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המדינה מטעם הודעה

הודעה להגיש המדינה מתכבדת ,21.10.15 ביום הדיון בתום הנכבד המשפט בית להחלטת בהמשך

:כדלקמן מטעמה,

התגורר שבה המגורים לדירת ביחס שהוצא והריסה חחרמה בצו דנן העתירה של עניינה . .1

 בשכם חדש״ עסכר״ הפליטים במחנח הנמצאת ״המתבל״( :חאשיה)להלן אבו

המחבל״(. ״דירת ־ )להלן

 המשפט בית קבע בתומו הנכבד, המשפט בית בפני בעתירה דיון התקיים 21.10.15 ביום .2

:כדלקמן

 עד כמובטח תינתן ותשובה המשיג, בפני מחשבה ״העלינו
הקרוב.״ השבוע ראשית

 בכללותן, העניין בנסיבות לפיח העדכנית, עמדתה אודות על להודיע המדינח תבקש כעת .3

העתירה. מושא המבנה של הקרקע בסומת הדירה והריסת החרמה על להורות מקום יש

להלן. המפורטים בשיקולים יסודה זו עמדה *4

 הדרג על-ידי הסוגיה, בחינת לאחר התגבשה העדכנית המדינה עמדת כי נציין, ראשית .5

 הריסה כי למסקנה הובילה זו בחינה הרלוונטיים. המקצוע גורמי שמיעת ולאחר המדיני,

 העומדת ההרתעתית התכלית את מיטבי באופן תגשים לא המחבל דירת של חלקית

בה. להסתפק מקום איו ומשכך התקנה, בבסיס
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 המקצוע גורמי על-ידי הסוגייה בחינת לאחר אופרטיבית, מבחינה גם כי יובהר שנית, .6

 בדרך 119 תקנה לפי הצו את לממש ניתן לא דנן במקרה כי גמצא לישראל, ההגנה בצבא

 המבנה, שוכן בו האזור של למאפייניו לב בשים וזאת חלקית, או מלאה אטימה, של

ע לשם הנדרש ההנדסי הציוד להבאת מבצעית היתכנות של ולהעדרה נן ה, נ׳ מ  בלא מ^

 אין משכך, עסכר. הפליטים מחנה בשטח וסביבתיות ביטחוניות השלכות לכך שיהיו

המבנה[, של הקרקע בקומת )המצויה המחבל דירת אטימת אפשרות הפרק על עומדת

הריסתה. רק אלא

J דנן העתירה מושא הצו את לממש מקום יש כי היא המדינה עמדת לאמור, לב בשים 

במלואו.

 המשפט בית בפני הדיון במהלך פה בעל ציינה שאף כפי להבהיר, המדינה תבקש לבסוף, .8

 עובר ,2015 יולי חודש במהלך עוד התגבשה ההריסה צו להוצאת הכוונה כי הנכבד,

 על ההודעה להוצאת הכוונה התגבשה בו המועד באותו .האחרונים השבועות לאירועי

 ץ בבג״ העתירות מושא המחבל של ביתו בעניין 119 תקנה לפי הסמכות את להפעיל כוונה

להלן: ;15.10.15 באר״ש, )פורסם ית1המעד! בגדה "ל1צד כוחות מפקד נ' סידר 5339/15

 ממוקם בו לאזור לב בשים היתר בין אופרטיביות, מסיבות זאת, עם סידר"(. ״עניין

 על הודעה יום, של בסופו עסכר, הפליטים מחנה אזור ומאפייניו, העתירה מושא המבנה

 מיום המדינה בתגובת כמתואר ,3.10.15 ביום המחבל למשפחת נמסרה בענייננו הכוונה

19.10.15,

 שנדון זה לבין דנן המקרה בין רלוונטית שונות כל אץ כי המדינה סבורה אלה, בנסיבות

זה. במקרה שונה משפטית תוצאה אל הגעה תצדיק אשר סידר, בעניין

 עידו משנה אלוף של בתצהירו נתמכות למשיב הנוגע בכל זו בהודעה המפורטות העובדות .9

המרכז. פיקוד של ההנדסה מפקד מזרחי,

 של בתצהירו נתמכות המדיני הדרג לעמדת הנוגע בכל זו בהודעה המפורטות העובדות

כהן. יוסי מר לאומי, לביטחון המטה ראש

 תשע״ו בחשון ט׳ץ היום,
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