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לצורךכתובתםאשרונציגיו,לממשלההמשפטיהלועץע"ייןבתביעה;מיוצגתהנתבעת1,
בכותרת.כמפורטהינהבי-דין,כתבימסירת

כלבכופררש.בהמודרזאעהשהנתבעתהרנביעהבכתבעובדהו/אוטענהבלמוכחשת2.

והקשרם.הדבריםהו-בקלפיהכולבמצטבר,ו/אולחילופיןנטענותההגנהבכתבהטענוה

מכתבכלשהםפרטיםאופרטלמחוקו/אולהוסיףו/אולתקןזכותהעלשומרתהנתבעת3.

זה,בשלבידועשאינווו,תביעהנשואלאירוערלוונטיוסף:מיוזעיתקבלאםהתביעה,

בעקבותיתבהר,אםשלישייםלצדדיםהודעותלשלוחוכותהעלהנתבעתשומרונכן,כמו

נהול,הדברכינוספים,מסמכיםו/אומידעחשיפת

זהנטלאוזה1yW<מקיסההוכהה,נטלאוהראיהעולאתעצמהעלנוטלתהנתבעתאין4.

הדין,ע"פמפורשותעליהמוטליםאינס



התובעידיעלשוכמהשלאבמקרההתביעהכתבאתלמחוקמתבקשהנכבדהמשפטבית5.

כדין.משפטאגרת

הנכבדואושפטביהמתבקשהתובעידיעלכלשהיארפואיתדעתחוותהוגשהולאמאחר6.

שברפואה.ענייןכללהוכיחלולאפשרשלא

השטחים)ניהלןסאיו"ש"אזח"קבשטחיהלחימהפעולותרקע:ב,

למתקפהישראלמדינתנתולהלאחרונה)ועד2000ספטמברמאז(שניםמארבעלמעלה1,
כלפיהמופניםטרור,פיגועישלאנוש,וצלםרסןכלמששחתגלתי-פוסקת,רצחנית,

הם.באשרישראלים

אזרחיים,מרכזיםכנגדהןאפשרית,ישראליתמטרהכלכנגדמופניםהללוהטרורפיגועי

ישראלבמדינתהביטחון,כוחותשלומתקניםבסיסיםכנגדוהןוטווסים,קניותמרכזי

עזה.וחבלושומרוןיהודהובשטחיגופה

נשיםגברים,ביןאולאזרחיםחייליםביןאבחנהכלעושיםאינםאלורצחנייםפיגועים

וטף.

הנפגעיםמנייןהגיע2004(ספטמברחודשלסוףנכון(2000ספטמברחודשסוףמאן

-לאלהבפעולותהישראלים

אורחים)כ-70%מתוכם(הלוגים1017

S,S9Sאזרחים)כ-82%מתוכם(פצועים

יותראףלהבנה,ניתןובלתיאכזריבאופןכשלעיתים,משפחות,באלפיפגעוהטרורפיגועי

לגמרי.נכחדואחרותמשפחותאחת.מפעם

יריפיגועינצלאירועיםס-כ13,73התאבדות,פיגועישלמקריםכ-138שלהתוצאהואת

קסאס.רקטותכ-460שלושיגורם

נ'ואח'כנעאן2461/01בבג"צההחלטהבמסגרתסוכםובישראלבשטוניםהשוררהמצב2.

-1600ג)(2001תקז-ין-עליוןבאיו"ש,צה"לכןחותמפקד

עזו:וגחצלושומריןיהודהשבאזובאחדיםחודשיםמזה"

של-ממש."לוזימה-אירועימתרחשים

מ.נ.)-במקוראינהההינגשה(

ואח',צה"לכוחותמפקדנ'יאח'עג'ורי7015/027019/02,בבג"צהדיןבפסקמכןולאחר

-עג'ורי")פס"ד:להלן(שופטיםתשעהשלבהרכב021:,)3(2002חק-על



יהודהבניזורימתנהלת2000רב131יפיטושודלולנוףיא31ז,

עילות*זוזהןקשה.לחימהעזהוחבליהשומרון

מזויין,סכסוךזהומשטרתית.

..,

הפלסטיניהצדהיא.סביכהישראלשללחימתה

מתאבדיםמונחית.בפצצות-אדםהשאר,ביןמשתמש,

בתחומי(ישראליםמצוייםבומקו*לכלמגיעיםאלה

יהודהבאזוריהיהודייםהישוביםובתחומיישראלמדינת

בעריסודכוהרגזורעיםהםעזה.וחבלוהשומרון

ובישובים."

מ.נ.)-במקוראינהנההויגשה

מדוברכיספקאיןממש",שלכ"לחימהאומזוין"כ"סכסוךהוגדרוהאירועיםאםבין

מסוגלוחמהכמוהן.מאיןוקשותאכזריותיומיומיות,התשהפעולותלחימה.בפעולות

האזרחי.בעורףיחןהחזיתבקוהןהפסקה,ללאהמתקיימתהיום,עדכמוהידענושלא

ולחימההתגוננותצעדישלארוכהבשורהישראלמדינתנקטההלחימה,במסגרת

מלוהנבעואלופעולותאזרוזיה.שלוםעללהגןמנתעלולגיטימייםהכרחייםנדרשים,

אלופעולותאזרחיה.עלוהגנהעצמיתלהגנהריבונית,כישותישראל,מדינתשלזכותה

ועניין.דברלכלמלחמתיוה"פעולות"הינן

-עג'וריבפס"דהעליוןביהמ"שזהבענייןקבעוכך

מכוח-נפשטתהיאהשיורבנגדישראלשלבמאבקה"

מטלתמיוהדים...לחימהבמבצעי-עצמיתלהגנהזכותה

הפלסטיניתהטרורהשתיתהכרעתהייתההמבצעים

אלהפעולותתיגטו3בהטריר.פיגועישלהישגותסימכיעת

בשליטתובעברשהיויביםלשטחיבוצה"לכוחותיכנסו

בהיכמיםהועברוואשרלוחמתיתתפיפהמכוח

הפלסטינית.הרשותשלההלקית)אוהמלאה(לשליטתה

כלינאספושונים-אזוריםעלוכתריססגריםהטילהצבא

מבצעיםבמסגרתמבוקשים.געערוהבלה.וחימאינשק

כגדיםנשקכליהיפעלויבים,מילואיםכוחותגויסואלה

ומשויים,"קרבמסוקיובהםנגמ"שים),טנקים,(

מ_נ_)-במקוראינהההדגשה(



אדם.חייעלושמירההגנהלצורךנדרשושננקטווהלחימהההתגוננותצעדי

נפלהזהכנבצעעלההחלטהמגן".חומת"במבצעצה"ליצא2002במרץהתיתר,בין

במלוןהפיגועהיהששיאםרבים,ישראלייםוקורבנותקשיםאירועיםשלרצףלאחר

זה,מבצעבוכורנ65.ונפצערישראלים28נהרגובוהסר,לילבערבבנתניהפארק""

שבאוסיכולופעולותוספים(מבצעיםוכןבשומרוך,הטרורבתשתיותשהתמקד

50%שלירידה(לפועלשיצאוהסיגועיםבכמותחדהירידההסתמנהאחריו,

חדווירידהוכן2003-ו2002השניםביןלפועלשיצאוההתאבדותפיגועיבכמות

האחרים).רופיגועיסבכמות

ומרביתםנהרגוחלקם(מחבלים6,964הלחימהממעגלהוצאומגןחומהמבצעמאז

יוצאוכפועלהפיגועים,מספראתמשמשתיבאופןלצמצםצה"להצליחנבכךנעצרו),

והפצועים.ההרוגיםמספראתמכך

.מגן'יחומת"מבצעבמהלךארעוהתביעהכתבנשואהאירועים

:התובעידיעלשהוזנר,3278/02בג"צבענייןהעליוןהמשפטביתכךעלאמר

טרורבפיגועיהפלסטיניםשלהפעילות:התגברה2002ספטמברמסוףהחל"
נהרגומאותעצמה.ובישראלעזהוחבלשומרותיהודה,באזוריהיהודיתבאוכלוסיה

ישראליםאורחיםועשריםכמאה2002.בתחילתהחמירוהטרוראיריעיונפצעו.

על29/3/02(ביום(הממשלההחליטההטרורלמעשיבתגובהנפצעו.ומאותנהרגו

הפלסטיניתהטרורתשתיתאתלהכירעוהיתהמטרתההיקף.רחבתצבאיתפעולה

באזורירביםלשטחיםצה"לכוחותנכנסוזופעילותבמסגרתמגן'י).חומת"מבצע(

חומת"מבצעבמסגרתהפלסטינית,הרשותשלבשליטתהשהיווהשומרון,יהודה

בג"צ)לאותוהפתיח(רבים."מעצריםנעשומגן"

והמרחבהפלסטיניוההעריםעללהשתלטהיתההמבצעמטרתהצבא,מסמכיפיעל

והבקעה,איו"שבמרחבהפח"עתשתיותכנגדלפעולטרור,בגורמילהלחםהכפרי,

הפלסטינית,הרשותעלומתמשךרצוףלחץלהפעילאמל"ח,לאסוףמבוקשיס,לעצור

אשראסטרטגי,לשינוילהובילמנתעלהעויינתהחבלניתהפעילותמוקדאתלהכריע

תושביעלההנגהאפקטיביותאתלהגבירובכךהרש"פשלהלחימהכושראתישלול

,המדינה

מבוקשישלמעצריםמגווחומונ"מבצעבמהלךבוצעוזומלחמתיתפעילותבמהלך

הטרורבארגוניופגיעההטרודביוקדיגילוילצורךאפריס,וחשודיםבש"5

ושלוחיהם.



5

קשהבמערכהולילהיוםעומדיםהביטחוןוכוהותצה"לתייליהיא.קלהלאזולתימה

גסמתגוררתבהםבמקומוניהלחימהאתלנהלשבחרההיאישראלמדינתלאמאוד.

האוכלוסייהבקרבומסתתריםפועליםבישראלהנלחמיםהכוחותאזרחית.אוכלוסייה

אףוכןבתי-חוליםבתי-ספר,קדושים,במקומותלרבויובאזור,האזרחיתהפלסטינית

בנישלותמיכתםבכללהאורתיתמהאוכלוסייההלקלתמיכתזוכיםהםמשהק.במגרשי

בפרט.וקרוביםמשפונה

תקופתבמהלךגברים,לוחמיםשלחלקהמנתאינחמזמןכברעצמההלחימהגגם

טרור.בפעילותוילדיםנשיםשלובמעורבותבשימושמשמעותיתעלייהמסתמנונהלחימה

חבלניתבפעילותנשיםמעורבותהיובהםמקריס53לפחותעלידוע2000ספטמברמאז

חלק).בהםשנטלוקטינים292ו-עוינת

עללחימה,אמצעיבפיתוחוהןבשטח,הפעולותבעתהןיכולתו,ככלועושהעשהצה"ל

הבעו-,למרבהבלהימה.מעורבשאינובמיהפגיעהמשמעותיתבמידהשתפחתמנת

ישירבאופןמעורביםשאינםמישלפגיעותגםונתכננהמלחמתיותפעולותשלבמהלכן

בלחימוז.

בפניהמתגוננתישראל,מדינתלאאךקשות.לתוצאותלעיתיםגורמותהלחימהפעולות

התובעיט.בנזקילשאתשצריכהזוהיאבתולדותיה,הרצחניותהמתקפותאחת

ארבעבמהלךשנפגעוהרביםאורחיהאתשנהמדימיליוניםבמאותמפצהישראלמדינת

לכפגעיפיצוייםטשמיליון*-350ישראלמדינתשלמה2003בשנתרקהאחרונות.השנים

רבות.שניםעודלשלםתמשיךשהמדינהפיצוייםהלחימה.

אועע_ס"יעשהנטענת,בח"למפעולתבכללנגרמואכןאםהתובע,נזקינגרמובההפעולה

צה"לשללחימתובמסגרתהינהייכלוייןי"11או"=3ע4"2ומשדש~"י*ן4ןא"3

ותושביה.המדינהאזרחיעלהגנהולצורךישראל,במדינתהמכההרצחניבטרור

לבלום,בניסיוןישראלמדינתשמפעילהמלחמתיותפעולותממכלולאחתהינהזופעולה

נגדה.ו-טרורפעוללתאתלצמצם;למצעראו

קדשיהם"טענותג.

:כיותטעןתקדיםהנתבעת.1

ופירושהההגדרתהמלחמוצי"פעולתבמסגרתנגרמו,אכןאםנגרמו,התובענזקיא.

ובפסיקה.בנזוק

מדיגה"מעשה"שהיאפעולהבעתהיההתובעתנזקינגרמוכיכטעןבמהלכוהאירועב,

St~te)of.)107



3בסעיףכאמורלב,ובוזוםחוקיתבהרשאהפעולהבשלמאחריותפטורלמדינהג.

אחריותחוק"להלן:(ב"ישתה-1952המדינה),אחריות(האזרחייםהנייקיןלחוק

.המדינה")

הרותשלתיומהעאפבשאלתהדיוןפיצולעליורהמנכבדביהמ"שכיתבקשהנתבעת2.

הליכיםוקיובוגופניבתביעהלדיוןקודםכיתבקשהנתבעתהנתבעת.מטעםכלשהי

נגרםאםכיתטעןהנתבעתהנתבעה.אחריותבשאלתמקדיםדיוןיתקייםבתיק,נוספים

כפימלחמתיתפעולנועקבתרםהואלעיל,שכאמורהרי,מהאירוע,לתובעכלשהונזק

המדינהאחריותלחוק5בסעיףהמפורטתההגנהקמהלנתבעתכךועללהלן,שיתואר

להלן.שיפורטכפיהכולofgtate),(actמדינהמעשההמהווהבפעולהמדוברו/או

הנתבעתטוענתהתביעהשללגופהד.

התגיעה.לכתב1בסעיףהנטעןמוכחש.1

צה"לכוההאירועבמועדכיטוענתהנתבעתההגה,כתבשלהראשוןבחלקושצויןכפי

לשג"נ.דרושיםשהיומקומייםשלמעצריםוניצעמגן"חומת"מבצעבמסגותפעל

המלחמתיותמהפעולותחלקשהיאמלחתתיה,צבאיתפעלנהבמסגרהנעשתהזופעולה

אזויהיהועלעצמהעלולהגןבטרורלהילחםמנהעללנקוטישראלמדינתאולצהבהן

מלחמתית.לסיטואציההאופיינידחקשלבנסיבותו/אוותושביה

במעצרושהה2.4.02ביוםנעצרהתובעכיעולההביטחוןמשרדבידיהמצויבחומרמעיון

פח"ע.לפעילותבהשר23.4.02,ליוםעד

המעצר.בעתהולמיםבלתימעצרתנאיעלאוכלשהירפואיתבעיהעלדיווחלאההובע

לושניתןהיחקבדבראומעצרותגאיבדברהתלונןלאשיפקבפנישהונאשעהגםכן,כמו

מעצרו,בתקופת

נערכהשהמדינההיותנדחתה,הפרטלהגנוןהמוקדעתירונמבג"צ,התרבעלציטוטבאשר

.משופריםמעצרלתנאיבמהירות

התביעה.לכתב2בסעיףהנטעןמוכחש

התביעה.לכתב3בסעיףהנטעןמוכחש

התביעה.לכתב4בהעיףהנטעןמוכחש

ולהוראותלדיןבהתאםשפעלוככלשלוחיהושארחייליתלפעולותאחראיתהנתבעת

בסבירות.tDW~<1וככל

התביעהלכתב5בסעיףהנטעןמוכחש



התביעה.לכתב6בסעיףהנטעןמוכחש6.

התביעה.לכתבלבסעיףהנטעןמוכחש7.

התביעה.לכתב8בסעיףהנטעןמוכחש8.

התביעה.לכתב9בסעיףהנטעןמוכחש9.

התביעה,לכתבסובסעיףהאמורמוכפש10.

התביעה.לכתב11בסעיףהנטעןמוכחש12.

התביעה.לכתב12בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב13בסעיףותטעןמוכחש14,

התביעה.לכתב14בסעיףהנטעןמוכחש,10

התביעה.לכתב15בסעיףהנטעןמוכחש12_

התביענו.לכתב16בסעיףהנטעןמוכחש13,

התביערו.לכתב17בסעיףהנטעןמוכחש14.

התביעה.לכתב18בסעיףהנטעןמוכחש15.

התביעה.לכתב19בסעיףהנטעןמוכחש.16

התביעה.לכתב20בסעיףהנטעןמוכחש.16

התביעה.לכתב21בסעיףהנטעןמוכחש12,

התביעה.לכתב22בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב3?לסעיףהוטעןמוכחשנ4.

התביעהלכתב4?בסעיףהנטעןמוכחש15.



התביעוזלכתב25בסעיףהאמורמוכחש10.

התביעה,לכתב26בסעיףהנטעןמוכחש12,

מוכחש.אינוהתביעה,לכתב27בסעיףהאמורנ3,

התביעה,לכתב28כסעיףהנטעןמוכחש14.

התביעה.לכתב29בסעיףהנטעןמוכחש15.

התביעה.לכתב30בסעיףהאמורמוכחשסו,

מוכחש.35ו-31,32,3334,בסעיפיםהאמור12,

בטענותיו.התומכותראיותומצאוולאנביננוהתובעשלתלונותיוכיתטען,הנתבעת

גםכמומעצרוובתקופונפח"עפעולוהלביצועבחשדכאמורנעצר,התובעהוא,נהפוך

אחרות.בעיותעלו/אוכלשהןרפואיותבעיותעלהתלונןלאשחרורובמועד

התביעה.לכתב36בסערףהכטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב37בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב38בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב39בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכוזב40בסעיףותטעןמוכחש13.

התביעה.לכוננ41בסעיףרנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב42בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב43בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכתב44בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה.לכהב45בסעיףהכטעןמוכחש13.

התביעהלכתב46בסעיףהנטעןמוכחש13.



שלו.המשנהסעיפיכלעלהתביעה,לכתב47בסעיףהנטעןמוכחש.13

התביעה.לכתבא.74.בסעיףהאמורמוכחשא.

התביעה.לכתבב,74,בסעיףהאמורמוכחשב.

התביעה.לכתבג.74.בסעיףהאמורמוכחשג.

ההביעה.לכתבד,74.בסעיףהאמורמוכחשד.

התביעה.לכתב48בסעיףהנטעןמוכחש13.

המשנה.סעיפיכלעלהתביעה,לכתב49בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעון.לכזובא,94,בסעיףהאמורמוכחשא.

התביעה.לכתבב.94,בסעיףהאמורמוכחשב.

התביעה.לכתבג.94,בסעיףהאמורמוכחשג.

התביעה.לכתבד,94,בסעיףהאמורמוכחשד.

התביעה.לכתבה.94.בסעיףהאמורמוכחשה.

התביעה.לכתב1.49.בסעיףהאמורמוכתש1.

ההביעה.לכתבז.94.בסעיףהאמורמוכתשז.

-כיהנתבעת,תטעןלחילופין,

ובשיקולבמידתיותסבירה,בזהירותסבירה,במיומנותנעשוהביטחווכוחותפעולותא.

דעת.

ביןוהיחסמטרה,לאוהההסבירההנחיצותממידתהרגולאהביטחוןכוחותפעולותב.

סביר.והינוהיהלמנוע,הביטחוןכוחותשביקשוהנזקלביןנגרם,אטשנגרם,הנזק

הציבוריהסדרורחוק,קיוםלשםונועדוסבירותהיושלוחיהו/אוהנתבעתפעולותג,

והביטחון.

אוכדיך,הסמנותבתחוםכדין,נעשומטעמיומיפעולותתאוהנתבעתשלפעולותיהד.

כדין.הסמכותבתהוםנעשיתהפעולהכיסברהומתוךלבבתום

הנדרשיםהאמצעיםנקיטתתוךנעשומטעמתמיפעולותונאוהנתבעתפעולותה.

ומתודרכים.מיומניםתפקידבעליע"ימיומןובאופן

שלו.תמשנהסעיפיכלעלהתביעהןלכתב50בסעיףהנטעןמוכחש13.

התביעה,לכתבא.05.בסעיףהאמורמוכחשא.
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התביעה.לנתבב,.50בסעיףוכאמורמוכחשב.

התביעה.להגיבג..50בסעיףהאמורמוכפשנ.

התביעה.לכתבד.05.בסעיףהאמורמוכחשד.

התביעה.לכתבה.05.בסעיףהאמורמוכהשה.

התביעה.לכתב1.50.בסעיףהאמורמוכהשו.

התביעה.לכתבי.05.בסעיףהאמורמוכהשז.

התביעה.לכתבח.05,בסעיףהאמורמוכחשח.

התביעה.לכתבט.05.בסעיףהאמורמוכחשט.

התביעה.לכתבי..50בסעיףהאמורמוכחשי.

התביעה.לכתבאי.05.בסעיףהאמורמוכתשיא.

התביעח.לכתביב..50בסעיףהאמורמוכהשיב.

התביעה.לכתבגי,05.בסעיףהאמורמוכחשיג.

כיותטעןתוסיףהנרגבעת

כימבקשיםהנתבעיםכןכמוהכטען.הבינלאומיהדיןאתלהוכיחהתובעעלא.

חיאעליוהבינלאומילדיךבאשריותרוטוביםנוספיםפרטיםתיתןהתובעת

בתביעתומסתמךהואעליהםהספציפייםהסעיפיםלכלהפנייהתוךמסתמכת,

ממצה.ולאחלקהולהפניהולא

;שילותיתבאחריותוביךישירהבאחריותביןבנזיקין,כללתבהאעההנתבעתב.

-ו/או

ו/אולמעשיטהנתבעתשלשילוחיתוביןישירהביןכלשהי,אחריותמוכחשתג,

-וצאו;והמוכחשיםהנטעניםלמחדלים

קונקרטיתו/אומושגיתזהירותחובתהפרתמוכחשתלעיל,באמורלפגועמבליד.

-תאוןהמקרהבנסיבותהתובעכלפי

הנטעניםהמחדליםודאוהמעשיםביןמשפטיוראועובדתיסיבתיקשראיןה,

הנטעניםהנזקיםו/אוהפגיעהלביןמטעמםמיוצאוהנתבעתשלושמוכחשים

-ו/אוןניתקזהקשרכיו/אווהמוכחשים

תאוהממשייםהחששוראוהחשדהיההביטחוןלכוחוונו/אוצה"ללחייליו.

סכנהבההטמונהטרורפעילותנמנעההפקירםמילויבמסגרתכיהסבירים

ו')!וןהציבורביטחוןו/אולשלוםו/אולחייםממשית
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במבוארמלחמתיתפעולההפעולההיותנשלבנזיקיןמאחריותפטורשתבעת
לעיל.

נטילתוואואשרורו/אואישורמשוםזההגנהבכתבשהועלובטענותלראוונאיןה,

שלאנעשואם(למהדליטובאולמעשיםהצדקהו/אושילוחיתו/אוישירהחבות
והמחדליםהמעשיםוראוהנוץוואוהאירועבקיוםהודאהמשוםאובדין),

.הנטענים

התביעה.לכתב51בסעיףהנטעןמיכחש20.

התביעה.לכתבא.15.בסעיףהאמורמוכחשא.

התביעה.לכתבב.15.בסעיףהאמורמוכחשב.

התביעה.לכתבג.15.בסעיףהאמורמוכחשג.

התביעה.לכתב52בסעיףהנטעןמוכחש20.

התביעה.לכתב53בסעיףהנטעןמוכחשס2.

התביעה.לכתב54בסעיףהנטעןמוכהש20.

התביעה.לכתב55בסעיףהנטעןמוכהשס2.

כלשהילנכותהמתייחסתבטשונוהתומכתדעתהוותהתביעהלכתבצירףלאהתובע
שברפואה.ענייןמלהוכיחהואמנועכןועלהמוכחש,האירוע,בגיןלושנותרה

עשיהאיכלאוהתובעתומעשיתרמואסהתובע,נזקיביןקשראיןכיטוענת,הנתבעת
מצידה.

ישהנתבעתמןאחרגורםידיעלכשהםנזקיםבניךהתובעפוצהאםגיטוגת,הנתבעת
כיק.מכלהפיצויסכוםאתלקור

הינםמתייחסהואאליהםהנוק,וראשיהתובעטועןלהםחנוקיםביטוסת,הנתבעת
ומשפטי.עובדתיבסיסוחסרימופרכיםמוגזמים,

זו,פ14א_נןענאשנש1~2~כתוצאהנזקכלונאונזקכלנגרםלתובעכימוכחש,
5סעיףלאורזוונביעהמפניהחסינותלהעומדתכיהנתבעת,טוענתלחילופיה

כאמור.המדינה,אחריותלחוק



הנוקיסביןעקיף,ו/אוישירמשפטי,האועובדתיסיבתי,קשרמוכחשלחלופין,ב.

.בגינוחבהשהנתבעתמיוגאוהנתבעתמחדליודאומעשילביןהנטענים

יחייבלגופהלדחותהרואוהסףעלהתביעהאתלדהותהנכבדהמשפטביתממבקשן3עלאשד

הצמדההפרשיבצירוףכדין,עו"דשכ"טלרבותהפשפט,היצאותלנתבעתלשלםההובעאת
בפועל.התשלוםליוםועדהדיןפסומתןמיוםוריבית

שלישי.לצדהודעהמצורפתזההגנהלכתב

שלישייםלצדדיםהודעה

הבטחוןמשרד-ישראלמדייטהמודיעה:

לעילכמפלצטב"כע"י

-דגב

השלישיית:רובדיים

חיוייג.

סיידח-_2.

אלשייך_3.

שרים_4.

חטת_5.

יתאימה_4,

ובבללהשלישייםהצדדיםשלנופפיםפרטיםלבירורפועלתההודעהשולחת

בישראל.בלאבבתיאסוריםחלקםכתובותיהם.אתזאת

השלישיים,הצדדים:אל



כוחותידיעלנעצרכיהתובעטועןתביעתובכתבבנויקין.תובענהישראלמדינתנגדהגישהתובע

חוקיים,בלתיבתנאיםונעצרהושפלהוכה,מגן",הומת"מבצעבמהלךישראלמדינתשלהבטחון

זו.להודעההמצורףהתביעת,בכתבכמפורטהכל

בולהתחייבעלולהוזיאאשרפיצויכלבשיעורלסעדכלפיכםזכאיתהינהכיטוענת,ישראלמדינת

זו.הודעההליךבהוצאותוכןהליךאותוהוצאותבשיעורוכןהתובענהנשואתהליךבגין

:ההודקהנימוקייאלח

הסדרבלילבנתניהפארק""במלוןהפיגועבביצועמעורביםהיוג'גדדי

;נוגופיכ)עשרותונפצעוישראליםעשרותנהרגובו2002מרץבחודש

אתבדקהחמאסהטרורארגוןשלאלקסאםאזריןחוליתחבר1,ג'צד

פארק","במלוןבפיגועשימושהמתאבוהמתבלעשהבההנפץ,תגורה

נגזר.דינוואףוהורשעמעשיועלנשפט1ג'צג

בהכנותהואאףעסקבראשה,והעומדחוליהאותהחברהואאף2,ג'צד

פיגוע.לאותו

אירועבאותוהמתאבדהמחבלאתגייסטרור,חוליתאותהחבר3,ג'צד

לשםלמומחהבפיגועששימשוהנפץ,חגורוהאתוהעבירהטרורלארגון

בדיקתן,

להסעתששימשרכב,לרכישתכסףהעכירחוליה,אותהחבר4,ג'צד

תעודותוהנפיקהכיגוע,לביצועעדהמחבלאתהסתירהמתאבד,המחבל

הפיגוע.ביצועלצורךמזוייפותוהות

המחבלאתהסיעחוליה,ואותהארגוןאותוחברהואאף5ג,צד

הפיגוע.למקוםהמתאבד

כרם,לטולמשכםלפיגועששימשוהנפץ,חגורותשהיאתהביא6,ג'צד

מישראל,החגשמחתאתשהשריתפארק","גמלוןהפיגאגיתטען,ההודעהשיחת

ליציאתשהגיאהואובשטהיס,בישראלקשיםפיגועיםשלאלוצהשורהבעקבותובא

למניעהיתההמבצעמטרתמגן".חומת"מבצעבמסגרתמלחמשיתלפעילותצה"ל

האמצעיםבבללותושריה.ישראלאזרחישקרבנושמטוקרבנותעויפיםטרורפינתי

בתנאיומהירים,רביםמעצויםאףבוצעוהאמורה,המטרהלהשגתזהבמבצעשמקטו

פגיעתם.אתולעצורהסרורגורמיאתלאתרמנתעלמלחמה,

שפורטו.לסעדיםג'צדדיכלפיוכאיתהיאכיההודעה,שולחתטוענתלכן,



ת-ינםמעשיהםבגיןבישראלויורשעוג'צדדילה,הידועככלכי,תטען,ההודעהשוליות

שכיתנוההחלטותאודותנוספיםפרטיםלאיתורבדיקהנערכתאלחבימיםאולםעזר,

לאפרמהבלשהנכבדהמשפטביתחהודעח_מופניתאליהםהצדדיםשלכליאתםומקום

אלה.פרטיםלהשלמתארכהההודעהלשולחת

נגדהתוקעתביעונעלאוישראלמדינתתביעתעללחלוקג'ציידישלברצונםישאס
זו,הודעההמצאתמיוםימים30בתוךהגנהכתבלהגישעליהםישראל,עדינת

אלה.בתובענותכמודיםאותםיראוכן,יעשולאאס

נתבעיםלצירוףבקשה
מד"א)לתקנות*2לתקנהנבהתאם

בביתשנוכחותםהתתבתביעהכנתבעים1-6ג'צדדיאתלצרףמונבקשהנכבדהמשפטבית

השאלותבכלובשלמוונכיעילותולהכריעלפסוקהמשפטלביתלאפשרכדידרושההמשפט

מןעולותהצדדיםביןבמחלוקתהשנוייםבאירועיםמעורבותםנסיבותבתובעכם.הכרוכות

לעיל.שלישייםלצדדיםההודעה

לבקשה.להיעתרהצדקומןהדלןמן

עו"דמשרקי,נירה

יאזרחי)תל"אציבשחוזלפרקליטא'בפיריגן

2005בינואר17תשסיה,בשבטז'אזרחי),(תל-אביבמחוו
498400פ.ר.הנ5944/04,;כמתיא




