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זקס זלדה
ע"י ב"כ עו"ד קוריס ישראל

העוררת
נ ג ד
הרשות המוסמכת
ע"י ב"כ עוה"ד שרה שוהם ועודד סמל

המשיבה
נוכחים:

ב"כ הצדדים והעוררת בעצמה

פסק דין
פרופ' זהבי:
אין הוכחה אובייקטיבית לקיום הילכת הפחד.
לגבי היסוד הסובייקטיבי – קיים ספק ומה גם שבני משפחתה לא הגישו תביעות עד לאחרונה.
המידע ההיסטורי מלמד אותנו כי בתקופה זו עדיין לא היו מחנות השמדה ,אולי היו כבר גטאות.
ההתקדמות הגרמנית נעצרה בלנינגרד מסיבות אובייקטיביות ,כגון :החורף ,פקודתו של היטלר לצבא
הגרמני להתפזר לאורך כל החזית ,בניגוד לדעת המפקד הצבאי לרכז את הכוחות במוסקבה.
השופט פרידלנדר:
מרחק של  17קילומטר בשילוב עם הפצצות בהחלט עשויים להקנות סבירות לפחד מפני השתלטות קרובה
של הגרמנים על מוסקבה וסביבתה .אטעים כי לעניין זה ההפצצות אינן כשלעצמן יסוד רלוונטי לפחד מושא
הילכת הפחד ,משום שהפצצות אינן רדיפות ספציפיות של יהודים .כוונתי היא שההפצצות בשילוב עם
הקירבה הגיאוגרפית מסמנים חשש מכיבוש גרמני קרוב ,שבעקבותיו היהודים צפויים לרדיפות ספציפיות.
תובנות היסטוריות בדבר הנסיבות והגורמים לעצירת הצבא הגרמני אינן רלוונטיות ,לטעמי ,לסבירות הפחד
של היהודים באותה שעה ,כאשר חזקה שנסיבות אלה לא היו מחוורות .עצם המרחק הגיאוגרפי הקרוב
וההפצצות כאמור הספיקו כדי לבסס חשש ממה שלמרבה המזל לא התממש בפועל.
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לא עלו רמזים למניעים אחרים שהיו עשויים להניע את הורי העוררת לעקור מביתם ולנסוע מזרחה זולת
הפחד מהשתלטות גרמנית על מקום מושבם.
לפיכך ,לדעתי יש לקבל את הערר על יסוד הילכת הפחד.
עו"ד עפרון:
יש לציין כי העוררת טענה שמשפחתה היתה קשורה לקהילת חב"ד ,ולכן ,שמעו ממשפחות אחרות על מה
שעתיד לקרות .בנוסף ,משפחתם התגוררה בבלרוס ,הקשר עימם נותק ,דבר שהגדיל בוודאי את החשש
והפחד ממה שעלול לקרות .לפיכך ,אני מצטרפת לדעתו של כב' השופט פרידלנדר ומציעה לקבל את הערר.
הוחלט ברוב דעות לקבל את הערר.
ניתן היום ,כ"ה בסיון ,תשס"ט ( 17ביוני  ,)2009במעמד הנוכחים.

פרופ' יוסף זהבי – חבר

שלמה פרידלנדר ,שופט – יו"ר עו"ד אראלה עפרון – חברה

