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ונגרסתלתמוךוהיכולתבה,אישהראילתיהמטעןלאורויאזרי,,?מעובד,-ודיהתעלכוות
ריח.ובעינ).

עלהמוכולהראיהנטלאתתו-וי:נ,11:נוהנתבעים,שלוו)ריותנ))וו(.מגבירותאלותוד:1.(ק1)

המסאותאתמשקפותשאינןתואו7רגהועלואכןכילהוכיחןל1,ן!7,שיתגאו"כפיכתפיהם,

ריאתה.ואו?

ו:יראוה:יי,'יל, ........-:

למעשההיומהלדעתהיכולתו'/אוידיעהלהםוזייתהלאכיו")(!נויקדימוהתובעיםי.,.,

זהאירועגניהתובעים,ולפגיעתהמנוועהשללמוקההבלאאשו-לאיו-ועשגרמווקנסיבות
מלאהשליטההייתהמטעמםמיוגאומהםמהוראוכלנתבעים'ו'כר''ו/אונכסע"ים'ו;0

מטעמםמיתאומהםמיתאוטיע12תנהכיהמסקנהעםיותרנוו-,;לישבהאירו'עוכיוגליהם

.ההפוכו;המסקנהעםמאסירסביר.ר,זהירותנקטו.א:;'

ך.'.הנתבעעלהשכנוענטלוגאוהראיהחובתנטלאתליוכיר!7ש,כלהתובעלםטענו"כן,עלל.,ן

עליה.יחולבו%(רשלנו'וגהייתהלאכיתוארי'ן1יו/,א,'להוכיחלצכורכ:ו,"

וזווגעתרובהו'/אוכולההעובדתיתוהתשתיתמאחרכיהיבעיט,;(יכי1:131'חילופיןלחילופיל."','

הלץ(,עיםלפגיעתשגרמוה(ץ'רולקותהנסיבותוצאודנןהעל12:חהא','":'היריזירוע%ונעניין

ו/אובידייג(זו/אובשליטתלהימצאצריכהודאוtNSD;1ם)ףיו1%2ו,ובתובעיםכננוחה.[

ם,אול,1;בהועכו'ווטרםריעקיפה,ומ1/והישירהמטעמט,ם'י%2;ב1,ו/:",1הנתבעיכ)ונזקת:(.

בעקבותהנתבעוזמטעםיבוצעו'רוחקוו.הוממצאיומאחרכמ;,1י)"לי,,למי.ו/אוו,וב'גיום''

אתריסגורמינ)ו/אוהצבאיתהמ(!וטוי,קחקירתNSDD~כל:7:,י:כ'ו(שבגז'וווזיריעורל12



O1>StlD~-l
וגאודיםהושלמולאמעולםי/אווכדיוכראויבוצעולאמעולסהנתבוגןומטעם

הבטחתלשםתוםעדהחקירההליכימיצויאתלהבטיחכדלמ-ומהיהלאמקרהל:1:ג

וזחיילובכללםלדין,היריאירועהתרחשווגלעצםו'זאחראיםהג'.רמלו)כלשללדיןה'(נ,דה

ההזילווושבהתנהגותומאחרהאחו-ים,ובתובעיםבמנוחהיו.ו-,/ואשרהחיילים1/("1

התיגעים,נזקיאתמטעמם,הנווסמכזכזהגורמיםב)שמצעותו'ון;קיבעצמםביןרזנתבעיט,

עסוקינן,המקרהשלהמיוחדותבנסירותבנתבעים,לראותש1יי'על1,האמונישבמלתרי'

נזק"מטעמםהמוסמכיטהנוו-מיםבאמצעותוביןבעצמםין.:,לתובעיםשגרמוכפוי
לרבותמכך,המשתמעכלעלו.דנכ.11,התובעיםשלונביעתםוזת:,להוהקשוו.בכלו'.,ייתי"

תוזילהראיותיהבהבאתתחלוו1מוויהשכךבתיק,הו-איות"ות!ך)עוגנזדר'"הפיכתייל:ןגו!!7
התובעל(].כךאחרוו.ק

:הנתצ'צתשלותיהחייליםאיני;-ות

שלולפציעונםהמנווזהשלהוזרו:,:1וזב""אשרלעילשתוארהאל,'ועכליטענוהונו'בעיםלן,;.
תוצאההינםכך,בעקבותלהםנגר'מואשרווזנזוזיםבכפנ),עולך:"!:'עק!האחרינסוזונו.בעים

ו/אומחדלםוסאודעתםקלותו/אוזהירותםחוסרו/אופזיזן'ן":כיו/אורשלו!ותםשי:
בווכחייתםוצאומכוחםוזפועליםו/אושלוחיהםו/אוהנתבעיםע"לשבחוקחובותת.ו,3ה

:הבאינשבמחדליםו/אובמעשיםהמתבטאינ)יגנ,מי124/1נץ()עמםו/אובפי'זווזםוגנוו

מצדיקותשאינןבנסיבותבלו-ישימושעל-ידיאחרישפציעת.,לאז'ו!)מרותגרימות."):

;כזהשימוש

שללבריאות)'כבדנזקגרימתו/אולגופוחמורהחבלהו'.למת."ה!ידמסמכותחריגה1::,,
,אחרארם

,אדםחייסיכוןוזון.אזרח,.לכ)רכבוכלימעוויםפיתע';:אבחנה,ללאיריג,.

גורמיםהכדוריםשבומטווחו"אואדטחייהמסכןמטווחו/אוקצ,-'מטוווויריביצו,גו".

פרועההתנהגותהמהווהבאופןויסוובאשהפתיחהו:הו'ראותןו,,"13יו/אוקשהלפגיעה

;הולמתשאינההרגנהגותו/)-יו'ציבוריכמקרם_

;באשהפתיחהוצאוו-ושימושלהוראותבניגודו/אוו-שיניבאופובירישימושוז,

לביצועעילהאוהצדקהכלהייונהולאממשיתסכנהנו%קפתלאכאחו-יריביצועו'.

;הלרל

פן).ו'להלמטו-וזו/אוכלשהיכשרהז','1.')מלשלאיריביצוע
,

יון.)חועזיוובלתיהרנקזהלוונב',%וםעהאותהמעורבהיהשלא'אז'מ'כלפייריבלצועו.

שן:פגעכאופן.הולס,ליזול-דעת?'ל(",ו/אוראויההדיקוןללאיו.לב:יצו'!'אוהלנפרעות

ןכאמוראדם



ותאוהז'ין'הוראותהפרתחודויטפשמ'3,ו/אועובדתיתו!';.'קה]י"לללאיריעוצי!:1..(
ןן(בעקיפין,תאוותישירר:1ויןועגרנה11אחרתאותונ71גי1היצלוכלללכה1תאוקוזוי.1
;1,,,:',19(1בהוראותרניתו'

שלאחובהנסיבותבאותןסל:.7יי,'1!:'יששלגביואחר,זמדכ)ופי!:':,ברשלנותיריy)s):lי

נזק.לושגרמוב.,ולישנהגו,כפיי!נהוג

נו'1בליזומהלהוראותבניגודאו.,,(,כ!)1'המוסמךמתחיילהיתו'ו:.'בק'1'ללאיריכיצוע."'."

העג':'ן','בנסיבותועניין
,

בניגודו/אומטכ"ללהוראותב;ו"גון'וצאוהעליוןהפיקודת'וא..1ו;ל(המנומרתהתנהגות.י1:

ו/אובאשהפתיחהלהוראותיזוגי3:גו/אוצה"לשלתוי2!ח'רמובאופיקוז"וונלהוראות
לשמורשנועדוחקוקותוגובות!:'בניגו'דו/אודיןפיעללהםעוולו?יולהוראותבגיגוז..

,הונון::עימשלמסוגםאדםבנישלםזו)"זירב'1גופםעלוניהגן

אלרועאתלמנועכדיהעניין,בנטלבו'תעושה,היהסבירשחיילכפי'פעלולאהרוייי!יםיג..

הירי:

;לאדםממששלוזבלהשגו.מ,ץאמוניםהפרח:יד.

;כדיןשל%?'מחמיו-וובכוונהופציעהז1!7!:'.חנ'1מירגוראותקיפהטו,

כבוד-וזאדםיסוד:בחוקכמעוגנותהתובעיםשלתוית,נוח;'1בזכויותיכן(:)פגיעהסן.

;חוקתית"עוולה"שלוהיווצרותהות.1ריחו,

אתביצעואשרהחייליםיפאוהוזיי(!שלשמווראוזהותוןו"3םאינםרי,?ובעיט.:,,",

ועללחוד,מהםאחדכלתאוביחדכולםנימקו,הםויתיובקע-11.,המחז"לתאוהמעשה
תורןכ1רה,הפרטים,הדולחות,םיך),:1טמה;כלעםביחדלועס~(החובהמוטלתהגונבעיכז

אתלגלו'ונכ"כמתבקשיםהנתבעלםהתביעה.נשואלאירועי-ונה:עיסיהנתוויי)הצילומים,

וותובעיטלעיל,האמורלאורוזאיווע.ביוםהביטחוןכוחות'ל~'ו(נשה,1פעולותרישומיכל

תאומצטבו'ווזתאומשלימותתאונוספותטענותלהעלותהן(.:ותאתלעצמםשומרים
כיעבתנה1.על-יריהע":3.גוהנשואבאירועהנוגעיםוזכ;י)(.;(.:ינ)הגשו?עםוזלופיות

הנתבעים:אחריות

תאוה!7ש,(עובדיםבהיותםאת),1י'.וי,1.אתשביצעוהחייליסתונ:.7י.יר!7אחראיםזיעבתנ1ר(ן..'

תאובאיוריוו(םתאובהגחייתסתאובפיקוחםוראומטעמםריפועלל()תאולווזיהנ)~(

ושליטתם.

תאופויווח:תאוזהירלתבוסר1/"2,.רשלנותעקבולנזקיולי:ן)ירו.עאחראיםו,ותבעח).:,,,,:
מטעמםמישלודאושלוחיהםל1!)תאושלהםחקוקהו.נ:ו;",ו".ו:יה1תאודעתתו:י1.'



ו/אובמצטברו/אובהשלמההנטעניטהבאיםבמחדליטוא/'1במעשלכ)ו"וגבטאים;1
:ןיפו:לי';1,'

צו'ז"לחיילישלמחדליהםו/אומעשיה(]כלעלכראויפיקחוק"ל;ו",1'פיקחוא!1ש.,

בפו-ט.ולאירועבמקור)וראובאזורו/אוגולי!,(באווזןבשטחים

תושבילביטחוןלדאוגהדיןפיעע!ייעודיהנ)אתו/אווין'בותלהםוא.3מילאוירא.:;

ככללם.י!4י:גותהו);,האזור

ה":תו;ימה'שתלשלווגאתו/אוע)רלא1ראתלצפות,אמוריםול1וע1למרו.ו.גצפו,ילאג.

האירועלמניעונמספיקעשוא!;'1/,"1.כלוםעשולאכןפלטן'!ורן)ויויאל'3!שגרמו

להקטנתו.ו/או,;;'ץ(1',למניענו;ו/או

מתאל:מ,פיקודיתפקידבעלשאלנוו/אומיומןבלתיכנחג'רו1,,מ,:ן,לטיפולהפנור,

ש12ב.הטז!יו,ו,הוראותאתלחתל/יסלו'יב,ק":ו.'דאגולאה,

ו/אובאשהפתיחהוזוראותקלוםעללפקחוגאולהדריךו/אולהוקיו"דאגולאו.
הוראותנתנולאוגאובאשפוייחההוראותאתכיאותשלאוהז.ו-לפופיקחו

להד,-כתם,המסוריםאנשיםכיוידאולאוראומהופעותכבצידהר')'ל;וכללבטיחות

עליהן.ישמרואואותוידעוהירי,אתשביצעוהוו'.ל(:,,'ונזובמיוחד

רוש*,ו'/א,.שנכוןכלו/אולעשותולייזם'שוויהכלו/אולי,:לכולתכ)():7!אתעשולאז.

והירותובחוסרויאשבקלותפעלוו/א,'ונזקיוהמאורעאתלמטעמיי,לעשותהיה

לאחריותם.מלרו'[1מ1רהאנשיםעלהשגיחוא!'ו/א"לבשמוולא

והעגילןהמקו.טבנסלננותועושהפו'עלהיהונבוןזהירונראי,!)שגן.ו'םכפללאפעלוח.

המאורע,קרותאתלמנועכדלוהמקרה

ק'ווו:1ש.,חובהוהפרוו-ובטיחותג:כל,!לבניגוז'נהגוט.

כדין.שלאלירותהיריי,רג!שביצ'ע/ולחייל/יםע',זתירוג:((:ד'ברשלנו.ו-':פעלוי,

שלאבהםלהשתמשבכדוריםשה,?תמישולחייל/יםשהתירוכד:(ברשלוויגפעלוי21.
.כז.ין

חג:בא;,ייפגיעתועיר2ויתשעי;.,,,:,

פיחות,:'עכ)יחדהשמאלית,מודועיי.יסיימניוגובחנובגופורומ1י!;ל..באירורנפגע2וזתובע.י,,;

לביתו,דו'מתכתשלורסיסיםהשמאליו?,בזרועשברקייםינזלו.'מלסתפציעהו.ג:עסף

וילולו.משפחתושלהיחידהמפר'נגיהיותועקבכבדים,ג?קיסו,:!1רגנ'2לתובעחזה.;'

וכת11;ול.'..ובכושרולעבודתו,וו1י,ןי1-ביכולוגןפגעהועיגפתי1



צפויוהוארפואיות,וביניקותופיט7',1',:1שלארוכהסדרהושונץ,,עכוהאירוע,ובגיןעקב.:,,',

לביתבקשהלהגישתזכותאתלעצמושומרהואכן,עלדיזוע:.1.נכוהטיפוליכואתךישומה,7

מטעמורפואיתדעתתוו1רלרי(ישאומוסכם,רפואינוו,מר)הלמינוירננכבדו,משפט
רכן.תביעוזנשואמהאירועכתוצאהלונגרמואשריזנזכל3(כיחסנוספות:טענותזלו-יעלות

!כדלקמןהינםבאירועו!צי.עתועקב2ז)רנובעשלויק7('ד4.,1

מיוחד:בגןא.

נש.8e~,oooבעב,-רפואייםי,וכולים

ום,100,000בעבי"השתכרותהפסד

נש.20,000בגרויווג1יטנו:1נלוותוצאות,;

ה30,000.8בעברונזולתנורת'

נש.230,000סה"כ

:כלליקז3גנ

וסבלכאב.ן.

בעוניךהשתכוךותהפסד.1,

ה:עף:ל)'הזולתעורתוו.

בעונידוי:ע1ופר(טיפולים,ו'

בעתידתועיןנו'1נלוותהוצאות'5

המגחיה:מותעקב146התובעיםג",1'"

השאירוומהאירועכתוצאהובנפשוז.בגופהבריאהאישהרחז'מקו7הייתההאירועורב,:,4.

אמא.ללא,אומללומשפחהה(וינ)כ'1

כושראובדןוראוהשתכרותאיבו'ןבגין'לפיצויזכאימנוח,,.,ןו:1זיע'DU,1'קונובע,,:4,

ניבורההוצאנוךובגזהמנוחהיל'רז"יוץתוחלתקיצורבגיןו,או:ו,.ות,בשניםרו(יתכרות

אבל..

שלהשונותהמטלותבביצועבעזו-ה!היוגהוהיההמנוחה,שלזוגהוזן"הינו2מס'וכתובעז'4'.
וזמנוחהממותכתוצאהוןמנוחה.שנוזכוקוזאישה"נץ"ייירורנינ(ונ7';והואהבית,מ'שק

שליורשבהיותוהפסדלונגרסג:נוסן",מכך.המשתמעכלעלויזלשהשירושלהתובעלבד,)

וזוצאותובגזהמנוחהשלוצייהוגוחלתקיצורבגיןהאבודות,ה'%ל'יםבגייוזאתכמנוחה
ואבל.וקבוויה

מ1ריהאלו.וש:,התרחשוםעתפ'גוטה"המהכישאחדרזמנוחהשלנ:ו!יוץהינט3-6ו-ותובעים.ן].4
וא',(','הפקוו'כשלנזקנגרםבלה,לתובעיכ)גילם.מחמתג:'!,יוו,הלחלוטלן'תו:וייםו-ויו



תוחלתעזיצוו-בגיןהאבודות,השולו)בגיןוזאתהמנוחה,ל11ןלוו.לו'.,גםובוויותםאלפא,
ואבל.גןבורהתוו(ל'11"ובגלורוררנמה1,שלבוק-,

םו"(2גזהטבתםושאתעורי42ץזנפוזו4%צותכ1-6לתובעיםו.(ל%ו"כוושנגו.מו.הנזקיםואך!וץה,

:תנתבעיסגוו,תובעיטוהםלתבוע,כ;(11

מיוחדלט:גווקיםא.

נש.20,000וזאירועתג'!:1המשפחהונסיעותאבלמצו.ו.,,קבורה,הוצאות

שן.96,000ואימניאישהשירותיאובדי

ש).60,000בעברתמיכההפסד

נח.176,000יה"כ:

:נללייטנזקיםב.
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