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  כתב הגנה
  .מוגש בזאת כתב הגנה מטעם הנתבעת

  .אלא אם נאמר אחרת, כל ההדגשות בכתב הגנה זה אינן במקור

  
  

אשר כתובתם לצורך , ידי היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו-עת תהא מיוצגת עלהנתב  .א

    .  דין הינה כמפורט בכותרת-מסירת כתבי בי

כל . שהנתבעת אינה מודה בה במפורש, או עובדה בכתב התביעה/מוכחשת כל טענה ו  .ב

 .הכל לפי הדבק הדברים והקשרם, או במצטבר/הטענות בכתב ההגנה נטענות לחילופין ו

  .יכלול כתב הגנה זה גם עובדות חלופיות, ידיעת העובדות כולן לאשורן-מחמת אי

מקום שעול זה או נטל זה , אין הנתבעת נוטלת על עצמה את עול הראיה או נטל ההוכחה  .ג

  .אינו עליה מפורשות על פי דין

 התובעבית המשפט הנכבד מתבקש למחוק את התביעה במקרה שלא שולמה על ידי   .ה

  .משפטאגרת 

  

  ש"פעולות הלחימה בשטחי איו: רקע

  

 . נמשכת מזה שנים ארוכות, הלחימה בטרור ביהודה ושומרון אשר לבש  צורה ופשט צורה .1
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המקרה שלפנינו כי , שתבהיר,  את השתלשלות הענייניםתמצית ב להלןהנתבעת תביא .2

ת אלא בפעילו,  פעלו הכוחות בשלווה ונחתבה, ת שגרתיגדר פעילות צבאיתבאינו 

 .מבצעית בה לחיי החיילים נשקפה סכנה מיידית

 עסקו בפעילות לשם מניעת טרור והתקוממות לשם הכללתה חייליםדי בכך כי ה, ודוק .3

אך בעניינו מדובר באירוע חריג ,  לחוק8'  וזאת כעולה מתיקון מס,כפעולה מלחמתית

 .עת מצד התוב תחת איום ממשי לחייהםחיילים באירוע היו ה-וחמור עוד יותר

מדינת ישראל נתונה ,  בו החלו מהומות הר הבית ועד ימים אלה2015מאז ספטמבר  .4

 המבוצעים  של פיגועי טרור,משולחת כל רסן וצלם אנוש, פוסקת-בלתילמתקפה רצחנית 

,  המופנים כלפי ישראלים, בין היתר באמצעות פיגועי דקירה ופיגועי דריסה,על ידי יחידים

במדינת ישראל  לו מופנים כנגד כל מטרה ישראלית אפשריתפיגועי הטרור הל. באשר הם

בחנה בין הפיגועים רצחניים אלו אינם עושים כל . גופה ובשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה

 .נשים וטף, חיילים לאזרחים או בין גברים

בגל טרור זה ". אינתיפאדת הסכינים"ו" אינתיפאדת היחידים"גל טרור זה כונה לא אחת  .5

רק בחודש . ונפצעו מאות רבות) לרבות חיילים( עשרות אזרחים ותושבים מצאו מותם

פיגועי טרור וכן ניסיונות  (!) 30 - בוצעו כ, 2015בשנת  , שלאחר האירוע נשוא התביעה

 .כפי שיפורט להלן, כפי שאירע במקרה דנן, פיגועי טרור

 מתפרעים –וזר התפתח דפוס פעילות ח. צורתו של טרור עממי, במסגרת זו, שלבש הטרור .6

, לחדור לישובים או להתעמת עם כח צבאי שבהא לבודד ביניהםבהמוניהם מנסים 

המתפרעים לא בוחלים . כוחותינו המוזעקים  להגן עליהבלפגוע בעובדים ומבקשים 

באמצעים ותוקפים את חיילנו מכל הבא ליד ואף עושים שימוש באמצעים קטלניים 

 כנגד –וש ברובים מאולתרים ליידוי רימוני גז דוגמת קלע דויד ורוגטקות וכן שימ

 .החיילים עצמם

מי שהיו בין המתפרעים והמשלהבים את ההמון , זהו עוד אחד מסדרת תיקים שבהם .7

 . 'הקוזק הנגזל'בבחינת , מרהיבים עוז ומגישים תביעה, להתפרעות

 .צית העובדות הנדרשת למקרה דנןלהלן תמ .8

  כי התובע אודות האירועבעדויותיהםנתבעת הזכירו  מי מעדי הכי, בר בתחילהכ, יצוין  .9

 קודמים בהם לקח חלק פעיל התפרעויותמוכר להם גם מאירועי ה, הינו שור מועד

, תמים, כביכול,  כעיתונאי,ושלא כפי שהוא מציג עצמו, בתקיפה כוחות הביטחון

 . בתביעתו
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 ישנו . קדומיםהמועצה המקומית, הסמוך ביותר לישוב הישראלי, עסקינן בכפר קדום .10

נקודת היציאה מן הכפר לכיוון קדומים . כביש המחבר בין בתי הכפר הגדול לבין הישוב

הסמוכה הייתה מוקד חיכוך קבוע של מתפרעים בהפגנות בלתי חוקיות בהם הותקפו 

  . כוחות הביטחון שוב ושוב

 החל באופן ,אשר התחוללו באופן רוטיני מידי שבוע, הדפוס הקבוע בהתפרעויות מעין אלו .11

תהלוכה תמימה מהמרכז האורבאני הסמוך למקום , כביכול, בתחילה מתחילה:הבא

. שירים וצעקת ססמאות, מלווה בדגלים, עיתונאים/זרים/בחסות מבוגרים, ההתפרעות

המפקד . המתפרעים אשר יתוארו להלן, מסתתרים ומתערים בהתלוכה, בצל אלו

בטרם הפעלת , זאת, להתפזר, ב קדומיםהישו לעבר עדיםצוהרז למתפרעים והאחראי כ

 ונותרים, מדרישת המפקד לעזוב המקום הללו מתעלמים. זור התפרעויותאמצעים לפי

, ובכלל זה,  להתגבש במקום התפרעות וידויי אבניםמתחילים המתפרעים ובשטח 

במועד גם . בדפוס האמור, מיודים לעבר הכוחות הלוחמים' קלע דויד'באמצעי הקטלני 

, בחסות התהלוכה, מוכנים בקרבת מקוםעשרות מתפרעים שהיו , טי לתביעההרלוונ

כחלק . החלו בתקיפת הכח שהיה במקום על מנת לחצוץ בינם לבין בתי הישוב קדומים

הציר העולה צלמים בחזית מול הכוח שהגן נעמדו , מדפוס התחוללות התפרעויות אלו

) שלום ירושלים(א "ת: קשר זהוראו בה. (תוך שהם מסתכנים מרצון, לכיוון קדומים

 )03.11.2005, פורסם בנבו) )משרד הביטחון-מדינת ישראל' אביחי ניצן נודל נ 22938/00

. ולעשות שם שמותלתוככי הישוב קדומים לפרוץ , בסופו של דבר, בקשו, מתפרעים אלו .12

 עשו שימוש רב גם בידוי אבנים וחפצים קשיחים אחרים בצורה קטלנית באמצעות הם

כוחותינו פעלו באזור  .  ולמרחק רב ובאמצעים נוספים–או רוגטקות /י קלע דוד ו"ים עידו

בהפעלת , על אף הסכנה שנשקפה להם, ההתפרעות מתוך איפוק מירבי ובאופן מדרגי

הכוחות עשו שימוש , אכן.  הדוקיםאמצעים לפיזור הפגנות בלבד ובפיקוד ושליטה

על אף חומרת , י מופחת בחומרתוכאמצע, באמצעים שונים להדיפת המתפרעים

גם את התושבים ,  ובהמשךשהעמידה אותם בסכנת חיים ברורה ומוחשית, התקיפות

 . .הישראליים במעלה הכביש

אכן אם  כן כיהנתבעת מכחישה את הפגיעה בתובע בנסיבות המתוארות בכתב התביעה ו .13

פורעים אשר סכנו  היה זה במסגרת תקיפת הנפגע באירוע במועד ובזמן הנטענים על ידו

הנתבעת תטען כי .  את האזרחים בישוב הסמוך–את הכח במקום ובטווח הזמן האוחר 

ויתכן גם כי  ד רפואית משפטית על הגורם לפציעת התובע" בנמצא חוואין, נכון להיום

 מחפצים חדים אחרים שידו מתוך אותם כלי משחית שתוארו לעיל או מכל סיבה נפצע

 .  עולת הנתבעתשאינה קשורה בפ, אחרת

, הרי שהיה זה כדין, מכוחות הנתבעתי מי "אם נפגע עאף , ואף שהדבר מוכחש, לחילופין .14

  .על פי הנהלים ובהתאם לכל דין, ותוך כדי פיזור התפרעות מסוכנת בלתי חוקית
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שעה שהיה שותף פעיל , הנתבעת תטען כי אין התובע יכול ליהנות מפרי תביעתו,  כך או כך .15

 ". מעילה בת עוולה לא תצא עילת תביעה"כיוון ש , ה כוחותיהבמיזם בתקיפ

אשר , בשטחיום סוער של התפרעויות קשות עוד תציין הנתבעת כי היה מדובר ב, כמו כן .16

 . באמצעים לפיזור הפגנות, נהדפו בדרך לישוב הישראלי קדומים

 עוד לא  מוכחשת היא וכל כל ראיה שצורפה לכתב התביעההנתבעת עומדת על הטענה כי  .17

  . אין היא קבילה וכמו לא הייתה, אשר יעמוד לחקירה נגדית, תוגש באמצעות עורכה

על מנת , והן בפיתוח אמצעי לחימה, הן בעת הפעולות בשטח, ה עושה ככל יכולתהנתבעת .18

במהלכן , למרבה הצער. שתפחת במידה משמעותית הפגיעה במי שאינו מעורב בלחימה

גם פגיעות של מי שאינם מעורבים באופן ישיר , בין היתר, של פעולות מלחמתיות יתכנו

מקום שבו בוחר אדם , יחד עם זאת. בלחימה ובודאי כאלו שבחרו להיכנס לזירת הלחימה

במקום שבו ידוע לו היטב כי ישנם נפגעים וכי , מיוזמתו לעמוד בלב ליבו של אזור לחימה

באשר לנזק , ובעל אשם מכריעהרי הוא מסתכן מרצון , הסיכוי שיפגע גבוה לאין ערוך

, להציב עצמו כצלם עיתונות, לטענתו, כשמדובר במי שהחליט, לא כל שכן. הנגרם לו

. בתווך בין המתפרעים התוקפים לבין כוחות הביטחון החוצצים בין אלו לתושבי קדומים

    . אלא על עצמו, להלין, לשכזה, אין לו

 

  טענות מקדמיות

אשר עומדת לה  "הפעולה המלחמתית"דינה להגנת טוענת המ, במצב הדברים האמור .19

 אחריות [האזרחייםם הנזיקי  לחוק 5יף סעבכמשמעו , לדידה בנסיבות האירוע דנן

 :  כיקובעהחוק . ולכן דין תביעה זו להידחות, )החוק: להלן (1952 - ב"התשי, ]המדינה

  
 פעולה מלחמתית . 5          

             הגנה- שנעשה על ידי פעולה מלחמתית של צבאאין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה   )א(

 .לישראל           

 להיות התביעה עלהקובע כי ,  המוזכר לעיל5כן תוסב שימת הלב לתוספת לסעיף  .20

 :לאור האמורו, המדינה חסינות בגין הסף על מסולקת

  

ו נתבעה כי אינה אחראית בנזיקים בשל כך שהמעשה שבשל, כטענה מקדמית, טענה המדינה  )ב(

ואם מצא כי , ידון בית המשפט בטענה לאלתר, )א(הוא פעולה מלחמתית כאמור בסעיף קטן 

 .ידחה את התביעה, המעשה הוא פעולה מלחמתית כאמור
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, )אחריות המדינה( לחוק הנזיקים האזרחיים 7בעתירה שנידונה בעניין תיקון , ויובהר .21

 בגין פעולות, ה שלה זכאית המדינהכי היקף ההגנ, הנשיא ברק הבהיר,  1952 –ב "התשי

 כפי שיפורט להכו. הוא נרחב ביותר וחוסה על פעולות כגון דא, מלחמתיות שביצעו שלוחיה

  .להלן

נימוק מרכזי  . צ שאינו חוקתי"לגביו הכריע בג,  לחוק7העתירה כאמור עסקה בתיקון  .22

 לחוק 4א תיקון הנשיא ברק קבע כי ממיל. 7צ עסק בתועלת שבתיקון "ומהותי בהכרעת בג

מספק הגנה נרחבת ביותר בגין פעולות ) .א.א, היינו המצב המשפט השורר היום(

 ועל כן די בו כדי לדחות תביעות בגין נזקים שנגרמו עקב פעולות מלחמתיות מלחמתיות

כהגדרתה ופירושה בחוק ' פעולה מלחמתית'ב , אם אכן נגרמו, נגרמו התובענזקי מאחר ו

 .ובפסיקה הענפה

נשללה מהמדינה הזדמנות דין התביעה להידחות שכן ,  לחוק האמור5)א(5מור בסעיף כא .23

 ההוראות בדבר עזרה  מקיימים אתאין פ"ברששהוגנת להתגונן בתובענה כתוצאה מכך 

 .משפטית בהתאם להסכם

 לחוק 3כאמור בסעיף , למדינה פטור מאחריות בשל פעולה בהרשאה חוקית ובתום לב  .24

 .אחריות המדינה

   פרטנית לנטען בתביעהתייחסוהת  .ג

גם  הסף על קלהימח ולחלופין הסף על להדחות התביעה דין כי טוענת הנתבעת, בנוסף לאמור לעיל

  :כדלקמן הנימוקים מן

        

הרי שיש לה חסינות , כלשהו לתובע מהאירועהנתבעת טוענת כי אם נגרם נזק   .א  

  . י טענות ההגנה האמורות"עפ

. ד קבילה כדין"טענה שברפואה שלא נתמכה בחווהנתבעת מכחישה כל   .ב  

ד "מוכחשות כל חוות הדעת מטעם התובע והנתבעת עומדת על חקירת נותני חוו

   .מטעמו

המוכחש , ס בין מצבו הגופני של התובע"כבר עתה שוללת הנתבעת את הקש  .ג  

  .לאירוע נשוא התביעה, לכשעצמו

  

  :נתבעת וטוענת לגופה של התביעה כדלקמןמוסיפה ה, מבלי לפגוע בכלליות טענותיה דלעיל

  

הרי שהנתבעת טוענת , תובעאם יוכחו נסיבות לפיהן בוצעו מעשי תקיפה כלפי ה  .א  

 מעשי תקיפה אלו ולא התירה לא אישררה ואין היא מאשררת, לא אישרהכי  

  . ביצועם

אין בטענה כלשהי מטענות הנתבעת בכתב הגנה זה משום אישרור של מעשים   .ב  

  .או פגיעה בטענה דלעיל/ ואלה

  .בין ישירה ובין שילוחית, מוכחשת אחריות כלשהי של הנתבעת   .ג  
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 כל המסמכים –הנתבעת מכחישה את כל צרופותיו של כתב התביעה   .ד  

  .ככל שלא תודה בהם במפורש, והתכתובות

  

 אשר ,עדויות השופכות אור על נסיבות האירוע דעסקינן/ ראיותידי הנתבעתב, בתובענה זו .25

אמצעים לפיזור כי במקרה זה השימוש ב, מחזקות את גרסתה וטענתה של הנתבעת

 באותו זמן ואותו מקום וכוחות הביטחון היה בלתי נמנע הואיל ,לכשנעשה, התפרעויות

 באמצעות בהםשנראו כמי שמתעתדים לפגוע , מתפרעיםכמתואר בכתב התביעה זיהו 

  .מכלים קטלניים ביד או אבניםידוי כוח פיזי ו, התפרעות

לקח חלק , התובעלא מן הנמנע כי גם , לאור העדויות והממצאים שנמצאו עד כה .26

 .בהתפרעויות כנגד כוחות הביטחון באופן כזה או אחר

כי מוכחשת מכל הטענה לפגיעה בתובע בנסיבות המתוארות בכתב , כבר עתה ייאמר .27

 .או בנסיבות אחרות כפי שיפורט כדלקמן/התביעה ו

הנתבעת שומרת על , לו ראיות חדשות וממצאים נוספים בנוגע לאירוע הנדוןהיה ויתג .28

 .זכותה להוסיף על האמור בכתב הגנה זה

הנתבעת מכחישה כי מי מטעמה תקף .  לכתב התביעה1-4מוכחש כל האמור בסעיפים  .29

 .  שלא כדיןבאופן כלשהוא את התובע או ירה אל עבר התובע

 . י הדין"טענות עובדתיות חילופיות עפאין לטעון , 5מוכחש האמור בסעיף  .30

 . קבילים מוכחש ככל שהפרטים לא יאומתו על ידי מסמכים רשמיים7סעיף  .31

אשר פעלה כדין ,  מוכחשים ככל שיש באמור בהם להטיל אחריות על  הנתבעת8-9סעיף  .32

 . במקרה דנן 

 . קבילות באמצעות עורכן מוכחש ככל שלא יוצגו תעודות מתאימות10סעיף  .33

כתב התביעה  בתקופה הרלוונטית לבכפר קדום התקיימו.  מוכחש חלקית11ף  סעי .34

או /לחייהם והיו מגיעים תדיר למצב של סיכון כוחות הביטחון  אלימות בהם התפרעויות

  .מחמת זריקות אבנים ושאר חפצים על ידי מתפרעים מטווחים קרוביםלשלמות גופם 

 . מוכחש12סעיף  .35

 .  מוכחש13סעיף  .36

העיתונאים מצלמים חלק מהזמן גם ממרכז הכביש וכמו , א זו אף זול.  מוכחש14סעיף  .37

 הללו הם חלק בלתי נפרד מהדפוס .שמתועד היטב בתמונות שצירף התובע לכתב התביעה
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הללו מסתכנים מרצונם בכל עת שהם מציבים עצמם בתווך או . של ההתפרעויות במקום

 .וחמים החוצצים בינם לבין הישוב קדומיםבסמוך למוקד החיכוך בין המתפרעים לל

 . לעיתים הם אף מהווים מעין מחסה לתוקפים

 . מוכחש15סעיף  .38

 הם המתפרעים במקום.  ככל שיש בכך להטיל אחריות על הנתבעת מוכחש16סעיף  .39

בין , בפועלם לתקוף את כוחות הביטחון במקוםיוצרים פעם אחר פעם את החיכוך ה

 . 'קלע דויד'גמת באמצעים קטלניים דו, היתר

שבה בקשו מתפרעים , מדובר בהתפרעות קשה: מלבד ניסוחו העדין, לא מוכחש  17סעיף  .40

 .לחסום את הציר ולמנוע התערבות על מנת לפזר את ההתפרעויות במקום

ללא , ההתפרעות ביום הרלוונטי לאירוע נמשכה עד תומה.  מוכחש18האמור בסעיף  .41

 . הפסקות/הפוגות

כמו כן הנתבעת תטען כי , מהתמונות לא ברור מתי התרחשו האירועים.  מוכחש19סעיף  .42

. התמונות ערוכות וכן כי מהתמונות אי אפשר לדעת האם האלימות המשיכה לאחר מכן

 .  ולא הסתייםהנתבעת תטען כי אירוע ההפגנה האלימה נמשך 

 .וככל שהדבר רלוונטי לתביעה,  מוכחש20סעיף  .43

 .עצם האירוע וכל שכן ירי בלתי תקין: כאמור לעיל,  מוכחש21סעיף  .44

התובע יצטרך להעמיד את המומחה מטעמו לחקירה נגדית ולאשש .  מוכחש22סעיף  .45

 . טיעוניו במסמכים קבילים

 . מוכחש כאמור לעיל23סעיף  .46

 . מוכחש24סעיף  .47

 . מוכחש25סעיף  .48

 . מוכחש ולא רלוונטי26סעיף  .49

 . מוכחש ולא רלוונטי27סעיף  .50

 .רלוונטי מוכחש ולא 28סעיף  .51

 . מוכחשים ולא רלוונטים29-31סעיפים  .52
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הנתבעת , הנתבעת מכחישה כל מכתב שאינו מתועד בין הצדדים, 32-35ביחס לסעיפים  .53

הנתבעת פעלה לפתיחת חקירת האירוע וטיפלה . מכחישה כי התעלמה ממכתב כלשהוא

 .בתלונה בצורה המקובלת והראויה

או /ו, נגרם נזק ראייתי מהותי באירוע זה ומוכחשת הטענה כי, 36-37' מוכחש האמור בס .54

 . התובעאין בטענות אלו בכדי להעביר נטל הראייה המונח על כתפי 

 
ה או כל כלל דומ/ו" דבר מדבר בעדוה"הנתבעת טוענת כי אין להחיל את הכלל   .א

 .בנסיבות המקרה

ה שפעלו כדין ולפיכך אף במקר, ועל רשויות הבטחון בפרט, חזקה על הרשות בכלל, כן  .ב

או פעלו באמצעות דברים /שבו מוכח כי רשויות אלו שלטו בסביבת האירוע הנטען ו

 להוכיח שהפעילו את השליטה ואת התובע הרי שעל אף זאת מוטל על - מסוכנים 

 .הדברים המסוכנים שלא על פי הנהלים השגורים והתקינים המקובלים עליהם

לדעת את הנסיבות או לא היה באפשרותם / אינם יודעים והתובעמוכחש כי   .ג

 .רוע הנטען והמוכחשיהממשיות שגרמו לא

 .מוכחש כי ירי הנטען של כוחות הבטחון היה ללא כל צידוק, לחילופין  .ד

או /או שלוחיה ו/מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעת ו) המוכחש (עהאירומוכחש כי   .ה

 .חייליה לא נקטו זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שננקטה זהירות כזו

או לא יכולה /טוענת כי אין להחיל כללים אלו כלפי נתבע שלא היה במקום והנתבעת   .ו

 .היתה להיות לו ידיעה טובה יותר מלתובע את עובדות המקרה

 . עד תוםו הנטל להוכיח תביעתתובעכל הנתבעת טוענת כי על   .ז

או /או נפגעה ו/או סוכלה ו/ נמנעה ועהאירוהנתבעת מוסיפה וטוענת כי היה וחקירת   .ח

או המנעות /לרבות אי הגשת תלונה ו, התובעמי מאו מחדל של / בשל מעשה והופרעה

או בהגשת תלונה הרי שיש לזקוף זאת /או השתהות במתן עדות ו/ממתן עדות ו

לרבות אי החלת הכללים , או להסיק המסקנות המתבקשות מכך/ והתובע של ולחובת

 .ל"הראייתיים הנ

חוק הנזיקין ' א5' בענה הוראות סעמתקיימות בנסיבות התו, ממילא, לחילופין  .ט

 :לפיהן, )ב"תיקון התשס (1952 -ב "התשי, ]אחריות המדינה[האזרחיים 

  

, לא יחולו בדיון בתובענה] נוסח חדש[ לפקודת הנזיקין 41 -  ו 38הוראות סעיפים "

ואולם רשאי בית המשפט לקבוע כי יחולו הוראות סעיפים אלה אם מצא כי הדבר 

 ". ומטעמים שיירשמוןנייהעמוצדק בנסיבות 

הנתבעת מכחישה כי האירוע , הנתבעת לא התרשלה בשום צד. מוכחשים 38-40סעיפים   .55

הנתבעת תטען ) המוכחש כשלעצמו(  ובמידה שאירע אירוע  באופן המתואר בתביעה קרה

במידה וקרה (כי הוא חוסה תחת הגנת הפעולה המלחמתית בהיות והאירוע כולו קרה 

 .ל"פגנה אלימה אשר הביאה לסיכון לוחמי צהבמסגרת ה) בכלל
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נהגו , לטענת הנתבעת כוחות הביטחון בנסיבות מקרה זה.  מוכחשים כולם41-45סעיפים  .56

 של אמצעים לפיזור הפגנות ובין ותגובת ירי מצד החיילים, באופן ראוי סביר ומידתי

נמנעת הייתה בלתי , ולחייהם, לגופם,  כאשר נמצאו בסכנה של ממש לשלומםהיתר

פעולה מלחמתית ) והמוכחש(יש לראות באירוע הירי הנטען , לפיכך. נדוןבמקרה ה

 :  כן ייאמר כי . לחוק5' כמוגדרת בס

 
; בין באחריות ישירה ובין באחריות שילוחית, אינה חבה כלל בנזיקיןהנתבעת   .א

  –או /ו

או / ובין ישירה ובין שילוחית של הנתבעת למעשים, מוכחשת אחריות כלשהי  .ב 

  –או /ו; למחדלים הנטענים והמוכחשים

 ויתר 1 התובעמוכחשת הפרת חובת זהירות כלפי , מבלי לפגוע באמור לעיל  .ג 

  –או /ו; בנסיבות המקרה התובע

או המחדלים הנטענים /או משפטי בין המעשים ו/אין קשר סיבתי עובדתי ו  .ד 

הנזקים הנטענים או /או מי מטעמה לבין הפגיעה ו/והמוכחשים של הנתבעת ו

, או קשר/י מי שאין לנתבעת לגביו שליטה ו"או כי קשר זה ניתק ע/והמוכחשים ו

  .התובעכדוגמת בית החולים בו טופל 

או /או החשש הממשיים ו/או לכוחות הבטחון היה החשד ו/ל ו"לחיילי צה  .    ה

היה אדם , של האמצעים לפיזור הפגנותהסבירים כי במקום אליו בוצע הירי 

או בדרכו לבצע פשע שטמונה בו סכנה /ניסה לבצע ו, סייע לבצע, מבצע, ביצעש

  .או מי שהיה בדרכו לעשות כן/ ואו לשלמות גופו של אדם/ממשית לחייו ו

הנזק . ומוכחשת דרך חישובם, מוכחשים כל הנזקים המפורטים בכתב התביעה     .  ו

  .הנטען הינו מוגזם ומופרך ומעבר לכל הוצאה סבירה

          בין הנזקים, או עקיף/ישיר ו, או משפטי/עובדתי ו, לחלופין מוכחש קשר סיבתי          .ז

 .או מי שהנתבעת חבה בגינו/או מחדלי הנתבעת ו/הנטענים לבין מעשי ו              

     חובתם להקטין את נזקיהם םקייאו מי מטעמו /ו התובעמוכחש כי            .ח

    והתובע לא מילא אחר חובתנתבעת טוענת כי אם אכן יתברר כי ה. הנטענים               

    ו עבודה ההולמת את מצבאיתוראו / ו לרבות פניה לגורמי סיוע- יולהקטין נזק               

     יהיה על בית המשפט הנכבד להתחשב -או חיפוש מקורות הכנסה אחרים /ו                

 .אם וככל שיוכח, זקבכך בעת שומת הנ               

, הנזקים, וכל הטענות של הפגיעות ,התובענזקי לעניין  46-49מוכחשים מכל וכל סעיפים  .57

לחילופין , כולול ובכתב התביעה "שינויי ההתנהגות בסעיפים הנ, הסיוטים, הכאבים

  . או מי מטעמה/ ובין הנתבעת ומוכחש כל קשר בינו

 ומוכחש הקשר בינו, מעקבים רפואייםם וללטיפולייזדקק או / ונזקק התובעמוכחש כי   .א

 .לנתבעת או מי מטעמה

 ככל שיש בהם להטיל אחריות ,ברם, צירוף מסמכים לכתב התביעהעצם הנתבעת מודה ב  .ב

מתנגדת הנתבעת .  את קבילותם– ועוד קודם הרי היא מכחישה את תוכנם, על הנתבעת

 .עורכו  להגשת ואו קבלת מסמך שלא באמצעו
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חקירה נגדית  ד רפואית מטעמה ולחקור"להגיש חוו, כאמור, ל זכותההנתבעת שומרת ע  .ג

 לאחר השלמת ההליכים  ויסתמן הצורך בכךבמידה, הרפואייםאת המומחים 

 . המקדמיים

ומוכחש כל ) המוכחשים ( העקיפים והישירים של התובע, חדים מוכחשים הנזקים המיו  .ד

 .או מי משלוחיה/ ובין הנתבעת וקשר בינו

בין הנזקים , או עקיף/ישיר ו, או משפטי/עובדתי ו, וכחש כל קשר סיבתילחילופין מ  .ה

 .בגינו או מי שהנתבעת חבה /או מחדלי הנתבעת ו/הנטענים לבין מעשי ו

כל  אחד מהם , )והמוכחשים( הנתבעת מוסיפה וטוענת כי הנזקים הנטענים בכתב התביעה   .ו

 .במציאות או /ה בדין ומופרכים ואין להם כל אחיז, מוגזמים, לחוד וכולם ביחד

 .או הוצאות/מוכחש כי עקב האירוע נגרמו לתובעת הפסדים ו  .ז

כי הפגיעה הנטענת , טוענת הנתבעת מבלי לפגוע בטענותיה דלעיל, לחילופין ובכפוף לאמור .58

או /או התורמת  ו/או הניכרת ו/בלעדית ו הו כתוצאה מרשלנותואירעבתובע והמוכחשת 

או /במעשים ו, בין היתר, אשר התבטאו, חובות חקוקות ואו מהפרת/ וומחוסר זהירות

  ;ןהעניילפי , או באופן חלופי/במצטבר ו,  הבאיםבמחדלים

  

 מי שתקפו את חיילי או/או מפירי חוק וסדר ו/או סבב יחד עם חמושים ו/ והשה  .א  

  -או /ו; או לא התרחק מהם/או אחרים ו/או כוחות הבטחון ו/ל ו”צה

או האזהרות שניתנו על ידי /או בניגוד להוראות ו/ת הקיימות ונהג בניגוד להוראו  .ב  

  -או /ו; או כוחות הבטחון/ל ו"חיילי צה

או תם לב היה נוהג בנסיבות /דעת ו-או בר/או סביר ו/לא נהג כפי שאדם זהיר ו  .ג  

או יכולים היו לנקוט בנסיבות /או לא נקט בכל האמצעים שהיו חייבים ו/ וןהעניי

  -או /ו; המקרה

 היה לעשות למניעת ול את כל שיכואו לא עש/רות כנדרש ולא נקט אמצעי זהי  .ד  

  -או /ו; הפגיעה ואו הנזק הנטענים והמוכחשים

  -או /ו;  לויםאו כשהיה עליו להיות מודע/ לסיכונים במודע וועצמ ףחש  .ה  

או באירועים /או בניגוד למקובל בנסיבות ו/או בחוסר זהירות ו/נהג ברשלנות ו  .ו  

  .מסוג זה

בכתב הגנה  הנטענים , ל התובעאו מחדלים אלה ש/ מהווים מעשים ו,לחילופין  .ז  

 או 100%בשיעור  הסתכנות מרצוןאו /ו אשם תורםאו / ורשלנות תורמת  לעילזה

ודין התביעה או עילה בת עוולה /ו, שיעור אחר כפי שיקבע בית המשפט הנכבד

  .ל אחד מאלו ביחד ולחודלהידחות בשל כ

 הינו  לקבוע כי אשמו של התובע ישעהאירוהנתבעת טוענת לחילופין כי בנסיבות   .ח  

, לתובעים פיצוי  לפקודת הנזיקין ולא להעניק65יף  להחיל את סעמכריע וכי יש

   .ולחילופין להפחית משמעותית את הפיצוי

 הרי שדין, ככל ויוכח כי התובע היה חלק בלתי נפרד מן ההתפרעות ונטל בה חלק  .ט  

 . תביעתו להידחות כיוון שמעילה בת עוולה לא תצא עילת תביעה
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 .התובעשל המוכחשים ו  הסיבתי בין פועלה של הנתבעת לנזקימוכחש הקשר, בשלב זה .59

 

הנזק הנטען הינו . ומוכחשת דרך חישובם, מוכחשים כל הנזקים המפורטים בכתב התביעה .60

 .מוגזם ומופרך ומעבר לכל הוצאה סבירה

 

בין הנזקים הנטענים , או עקיף/ישיר ו, או משפטי/עובדתי ו, כחש קשר סיבתילחלופין מו .61

 .או מי שהנתבעת חבה בגינו/או מחדלי הנתבעת ו/לבין מעשי ו

 

  :מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל טוענת הנתבעת כי .62

  

  .התובעמוכחשות ההוצאות הנטענות של   .א  

או עקיף בין הנזקים /ר ואו המשפטי ישי/מוכחש הקשר הסיבתי העובדתי ו  .ג  

  . נשוא התביעהעהאירוובין , אם וככל שישנם כאלה, הנטענים

או /ומוכחש הקשר הסיבתי העובדתי ו עהתוב הנטענים של ומוכחשים כל נזקי  .ד  

 נשוא עהאירולבין , אם וככל שישנם, או עקיף בין נזקים כאמור/המשפטי ישיר ו

  .התביעה

ינם מוגזמים ומופרכים ואין להם כל אחיזה הנזקים הנטענים והמוכחשים ה  .ה  

  .או בדין/במציאות ו

.  הנטעניםו להקטין את נזקיו חובתםקיי ואו מי מטעמ/ו התובעמוכחש כי   .ו  

 לרבות -  ו להקטין נזקיולא מילא אחר חובתהנתבעת טוענת כי אם אכן יתברר כי 

ש מקורות או חיפו/ עבודה ההולמת את מצבם ואיתוראו /פניה לגורמי סיוע ו

אם ,  יהיה על בית המשפט הנכבד להתחשב בכך בעת שומת הנזק- הכנסה אחרים 

  .וככל שיוכח

  
או זכאים /או יקבלו ו/קיבלו ו ואו מי מטעמ/ו  התובעהנתבעת טוענת כי אם יתברר ש .63

או מקור /או טובות הנאה אחרות מכל גוף ו/או היו זכאים לקבל סכומים כלשהם ו/לקבל ו

יהיה על בית המשפט , "הרשות הפלסטינית"לרבות ממוסדות , רועיהאכלשהו כתוצאה מ

 .אם יוכח, הנכבד לקחת זאת בחשבון בעת שומת הנזק

האמורה בסעיף , עניינית והמקומית לדון בתביעה זו את סמכותו הה מכחישתאין הנתבע .64

50. 

  –הנתבעת מוסיפה על האמור וטוענת כי  .65

הפקודות , תם ועל פי ההוראותבמסגרת סמכו, דיןככוחות הביטחון פעלו   .א

 ;רוע הנטען והמוכחשי בנזיקין לאת אחראיתאין הנתבע. וההנחיות שניתנו להם
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בין באחריות ישירה ובין באחריות ,  חבה כלל בנזיקיןה כי אינת טוענתהנתבע  .ב

 ;שילוחית

או קלות דעת של /או חוסר זהירות ו/או הפרת חובות ו/מוכחשת רשלנות ו  .ג

 ;האו מי מטעמ/שלוחיה ואו / ואו חייליה/ ותהנתבע

או / למעשים ותשל הנתבע, ישירה או שילוחית, מוכחשת אחריות כלשהי  .ד

  ;המחדלים הנטענים

 5' לפי סלנתבעת  הגנה ובאירוע הנטען קמה, לתובע מאום ה חבה אינתהנתבע  .ה

 ובה החובה לדון – 1952 - ב"התשי, )אחריות המדינה(לחוק הנזיקין האזרחיים 

 . והובא בראשית כתב הגנה זה, קון שנכנס אך לאחרונה לתוקפופ התי"תחילה ע

עולה תמונה ברורה לעניין , על סמך הראיות והעדויות המצויות בידי הנתבעת, לסיכום .66

השימוש ,  כי במקרה הנדון-המחזקת את גרסתה וטענתה של הנתבעת , תובענה זו

 .אור נסיבות המקרה היה בלתי נמנע לכוחות הביטחון מצד באמצעים לפיזור הפגנות

 או נטילת/או אישרור ו/אין לראות בו משום אישור ו, שום דבר מן הנטען בכתב הגנה זה .67

 אם נעשו(או למחדלים /או הצדקה למעשים ו/או שילוחית ו/או חבות ישירה ו/אחריות ו

 םאו המעשים והמחדלי/או הנזק ו/ ועהאירובקרות  או משום הודאה , )שלא כדין

 .הנטענים 

 .עת מודה בסמכותו של בית משפט נכבד זהנתבה .68

לשלם  ולחייב את התובע, אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה .69

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן , ד"ט עו"לרבות שכ, לנתבעת הוצאות המשפט

 .פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל

 

  

  

    
    

  ד"עו, אריאל אררט  
  ולבתראש תחום אכיפה מש  

  י אזרח- בפרקליטות מחוז תל אביב   
  
  
  

  

  

  




