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לכל מאן דבעי,

הנדון :משפחת דוכן  -תביעות שריפה
משרדנו מייצג את משפחת דוכן ואת ההורים של בני הזוג אשר חתמו כערבים להסכם השכירות
של הזוג דוכן.
אנו רוצים לפנות אליכם בבקשה לסיוע כספי ,בעקבות אירוע קשה שאליו נקלעה משפחת דוכן.
זהו סיפור על השתלשלות עניינים קורעת לב אשר כל נסיבותיה ,הינה תמימות ותום ,אשר הביאו
לכך ,שדירה ששכרה משפחת דוכן (אודט ויונתן) אשר לה  5ילדים קטנים ,ושריפה אשר פרצה
כילתה את כל רכושם ,וגרמה לכך שהמשפחה הגיעה אל פי התהום הכלכלי ,והכל כפי שיפורט
להלן.
ערב סוכות  16/10/2016פרצה אש בסוכת המשפחה ,וכילתה את הסוכה ,את בית המגורים וחלק
מבתי השכנים הסמוכים.
בדרך נס בני המשפחה ,שהו אותה שעה בבית הכנסת ולא נמצאו בביתם.
השריפה כילתה את כל רכושם של בני המשפחה וגרמה לנזק לבתים השכנים.
הבית כמו גם התכולה לא היו מבוטחים.
המשפחה ,שלה כאמור  5ילדים קטנים ,נתבעה בבתי המשפט השונים בסכום בלתי נתפס המגיע
כמעט למיליון וחצי  ,)!!!( ₪על ידי השכנים אשר ניזוקו מאותה השריפה.
על פי המשפט הישראלי והסעיפים הרלבנטיים בפקודת הנזיקין ,קשה מאד להוכיח ,כי לא היתה
רשלנות מקום בו שריפה פרצה מרכוש המוחזק על ידך ועל כן ,בני המשפחה חשופים לסיכון
אמיתי בתשלום על הנזקים תוצאת השריפה ,רק בשל העובדה שהאש פרצה מביתם ללא קשר
לסיבת פרוץ השריפה .דו"ח מכבי אש שחקר את נסיבות פרוץ השריפה לא יכול היה לקבוע מהי
סיבת פרוץ השריפה שכן השריפה כילתה את כל הסוכה.
בני המשפחה ,לא מבקשים כסף עבור עצמם ,בגין הנזקים לכל רכושם – אלא רק בגלל התביעות
המנוהלות כלפיהם על ידי השכנים .לא די שהשריפה כאמור כילתה את הבית בו התגוררו ואת כל
רכושם ,אלא שכעת הם צריכים להתמודד עם תביעות משפטיות בגין נזקים שנגרמו לבתי
השכנים.

אנא עזרו למשפחת דוכן היקרה ,להתמודד עם התביעות המשפטיות ובתשלומי הפיצויים אם
וככל והם ידרשו לשלם ,לתובעים.
הנני לשרותך בכל שאלה ו/או הבהרה שהיא,

בכבוד רב ובברכה,
שרון המר ,עו"ד

