיצויים"אלירם,

רשויותבידיהנפגעשבוי""שבוכוה,תיוחדבתקרה108(.ה"ש227,בע'205,

ניתןהשקר,עדכנגדובתישריןבעצתולפעוליכולתתבליהפלילית,התביעה

הללואםהתביעה,רשויותכנגדאזרחיתתביעהשלאפשרותהדעתעללהעלות

השקר.עדכנגדהפלילייםההליכיםבניהולהתרשלו

ניתןאשרהתשטרה,שלהנ"לבטענהאיןתקום,שתכלנאתר,לענייננו,בחוזרנו

שהוא,דנן,התקרהאתההולתתהתוצאהתןלשנותכדילגופה,עליהלהשיב

בתכלית.שונהכאתור,



הריהתצתצתים,לדעתוביןהתרחיביםלדעתביןכי,לנו,נתצאכהעד32.

הסף.עלדנןהתביעהלחסוםישתחחתםאשרעקרונייםטעתיםקייתיםשלא
אםדנן,התובעיםכלפיעוולההתשטרההאםלבחוןעלינויהאשכך,כיון

.ולא

?התובעיםכלפיעוולההמשטוההאםו.

נזיקיןתביעתהגשתבפניהדרךחסותהלאכעקרון,כי,לעיל,ראינו33.

עלכיהיתר,ביןעולה,כהעדשנאתרחתהתשטרתית.חקירהשלבעניינה

עורכת.ושהיאלערוךשעליהלחקירותהנוגעבכלתושגיתזהירותחובתהתשטרה

לערוידנןהתובעיםכלפיקונקרטיתזהירותחובתגםקייתתכילנו,נתצאכן,כתו

שבהןהתיוחדותהנסיבותלנוכחבתיוחדעסקינן,שבההספציפיתהחקירהאת

תדובר.

התקרה.בנסיבותתתששלחקירהבצעהלאהתשטרהכילעיל,ראינו34.

שיכלונתוניםלתשטרההיולאשבהןבנסיבותהתדובראיןכילדעת,גםנוכחנו

שלו-68בסעיפיםלעיל,ראו(כאלהנתוניםהיוגםהיואדרבא,חקירה.לאפשר

זה).דיןפסק

רבעבודהעותםשלתטעתיםכיהיא,התשטרהשלהיחידהטענתה35.

דנן,התקרהנחקרלאבהתאם,עדיפויותסדריוקביעתלארוע,הסתוכהבתקופה

נפקותכלחסרותנותרואשרשבוצעו,הראשוניותהחקירהלפעולותתעבר
החקירה.התשךללאתעשית,

לקבלאיןהתקרהבנסיבותכיבצדק,התובעים,טועניםזוטענהכנגד36.

היאשאיןובודאיהתשטרה,ידיעלהחקירהניהולאיאתכתסבירהזוטענה

התשטרה.שלהתנהלותתדרךשנפגעוהתובעיםתןפיצוייםשלילתתצדיקה

היהניתןשתהםכלליים,נהליםאופניתיות,הנחיותכלהוצגו,לאדנן,בתקרה

סעיפיםראו(בחקירהלהחשיךאיןדנןהתקרהשלאלהכגוןבנסיבותכיללתוד



החלטהקבלתהתתעדחסתךאותהליךכלהוצגלאגםהתובעים).לסיכותי31-30
עדשחסרהיחידהדברדנן.בתקרההחקירהוחוצתהנחשכהלאתדוענקודתית,

דנן,לארועהסתוכיםביתיםספציפייםארועיםתספרציוןהואאוחיון)(הנתבעת

להשיבישכךעללגביו.החקירהתהתשךההיתנעותקולראתתלהבהםאשר

דבריםרקנאתרואלאהראוי,בפירוטהוצגלאשהוצגתה-ראשית:בכפליים

סדרילענייןונתוניםתסודרתעבודהתכניתהצגתחלףוכוללניים,כלליים

זוהר,נ'חדרהעירית862/80ע"א:השוו(עדיפויות
שתכלהרי,התקרה,נסיבותבתכלול-העיקרובכך-שנית768(.)3(757,לזפ"ד

הטעםלתשטרה.וכיסויהגנהלהוותכדילכך,בקשרשנאתרבתהאיןתקום,
היהניתןשלאתהשבובחצבתדוברלאדנןהתקרהשבנסיבותהינו,לכךהעיקרי

אדרבא,יותר.תאוחרבתועדלבצעוניתןלאשובלארוע,הסתוכיםביתיםלבצע
הרכבכליוהותלגביתספיקיםנתוניםהתשטרהבידיתשהיוהנכון.הואההיפך

ניתןנתוניםאותםשבאתצעותהרילעיל,כתפורטנוספים,ונתוניםתדובר,שבהם

יחסית.רגיעהשלובתקופהיותר,תאוחרבתועדבחקירהלהחשיךדווקאהיה

ולתעשה,הארוע,שתאזהתקופהכלבתהלךכיהוכח,לאגםותתילאנטען,תשלא
לקבלאיןולחצותה,בחקירהלהתשיךניתןלאתתש,אלהיחיםעדאפילואולי

התשטרה.שלהנ"לההגנהטענתאת

חובתהאתתילאהלאהתשטרהדנןבתקרהכיאפוא,היא,התסקנה37.
התרשלהכילפחות,עליהלותרניתןזהענייניםבתצבכדבעי.לחקורהחוקית,

להוסיףניתןכליל,החקירהזניחתולנוכחלתובעים,פיצויתתןהתחייבבאופן

שלבכבודםפגיעהשעניינןחוקתיות"עוולות"באותןהתובעיםכלפיעוולהכיגם,
.התובעים

הנדונהלחקירהביחסהתשטרהתחדליכילקבוע,ניתןלהלן,שיוסברכפי38.

תןלפיצוילזכותוהסיכויהפוטנציאלבקטילתהתדוברכלכלי.נזקלתובעיםהסבו
ולרכושםלנפשםלגופם,שהסבוהנזקיםעלאזרחית,תביעהבעקבותהפורעים,

ביןראייתי",נזק"הכינויאתפוטנציאלינזקלאותושניתןביןהתובעים.של

בר-פיצוי.יהיהלאכוהשנזקסיבהכלאיןאחר,בשםאותושנכנה



הרשלנות.עוולתיסודותכלשנתקייתועולהכהעדהאתורתן39.

הריכאתור,בענייננו,החקייתההיאשגםהחוקתית,לעוולההנוגעבכל40.

לשאלתקשרללאחוקתית",עוולה"שלקיותהעצםבגיןנפסקעליהשהפיצוי
ביה"חנ'דעקה2781/93ע"אזהלענייןראו(עוולהאותהבגיןנזקשלקיותו

בורסי,(חוקתיותעוולותברק-ארז,ד.פרוף'שלבספרהוכן526,גנ)4(פ"דכרחל,

שבכוחןשונותתשפטיותקונסטרוקציותתציגההיאבתסגרתואשרתשנ"ד),
כוו).לתוצאהלהביא

התביעההגשתומועדהחקירהתיקשגיותעלערוהגשתאיז.

ההחלטהעלעררהגישולאשהתובעיםהעובדהכיטוענת,התשטרה41.

יוצרתלחסד"פ),64סעיףתכתלהגישניתןשאותו(החקירהתיקאתלסגור

לאאםגםתקום,תכלכי,היא,טוענתעודדנן.התביעההגשתוחוסתתתניעות,
שנתנעוכךבשלתורםאשםהתובעיםלחובתלזקוףשישהריכך,כדיעדתגיעים

שניםכחתשהנדונה,התביעהאתהגישושבוהתאוחרהתועדובשלערר,תהגשת

בתונעםראייתי,נזקהתובעיםלהגרתובכךהתשטרה,לטענתהארוע.לאחרוחצי

להתרחשותו.יותרקרובהבתקופההתקרהאתלחקוראפשרותתתנה

לפעולכדיאפילובהןוישאלה,תטענותלהוושעתוכללאהתשטרה42.

לחובתה.
התביעהשליותרתוקדתתבהגשהאוערר,בהגשתכיהטענהעצם-ראשית

שנזכרההתסקנהאתתחזקתהתקרה,שלחקירהתתאפשרתהיתההאזרחית,

ביתיםהעותםתאחרילהסתתריכולהלאהתשטרהכי35(,בסעיף(לעילכבר

תביעהוללאעררללאשגםהריהחצב,זהושאילובעצתך,הגעלארוע.הסתוכים

העותסשבהםבתועדיםכדבעיהחקירהאתלבצעהתשטרהעלהיהאזרחית

פחותים.היווהלחץ

הגשתבדברבחסד"פ,התצויהסעדשלבקיותואיןעקרוני,באורח-שנית

השוואהלשםאזרחית.תביעהשלהגשתהאפשרותלהוציאאולחסוםכדיערר,



לענייןהעונשין,לחוק80בסעיףהקבועהסעדכיאחר,בהקשרשנפסק,לתהנפנה

ענייןבאותואזרחיתתביעההגשתחוסםאינוהתדינה",תאוצרההגנההוצאות"

127(.113,)1(לטפ"דגורדון,נ'ירושליםעירית243/83ע"א:השוו(עצתו
עלשההודעההעובדהלאורהיתרוביןדנן,התקרהבנסיבות-שלישית

תאוחרבתועדהתשטרהתאתלתובעיםנחסרההחקירהתיקאתלסגורההחלטה

תןלשתועתאדעדיקשהיותר,עודתאוחררקנתאפשרהחותרוצילוםתאד,

כללהתשטרהכאשרבתיוחדואתההליכים.בתועדישעניינןטענותהתשטרה
והנתוניםהכליםכלאלאלנקוט,יכלושהםובפעולותבתובעיםתלויהאינה

עצתו.לארועבסתוךונחסרשנאסףתהתכתבידיה,חצויים

בדתותהתשטרהשתזכירהלאסתכתאנפקותגםאיןהנוכחיבהקשר43.

בנסיבותאכן,לסיכותיה).ב'נספח(ת"ינ'אלאאי2233/00י-ם)תח',(ת.א.

לחובתנפקויותלהיותעשויותתביעהבהגשתשלשיהויייתכןתתאיתות

ביתשלדינופסקעלערעורשאגב,(הנ"לאלאאיבענייןלחשל,היה,כךהתשתהה.

תשרדנ'אלאאי2840/01ע"א:ראו;העליוןהתשפטביתע"ינדחהשםהתחוזי

שנאתרכללנוכחדנן,בתקרהכןלאפורסם).טרם,18.11.02ת-פס"ד-הבטחון
לעיל.

הפיצויח.

בתקרההתשטרההתנהלותעקבלתובעיםשנגרםהנזקאתלאחודבנסיון44.

:הבאבאופןלפעולישדנן,
הפורעים.תעשיעקבבפועללתובעיםשנגרםהנזקאתלכתת-ראשית

תובילההיתההיאחקירהנערכהשאילוהסיכויתהולהעריך-שנית

נגדתגישיםהיושהתובעיםהסיכויתה-לכךכהתשךהעבריינים,לאיתור
בה,וזוכיםאזרחיתתביעההפורעים

לחובתדיןפסקבידםתחזיקיםהיווהתובעיםאלה,כלשהתרחשובהנחה-וגם
פסקאתולתחשהתשפטי,נצחונםפירותלאכולזוכיםשהיוהסיכויתההפורעים,

עלהנתבעתתדברתסיכותיה,של15בסעיףכייצויין,זהבהקשר(זכושבוהדין



הנכונים,הפרתטריםאתתציינתהיאאיןואת,עםהסיכויים.הערכתעניין

תבחינתהחקירהשלשהחשיבותתכיווןזאתבחשבון.להביאיששאותם

להביאתוכלשהיאבכךאלאפלילי,בדיןהפורעיםבהרשעתדווקאאינההתובעים

הפרתטריםאתבחשבוןלהביאישלכן,אזרחית.תביעההגשתלצורךלזיהויים

לעיל.שצויינו

התובעיםזהותבדברכהעדשנאתרתהלאורכיהוא,תובןאך

נקל,לנבוןדעתחושבם,ותקוםהפורעיםתיהותבעניין-זהולצדוהשתייכותם,

והערכתלעיל,שנאתרכללגביבשושניםסוגההיתהלאהתובעיםשלשדרכם
זה.ענייניםבחצבבהתחשבלהתבצעצריכההאתורההסיכויים

תיוחדלנזקטועניםהתביעהבכתבהתובעיםהנזקים,כיתותלעניין45.

ותהפסדנש,21,000שלבסכוםרכוש,תנזקיהתורכבנש,41,000שלבסכום

ישכיהם,טועניםלכך,בנוסףנש.20,000שלבסכוםבעבר1,לתובעהשתכרות

התובעים.לכלתתונילאנזקעבורפיצוילפסוק

קדתיתשתשה"(הנזקיםתןבחלקסיכותיהשל16בסעיףתודההנתבעת46.

בידוקלהפגיעההרכב,תגלגלילשלושהתקריםתנופץ,אחורייתניחלוןתנופצת,

התשתעותלגביראיותהובאושלאטוענת,היאואת,עםהתובע").שלהשתאלית
לבססשניתןרפואיתיעודלרכב,בנוגעשתאיהערכתכגוןהנזקים,שלהכספית

פגיעתביןהקשרבדברתשכנעותוראיותונפשיים,גופנייםנזקיםעלפיצוייםעליו

בהשתכרותו.הפגיעהלעניין1התובע

לאתהארועכתוצאהלתובעיםשנגרתוהנזקיםתכלולהוכחתאכן,47.

הגדולהענייןדנןשבתקרהסברושהכלדותה,תתצה.באורחידיהםעלנעשתה
תנקודתלצאתגםאניתוכןהנזקים.בפרטיולאהעקרונית,בהכרעההואיותר

פגיעותיהםאתהתובעיםתתאריםשבובאופןתבוטלתלאהגזתהשקייתתהנחה

שלוהשתכרותולעבודתובנוגעתבוססתהלאההגזתהבולטתבתיוחדונזקיהם.

עםהארוע.בתועד22,כבןקשיש","היההתובעיםשרכבלשכוחאיןגם1.התובע

להביארקאלאפיצויים,שלתוחלטתלשלילהלהביאכדיאיןאלהבכלזאת,



לענייניםהנוגעבכלאותדן,שלובדרךהנתוך,הצדעלהנזקיםאללהתייחסות

אינותפורטותראיותהעדרובכלל.יותרטובותראיותלהביאהיהניתןשלגביהם

נזקיםהותירושהואחתור,היההתובעיםנפגעושבושהארועהעובדהאתשולל

פגעוגםתסוייתים,גופנייםנזקיםלתובעיםהסבוכןבהם,תודהשהנתבעתלרכב,

תהלאורכי,להוסיף,ישכךעלזחני.באורחלפחותבכבודם,ופגענפשית,בהם

עבורפיצוייםהינםכאןשייפסקוהפיצוייםתןניכרשחלקהרילעיל,שנקבע
בעקבותתתוני,לאנזקבגיןהפורעיםתןלפיצוילזכותהפוטנציאלקטילת

התשטרה,תגישתפגיעהבגיןחוקתי""פיצויהינואחרחלקעצתם.הארועים
בגינה.נזקשלקיותולשאלתקשרוללאכדבעי,התלונותאתתלחקורבהיתנעותה

אותדן.שלבדרךתתילאנפסקיםהחוקתייםואלהתתונילאנזקעלהפיצויים

לכיתותניתןאינוהסיכוייםתרכיבשתתילאובכךאלה,בכלבהתחשב

שייפסקגלובלי,פיצוישלבדרךכולוהפיצוילפסוקתקוםשישסבוראניתדוייק,

הארועבתועדשכללה(אחתתשפתהבניכולםאשרכולם,לתובעיםאחתכתקשה
ושלוש).שנתייםחודשיים,בניוילדיםהוריםשני

לענייןבעיקרלעיל,נאתראשרוכלהתקרה,נסיבותתכלולרקעעל48.

רקאלאהחלא,ערכםלפירובםעלתפצהאינהשהנתבעתלכךובנוגעהנזקים,
44(,בסעיףלעיל,כתבואר(הסיכוייםבשעוריבהתחשבפוטנציאלינזקבגיןכפיצוי

שלכוללבסכוםפיצויפוסקאני

זה.דיןפסקלמועדנש30,000

חיתוםבטוםהעוותכמהט.

דותה,בחינה.תיוחדתאלארגילה,תביעהאינהעסקנושבההתביעה49.

השלום,תשפטביתשלבלבד,אחתאסתכתאלגייסהצליחוהתובעיםבכדישלא
ע"יתיוצגתשהיאאףעלוהנתבעתהתביעה,נתקבלהשבודותה,תקרהלגבי

העלתהלא-העקרונייםהדיןפסקיתכלולעלחולשתבודאיאשרהפרקליטות,

דותה.תביעהנדחתהשבואחדתקרהאפילובאתתחתה,הביאהולאבחכתה,
להלן.שתובאנהההערותאתלהוסיףברצונישכך,כיוון



תנהליתרשותשבהםתצביםקייתיםככלל,כי,הינה,ראשונה,הערה50.

בתישורואולם,כסביר,לראותוניתןהתנהליבתישוראשרפעולה,קובוחרת

ע"א:השוו(פעולהקותאותושנפגעחתיפיצוייםלשלולכדיבואיןהפרטי

עותדתהיתהשהתשטרהייתכןדנן,בתקרה770(.בע'36,בסעיףהנ"ל862/80,
אתלפצותתחבותלשחררהכדידיאיןבכךואולם,התנהלי,התשפטבתבחני

.התובעים

קטלניתבקורתזהדיןתפסקלהסיקשאיןבכך,עניינהשניההערה51.

רחוקיםהדבריםדנן.התקרהבנסיבותלהתנהלותהבקשרבתשטרה,ותשתלחת

בתקרהוחריגותתיוחדותנסיבותהצטברותאלתלאשצויין,וכפיתאד,עדתכך

תתקבלת.היתהלאבכללותהשהתביעהאפשרדנן,

התשטרההיתהלתאונהבסתוךאכן,כי,הרושם,אצליתתקבלככלל,

תכןלאחרדנן.לארועיםבקשרהתלונהשלבצדלהנחתההביאאשרבלחץ,נתונה
:התיתרהבתלונהנתקייתה

כדבעי,נחקרהולאנזנחה,היאוכךיידחה),שנדחהכיוון=(אידתי"דאידחיכיוון"

לפעולשלאהצדקההיתהולאזאת,לעשותאפשרותהיתהיותרשתאוחראףעל

כך.

לסיכותי34-32בסעיפיםהאתורתןכליללהסתייגישזהבהקשר

באשרואתתתנחלים".עלהחוקאכיפתשלההסטוריה"הכותרתתחתהתובעים,

תועדףתיחסנבעהתלחקורהתשטרההיתנעותדנןבתקרהכיבתאותההוכחלא
כיו"ב.כלאוהתתנחלים,כלפי

שבנסיבותבכך,עניינהלה,שקדתולהערותכהתשךהבאהשלישית,הערה52.

דין.פסקשיינתןכךעלהנתבעתעתדהולתהתהעללהביןזכיתילאהתקרה

התדינה,רשויותכנגדתביעהכלילכשנדחיתואפילודוחות,בנסיבותאדרבא,

הדיןתשורתלפניםולונזקיהם,עלהנפגעיםאתתפצהשהתדינההואהתקובל

2(.בסעיףהנ"ל6970/99,בע"אהדיןלפסקחיתוםשבפיסקתלקריאההשוו(

ואכן,התשפטיים,ההליכיםשבתיצויהחשיבותפוחתתדווקאזאת,לאור

רעיונותשובעלובואשר16(,בסעיףהנ"ל,(שיזתתילדיוןהטעתיםאחדהיהזה



תנוסואיןהיה,לאהכרעה,תשנתבקשהתקום,תכללה.לדותהאולפשרה,שונים

תתנה.

11בסעיףהנתבעתשתביעהחששותבהדיפתעניינהרביעיתהערה53.
ובציבור.התשטרהבעבודתיפגעדנןבתקרההתשטרהחיובכאילולסיכותיה,

337/81בע"אלחשל,הובעו,זוברוחדבריםכאלה.לחרדותתקוםאיןלטעתי,
שם.יעויין;346בע'20(,בסעיףהנ"ל,(

ת"י429/82בע"אברקהנשיאאותרזהבהקשריותרעודתפורשיםדברים

וכךרשלנות.בגיןהתשטרהעלאחריותהוטלהשם20(,בסעיףהנ"ל,(סוהןנ'
:הנשיאשםתציין

בסדרילשיבושתביאהחלטתנוכיסובראיני"
ככלבמיומנותלפעולהמשטרהעלהמשטרתית.העבודה

עליהמוטלותשאינןחובותעליהמטיליםאיננוואחד.אחד
שיבושכליתרחשכיכן,עלסבורים,איננוהכי.בלאו

שלאורהיא,תקוותנוהוא:נהפויהמשטרה.בעבודת
והכלליםההנחיותכילכיהמוסמכיםיקפידוהחלטתנו
לפעולתהעצמה,למשטרהייטבובכילמעשה,הלכהיקויימו
741(.בע'שם,(בה"הצבורולאמון

הדין.פסקאתלסייםאתכבדאלהבדברים

דברסוףי.

כאתורהינהזהדיןפסקשלהאופרטיביתהתוצאההאתור,כלעלאשר54.
כולל,והואהדין,פסקליוםהינושנפסקהסכוםהדין.פסקשל48בסעיףלעיל,
שכך,כיווןהדין.פסקתועדעדוהריביתההצתדהבגורתיהתחשבותהיתר,בין

ואילך.הדיןפסקתתועדוריביתהצתדההפרשיישאהוא

שכ"טעבורנש,5,000שלכוללסכוםלתובעיםהנתבעתתשלםכןכתו55.

יחד.גםהתשפטוהוצאותותע"תעו"ד
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