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 מבלי לפגוע בזכויות  

 בדואר רשום ואישור מסירה

 

 התראה בטרם נקיטת הליכים משפטייםהפרת חובת בידוד הנדון: 

 מר  גזאלין שלום,

הנני פונה אליך בשם ראש עיריית אילת מר מאיר יצחק הלוי והתאגיד העירוני לתיירות אילת בע"מ 

 כדלקמן:

נפשת עם בני משפחתך בעיר אילת וזאת למרות   31.7.20בתאריך     בהתאם לנתונים שנמסרו למרשינו, .1

צו בריאות ( ובחובת בידוד בית כאמור בCOVID19נגיף הקורונה )מאומת הנושא את  חולההיותך 

 .2020-העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

ושהיה במרחב הציבורי בעיר אילת הינה שהייתך בבית מלון העובדה כי בחרת לצאת מפתח ביתך,  .2

ולסכן את   מחלת הקורונהתוך סיכון ממשי להדביק ולהפיץ את  ידוד  חובת ותנאי הב  ה בוטה שלהפר

 כלל הציבור.

עיריית אילת והעומד בראשה, באמצעות התאגיד העירוני לתיירות, משקיעים מאמצים וכספים  .3

רבים על מנת לשמור, לעודד ולפתח את תחום התיירות בעיר אילת, במיוחד בימים אלו בהם קיימת 

 ענף התיירות ובתושבי העיר עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל.פגיעה כלכלית גדולה ב

התנהלותך, כמפורט לעיל והזלזול בהוראות החוק ובחיי האדם, מהווים פגיעה חמורה בביטחון  .4

התושבים והנופשים באילת ובמאמצים הרבים אותם משקיעה העיריה והתאגיד לשמור על תושבי 

 העיר והתיירים.

 -חוק העונשין, תשל"זל 218עברת עבירות פליליות כמשמעותן בסעיף  בהתנהגותך כמפורט לעיל .5

-אכיפה(, תש"ף  –חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  וכן ב  1977

2020 . 

פקודת ל 56מו כן, התנהלותך כמפורט לעיל אף עולה בכדי עוולת התרמית כמשמעותה בסעיף כ .6

נוסח )פקודת הנזיקין לפקודה ל 63וכן הפרת חובה חקוקה כמשמעותה בסעיף ( נוסח חדש)הנזיקין 
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ובכוונתם   , אינם מתכוונים לעבור לסדר היום על התנהלותך כאמורנותושבי העיר אילת ומרשי .7

 !למצות את הדין עמך בכל חומרתו

לשיקום שגרמת  יםם לאור התנהלותך ובמיוחד את הנזקיהאת נזק , בשלב זה,מרשינו אומדים .8

  !₪ 250,000בסך של ביטחונם של התיירים הרבים הפוקדים את העיר, 

ימים ממועד מכתבנו זה, האם בכוונתך לשלם את  7לאור האמור לעיל, הנך נדרש להודיע בתוך  .9

 .הפיצוי בגין הנזק שנגרם למרשינו

 .כנגדך תביעה בערכאות המתאימותהורו לנו מרשינו להגיש ככל ותבחר שלא לעשות כן,  .10

אין באמור ו/או באי האמור במכתבנו זה כדי להוות ויתור על זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת  .11

 למרשינו, ומלוא הזכויות והטענות שמורות.

 

 

 

 בכבוד רב,

 ד"ר אופיר מילר, עו"ד
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