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מדריך זכויות האזרח | תיקים אבודים

אנחנו מצילים "תיקים אבודים"
גם אם אתם בטוחים שאין לכם סיכוי לזכות בתביעה ,כדאי לפנות לעורך דין לוחם ומקצועי,
שאינו פוחד מ"תיקים אבודים"
ליקויים חמורים בתפקוד המשטרה והמחלקה
לחקירות שוטרים במשרד המשפטים .המשט־
רה ניסתה למנוע מהתובעת לקבל את דו"ח ועדת
החקירה ,ורק לאחר מאבק משפטי ממושך הצ־
ליחה לקבלו.
השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בי־
רושלים חייב את משטרת ישראל ואת המחלקה
לחקירות שוטרים לשלם פיצוי בסך  2.67מיליון
שקלים לבני משפחתו של הנרצח .בית המשפט
קבע בפסק דינו ,כי "המדובר ברשלנות רבתי,
הנובעת משיקולים של טיוח והגנה על שוטר
שסרח".
"המסקנה מהמקרה הזה" ,אומר עו"ד גלבוע,
"שאין לחשוש מהתמודדות מול המערכת המ־
שטרתית והמשפטית ,גם אם יש חשש לטיוח או
הסתרה".

"

אין תיקים אבודים .בכל תיק אפשר לנצח,
ואנחנו הוכחנו זאת פעם אחר פעם בבתי המ־
שפט" ,אומר עורך הדין אורי גלבוע ,ומביא כדו־
גמא ארבע תביעות שבהן הצליח משרדו לזכות
ב"גדול" על אף הסיכויים הקלושים.

המשטרה תפצה אלמנה שבעלה
נרצח בידי שוטר אלים  -בגין אי
מניעת הרצח
אלמנת עובד דואר שנרצח בידי שוטר ,הגישה
בשמה ובשם שלושת ילדיה הקטינים תביעת
פיצויים כנגד משטרת ישראל וכנגד המחלקה
לחקירת שוטרים במשרד המשפטים ,באמצעות
משרד עו"ד אורי גלבוע ושות'.
השוטר הרוצח חשד באשתו שהיא מקיימת יח־
סים רומנטיים עם עובד סניף הדואר בו עבדה.
לפני כשבע שנים הוא הגיע למשרדי הדואר בו
עבדו השניים ,ירה בשניהם למוות והתאבד.
לטענת התובעת ,הרצח חשף מערכת יחסים
עכורה ורוויית אלימות בין הרוצח לבין אשתו -
הנרצחת .הוא מירר את חייה ,איים עליה ,צותת
לשיחותיה ואף אנס אותה .בעקבות תלונותיה
של אשת השוטר ,נלקח ממנו נשקו ,אך מפקדיו
החליטו להחזיר לו את הנשק.
בכתב התביעה נטען כי מפקדיו של השוטר היו
מודעים היטב לעובדת היותו אלים .התובעים
הוכיחו ,כי המשטרה התרשלה בחקירת תלו־
נותיה של אשת הרוצח ולא פעלה כפי שסביר
היה שתנהג בנסיבות המקרה .נהפוך הוא ,בשל
היותו שוטר זכה הרוצח ליחס אוהד מצד חבריו
במשטרה.
עו"ד גלבוע הוכיח כי ועדה מטעם משרד המש־
פטים ,שבדקה את הפרשה ,חשפה שורה של
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ביה"ח יפצה הורים שבנם לקה
בשיתוק מוחין בעת לידתו בגלל
רשלנות הרופאים  -למרות שהתיק
הרפואי נעלם
בני הזוג ר .לא האמינו כי יזכו לפיצוי כלשהו בגין
שיתוק המוחין שבו לקה בנם בעת לידתו לפני
למעלה מ 25-שנה .התיק נראה להם כתיק אבוד.

"המסקנה מהמקרה הזה" ,מדגיש עו"ד גלבוע,
"כי גם בחלוף זמן רב וגם כאשר חסרות ראיות
 -אסור לאבד תקווה".

הקיבוץ יפצה חברת קיבוץ שבעלה
נהרג בעת עבודתו במפעל הקיבוץ
כתוצאה מרשלנות המפעל והפרת
כללי הבטיחות
בית המשפט המחוזי בירושלים חייב את מפעל
"ישראלייזר" בקיבוץ רעים לפצות את אלמנתו
וילדיו של חבר הקיבוץ ,אשר התחשמל למוות
בעת שעסק בתיקון אחת המכונות במפעל ,למ־
רות טענת המפעל לרשלנות העובד.
השופטת אורית אפעל גבאי קיבלה את התביעה
שהוגשה ע"י עו"ד אורי גלבוע במלואה וקבעה ,כי
התאונה אירעה בשל רשלנותו של המפעל תוך
הפרת כללי הבטיחות .בית המשפט חייב את
המפעל בתשלום פיצויים לאלמנה וילדיה בסכום
של למעלה מ 3-מיליון שקלים .השופטת אפעל
גבאי פסקה שעל המפעל לפצות את האלמנה
וילדיה עבור אובדן ההשתכרות של המנוח לפי
פוטנציאל ההשתכרות שלו ושל האלמנה מחוץ
לקיבוץ ,למרות היותם חברי קיבוץ.
"המסקנה הנובעת מהמקרה שלפנינו" ,מסכם

בכתב התביעה נטען כי מפקדיו של השוטר היו מודעים היטב
לעובדת היותו אלים .התובעים הוכיחו ,כי המשטרה התרשלה
בחקירת תלונותיה של אשת הרוצח ולא פעלה כפי שסביר
היה שתנהג בנסיבות המקרה
כשפנו לבית החולים ,באמצעות עוה"ד אורי גל־
בוע ושות' ,כדי לקבל את התיק הרפואי של לידת
בנם ,התברר כי התיק "נעלם" .נותר רק דו"ח
השחרור של הקטין מבית החולים .מהדו"ח עולה
תמונה של לידה רגילה וללא כל סיבוכים ,בניגוד
לטענת האם שתיארה מצב של פאניקה ולחץ
בקרב הצוות הרפואי בעת הלידה.
לכתב התביעה צורפה חוות דעתו של מומחה
שקבע ,כי על פי מירב האינדיקציות והסימנים,
שיתוק המוחין והפיגור השכלי שממנו סובל
התובע קשורים למצוקה נשימתית ממנה סבל
במהלך הלידה .המומחה הוסיף ,כי בהיעדר תיק
רפואי לא ניתן לדעת אל נכון ,אם ניתן היה למנוע
או להקל על אותה מצוקה נשימתית.
בהמלצת בית המשפט הגיעו הצדדים לידי
פשרה ,לפיה זכו ההורים והקטין לפיצוי מלא
בגין נזקיהם בסך  2.5מיליון שקלים ,בתוספת
התחייבות עתידית לטיפול סיעודי בקטין ככל
שיידרש.

עו"ד גלבוע" ,כי גם חבר קיבוץ וקרוביו יכולים לז־
כות בסכומי פיצוי גבוהים במקרה שנגרם להם
נזק גוף ,גם אם אירע הדבר במסגרת עבודתם
בקיבוץ ,ועל אף טענת הרשלנות התורמת".

חברת הביטוח תפצה את בעלת
הרכב שניזוק בתאונה ,למרות
שבנה נהג בו ללא רישיון
בפסק דין חדשני ,שניתן על ידי השופט רפי כרמל
בבית משפט השלום בירושלים ,נקבע כי בעלת
רכב ,שרכבה נלקח על ידי בנה ללא רשות ומבלי
שהיה בידו רישיון נהיגה תקף ,תהא זכאית לפי־
צוי מלא בגין הנזק שנגרם לרכב בתאונה שעשה
הבן ,כאילו הרכב נגנב .גם ערעור שהוגש ע"י
חברת הביטוח לבית המשפט המחוזי בירושלים
לא שינה את הפסיקה.
"המסקנה מהמקרה הזה היא חד משמעית",
אומר עו"ד גלבוע" .אין לאבד תקווה אם חברת
הביטוח מסרבת לפצות ניזוק".
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