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ת1וזו להחרמת לפעול ה*&א> המפקד &מגת ע»ד השגה : הנדון מזיו  גה המגורים >ס
________v>t\ שאהיו 1אב המפגע מתגורר

מוכין ם 81/18 שלך :סי 17/10/15 מיו

ה למפקד פנ>יתך ,1 חו ש ל;צה׳ מ  דירה והריסת להחרמת לפעול הכוונה בעניין באיו״
ם רצח אשר , ה״ז שאהין אבו !המפגע מתגורר בה כקלגדיה המגורי

ת באמצעות קר בדם ריו ע דני את אקדח, י  מפקד בפני הובאה ט־סף, אדם ופצע ז״ל גו
בנושא. החלטתו ולהלו על-ידו נבחנה הפיקו־ד,

הצבאי המפ&ד סמכות בהפעלת וחצורד המועד שאלת
 פיגועים מספר ריבוי לאור התקבלה עסקינן בה הלירה להדישה לפעול ההחלטה -2

ת רצחניים מו מזי ם צי ניכר, האחרמה. מהעת פיגוע מ תי שיטי קיי  במצב לרעה מהו
טחוני ם. פיגועים ביצוע מפני להרמעה לפעול דחוף צורך עולה ומשכך הבי  החלטת נוספי

תיו את ולהפעיל לשוב הצבאי המפקד מה תחמה, לתקנות ג19 תקיה לפי סמכויו  ה
שבת, מזשבלת ת ומחו ל ב מו מן נסיבות בהינתן רק ו ם, הז ת וחמקו  קבלת המחייבו
ם מטעמים באמיר, החלטה האזור. שלביטחון מובהקי

 5839/15 ץ״בבג בפסק־הדין פוגלמן השופט כב׳ של לדבריו מפגה חגך ההשגה במסגרת .3
אה׳ ?וידר ת מפקד צ׳ ו חו ש צה״ל גי m? ״עגיין « )להלן גבאיו" t,)נעלמה אולם *״ 

חידת הריסת את אישר הדין שפסק העובדה במכתבך מהאמור  התגורר בה המגורים י
תו המפגע  ניתנה וההריסה החרמה צו ליתך הכוונה על שהודעה אף על המקרה, באו
תו הפיגוע. לאחר חודשים 10כ׳ המקרה באו

מו .4 ם שבוצע בפיגוע טדובר שלנו, בעניי  כך בלבד, חודשים ארבע לפני קרי, ,19/6/15 ביו
מן תוך ניתנה ההודעה שלדידנו ב 7»במזע קרי, העניין, בנסיבות לגמרי סביר ז  ככל קרו
שטיין לנשיאה המשגה ,כב כדברי מדובר.״ בו העבר״:י למקרה האפשר  בעניין רובינ

;במלואה לצטט נבקש אותה פסק-הדיו, מתוך בפסקה סידר,

רומה ס כי *״. ץ אם ג א ד הספציפי במקרה להתערבות מקרם א שאלת נ  כ
ם הודע שבו המועד תרי ה על לעו ם להרוס, הכוונ בג הםועד אם וג  דא ;7ב

שיקול בכלל &םור &חות ל ח דבר אף המכר(, 4747ns )בג*ץ הר כפוף ז

ס1 מז 15/10/15 0ביו השופטת הרשזת באחר גו
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ת ויש ,ישר ולשכל למ*דתיות ת, למבירו בו שי ת גם ה ץ, למראי ע  כי נראה ח
ה כן שיש ככל ה ,להרוס ת  #קרה ל האפשר ככל קרוב כמוער לר^מסר עלי

ת כמכלול .מדובר כו העכרייני כו סי א7 המקרה של 77נ p נ s מכך להתערב, 
מכל ,כאמור ם ו ץ מקו ה א ת די 1ז בטענ טו מח כמבט אך !הכף את לה  פני צו

תינו, להידרש יש עתיד ק שהמועד אף להערו מדוי דו0ב* ה  מסור ו
שויות ̂./ )התדגשר״שלי <* לר ס.ב־.א.

זח. בהקשר הטענות לדחות החלי>\ הצבאי המפקד כך, על .5

השכירות שאלת
אי שחינך שכפי להשיבך, נבקש .6 ד  מניעה כל אץ הפסוקה להלכה בהתאם יודע, !וו

תו את להפעיל שעת לתקנות 119 תקנה עפ״י הצבאי המפקד של סמכו ם(, ההמה) מ חי
גשהירות, מפגע מתגורר גו לנכס ביחס גם ,1945

ה לעניין נראה ת של פסק-דיכו ז ת קד0מ ,ג אל*'»ל 542/89 בבג״ץ העליון המשפט בי חו  גי
1 ושומדון* ביחידת צח״ל

תנו " עוניו דעתנו נ א מסקנתנו העותר. של המלומד הפרקליט של לטי כ* הי
שי כלי משמשת 119 תקנה ם מרת*ע, עונ א תן י&תבר ו ע שני מנו  כל מראש ל

קע0 ה נ ת ידי על י דקקו  יתבטל ,שכורה רירה ל הטרור מעשי מבעע של ההיז
ח בכך ש מן מצפים ממנו אשר המרתיע הכו ק בהוראות השימו חו חנ*ל ה

ת שאלת המגורים יחידת הריסת ואופו בטיחו

מל אגו 8066/14 בג״ץ במסגרת די נטען, ההשגה במסגרת .7  יגרם העודף ד1>£יק מפקד ג' ג'
ק מקטו המדמה התחייבה העתירה שבמסגרת למדות השכן, לדירת משמעותי נז  י

ק. את למזער אמצעים הנז

ה בהקשר .8 ציין, ז די על גובשה חדירה הריסת תוכנית בי נ  המפקד מטעם המקצוע גורמי י
ם שהמם הצבאי, ם, מהנדסי  ותוך הדירה של מדולק מיפוי ביצוע לאחר מוסמכי

ם במאפייניה התחשבות  גבחנה אשר המקצועית הפעולה דרך ובמיקומה. ההנדסיי
די על ונבחרה ת המקצוע, גורמי י א ש לשם וז  דרך המה הצבאי, המפקד החלטת מימו
ם, המקצוע גורמי לדעת אשר תפעולה  המפקד החלטת אה לממש מאפשרת ההנדסיי
תן ככל להימנע בצירך התחשבות מתוך הצבאי,  בחלקי או שכנים במבנים מפגיעה הני
ם שאינם המבנה ת קרי, להריסה, מיועדי מו בבניין. התחתונות הקו

שטיין לנשיאה המשנה ,כב שמציין שכפי כמובן, .9 ר, בעמיך רובינ  ההריסה בעניינו גס סיי
ס כי מודא, אשר צבאי, מהנדס ע״י צמוד באופן תלווה  להימגע הצעדים כלל מקטי

אגבלת. מפגיעה

ת את לידיך לקבל לדרישתך המגע בכל .10  כי נעיר, זה, בהקשר שגובשה חחגדסית הדעת חוו
שות איזוו הצבאי המפקד נ' קואסמה 5290/1* בג״ץ במסגרת גדוע אלו מעיו דרי  ל

<n i\u ת לנכון מוצא אינו כי קבע, בית-המשפט שם 3|1»ר1וש ת  הצבאי למפקד להו
.4חהריסה ביצוע אופן בעניין להתערב או הנדסית דעת חוות העותרים לעיון להעביר

to >7 ־mxn 1036/89 טנ״ץ נם ר״ j 1 עמוד ,23 )?( $9 פורסם{ פדאוד)לא2 wך*̂ מן, יצמק מד שד נ׳ ל> פדאור י
 ,2 עשז ,222 (1) 90 03פודס ;לא

 .11/8/14 ביום ר^ופטת הלשות באתר פולס□3
הדיו.“בפסק31&םקה4

dZI80:׳ SI׳ PO 61jeoujdo u0]!sq99S86E680S־d



- 3-

ם ,11 זו. בקשתך את הצבאי המפקד דחה בדין, חובה מהעדר אלו, מטעמי

מה של האמצעי או! כחלופה לנקוט למעול האפשרות הועלמה ההשגה במסגרת .12  של אטי
 משפחתו את המשמשת כולה, הדירה הריטת חלף הדירה, מתוך כלבד אהד חדר

המפגע. של הגרעינית

ה בהקשר ,13  עומדת אחד, חדד ולא כולה הדירה להריסת לפעול ההחלטה בבסיס כי נציין, ז
 תושג הצבאי המפקד לדעת אשר בתרה, הרתעתית מטרה להשיג הצבאי המפקד כוונת

כולה. חדירח הריסת באמצעות אך

הצבאי. המפקד ע׳׳י התקבלה לא זה בהקשר דרישתכם כן, על .14

ץ, לבסוף ♦15  הרתעת לשם ההגגה לתקנות 119 בתקגה השימוש יעילות ושאלת הואיל נצי
ת, פעמים העליון המשפט בית ע״י ונדחתה כדונה פיגועים מביצוע נוספיס מפגעים מ ר

ה, במכתבנו לעיל צוטטו אשר העתירות במסגרת היתר, בין  להרחיב צורך שאיו הרי ז
ת זו טענה ,p על וה. בהקשר ת, בעת יץ הסבור, הצבאי המפקד על־ידי נדחי א  נוכח הז

חידת כלפי 119 תקנח לפי בסמכות שימוש לעשות חיוכי חביטחתי, במצב ההחמרה  י
שבפנינו, במקרה המפגע התגורר בה הדיור

ם הדברים סיכו

 את לדחות הצבאי המפקד החליט טענותיך, את שבהו לאחר לעיל, המקובץ כלל נופח .16
במלואה, ההשגה

ת נמסר משכך, .17 א חס בזאת, חמצורף וההריסה חהחרמה צו מ ם לדירת המתיי  המגורי
המבנה. של האחרונה בקומת הממוקמת המפגע, של הגרעינית משפחתו של

ש כי להדגיש, נבקש .1$ המצאתו. ממועד שעות 48 חלפו בטרם יחל לא זה צו מימו

בברכת
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