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לבגוד,

 פריאנטה אפרת רט׳׳ן

 העורף פיקוד יועמ׳׳ש

 03-5694562 פקט:

03-5696709 טלפון:

א.ג.נ.,

לכבוד

 המדיגה פרקליטות

 גניטין יופי עו"ד לידי

 19 אדין צלאח רח'

ירושלים

 02-6467011 פקט:

ה.).,

 25.10,15 תאריך:

מטפרנוא/

מספרנו את לציין נא פניה בכל

מ.ל.ב. לכבוד

 הביטחון משרד

 הקרייה

אביב וגל

 03 ־6934706 פקט:

א.ג.נ.,

 6.10.15 מיום גמ'ל אבו גטאן דירת פיצוץ אירוע הנדון:

ת.ז. ג׳מל, אבו מרשי/הנפגעים:

 ת.ז ג'מל, אבו

ת.ז. ג'מל, אבו

ת.ז. ג'מל, אבו

:כדלקמן אליכם לפנות הנני שבנדון מרשי בשם

 הפרט. להגנת המוקד מטעם בייצוג שבנדון גמל אבו משפחת בני את מייצג משרדי .1

כח. יפוי מצ״ב

 הדירה ג׳מל, אבו של דירתו את הביטחון כוחות פיצצו 6.10.15 ביום לכם כידוע .2

 מרתף, וקומת ראשיות קומות משתי המורכב בבמין המצויה העליונה בקומה המערבית

בירושלים. אלמוכבר- ג׳בל בשכונת וממוקם
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 דין פסק של תוקף שקיבלה המדינה, להתחייבות מוחלט ובניגוד רשלני באופן בוצע הפיצוץ .3

 הסמכות)בג״ץ לדירות נזק מגרימת להימנע היתר, בין התחייבה, ולפיה העליון המשפט בבית

העורף{. פיקוד מפקד נ׳ ואח> גימל אבו 8070/14 ובג״ץ 8066/14

 המהווה באופן הבניין, דירות לשאר כבדים נזקים נגרמו ג׳מל, אבו דירת הריסת עקב .4

המבנה. דיירי לכל ומוחשית מיידית סכנה

 המזרחית הדירה ״{,1 )להלן:״ ג״מל אבו מרשי של דירתו למשל, כך .5

:להלן כמפורט קשות, ניזוקה ההרוסה הדירה עם משותף בקיר הצמודה

מהפיצוץ. כתוצאה נסדקו או התפרקו או נהרסו הדירה של הפנימיים הקירות .1

 בקירות עמוקים וסדקים חרס והופיע קונסטרוקטיבית מבחינה ניזוקה הדירה .2

ובגג.

 סבנה ומהווה ליפול עומד וחלמו נפל חלמו , מהמידות נותמ האבו מחיפוי חלס .3

הבניו. לדיידי מיידית

נהרסו. הדירה תכולת כל וכן הדירה ריהוט .4

תמונות. מצ"ב

לתכולה. נזק ופן מרובים וסדקים הרס נגרמו הדירות לשאר

 עומדים מעאויה בדירת וכן שהוחרמה, ג׳מל, אבו בדירת ההריסות שרידי .6

 חלקי שאר ואף המבנה דיירי את ומוחשי ממשי באופן המסכן מפגע ומהווים להתמוטט

המבנה.

 על ועמד שנגרם הנזק את תיעד 7.10.15 ביום למבנה הגיע מטעמבם מהנדרס פי אציין .7

שנוצרו. הסכנות
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 נוספת קשה פגיעה ולמנוע לאלתר ההמור המפגע להסרת לדאוג אבקשכם אלה בנסיבות .8

בנפש. והן ברבוש הן

 3 תוך המפגע יוסר ולא במידה כי להודיעכם הנני והמיידית החמורה הסכנה מפאת .9

 פעול ו/או לרשותם העומד משפטי הלין ביל לנקוט ברירה, בלית מרשי, יאלצו ימים

נזקיהם. בגין מלא פיצוי לדרוש בזכותם לפגוע כדי בכך כשאין בעצמם, להסרתו

 למרשי, חלופי לדיור לדאוג נדרשים הנכם מעשיכם, מחומרת להמעיט ומבלי בנוסף, .10

 הסכנות חרף בבית, להתגורר להמשיך הנאלצים נפשות, עשרות המונות משפחות

כלכלית. יכולת ובהעדר ברירה בלית הרבות,

הדחוף. לטיפולכם .11

רב, בכבוד

עו״ד חליחל, גאדה
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