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התובעים

נגד"

 .1מדיוור :ישראל
 ,2צבא מגגה ישיא%%
ירושלים קח"וו';"0
באמן.עוונ פו"קליטות מחוז
עוגל
ו' ,4 111:11ןיo)>wl-
02-62081?;"/'8
פקס' )(2-6222385 :
טל'):
,

הנת,פעיט

ז..,וו ,:,התותעה  :וצקי גוף
נולוני התסיעה  :הערכת!' ביוז)ץ""ן

גתב הת %יע ה
ויתובעינ( בתביערז ןג ',4חיו' .יוצגים" ,על-ידי ב"כ לעיי! מטו)ט המוקד להגנת הפרט מיסודה
ליל ד"ר לוטה זלצבר(:ו .וילון )':.:המוקד( ,אשר כתובתם להמצאת כתבי ןיד-י 1:תהיוז כ!נ"ל.

.,,

וזטענות הנטענות זיי"בנר 1:וו יהיו משלימות וראו וולפולח1-
וינאו מצטברות ,הכל לפי העשר

, ',

הדברים והדבקם.
..,.. . . .
ן

עבו1ויו מס'  1העו עזו:ו'ן ז(,נוחה,
חלו'שבת שכונת י)!7ז'-לא'י; ,"):1ויפיח ולהלן  -המנוחה( ,הנוגוחה הייתה נשואה וה"" ו;;-יוזה
רזרירו;"( בעל .והתובע וגו' )2: ,:י'-ם ילדים ופעוט התובעיו() מס' .)6- 3

,".

עבונ',1ו  2הינו בעלה ש !:,ו,מנורזה ,יליד  .28/3/1969יצויי כל' הנ"ל נפגע אף הוא באירור,
בשום כך ,הוא תוג:ענ::ו.גן:ייעו..ו וי ,הך בתור יורש ותליי ה,,וגמ ,,1:.והן בתו'ר מי שנפגע ב')צמו

עג'ו"מל ונ.ן.

יליז"ת ל',נ,1/,,?':9.

רנן.

עורי 1:42ונגרמו לו לזקל גוף יהירים .רצ"ב העתק מתעודת הזהות ומהספח  ,שבו מופיעים
פרטיוץט של התובען'ט  3-6ופרטי המנוחה ,ומסוסו ננוופח א'.
',

וותובט:ת  3הינה טן;וץ של המנוחה ,ילידת נ,3.5/12/799.
האירוע שגוים לכזה; מוו(',,

והיא הייתה בת  6בעת קרות

י ,וץרגובט 4 :וץינו צנרו יע ':ו'-וו%נווזוז ,יליד  ,17/1/2000וועדן וולו'ז בן  3בעת קו.ות המלרוע ג-,ס'%
למות אמו.
 .;.ו-ותובע ,הינו בנרו  '!'"::וו'מנוחה,
יליד  ,19/2/2001והוא; הלה בן  2בעוג נצרות האיי"-ע שגרס
5
למות אמו.
".

התובע  6הינו ביה זל" זעמנוחה ,יליד  ,7/9/2003והו 14היה אך בן

חודשיים בגז קרות

ודאירווצ שגרנד למות ו";).,,
ע

התובע  7הינו גי),זו'ו !'?' המנוחה ,אחיו של התובע  2יג!יק" ג .2/4/279תובע זה נפגע באירוע
נשוא רותביעה ולו גגו-נטו גיקים כמפורט להלן.

() ,1התובע  8הינו גינוה ש' :המנוונה ,אחיו של התובע  2:לגלד  ,16/12/1975הוא נפגוג איו-וע!:
נזקים כמפו'"-,ט לו'זלן.,
ייגרמו לו
זגיגבעת( ,,מדינת ישראל ,הינהו ו,הליתה
ו .%)..י-ונתבעת  1להלן):
האחראלויג ו(/י%ו וזמפיחה ותאו בעלה הש).כוויו
לתביעה' זו
וראו המפעילה וגאו המנוונה על
ייצ"ו הפועלים ב)(.וו-ותיו,
ויתו!7ועפי וראו מפזיליו של הנתבע  2וקהלן  :הנתבע( ויצ"ו של
בכל

וכומנים

הרלוונטיים

וו.1וטלב
הנתבעת אשו.
אחרים של
י/או אנשי כוחות
ונגלו באזור שנצנת
וישויות וויו.זקירה
ברפית '%,וכן וי!'ץוחאה 3עי :פעולותיהן של
ואכיפת החוק ובכלל זה
אל-סלאסי'"

וזפרקליטות הבבחלה ווכושטרה" הצבאית החוקרת נלהלן רשויות
 .1(,ל ,:טענה

שתיוחס בו!:ו;,ו :תביעה זה

לאותם כוחות בנצחון

ו/או

החקירה(.
חיילי

צה"ל ,ונראה

מיוחסת ,:גס לנתבעיו ( לחד ;:ולחוד מכוח תורת האורגנעת ו/או האחריות השילוחיה ו/או
ככוח יחסי עבודה ו',או'
וץ):וח ההיתר שנתנו הנתבעיו(כהישג(מ!ל 1,של טוותני כורזות כטחון
וא 1/,מזנוח ז1:רושיא
זכי!,1%טזמ!( אלה.

תו'?ל ,11הגגקוה;:
 2:30לפלגת
בוקר ,חשה המנוחד,
לו  ,כלילה שבין נ..7.ן/;,ו ,3002/().בסמוך >ww
עג'ו.כ)י ,שילדני זד( לי',%זעו 1:3לפני כן את בנה עלי ו(ו,ר( ,)6 ((;;1בכאבים עזים בבטנה ,וין
התובע)  )2ביט' %ל)צותוו לקבלת טיפול רפואי .נ;;ו' ',גוו 1-1ירדו לכלות מכוניונכ( ,אשו-
זוגוו
יזותה ב.מגרש החסה וזצמוז' לביתם ,הנמצא בשכונת אל)-זלאם"" ברפיח כאמוו.-
כשעמדו
מיתוח את דלת ו-ומכוז'לוג,
כפתחה לעברם אש חיה שנורתה ע"י כוח של צה"ל הנתבע) )2

יריירז) בקרבת מקוםב,ציד.ה רודרומי של השכונה .היו-ל בוצע '%לעבר בני הזוג היהנ!ה"!.ומי,
ללא אזוורה וו1ידקומ,
 ,14לשמע קול הירי,נזעקן' שיי אחיו ,של הבעל התובעים) ? ו )8-וניסו להגיש עזרה לבני הזוג
שנפצעו ,ע"י הסעתם לברח .כשהמכונית החלה לנסווג ,שוב נפתחה אש לעברם וגרמה
הם!'פגיעות ישירות כפלוופי 1(-'%להלן .התרחיש יאו3ומה לעיל יקרא להלן  :האירוע"".
י . ;).יעבור זמן מה ,פונוהגפ:.עים ח"הי (1:אבו יוסוף-אללג'אר ע"י אמבולנס ,נושם הס הועברו
ביוז!' החולים האיו-ופאל רעוה .המנוחה הגיעה לבית שחולים במצב אנוש ונפטרה זמן
לצר לאחר מכן.בעירה נפגע מרסיסים בחזהו ,ביד נגאל '%,במרפק יר' שמאל ובאלברים
או,רלס ,פגיעות אשו'א,יג'צו ומאלצות אותו לקבל טיפולים רפואיים ופיסיותרפייכ(ר.ביכ.,
הונובע 7נפגע מהיו.יו'1-אורצב ,בבטנו ובאיברים נוטפיו( .התובע 8נפגע ברגלוובשוען ימין
זוא:צו11כ מהירי.
 6נ .מותה של המנוחה ל)זבע כאמור מיד עם הגיעה לנןרי"ו ,האירופאי בעזה .בדו"חולרפואי
ממית החוליםובת'מ,דרו וזפטירה צוין כי סיבת המוונג הינה פגיעה ישירה של כפור יויי
נ:רזזה ובאיבריםלרחא 1:,בגוף .המנוחה הגיעוו כשהלא מונשמת דרך הצווארבעזרת צינור.
ג:לוסף ,היא הגיעוץל'!"' ',ויופק ,הרופאים ביצעוו1-1:הו-וליאה' אך ללא הועיל ,ומצאר ם
ק!ה,:ה 1-דו"ח רפואי מבי"ח ותעוזבו פטירה ,מצ"ב ומסומנים כגספח
לירבוע את מותוז.
 "1':1ב' 2בהתאמה.

 ,;:!;,בעלה ל~) המנוחנו צצ') ,אף רזוא כאמור ,ופגיעותיוכלפורטות בדו"ח הרפואי המצ"ב.
זר"היכ 1:אובחנוצא(! 1וומנל ):ירי בזרוע השמאלית,לו-זן" עם נפיחות ,ובנוסף פציעה בלסת
יכניו .בצילום רנטגןו'ויגן:ו.-ו.נזי o)~pשבר בזרוע זו ,ורצעתים של מתכונ חדרו לבית החווו.
וז":,ל ע.בר שטיפה של! וזפצ'גים ,והזרוע השבורה הקזו 11בתמיכה חיצונית .גט הפצע'
כחזה~' נבדק ע"יסיג-~1-ויכה .ביום 8/11/2003הוא שווירר מביה"ה והומלץ לו על המשך
ייפול' ומרפאת( חוץ אוו..טופדית .התובע  2אף הופנהמוזלקת! ':ניתוחים פלסטיים צווך):
וכטיפול בצלקתבלטם; ,ותתלן של הדו"ח הרפואי הוט :מצ"ב ומסומן הנספח ג'.

 .15התובע 7שנפגעהמלרוע הובהל כאמור לאותו בית חול" .(,מהדו"ח הרפואי המצ"ב עולה
כי הוא הגיע כשהוא וופל ):מפצעי כניסת קליע בצוואו" מצד שמאל ופצע יציאה מצד ימין
ל '%הצוואר .בדו"ח צולי כל ונתליע קרע את השריו.וט האחוריים של הצוואר ,נמצאו
זיסיג(" ,בצד הימנןץ(יווזורי" של הבטן ורסיס בכליון הימנית .העתק מהדו"ח הרפואי
מצ"ב ומסומןו,-פסנ 5ו"'.
ג ")'.י )1:התובע  8נפגע ב(";ין.וע וז"ל .הוא הגיע לביה"ח ,ו.שט אבחנו הרופאים פצע ניסה),:
לציאה" של קליען':וש1:גנ!".ל,מין ,דבר אשר גרםלד'יכ)יכ(ריב,נפיחוות ניבא(2ו) עזיט בסקוס
הפגיעה .הפציעה פגע,,וזפתות,::מערכת העצביםבו.ג'ל ימיו .צילום רנטגן הראוך שבך כפול
כעצמווז שוק ג :(1-ל'מ,יו ,אשר חוזרתה בתמיכת הלצתירנ .הוא שוחרר הביתה ביום
 1/1.1/20)(3והומלץ יזודישמ1רל בטיפול מולצו~1פרמ בוץ אורטופדית .רצ"ב העניק
מהדו"ח הרפואי ש)! וו",,ל 1:ומסומן כנספח ה'.

תוהט]*!,~,4,,(![~1.1י"

התובעיך :

ונתלונת

 ,(?,,ומום ס 10/2/4פנוו המוץ ,-,בשנ( התובעים ,לפרקלחעווו:
פתוח! ':בחקירת צמ"; .1.עור כאותו יום נשלחו  4רוודעות גל' הנזק שנגרם בגין האירוע,
ל-.יטיבת תביעות וביטווי במשו-ז' הביטחון .רצ"ב הע!תען נ"-ופגית הנ"ל ומסומן שניפח ו'.

ויצבאית במחוז הדרום בדרישה

 .י !..כיום מ 22/2/4נתקבג!ויי ושובת; חטיבת התביעות ושמבש '7.הביטחון לפניית המוקד הנ"ל,
שבה אושרה קבלוג ההודעות הנ"ל .העתק תשובזז וזטיבת התביעות מצ"ב ומשומנת
ג!נס'פוו11,
נוי!3/5/2004 )7ג!1%רל:גזנגו;ר 7כל תגובה לפניה גול תו1גילזע.ו%ו,ו
ע . ,,ער
זו ,.שב המוקד לשו 1-נ;:כונב בו נתבקשה הנמענת תוטילק'ופז)1,
חקירה .העתק הפנייך; ו;%;.מוו'-ה מצ"ב ומסומן כניפת ו,'1

הצבאית .לאור עובדה'
להודיע האט נפתחה

ו; ").יום 16/6/04 ;:הודיע טובע; ,הצבאי ,כי התלונה ןו:ךנ1קנ-וה והיא נמצאת ר.ך.דיקה .יזעתק
סו-ומכתב הנ"ל מצח:ונץ';%:וו"ן,כגש%פח ט'.
" .2ביום  11/8/4נשלח מ'!!,:ע; :ח:וכורת בעניין אל פרקליטו ת צבאית פיקוס
דרום ,בו יוזבקש
הודיע!' אם נפתחה רזקלרה ,העתק מכתב התונ:וחג נקציב ומגזומן פנגופה' יי .שלוש
תןכורוונ נוספות נשי!:ו'י
בי!ונ(  3/10/)14.וביום  2!;?/11/04וביום  ,26/12/04שהעתקינ( מוגם
מציב

ומסומנים

גגיפח'וט

י"א',

י"ב',י"ג' בהתאמה.

 .2,תרף הפניות
והתוכורווו לא נתקבלה כל תגובה וגאו תשובה מצד
טופל ברוגזך גנביו-והנ יצוני ):,והליכי הבדיקה התמשכו.
זמן כה רב .השתהות זו פוגעת
רזקירת] ויכולה ל)ץכ'! אוו תביעתם של התובעים ,לאור העובדה שתקופת ההתיישנות

הפרקליטות ,העניין

ו:קבעה לשנתיים'.
 .26ביום  9/3/)(5נאלץדק,:וצ( ~7לפנות בעתירה לבג"ץ ויבלה )%,את המספר ן 50/9632זאת'
מען';' מוזן צו לפיו לויר,ז לת ':המשפט העליון לפרקלי.ט יאבצ;' 1הראשי לפתוח בשופר ודייניי
כוזקירונ האירוע .תגוו:תו .ו !'%המשיב בעתירה הת)זבלה ,לאחו -מתן ארכה ,ביווני
 .19/4/2005לבסוף וקח!,ן:ו' 1גחיו-ה' זו ללא צו לו;וצא',ת בהסכמת הצדדים ,סוכם כל
ו;זשיב ,בעתירה להפ,י"ן ('.ועביו'
בהקדם האפשר" אוז ונתומר שעליו מבוססת החלכיתו
שלא לפתוח בחקירה ,ל;י'; הוזו.בעים יגישו השגה גוכב :1ו;ן ".וזהחלטה שלא לפונוח בוז':ץרוז.
ותובעים-העותריכ( ,.שמו'ו' לעצמם את הזכות לשוב תקוף!,.':
את הויולטת הפצ"ו -שלא
וו,תו'רז) בחקירה.
ו'טת

הנפגעים גנתע

לאייוע

יהיתיוות שגת:

 ';!,.תס1'.ג הנתבעים בנוגע לאירוע נשוא התביעה רוויה תוריתז' ,1:ויניא השתנתה מעת לעת) .
צחת הגרסאות ,ל )%זציכלכ()" בנ:ירינז" ,שנמנזויה לעיונונות טזארץ )19/10/03 ,גו-טה כי
הרגה ,:פעילת" חמא'הי נחוור" ,אשר יוהשתתפה באופן נ!עיל בהנחת מטענים" .לא זו אף
צוין גם כי וו"rJ:yltbnץוגושא-11-ו
שאישה השתתפה בפעילות מסוג זו ,והכחישו כי מדובר
ן ו,
י:אזרח'ות חפה מפשע"  .צ" ,-:,העתק מההודעה הנ"ל ומטותן פניפח י"ד'.

"  ;.זוכיה
וו אינה מתיישבו; ,ל 1%מסבירה
את העובדה ,כל בהודעת דובר צה"ל מתאריך
 19/10/03משוס ,מה'!(" ,
זויה מקום לציי את התקדלרן"" הנ"ל
ואת עובדת חימיליי של
ו'%תתפת)" באופן פעי' :ניזלונו? מטענים" .רצ"ב העונגן תע"ווז(,1
דובר צה"ל הנ"ל ומכיומנת
עויפם ט"ו'.
'('.2
ט,זירה נוספת עולון ם 1.וואלזו -3:שסיפקו המשיבים לאיו"וע ,וזאת כפי שעלה בתגו.בתם
םל:13גוגו1-1
לעוגירה שהוגשה ע"י
 7,8 ,2והמוקד .ביוט  9/3/200!1הוגשה העתירה ו;ו"ל
,
וזאת כדי לקבל צו הם וו'.וז
לפרקליט הצבאי ליתן כוענ( מדוע לא יפתנו במקירת ריאירוע
ע.ן;וד :7פי גרסתםר:ו..ו(,תב 1הנ"ל,
כוח צבאי זיהה פנל'" ר(כוושים" שניננו להניוז נזטען.
צ"ב )!-:רזעתק ולוספמ 9 1-ש"ל
וזתגובה ,ומסומן בנספח ט"י'( .תיאור זה אינו מתיישב ע0
העובו-ה כי
המנוחה נמ;'%ז כשהיא הייתה בתוך הרכב ,זבל בעלה עמד אותה עת בפתח דלת
החנייה שליד ביתו .די עובדת ):הימצאותה של המנוו?וז בו-כב
עת נפצעה כדי לקעקע את
םתז.7וג וו של הנתבעיו:ו ,
 ''),.ו,ו'ף הפגיעות וסיממ ך-,),י' שעל שלד מכוניתם של התובע  2ושל המנוחה ,לא היה אוכוו-
ק!הלמצאותו של ה)-,ךג :י.יז :7',באף גרסה של הנתן:עיכ" .עוברה זה מעלה תהיות; לגבי
דיהתעלכוות מעובד-,ו
י ?,,ויאזר לאור המטען הראילתי איש בה,

והיכולת לתמוך ונגרסת

ריח.ובעינ(.
 (1תוד).1:ק אלו מגבירות וו).
כתפיהם ,כפי שיתגאו"ןל,1ן!,7
להוכיח כי אכן הועלו תואו7רג שאינן משקפות את

וו(ריותנ(( של הנתבעים ,תו-וי:נ:11,נו
את נטל הראיה המוכול על
המסאות

ואו? ריאתה.
יי',יל,
ו:יראוה:
: .......- .
י ,.,.התובעים יקדימו ו"()!נו כי לא וזייתה להם ידיעה ו'/או
לאיו-וע אשו-
וקנסיבות שגרמו
הבלא למוקה של המנוועה ולפגיעת התובעים ,גני אירוע זה
ם'ו; 0ע"י נכס ו/או ו'כר'' כלנתבעים' וראו מה מהם וגאו מי מטעמם הייתה שליטה מלאה
וגליהם וכי האירו'ע נוו;,-לישב יותר עם המסקנה כי טיע12תנה תאו מי מהם תאו מי מטעמם

היכולת לדעת מה היו למעשה

א ';:נקטו .זהירות סביר.ר ,מאסיר עם המסקנה ההפוכו; .
ן ל ,.על כן ,טענו" התובעלם כל  ,ש ליוכיר! 7את נטל חובת הראיה וגאו נטל השכנוע על הנתבע
לצכורכ:ו ",להוכיח ו,/א ',תוארי'ן1י כי לא הייתה רשלנו'וג יחולבו )%עליה.

ך.'.

היבעיט );,כי מאחר והתשתית העובדתית כולה ו'/או רובה וזווגעת

יכי'1:131
ל ','".לחילופי חילופין
ונעניין זירוע %הירי א'':"',העל:12חה דנן וצאו הנסיבות ה)ץ'רולקות שגרמו לפגיעת הלץ),עים
כננוחה ].ובתובעים ם(ףיו1%2ו tNSD;1 ,ודאו צריכה להימצא בשליטת ו/או בידייג)ז ו/או
ונזקת .):הנתבעיכ( ו, 1,":/ם'י;%2ב 1מטעמט ,הישירה ומ/1ו ריעקיפה ,וטרם הועכו'ו ם,אול;1,ב
' ו,וב'גיום' ו/או למי .כמ;1,י("לי ,,ומאחר וממצאי רוחקוו.ה יבוצעו' מטעם הנתבעוז בעקבות
עורל 12וזירי שבגז'וו כל,:7:י:כ'ו)  ~NSDDחקירת המ)!וטוי,ק

הצבאית

ו/או

גורמינ( אתריס

O1>StlD~-l
ל:1:ג

מטעם

מקרה

לא

הנתבוגןו
היה

מ-ומ

מעולס לא
כדל

כראוי

בוצעו

להבטיח את

מיצוי

וכדיו

י/או

הליכי

מעולם לא
החקירה עד

הושלמו
תום

דים

לשם

וגאו

הבטחת

ה')נ,דה לדין של כל הג'.רמלו( ו'זאחראים לעצם התרחשווג אירוע הירי לדין ,ובכללם וזחייל
 1")/1החיילים אשר יו.ו/,-ו במנוחה ובתובעים האחו-ים ,ומאחר שבהתנהגות וו ההזילו
רזנתבעיט ,בין בעצמם ו'ון;קי ב(שמצעות הגורמים הנווסמכזכז מטעמם ,את נזקי התיגעים,
תרי' שבמל האמוני יי'על ,1ש 1לראות בנתבעים ,בנסירות המיוחדות של המקרה עסוקינן,
כפוי שגרמו לתובעים ין ,:.בעצמם ובין באמצעות הנוו-מים
המוסמכיט מטעמם נזק"
ו',.ייתי" בכל הקשוו .להו וזת ,:ונביעתם של התובעים ו.דנכ,11.
על כל המשתמע מכך ,לרבות
ייל:ןגו!! 7הפיכת נזדר'"ות!ך(עוג הו-איות" בתיק ,כך וו1מוויהש תחל בהבאת ראיותיה תוזילה
וו.ק אחר כך התובעל)[.
איני;-ות

החיילים שלותי הנתצ'צת :

לן .;,הונו'בעים יטענו כל האל',וע
שתואר לעיל אשר וזב"" הוזרו 1:,:של המנווזה ולפציעונם של
וזונו.בעים האחרינס עק! "! ':עולך :בכפנ( ,ווזנזוזים אשר נגר'מו
להם בעקבות כך ,הינם תוצאה
שי :רשלו!ותם ו/או פזיזן'ן":כי
ו/או חוסר זהירותם ו/או קלות דעתם וסאו מחדלם ו/או
ת.ו3,ה חובות שבחוק ע"ל הנתבעים ו/או שלוחיהם ו/או וזפועלים מכוחם וצאו בווכחייתם
וגנוו בפי'זווזם ו/או נץ)(עמם 124/1מי

יגנ,

המתבטאינ( במעשים ו/או במחדלים הבאינש :

 :(".גרימות מרות לאז'ו!( פציעת ,.אחריש על-ידי שימוש בלו-י

בנסיבות שאינן

מצדיקות

שימוש כזה ;
,,::1

חריגה
ארם

ג.,

מסמכות ה!יד ו'.למת ".חבלה חמורה לגופו ו/או גרימת נזק כבד לבריאות('

של

אחר ,

ירי ללא אבחנה ,ע'; :פית מעווים וכלי רכב אזרח.,לכ( וזון.
סיכון חיי אדם ,

ו" .ביצו,ג ירי מטוווו קצ '-,ו/או מטווח המסכן חיי אדט ו"או מטווח שבו הכדורים גורמים
לפגיעה קשה ו/או ןו13",,י ו:הו'ראות
הפתיחה באש ויסוו באופן המהווה התנהגות פרועה
כמקרם_ ציבורי ו-(/יו'
הרגנהגות שאינה הולמת ;
וז,

שימוש בירי באופו ו-שיני ו/או בניגוד להוראות ו-ושימוש
וצאו הפתיחה באש ;

ו'.

ביצוע ירי כאחו -לא נו%קפת סכנה ממשית ולא הייונה כל הצדקה או עילה לביצוע
הלרל ;
למטו-וז פן(.ו'לה
ביצוע ירי שלא ז'('.1',מל כשרה כלשהי ו/או

ו.

,

ב'%,ום הרנקזהלוונ בלתי חועזיוו יון(.
בלצוע ירי כלפי אז'מ'
שלא' היה מעורב אותה עה
הלנפרעות או ב:יצו'!' יו.ל ללא הדיקון ראויה ו/או ל)" ,ליזול-דעת?' הולס ,כאופן .שן:פגע
אדם כאמור ן

ויטפשמ',3

הוראות הז'ין' ותאו

 )..עוצי! 1:ירי ללא י"ל ו!';'.קה[ עובדתית ו/או
קוזוי 1.תאו כלללכה 1יצלותונ71גי1ה תאו אחרועגרנה 11וין ר 1:ישיר ות תאו בעקיפין ,ןן)
רניתו'
':,
בהוראות; 1,, )19, 1
י

חוד הפרת

 y)s):lירי ברשלנות ופי! ,:':זמדכ( אחר ,שלגביו יש סל7.:יי ':!1',באותן נסיבות חובה שלא
י!נהוג כפי שנהגו ,ב,.ולי שגרמו לו נזק.

 ".'".כיצוע ירי ללא ו'.:בק' '1היתו' מתחייל
ועניין בנסיבותהעג'':ן'',
,

המוסמך כ!( '1או ,),,.בניגוד

להוראות

נו'1בליזומה

י . :1התנהגות המנומרת ל) ת'וא1..ו; הפיקוד העליון וצאו ב;ו"גון'
להוראות פיקוז"וונ ובאו תוי!2ח'רמ של צה"ל ו/או יזוגי:3ג
להוראות הפתיחה באש ו/או
בניגו'ד
בגיגוז ..להוראות עוולו?יו להם על פי דין ו/או
וגובות! ':חקוקות שנועדו לשמור
םזו("זירב'1
וניהגן על גופם
של בני אדם מסוגם של הונון::עימ ,

להוראות מטכ"ל ו/או בניגוד

יג..

הרוייי!ים לא פעלו כפי' שחייל סביר היה עושה ,בנטלבו'ת העניין ,כדי למנוע את אלרוע
הירי:

יד .הפרח :אמונים שגו.מ,ץ
וזבלה של ממש לאדם ;
טו ,תקיפה וראו נ'1מירגז.':!7!1ח ופציעה בכוונה מחמיו-וו
של '?%כדין ;
סן .פגיעה
ות1.ריחו,

בזכויותיכן)(:

תוית,נוח;'1

של

התובעים

כמעוגנות

בחוק

יסוד:

כבוד-וזאדם

והיווצרותה של עוולה" חוקתית" ;

 . ,",,:רי?,ובעיט אינם ם
ןו" 3זהותו וראו שמו של הוזיי)! יפאו
ויתיובקע,.11-
המחז"ל
המעשה תאו
הם נימקו ,כולם ביחד תאו כל אחד מהם לחוד ,ועל
הגונבעיכז מוטלת החובה לועס~) ביחד עם כל םיך(1:,טמה; הדולחות ,הפרטים ,תורןכ1רה,
החיילים אשר ביצעו את

הצילומים ,יהנתוויי( י-ונה:עיס
לאירוע נשוא התביעה .הנתבעלם מתבקשים כ"כ לגלו'ונ את
כל רישומי פעולות ו)נשה 1,ל~' כוחות' הביטחון ביום וזאיווע .לאור האמור לעיל ,וותובעיט
שומרים לעצמם את הן):.ות
להעלות טענות נוספות תאו משלימות תאו מצטבו'ווז תאו
וזלופיות עם הגשו? וזכ;י():.);.ינ( הנוגעים באירוע נשוא הע".3:גוה על-ירי כיעבתנה.1

אחריות

הנתבעים:

ן '..זיעבתנ1ר)

אחראיםתונ7.:י.יר!7

י'.וי.1,
החייליס שביצעו את
( 1,את בהיותם עובדים ה!7ש ),תאו

לווזיהנ(~) תאו ריפועלל)( מטעמם וראו

בפיקוחם תאו

בהגחייתס תאו

באיוריוו)ם תאו

ושליטתם.
 :,,,,:.ו,ותבעח( אחראים לי:ן(ירו.ע ולנזקיו עקב רשלנות  .,2"/1בוסר זהירלת תאו פויווח:
תו:י '.1דעת תאו ו".ו:יה1
ו.נ:ו;" ,חקוקה שלהם תאו ל (!1שלוחיהם ודאו של מי מטעמם

תאו

ו"וגבטאים; במעשלכ( וא1'/
1
ןיפו:לי';',1
:
ש,.

א! 1פיקחו ו"'1,ק"ל; פיקחו כראוי על כל מעשיה)[ ו/או
בשטחים

;:.

במחדליט

הבאים

הנטעניט

בהשלמה

באווזן

גולי!),

ו/או

באזור

וראו

ירא מילאו וא3.
וין'בותלהם ו/או את

במקור(

ולאירוע

ו/או

במצטבר ו/או

מחדליהם של חיילי צו'ז"ל
בפו-ט.

ייעודיהנ( עע! פי הדין לדאוג

לביטחון תושבי

האזור י!4י:גותהו(; ,ככללם.
ג.

ילא צפו ,למרו.ו.גול1וע 1אמורים לצפות ,את ע(רלא1ר ו/או את ה'שתלשלווג ה":תו;ימ
שגרמו ויויאל' !3ורן( טן'! פל כן לא עשו כלום  .1",/1א!;' עשו מספיק למניעונ האירוע
ו/או למניענו; ,'1ץ) ';;,ו/או להקטנתו.

ר,

הפנו לטיפולג'רו,,1מ:,ן ,כנח בלתי מיומן ו/או שאלנו בעל תפקיד פיקודי מתאל:מ,

ה,

לו'יב,ק":ו'.
לא דאגו
לחתל/יס את הוראות הטז!יו,ו ,ש12ב.

ו.

לא דאגו להוקיו"
ו/או להדריך וגאו לפקח על קלום וזוראות הפתיחה באש ו/או
פיקחו והז.ו-לפו
שלא כיאות את הוראות פוייחה באש וגאו לא נתנו הוראות
בטיחות כלל ר'('ל;ו כבצידה מהופעות וראו לא וידאו כי אנשים המסורים להד-,כתם,

ז.

לא עשו את ( !7:לי:,לכולתכ() ו/או כל שוויה ולייזם' לעשות ו/או כל שנכון ו'/א .,רוש*,
היה לעשות מיי ,למטע את המאורע ונזקיו ו/א ',פעלו בקלות ויאש ובחוסר והירות
ולא שמו לב ו/א" א!' השגיחו על האנשיםמלרו']1מ1ר לאחריותם.

ובמיוחד הוו'.ל)',,:ונז שביצעו את הירי ,ידעו אותו או ישמרו עליהן.

ח.

פעלו לא כפל שגן.ו'ם ונראי (!,זהיר ונבון היה פו'על ועושה בנסלננות המקו.ט והעגילן
והמקרה כדל למנוע את קרות המאורע,

ט.

נהגו בניגוז' ג:כל!,ל ו-ובטיחות והפרו חובה ק'ווו1:ש,.

י,

פעלו ברשלנו.ו:'-ג:)):ד' ע',זתירו לחייל/ים שביצ'ע/ו י,רג! הירי לירות שלא כדין.

י.21

פעלו ברשלוויג כד ):שהתירו
כז.ין .

לחייל/ים שה?,תמישו

בכדורים להשתמש בהם שלא

י; ,:,,,.ויתשע  2עיר פגיעתו בא;,יי חג:
י . ;,,וזתובע  2נפגע באירור רומ1י!;ל ..בגופו וגובחנו סיימני יי.י מודוע השמאלית ,יחד עכ( פיחות':,
ו.ג:עסף פציעה מלסת ינזלו '.קיים שבר בזרוע השמאליו? ,ורסיסים של מתכת ו,דו' לבית
 2ו1!:,רגנ' ג?קיס כבדים ,עקב היותו המפר'נגי
היחיד של משפחתו
חזה ';.לתובע
וכת;11ול..'.
ביכולוגן וו1י,ןי-1
לעבודתו ,ובכושרו
ועיגפתי 1פגעה

וילולו.

 ,',,:.עקב ובגין

האירוע,

עכו ושונץ ,,סדרה ארוכה שלופיט 1:,'1,'7וביניקות

רפואיות ,והוא צפוי

ךישומה 7,את הטיפוליכו נכו דיזוע .1.:על כן ,הוא שומר לעצמו את תזכות להגיש בקשה לבית
ו,משפט רננכבד למינוי נוו,מר(ה רפואי מוסכם ,או לרי)יש תוו1ר דעת רפואית מטעמו
זלו-יעלות
טענות נוספות :כיחס יזנזכל )3אשר נגרמו לו כתוצאה מהאירוע נשוא תביעוז רכן.
 2עקב ו!צי.עתו
 ,.41ויק')7ד של ז(רנובע
באירוע הינם כדלקמן !
א .בגן מיוחד:
י,וכולים רפואיים בעב-,

 8e~,oooנש.

הפסד השתכרות בעבי"

 100,000ום,

וצאות ;,נלוות ווג1יטנו 1:בגרוי

 20,000נש.

נורת' ונזולת בעבר

 30,000ה.8
סה"כ

 230,000נש.

גנ קז 3כללי :
ן. .

כאב וסבל

,1.

הפסד השתכוךות בעוניך

וו.

עורת

הזולת ה:עף:ל('

ו' ,

טיפולים וי:ע1ופר) בעוניד

'5
ג""'1,

הוצאות נלוות תועיןנו' 1בעתיד

התובעים  146עקב מות המגחיה:
 .4,:ורב ,האירוע הייתה רחז'מקו 7אישה בריאה בגופה ובנפשוז.
ה)וינ(כ' 1משפחה אומללו  ,ללא אמא.

כתוצאה

מהאירוע השאירוו

 ,4:,קונובע ,1 'DU ,ןו1:זיע' מנוח ,.,,זכאי לפיצוי בגין' איבו'ן
השתכרות וראו אובדן כושר
רו)יתכרות בשנים ו,או:ו.,ות,
בגין קיצור תוחלת רז"יוץ יל' המנוחה ובגז הוצאנוך ניבורה
אבל..
ז' .'4וכתובע מס'  2הינווזן" זוגה של המנוחה ,והיה יוגה בעזו-ה!ה
בביצוע המטלות השונות של
מ'שק הבית,

והוא נ)ונ;'7

נץ"ייירורני

וזאישה" שנוזכוק

וןמנוחה.

כתוצאה ממות וזמנוחה

לבד (,התובע שירושל ויזלשה על כל המשתמע מכך .ג:נוסן" ,נגרס לו הפסד בהיותו יורש של
כמנוחה וזאת בגיי ה'%ל'ים
וקבוויה ואבל.

האבודות ,בגין קיצור וגוחלת וצייה של המנוחה ובגז וזוצאות

ן[ . 4.ו-ותובעים  3-6הינט נ:ו!יוץ של רזמנוחה שאחד מהכי ה"ה פ'גוט עת התרחשום האלו.וש ,:מ1רי
הפקוו'  ','),וא'
ו-ויו תו:ויים לחלוטלן' ג,!':יוו,ה מחמת גילם .לתובעיכ( בלה ,נגרם נזק כשל

אלפא,

ובוויותם גם לוו.לו' ,.ן ל 11המנוחה ,וזאת בגין השולו(

האבודות ,בגין עזיצוו-

תוחלת

בוק ,-שלרוררנמה ,1ובגלו תוו)ל' "11גןבורה ואבל.
ה ,ואך!וץ הנזקים שנגו.מו .ו).ל%ו"כוו לתובעים  1-6זו4%צותכ נפו עורי42ץז ושאת הטבתם םו")2גז
כ;) 11לתבוע ,והם תובעיט  ,גוו תנתבעיס :
א.

גווקים מיוחדלט:

הוצאות קבורה ,מצו.ו ,,.אבל ונסיעות המשפחהתג'! 1:וזאירוע

 20,000נש.

אובדי שירותי אישה ואימני

 96,000שן.

הפסד תמיכה בעבר

 60,000ש(.
יה"כ 176,000 :נח.

ב.

נזקים

.1

פיצוי בגין כאב ודבל

.2

ונפקד תמיכה גוי"ן%:''.

.3

כפסד השתכר.ות! ספזוו4,
כושר השתכרות בש)יו (:רואבודות

.4

הפסד בגין קללוו .דגווזלת חיים

.5

הפסד שירותי איכרן ואימא

נללייט :

:7 --.--...' '(7זדתוןא
) . 1כתובע ;' סבל מפצעי מגות ):קליע ונמצאו רסיסים ג:צד וזלמני
מ!'::יה הימנית .לאחו'ל%ר,ז.ור..ו נוביונ החולינ( הוא נע?או'
כרותק למיטונ חוליו לווקוו!ה של
מטפר חודשים .במהג:ן' ו'וקופה זו הוא המשיך לקבל אוז הטיפולים הדרושים במו-פאות
שומו-
י(י,-'.
תובע זה
ינ' !:כוחני ,להגיש  nwp1לבית ג'?9ו)נזו %הגכבד למינוי מומחה רפואי
מויזכס ,או על הגשתועי.ו'"3
זיוגונ רפואית מטעמו.

האחורי של הבטן ירסיס

וככל
ו ,;,,כהוצאה מהאירוע ומהתולעה הקשה ,נגרס לתובע זה ו,.יט בלתי הפיך והוא ם
הכראה ,ימשיך לטבול ו:אבייט ),עזים בצוואר ובווטו תובע7ג" 1פגיעת הקליעים וייוכו;4ג
הפנימיי,ם .לאור הכאהילו וזינויו( בצווארו ולאור ותכות;ן!:'::ויות שנוצרו בעקבות קריעת
און.ו.
קטיו-יריים,
ל? ,ריפגיעה ,הוא אינו מסוגו לינ*צע עבודות כפי 11WYWזודנ(':
באותו
אירוע ,.:,והוא נאלץ ל-,ן),',,יו' רבני משפונה בחיי היומיונ.,
 ")'.וזלן' ':פירוט הנזקים וי1א'
ןמ .ניק מיוחד:

נגרמו לתובע : 7

םייאו!( 14בע,ךך'

םי!1'7;:וי)'

.ra 80,000

ונסיעווז ןן((;;'1
תואצ 1-;1.נלוות
פ'מ ,.,.,השונכרות

 20,000מא.

בעבי.

120,000מח

וו-ת !),הזולת בעבר

 30,000פח.
יפ"כ

.ra sso,aw

ג . :ודק כלעי:
..1

כאב וסבל

ע..

וזפסד ה'1וכז1שה תלז')):,
בערי '.,

,3

עזרת ולווה3

.,

כייפולים ם'יי1אופרדלזוג1כ
ריוצאות נדווח :גווג'ויי;'1ו מעתיד.

,.

הפסד תנא"מ טו'),,לאלולנ(

 !2 ,;3ותובע(:15
 . 50רומ41כ לעיל ,התובע פונו ,ממלוום האירוע לבית הריללם בו.פיח ומשם לביה"ח
כשהוא סובל מפצע ויגיסה ויציאה של קליע בשוק רגל ימין ,נפיוזות

האיו.ופאי

וכאביט עזים.

בירזה,
וזפצי.עה
פגעה בתפגזוי מערכת העצבים ברגל ימין .צילרנ( רנטגן הראה שבר כפול בעצמות
ימין ,אשר קו,וח ?1/,ב:וזנ,יכה חיצונית .התוב.ע שו.ו,ויר
מבית החולים כשהוא סובל
שוק רגל
ומגו:לו'וג
ביכולת
מכאבים עזים
זמה'
התנועה ,עם הנפלצה להמשך טיפול במרפאות חוץ
ע"נ! בית החולים.
;5

כעקבות האירוע ,סבל וד"ל ולהגבלה משמעותית זווג:יונ3רב רגל ימין ,והוא נאלץ לו(למנע
מג:יצוע פעולות ותנועות פועי! יו .יוער ,כי כתוצאה הלבג1רמ זו,

נאלץ התובע  8ו!היעזר

ו:בנל משפחתו בביצוע רועות" ,שעובר לאירוע בצע ללא ג'ל קושל.
'; . 5ו-נוצאמזמהאירוע) ":וו,ההגועוז ממשיך ההובע  %לסיגנל ו,מגו:לוה בתוועוח :הו"גל ומכאבים
ומנכבי .מיניי'':
להגי.נע
וץ.היוו לבית התשפט
י:ת';) הנצימוש בה .,רוו.כ:נ; ירו שומר על זכותו
ר%1,1ופר 3וונ;טו.(:1(:
י?ומחה רפואי מוסנפין ו; ,',על הגשת חוות דעת
גבוי
 .5.,רבוי( 1לשירוע היה וו,זוב,ע 8
בריא בגופו ובנפשו .ווו ;),עבד ופרנס את משפחתו בכבוד.
בתוצאה מהאירוע ו'יו'ו'יו וזפך לאדם מוגבל בתנו'עות הרגל המתקשה לחזור ג!עבודתו
חחפשמ '1:כא'
טנ-ופ!'7ו
שעתה  ryכה.
את
 .5,,לצלן פירוט הנזע,ינ( ועי) ('.נגרמו לתובע : 8
א~גיק

מיוחי:

ל",ו'לים' ),רפואיים בענ'ו"

 30,000עם.

ננ'וות ונסיעות ו"ון'ו
תוו.צו;1

 10,000ש.0

ויוו.ת הוועת בעבר

3)1,000מה.,

תורכתשה(1152ן:יו

 120,000ש"ח
גוהן'נ

 196,000ומ.

נ 4גזי בללי :
1.
.2

כאב וסבל
נפסד

השרגכו"ויו,זינרעבו4
י:עו.,.יו.

..5

פזרת הזולת

4

גזיפולים ו-פוא"יו[ עתיז';:

11
,6

הוצאות נלוות וווזיעוונ בעתיד
הפסד תנאהו

יו',צלאליים

י .5,לפית הנושפט הננוגד הלזוככות

המקומית

והענייהוג ורן' ':בתביעה דגן ,בהתחשב בגובה

גוכום הונביעה וכן ס'ו1קמה שיושלו אירע המעשה ודוו וכמחדל ו/או גרימת הנזק.
" ,5,אשר על כן ,מתבקוץ נ.,ווו UDWtlj-הנכבד להזמין אוו נלעבתג1ר) לדין ולחייבם לשלם ג:ועובנג
ני'ץב;.ו*ה"יהא.נויןחל; 1בונשלום הוצאות משפט ,שכוי
אוו; מלוא נזקיו י:מפן'רגו לעליל ,וכן
תחר 71עו"ד ומעיומ ו..ין' )!:לו:נה 1.בצילוף הפרשי הצמז"ה יריבית קיום המאור') וער ליוט
,",
,
ןתעילוכז ,בפועל.
וו ;.י.ר.,שליב( ,היונ(  16בווודיע,

אוקטובר .2005
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מוחמד תחלה ושות,
בייכ התוגעים
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