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רב, שלו□
 התגורר בהם המבצה חלקי ולהרוס להחרים ממה >גד השגה :הנדון

__________ת,ז. חאשיה, אבו________

A בשטח לפגוע צהל מפקד סמכות העדר

 בעל שטח פלסטיני, שטח ,A בשטח נמצא חאשיח אבו משפחת של וביתה עסכר מחנה .1
 צבאי כמפקד סממתך אם רב ספק ביטחונית, שליטה לרמת מלאה, פלסטינית שליטה

 בו בשטח רק להחלה ניתנת חירום(, ההגנה)שעת לתקנות 119 ותקנה ,A שטח על תחול

בפועל. שולט חינך

 הרשות עם תיאמת האם זה, חמור לצעד הפלסטינית הרשות של אישורה קיבלת חאם .2
צעדך* את

החשוד מתגורר בהם הבית חלקי

 בה הדירה קומה. בכל דירה דירות, 2 ובו קומות 2 בן כיה המו כולו המשפחה בית .3
 7 בה ומתגוררות חדרים 5 בת הקרקע בקומת דירה הינח הנדון של משפחתו מתגוררת

חורים, וזוג ילדים 5 נפשות:

 הסעד סוכנות ידי על שהוקצתה אדמה על שנבנה פליטים במחנה בית הוא יה .4
יפו. ליד מסלמה פליטים משפחת היא שהמשפחה מאחר חאו״ם, של והתעסוקה

 שימשו אשר הבית בחלקי רק לפגוע הקפדת הגתים הריסת של המדיניות חידוש מאז .5
ואח׳( עוואדה חסאן )מחמד 4597/14 בג״צ נשוא שהיתה ההריסה גם החשוד. למגורי
 אף המגורים, בית כל ולא עצמו, החשוד התגורר בה הספציפית הדירח לגבי רק אושרה

 ידך על נחשבו שלכאורה מי כלפי במקביל, חברון לתושבי שהוצאו החריסה צווי
 הוצאו עיישה, אבו עאמר ומר ק׳ואסמה חוסאם מר עבירה, לאותה החשוד של לשותפיו

האישיים, למגוריהם המשמשים הבית חלסי נגד

7.10.2015
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 זה לחדר צומצמו בדירה ומגוריו ושירותים, חדר הוקצה 11 ה- בן ולאחיו 19ה- בן לנדון .6
נפרדים. מגוריה בבחינת

 אך לפגוע בכוונתך כי לציין במקום שצרפת, במפה כולו הבניין את סימנת בטעות לכן .7
 מתגוררים בה כולח הדירה את להרוס מוגה על והודעת הנדון, התגורר בו במקום ורק
האחרים. משפחתו בני

מי הנדון בין היחסים דווקא כי היטב לך ידוע .8  לאורך ביותר מעורערים היו משפחתו ו
מקובלת. משפחתית יחידה חיוו לא וחם .רב זמו

 הוריו ובין בינו גרועים יחסים עקב בחייו קץ הלה הנדון, של בתיקו הראיות חומר פי על .9
ואחיו. חוריו את להעניש מתאים או צדק זה אין המשפחתי. בידודו ועקב ואחיו,

חדר. באותו אלא לפגוע אין בבית, הפגיעה להגשים בכוונתכם אם .10

הנדסית! דעת -הוות ג>ע^0ה אזפו

 ראשונה בקומה מדובר כאשר הריסה אותח את לבצע בכוונתך כיצד מפורש ציון נעדר .11
שניה. קומה ועליה בלבד

 או לאטום סבירה דרך להציע יש - בבית לפגוע הכוונת תתממש ואם - קודם נסיון פי על .12
מן לאורך שימוש למנוע  שאר את ולהותיר הראשונה, בקומה מגוריו של חדר באותה ז
ניגע, ללא הבית חלקי
 חלופית תכנית ־ ולהציע-אולי לבחון אוכל אותה לכך, מתאימה הנדסית תכנית חסרה

יידחו. והעתירה וההשגה במקרה

 המשפחה. מטעם מומחה מהנדס של דעת לחוות בוודאי אצטרך .13

בבית לפגיעה העילה

 ביום ביצע החשוד כי הנחה של תוצאה הינה בבית לפגוע הכוונה בהודעה, הכתוב פי על .14
 הידוע צל פי על ז״ל. שילוני אלמוג סמ״ר החייל של סכין בדקירות רצח 10.11,2014

ת געת נבדק זה חשד לך, .עדייו הוכדע לא הדיו יפו. אביב־ גתל המחוזי המשפט גבי

משפחתו, בני עם תכופות מריבות עקב בחייו קץ הנדון כי היא במשפט ההגנה טענת
מאביו. שספג קשות מכות ובשל הבית ומן המשפחה מן דחייתו בגלל אביו, עם בייחוד
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 האב לחלוטין. נורמטיבית למשפחה השחור הברבור הנדון היה זה, ראיות חומר פי על .15
 גם פגם. בו נמצא ולא שוטף, באופן עבודה רישיונות קיבל חייו מרבות בישראל, עבד

נורמטיבי. באופן חיים המשפחה בני שאר

ג>עה6ה מטרת

 בגטחץ ולסייע פוטנציאליים מפגעים להרתיע מעדת ההויסה כי להודיע נהגת .16
האיזוו.

 ממנה משתמע מאד. מהוססת בספקולציה מדובר כי ברי עצמה זו התנסחות מתוך
 להרתיע או האיזור לבטחון לסייע כדי בה יש כך כל חמורה שפגיעה *us*m כל אין כי

הי מפגעים. הי שני, וועדת שקבעה וכפי בלבד, אפשרות זו מאד, מפוספסת אפשרות זו
 והיא הרמטכ״ל ידי על מונתה זו וועדה מתועלתח, ד* האיזור לבטחוו גזיזה אשר

 הגדה בשטחי חוטיפו לא אכן, ומאז, ,2005 בשנת חבטחון לשר מסקנותיה את מטרה
בה. לנקוט המערבית

 זרים ושיקולים רטן חסרת פגיעה - ניתנה לשמח האמיתית המטרה חסרה בחודעתך .17
שכם. ז״ל הנקין הזוג בנ> של חריגתם לאחר גרידא נקמה של

 התחשבות ללא היום, סדר על שעומד מה בכל מקיפה פגיעה על הוחלט כי סוד זה אין .18
 קרב סערת מתוך נשקלת הפגיעה כי חשד מחוק הודעתך של העיתוי הסתייגות. וללא
 הנדון של מעצרו עם אמת בזמן הוצאה לא ההודעה ועניינית. טווח אהכת ראייה וללא
כשנה. לפני

!ולסטיבית7 עגישה

אשמח. כל נגדט הוכחה ולא ושוחררו, נחקרו נעצרו, הנדון של ואחיו אביו כי ידוע .19
 אף על הנדון. עם קשים בעימותים חייתה המשפחה כי כאמור, מחקירתם עלה להפך,
תאושר. אס ,סנסציה אותה של חעיסרמם הקרבנות להיות עומדים הס זאת,

 ואת הנדון את לשנות שניסו מפשע בחפים דווקא תפגע הסביבתית הענישה כי חבל מה
בכלא. עולם מאסר לקבל צפוי הנדון בעוד דרכו,

 מגתדת זו מעין קולקטיבית ענישה כי להזכיר עוד יש שניס הרבה כך כל לאחר חאם .20
 לאמנת 33 ׳ ם קולקטיבית)ר׳ ענישה על האוסר ההומניטארי, הבינלאומי למשפט כליל
טי)ר׳ ברכוש פגיעה ועל הרביעית( ג׳נבה  ג׳ננה לאמנת 35 וס׳ האג לתקנות 46 תק» פר

הרביעית(.
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שודז אפלייה והרתעה עגישה ביי

 נגד הנוקבת הביקורת על לוותר ומבלי לעיל, שנטענות הטענות מן טענה על לוותר מכלי ,21
 מן להתעלס יוכל לא המוצעים, בהליכים נקיטה של ואי־חמוסריות ההצדקה חוסר

בדיו, אגו מחמד הוא הלוא חטוף, פלסטיני צעיר של פחות לא מזעזע שרצח העובדה
אותו, ושיחזרו במעשה הודו )חסה. חיים. נתפסו ואלה לפחות. ישראלים 3 נירי בוצע
 ביצוע טרור. בארגוו חברות בגיו בירושלים מחוזי משפט בבית לדיו עומדים וכיום
 בדבר כל״הודעה הוצאה לא זאת כל אף על ועור. לאומני ר£ע על רצח טרור. מעשה
השלושה! מן אחד כל התגורר בו המבנה״ את ולהרוס להחרים כוונה

 בכפר דואבשה במשפחת השריפה פיגוע את ביצע מי הביטחון לרשויות ידוע כן, כמו
 ועד חולים, בבית גופו חלקי בכל שרוף קטן ילד ונשאר והבן, האם האב, נרצחו בה דומא,
קולקטיבי. עונש בל עליהם הוטל ולא לדין, עמדו ולא נעצרו לא הפיגוע מבצעי חיום

 אזרחי כלפי ואם וכל. מכל פסולות קולקטיבית וענישה נקמנית הריסה שבד, וטוב .22
 היא מנועה וכמה כמה אחת על זח, מעין מחריד צעד בכל המדינה נקטה לא ישראל

כבוש. שטח תושבי נגד כזה צעד מלנקוט

הליכים למצוי עד סנסציה מבל המנעות

העליון המשפט לבית לפנות החשוד משפחת בכוונת זו, השגה תדחה חלילה, אם, כי אציין ,24
ידך. על סנקציות נקיטת נגד בעתירה

להבטיח עליך המשפטיים. ההליכים כל למצוי עד תב>ת נגד פעולה כל לעשות אין לפיכך .25
ה לטיפול הטפנית המפוט את לקנל תאפשר כן לפני עוד כי גחדו* או הואשמה בקומה בדיו

תינז שיוו ה זו, תבניתך לעניין מומחה של מגובה ולאפשר - הפגיעה לאשר מחליט אט - ו

 להסתפק ולמצער שהיא, צורה בכל בבית לפגוע הכוונה מן בך לחזור מתבקש הנך - לסיכום
בהן. ולפסוק החלטותיך את לבחון המשפט למערכת ולאפשר ביותר, הפחותה בפגיעה

רב בכבוד

ד״עו ל.צמל,

פוי מצ״ב כח י

הפרט להגנת המוקד העתק:


