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 _____ז " ת,ברזני _________ .1
 . ירושלים,60גדעון האוזנר ' מרח

 _____ז " ת,משהיוף ______ .2
 .ירושלים, 13בלבן מאיר ' מרח

 _____ז "ת, מזרחי ______ .3
 .אביב-תל

 _____ז "ת, אביסרור ______ .4
 . חיפה8/5המלך שלמה ' מרח

 מדינת ישראל .5
 .ירושלים, 4י חסון עוז' רח, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

 
 הנתבעים    

 
 פיצויים בגין נזקי גוף: מהות התביעה
 עד גבול סמכות בית המשפט: סכום התביעה

 
 

 כ ת ב    ת ב י ע ה
 
 

 מבוא
 

 אורניםבצומת , 1998ביום חורף של שנת  באירוע שהתרחש  זותביעהשל עניינה 
 נפלו קורבן ,נסת משפחתםאשר עבדו ברוכלות לפר 14-16שלושה קטינים בני . בירושלים
העלו , אלימות והשפלה מצד שוטרי משמר גבול אשר הגיעו במקריות למקום, להתעמרות

מכים את לכיוון גבל אלמוכבר תוך שהם אותם עו יוהסבכוח לניידת את התובעים 
בחירות ובכבוד של , בשלמות הגוף,  ותוך פגיעה באוטונומיהת רסןושלוחמכות התובעים 
הסדר והביטחון , שוטרים האמורים להיות אמונים על השלטת החוק בידי הכל, התובעים

 .ציבורהבקרב 
 

 מצד שוטרי המסמוס והחיפוי, אלימותהתופעת מחדלי המדינה בשירוש בגם עניינה 
דרכי פעולה ראויות במחדליה בהטמעת  , ומטעמהמשמר גבול העובדים והפועלים בשמה

 ויסייע בשמירה  תופעות מחפירות כגון אלהלמה שימנע הישנותן ש, ב"בקרב שוטרי מג
שנגרמה  בגין הפגיעה ים לפצות את התובעהבחובת, כןועל הסדר והאינטרס הציבוריים 

 .כתוצאה ממחדליה אלהלהם 



 הצדדים
 

בכל הזמנים הרלוונטיים . חברון נפת יאטאתושב , 1.05.1981 הינו יליד 1' התובע מס .1
 .לתביעה זו עבד התובע ברוכלות

 
בכל הזמנים הרלוונטיים . חברוןפת יאטא נתושב , 10.07.1982 הינו יליד 2' בע מסהתו .2

 .לתביעה זו עבד התובע ברוכלות
 
בכל הזמנים הרלוונטיים . יאטא נפת חברוןתושב , 18.11.1983  הינו יליד 3' התובע מס .3

  .לתביעה זו עבד התובע ברוכלות
 
 ועבדו ברוכלות בצומת  קטינים1-3 בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו היו התובעים .4

 .  בירושליםאורנים באיזור קטמון
 
גבול הכשוטרי משמר , כתב תביעה זה בכל הזמנים הרלוונטיים לשירתו 1-4עים הנתב .5

 .שטרהמב
  

הייתה בכל הזמנים הרלוונטיים לכתב התביעה אחראית על , מדינת ישראל, 5הנתבעת  .6
ובתור שכזאת גם על פעולותיהם ,  הגבולאו מחדליהם של שוטרי משמר/פעולותיהם ו

 . 1-4או מחדליהם של הנתבעים /ו
 
 :אירועה
 

בצומת רוכלות  התובעים בסקוע,  או בסמוך לכך14:00בשעה , 04.02.1998 בתאריך .7
 . ליד פסי הרכבת בשכונת קטמון בירושליםאורנים

 
ב " מגאשר הסיע שוטרי, טרנזיטפורד מסוג ב "רכב של מגלמקום  הגיע עתבאותה  .8

, 3לפי הוראתו של הנתבע  .להחלפת משמרות בעמדות שונות באזור הנתבעים כללםוב
 וללא כל סיבה, מהניידתירדו  4- ו3הנתבעים .  בו היו התובעיםצומתיד ההרכב נעצר ל

 . ניגשו לעבר התובעים
 

עלה אותו והבידו תפס אותו , רדף אחריו,  התקדם לעברו3נתבע ,  ניסה להימלט3התובע  .9
 .  ללא כל סיבה שבדין,חלק האחורי של הרכבלוח בכ

 
ללא סיבה חלק האחורי של הניידת דחף אותם בכוח ל ו2- ו1 הוביל את התובעים 4נתבע  .10

  .שבדין
 

 .המשיכה הניידת בנסיעתה, לאחר שהתובעים הועלו לרכב .11
 

סטרו להם ואילצו , את התובעיםושוטרים אחרים  2- ו1היכו הנתבעים , במהלך הנסיעה .12
 .ותם לשיר שירי הלל למשמר הגבולא

 
 1 והיו עדים לחלק ממעלליהם של הנתבעים רכב ושוטרים אחרים ישבו ב4- ו3הנתבעים  .13

ההתנכלות , או לא עשה מספיק לעצור את האלימות/ אולם מי מהם לא עשה דבר ו2-ו
 .וההתעללות בתובעים

  
 הורדו 3- ו2עים התוב, ספגו התובעים מכות מהנתבעיםבמהלכה , לאחר נסיעה קצרה .14

מהניידת  הורד בכוח 1התובע . 3גבל אלמוכבר על פי הוראתו של נתבע מהניידת בסמוך ל
  .ומכת רובה בראשו שכתוצאה ממנה הוא התעלףבכל חלקי גופו תוך כדי בעיטות 

 
  המפוחדים התובעים. להתעורר אולם בלא הצלחה1 ניסו לעזור לתובע 3- ו2התובעים  .15

משטרתי הגיע רכב . ו מהנהג להזמין משטרה למקוםבמקום וביקשמכונית שעברה עצרו 



 3- ו2התובעים .  לבית החולים הדסה1סיע את התובע  אמבולנס אשר ההוזמן, למקום
 . לתחנת המשטרה לגביית עדותם אודות האירועהובלו 

  
או /א שוטרים אחרים לא הגיש תלונה בגין האירוע המתואר לעיל ו/מי מבין הנתבעים ו .16

בשלבים , יתרה מזאת. או לממונים עליהם על המאורע/סיפרו למפקד הפלוגה ולא 
הכחישו הנתבעים את ההאשמות נגדם וטענו שלא היה , ש"הראשונים של עדותם במח

 .זה על ומשנזכרו ניסו הם לחפות זה, ירועבא" נזכרו"רק מאוחר יותר הם , ולא נברא
 

 : השתלשלות העניינים
 

 לבית 2- ו1ים נגד הנתבע 2042/98פ "בתהוגש כתב אישום , לבגין האירוע שתואר לעי .17
 בפלילים 1 את הנתבע ההרשיעפלדמן -פרידמן. רת כבוד השופט. בירושליםשלום משפט ה

   . על סמך הודאתו,  לחוק העונשין280- ו382בעבירות לפי סעיפים 
 

 ,'ב-ו 'א ספחנ ומסומנים 1 בעניינו של הנתבע הכרעת הדיןו,  העתק מכתב האישוםב"רצ
  . לכתב תביעה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, לפי הסדר

 
 חודשים אותו ירצה מאסר של שישה עונש 1גזרה על הנתבע פלדמן -פרידמן. השופטת ר .18

לכל  ₪ 1000 חודשים ופיצוי בפלילים על סך ארבעהמאסר על תנאי של , בעבודות שירות
 .אחד מהתובעים

 
אולם , ם על חומרת העונש-ש המחוזי בי"גיש ערעור לביהמ ה1 הנתבע 27/05/1999ביום  .19

 .ש"י ביהמ"הערעור נדחה פה אחד ע
 
לפי , 'ד-ו' ג כנספחמסומנים , 1ד בעניינו של נתבע " העתק הודעת הערעור ופסהב"רצ

 .לכתב התביעה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, הסדר
 

. 1977-ז" התשל, לחוק העונשין280- ו382הורשע בפלילים בעבירות לפי סעיפים  2בע נת .20
מאסר ,  חודשים אותו ירצה בעבודות שירות6 מאסר של 2נגזר על הנתבע , בגין הרשעה זו

   .לכל אחד מהתובעים ₪ 400 חודשים ופיצוי כספי של 4על תנאי של 
 
 לפי ,'ו-ו'  הנספח המסומנים 2 העתק הכרעת הדין וגזר הדין בעניינו של הנתבע ב"רצ

 . חלק בלתי נפרד הימנויםהתביעה ומהוולכתב , הסדר
 

בעבירות של שימוש בכוח שלא  של המשטרה  הורשעו בבית הדין המשמעתי 4- ו3נתבעים  .21
,  וכן1971-א" תשל,]נוסח חדש[ה לפקודת המשטרה י לתוספת השני3כדין לפי סעיף 

 .ל" לתוספת הנ4שימוש לרעה בסמכות לפי סעיף 
 
 לכתב התביעה ומהווה חלק 'נספח ז המסומן 21.01.99הכרעת הדין מיום מ העתק ב"רצ

 .בלתי נפרד הימנו
 

 עונש משמעתי של נזיפה 3הוטל על הנתבע , בגין הרשעתם בעבירות המיוחסות להם .22
 .וקנס כספי עונש של נזיפה 4חמורה וקנס כספי ואילו על נתבע 

 
 .נפרד הימנו לכתב התביעה והמהווה חלק בלתי 'נספח ח העתק מגזר הדין המסומן ב"רצ

 
שוטרים נוספים אשר  לדין  לא העמידה5הנתבעת , 1 של הנתבע הדין-כעולה מגזר .23

טענותיהם של התובעים ושל הנתבע חרף , השתתפו בתקיפת התובעים ובהתעללות בהם
1 . 
 

 . ב"הרצ 02.05.1999 לגזר הדין מיום 3ראה סעיף 
 
 

 



 או שוטרים אחרים/אחריות הנתבעים ו
 

 תקיפה
 

או שוטרים אחרים מהווה תקיפה /יטענו כי הכאתם על ידי הנתבעים והתובעים  .24
 .1968–ח" תשכ,]נוסח חדש[לפקודת הנזיקין  23כמשמעותו של מושג זה בסעיף 

 
 כליאת שווא

 
מבסס עוולת כליאת שווא ,  כפי שתואר לעילים על ידי הנתבעם כי עיכובנו יטעיםהתובע .25

 . 1968–ח" תשכ,]סח חדשנו[ ל לפקודת הנזיקין 26כמשמעותה בסעיף 
 

 רשלנות
 

או כליאת השווא של השוטרים מהווים עוולת /התובעים יטענו כי מעשי התקיפה ו .26
 .רשלנות בפני עצמה

 
במעשים , בין היתר,  התרשלו ורשלנותם התבטאהשוטרים כי הנו יטעיםהתובע,  בנוסף .27

 :או במחדלים כדלקמן/ו

ל "או להנחיות מפכ/או לצווי ו/חרגו מסמכותם ופעלו בניגוד לחוק ולפקודות ו .א

 . המשטרה

או באי אכפתיות כלפי שלמות /או בזלזול ו/או בקלות דעת ו/התנהגו בחוסר זהירות ו .ב

או כלפי חירותם וכן בניגוד להתנהגות שוטרים /גופם ובריאותם של התובעים ו

 .סבירים ומיומנים בנסיבות דומות

ות בכדי למנוע את הפגיעה לא עשו כל שביכולתם של אנשי משטרה סבירים לעש .ג

 . בתובעים או להקטין אותה

 .נקטו בשיטה פסולה לשמירה על הסדר הציבורי .ד

השתמשו לרעה בסמכותם בכך שנטלו את החוק לידיהם והפעילו כוח נגד התובעים  .ה

 .חואו במידה מופרזת של כ/או ללא כל סיבה סבירה ו/ללא כל הצדק שבדין ו

 יםו במילוי תפקידם בכך שעיכבו את התובעאו התרשל/השתמשו לרעה בסמכותם ו .ו

 .ם ושללו ללא כל הצדקה עניינית את חירותםאו עצרו אות/ו

לא דיווחו לממונים על השימוש הלא סביר בכוח מצד השוטרים שהיו בניידת  .ז

 .יםהנתבע

או לא התערבו למניעת /או לא עשו דבר ו/לא עשו מספיק והשוטרים האחרים בניידת  .ח

 ו ביצעת אותןאו כל הפעולות הפסולו/או ההטרדות ו/עמרות ואו ההת/ההתנכלות ו

 .יםהנתבע

 .הנתבעים לא פעלו כפי ששוטר סביר היה פועל בנסיבות המקרה .ט



 הפרת חובות חקוקות 

חקוקות שבדין או שוטרים אחרים הפרו חובות /התובעים יוסיפו ויטענו כי הנתבעים ו .28

וגרמו בכך לנזק , אשר נועדו לפי מובנן הנכון להגן על סוג האנשים עימם נמנים התובעים

 . לו טוענים התובעים

, ות החקוקות שבחוק העונשיןכי הנתבעים הפרו את החוב, במיוחד יטענו התובעים .29

: להלן (1971–א" תשל,]נוסח חדש[בפקודת המשטרה , ")החוק: "להלן (1977–ז"התשל

: להלן (1955–ו" תשט,]הגדרת עבירות על המשמעת[ המשטרה בתקנות, ")הפקודה"

 ").חוק היסוד: "להלן(ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ") התקנות"

יטענו התובעים כי הפרת החובות החקוקות על ידי הנתבעים מהווה עוולת , כמו כן .30

 . רשלנות בפני עצמה

יטענו התובעים כי הנתבעים הפרו את ,  לעילליתר פירוט ומבלי לפגוע בכלליות הנטען .31

 :החובות שלהלן

האוסר על עובד ציבור להשתמש לרעה בסמכותו כדי לעשות , לחוק) 1(280סעיף  .א

 . מעשה שרירותי הפוגע בזכותו של אחר

  .  לחוק בדבר תקיפה ותקיפה בנסיבות מחמירות382- ו379, 378סעיפים  .ב

 .  פציעה וחבלה חמוריםהאוסרים,  לחוק335- ו334, 333סעיפים  .ג

 .בדבר תקיפת קטין על ידי אחראי, ב לחוק368סעיף  .ד

 .בדבר התעללות בקטין או בחסר ישע, ג לחוק368סעיף  .ה

 .בדבר חובת דיווח על מקרים של פגיעה בקטין או חסר ישע, ד לחוק368סעיף  .ו

 . לחוק האוסר מסירת ידיעות כוזבות243סעיף  .ז

שוטר לקיים את הסדר הציבורי ולשמור על  לפקודה בדבר חובתו של כל 3סעיף  .ח

 .בטחון הנפש

 לתוספת השנייה לפקודה בדבר אי מילוי הוראה מהוראות פקודות משטרת 1סעיף  .ט

 . ישראל

 . לתוספת השנייה לפקודה בדבר התרשלות במילוי תפקיד2סעיף  .י

האוסר על התנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש ,  לתוספת השנייה לפקודה3סעיף  .יא

 . י לפגוע בתדמית המשטרהבה כד



האוסר שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח ,  לתוספת השנייה לפקודה4סעיף  .יב

 . תפקיד

 . האוסר ביצוע מעצר שלא כדין או שלא בתום לב,  לתוספת השנייה לפקודה8סעיף  .יג

האוסר התנהגות בלתי אדיבה או נקיטת לשון ,  לתוספת השנייה לפקודה16סעיף  .יד

 . ת מילוי תפקיד או כשהשוטר לבוש מדיםגסה כלפי הציבור בע

האוסר ניצול מעמד של שוטר שלא לצורך מילוי ,  לתוספת השנייה לפקודה18סעיף  .טו

 . תפקיד

האוסר שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי , לתוספת השנייה לפקודה) א(19סעיף  .טז

 . תפקיד בניגוד לפקודות המשטרה או כל הוראה אחרת שניתנה כדין

האוסר כל פגיעה בגופו או בכבודו של אדם , וק יסוד כבוד האדם וחירותו לח2סעיף  .יז

 . באשר הוא אדם

 

 אחריות הנתבעת

או מחדליהם /לוחית בגין מעשיהם ויהתובעים יטענו כי הנתבעת אחראית באחריות ש .32

 . או פועלים מטעמה/או עובדיה ו/בהיותם שלוחיה ו, שוטריםדלעיל של ה

אחרים שהיו שותפים  ושל שוטרים 3- ו2 הנתבעים הנתבעת אשררה את מעשיהם של .33

בכך שנמנעה מלנקוט נגדם בצעדים עונשיים ,  ולהשתקתם נגד התובעיםלמעשי האלימות

 . במהלך משפטם הפלילי2- ו1י הנתבעים "ענות אשר הועלו עטלמרות ה, הולמים

ובעים  כמו כן יטענו התובעים כי הנתבעת אחראית באחריות ישירה לנזקים שנגרמו לת .34

המתבטאים בין היתר במעשים , או הפרת חובה חקוקה/או חוסר זהירות ו/עקב רשלנות ו

 : או במחדלים הבאים/ו

, שלוחיה, או מחדליהם של השוטרים/או לא פיקחה כראוי על מעשיהם ו/לא פיקחה ו .א

או לא השגיחה על האנשים המסורים /או פעלה בחוסר זהירות ולא שמה לב ו/ו

 . לאחריותה

או להורות לשוטרים שלא להשתמש לרעה בסמכותם ולא לעשות /אגה להדריך ולא ד .ב

 . מעשה שרירותי הפוגע בזכותם של אחרים ובכללם התובעים

, או להגדיר לשלוחיה את דבר חובתם בקיום הסדר הציבורי/לא דאגה להדריך ו .ג

 . שלום הציבור ובטחונו



ל המשטרה "הנחיות מפכאו /או צווי ו/לא  דאגה להבהיר לשוטרים את הוראות ו .ד

או לא נתנה /ל  ו"או פיקחה והדריכה שלא כיאות את ההוראות הנ/או המשטרה ו/ו

או לא וידאה כי אנשים המסורים /או במידה מספקת ו/הוראות בטיחות כלל ו

 . ידעו או ישמרו עליהן, להדרכתה

רש נורמות אלימות מקרב שוטרי משמר הגבול וגם לא לשירוש של לא דאגה לש .ה

בין היתר לא . טיוח והסתרה, חיפוי, רמות שייעודן שיבוש חקירות אפשריותנו

הפעילה הנתבעת אמצעים משמעתיים מרתיעים כלפי מפקדים ביחידות בהן נתגלו 

לא ערכה חקירות מקיפות לחשיפה ולהעמדה לדין של מי שהיו ; נורמות כאלו

 ).והמקרה הנוכחי יוכיח זאת(מעורבים במעשים כאלו משנתגלו 

הגבול במטרה לאתר מקרים של -לא הפעילה מערך מודיעיני בתוך יחידות משמר .ו

בכך אפשרה . להרחיקם משירות ולהעמידם לדין, לחשוף את מבצעיהם, אלימות

ביטלה את גורם , הנתבעת לנורמות החיפוי ההדדי וההסתרה להשיג את מטרותיהן

ברצונם הטוב של והשאירה את נושא החקירה כשהוא  תלוי תלות גמורה , ההרתעה

 ). במקרה זה את האירוע מכל וכולבהתחלה אשר אכן הכחישו (השוטרים המעורבים 

עדויות חוזרות ונשנות בדבר נורמות של אלימות ושל חיפוי מעצמה את עיניה  .ז

 נקודתיות כלפי שוטר כזה או ולמעט פעולות, השוררות בקרב שוטרי משמר הגבול

 .ונייםלא נקטה בצעדים מערכתיים חיו, אחר

בסיס תרבות ארגונית המעודדת יחס עוין ותוקפני כלפי -ארגנה את משמר הגבול על .ח

במקום על בסיס תרבות ארגונית המעודדת אתוס ,  עימה הם באים במגעהיהאוכלוסי

 .של שירות

המלצות של מומחים שנועדו להפחית את רמת , או לא יישמה באופן מלא, לא יישמה .ט

לרבות המלצות ועדת קרמניצר (ר הגבול בפרט האלימות במשטרה בכלל ובמשמ

 ).בעניין זה

או דרוש /או כל שנכון ו/או כל שהיה עליה לעשות ו/לא עשתה את כל שביכולתה ו .י

או פעלה בקלות ראש ובחוסר /ו, היה לעשות כדי למנוע את אירוע התקיפה ונזקיו

  . או לא השגיחה על האנשים המסורים לאחריותה/זהירות ולא שמה לב ו
  

 נזקי התובעים

 לרבות ובמיוחד ח הדסה כשהוא סובל מכאבים בכל חלקי גופו"התובע הובהל לביה .35

מבדיקתו עלה כי הוא סובל מנפיחות . בכתפיים ובגב, בידיים ברגליים, בצוואר, בראש

רגישות קלה באספקט מדיאלי ,  שפשוף שטחיעםאחורית הקרקפת המקומית באיזור 

 .פקט לטראלי ברגל שמאלרגישות קלה באס, בברך ימין



 'טנספח  מסומן ,ח הדסה" מביהאימברג רוניר " העתק תעודה רפואית מאת דב"רצ

 .לכתב תביעה זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 . במקום מגוריו וזאת בשל התגברות כאביו טיפול רפואי קבלל המשיך 1התובע  .36

 לכתב תביעה זה 'ינספח מסומן , ר פאיק דויק"ת מאת ד רפואית העתק תעודב"רצ

  .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 מכך כתוצאה. ברצפת הניידת חבטנ ראשו  מכך הוכנס לניידת בכוח וכתוצאה2התובע  .37

 סבל מכאבים בכל חלקי 2תובע ה, נוסף על האמור. נפצע בראש והרגיש סחרחורת חזקה

 . בגב ובכתפיים, בידיים בראש, ברגליים, גופו לרבות ובמיוחד

  . קיבל טיפול אצל רופא מכפרו אשר המליץ לו על נטילת משככי כאבים2תובע  .38

. ברגליים ובראש, כאבים בכל חלקי גופו לרבות ובמיוחד בידיים סבל מ3' התובע מס .39

 . התובע נטל משככי כאבים לשם הקלה על כאביו

 נזקקו לעזרתם של בני משפחותיהם בכל הדרוש לתפקודם היומי וזאת בשל 1-3התובעים  .40

 .בגין עזרה זו זכאים התובעים לפיצוי. אבים אשר פקדו אותם בתכוף לאירועהכ

של התובעים צלקת נפשם הותירה ב, או מי מהם/ הנתבעים וי"תקיפתם של התובעים ע .41

מחדליהם רמסו באו /מעשיהם וב. צער וכאב שילוו אותם שנים ארוכות, תסכול, קשה

 . רו את רוחםהשפילו אותם ושב, הנתבעים את כבודם של התובעים

. מות הגוףללחירות ולש, השוטרים רמסו ברגל גסה את זכויותיהם של התובעים לכבוד .42

לאור גילם הצעיר ות במיוחד  קשו היהשפלתם ושבירת רוחם,  ובכבודםתובעים בההפגיע

 . הנתבעים" חסות"והיותם ב

 שתקפו קטינים מעשיהם של הנתבעים חמורים שבעתיים לאור העובדה, יתרה מזאת .43

 ההגינות והחוק מחייבים אותם להיות, שהסבירות, ב"ב וברכב מג"בהיותם במדי מג

 . הציבורייםאמונים על שלטון החוק והשלטת הסדר והביטחון

ויחסם המזלזל והרשלני של הנתבעים לשלטון החוק , כפי שתואר, לאור חומרת האירוע .44

 גדאו מוגברים כנ/מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק פיצויים עונשיים ו, ולהוראותיו

ושיהיה בהם כדי לבטא את סלידתה של החברה , הנתבעים מעבר לנזקיהם של התובעים

בשיעור שייקבע על ידי , ממעשיהם של הנתבעים, ושל בית המשפט הנכבד בפרט, בכלל

 . בית המשפט הנכבד

  יטענו התובעים כי הם זכאים לפיצוי בגין הנזקים הכלליים שנגרמו בשיעור,לופיןילח .45

 .שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד



 .לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה .46

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם ביחד , אשר על כן .47

או לפי כל פירוט וחלוקה /ולחוד לשלם את מלוא נזקיהם של התובעים כמפורט לעיל ו

 . המשפט הנכבד לנכון וצודק בנסיבות הענייןאחרים  כפי שימצא בית 

לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות המשפט ושכר , בית המשפט הנכבד מתבקש עוד .48

 . טרחת עורך דין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום האירוע ועד התשלום בפועל

 .2004שנת , מאילחודש ...... -ההיום ,  ירושלים

___________________ 

 ד"עו, מוך זועבי-אבולינה 

 כ התובעים"        ב       ) 12414. ש.ת(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































