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המפגע מתגורר בו הבניין, דיירי בשם המוגשת שבסימוכין, ההשגה במסגרת .1
3 ופצע ז״ל רוזנפלד מלאכי את 29/6/15 ביום רצח אשר ת״ז עסחאק

 והריסת להחרמת לפעול סמכותו ממימוש להימנע הצבאי מהמפקד מבקש הינך נוספים,
המפגע. מתגורר בה 23 מס' דירה

 המפקד של סמכותו הפעלת טרם וכי קולקטיבית בענישה מדובר כי חינו, לבקשתך הנימוק .2
 מרשין לעיון להעביר נדרש נ, 945 חירום(, )שעת ההגנה לתקנות 119 תקנה מכוח הצבאי

בהשגה. המפורטות הדרישות פירוט ובה הנדסית דעת חוות

 נדונה אשר טענה הינה חוקית, לא קולקטיבית ענישה מחווה הדירה הריסת לפיה הטענה .3
 וכידוע, בנושא דין פסקי של ארוכה בשורה האחרוטת בשנתיים אף והועלתה בעבר, רבות
.1העליון המשפט בית על״ידי פעם אחר פעם נדחתה זו טענה

 נשיב, הדירה הריסה אופן לגבי וכן ההנדסית הדעת חוות את לידיך להעביר הדרישה לעניין .4
 הינם אשר הצבאי, המפקד מטעם המקצוע גורמי ידי על גובשה חדירה הריסת תוכנית כי

 במאפייניה התחשבות ותוך הדירה של מדויק מיפוי ביצוע לאחר מוסמכים, מהנדסים
 נבחנה אשר המקצועית הפעולה דרך סמוכים. מבנים של וקיומם במיקומה, ההנדסיים,

 דרך הינה הצבאי, המפקד החלטת מימוש לשם וזאת המקצוע, גורמי ידי על ונבחרה
 המפקד החלטת את לממש מאפשרת ההנדסיים, המקצוע גורמי לדעת אשר הפעולה
 וכן בבניין הנוספות בדירות מפגיעה הניתן ככל להימנע בצורך התחשבות מתוך הצבאי,
שכנים. במבנים

 מבוקרת חמה חבלה באמצעות המה נבחנה אשר הפעולה דרך כי נציין, הטוב הסדר למען .5
 כל את כי מובן, מבוקר. באופן בדירה קונסטרוקטיביים לא קירות להריסת תביא אשר

 ביצוע אופן אחר יפקח אשר הצבאי, המפקד מטעם מורשה מהנדס ילווה ההריסה מהלך
ההריסה.
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 הצגאי המפקד נ׳ קיאסמוז 5290/14 בג״ץ במסגרת נדונו אזלו שאלות כ> ונציין, עוד נוסיף .6
 הצבאי למפקד להורות לנכון מוצא אינו כי קבע, ובית־־המשפט ,2ושומרון יהודה לאזור

ההריסה/ ביצוע אופן בעניין להתערב או הנדסית דעת חוות העותרים לעיון להעביר

 בה לדירה המתייחס בזאת המצורף וההריסה ההחרמה צו עותק בזאת נמסר משכך, י7
המפגע. מתגורר

המצאתו. ממועד שעות 48 חלפו בטרם יחל לא זה צו מימוש כי להדגיש, נבקש ,8

ם ס .11/8/14 ביום השופטת חרשות באתר ־פור
בפסקיהדין. 31 פסקה3
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