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 )המתגורר ת״ז חמד חג׳ מר בשם הינה שבסימוכין, ההשגה .1
 בבניינים המתגוררים נוספים, דיירים pו להריסה(, המיועד במבנה הקרקע בקומת

המפגע, של מגוריו דירות ממוקמות בו המגורים, לבניין הסמוכים
שבשכם. ברוג׳יב , ת״ז חמד חג

 של מגוריו דירת להריסת לפעול כוונה כל אין כי מדגישים, שאנו בכך להתחיל נבקש .2
 אנו המפגע. מתגורר בו בבניין הקרקע בקומת הממוקמת חמד, חג׳ עבדאללה מד מרשך,
ההודעה. של לערבית התרגום בנוסח נפלה אשר הדפוס, טעות על מצרים

 ובני המפגע את שימשו אשר הדירות והריסת להחרמת לפעול היא הצבאי המפקד כוונת .3
בלבד. הקרקע{ קומת והשנייה)מעל הראשונה בקומה הדירות קרי, הגרעינית, משפחתו

 לדירות להיגרם עלולים ההריסה שבעקבות חוששים מרשיך בהשגה, הנטען עפ״י .4
נלווים. או עקיפים נזקים השכנים, למבנים וכך השכנות

s. מטעם המקצוע גורמי ידי על גובשה ההריסה למימוש התוכנית כי נציין, זה בהקשר 
 הדירות של מדויק מיפוי ביצוע לאחר מוסמכים, מהנדסים הינם אשר הצבאי, המפקד

 על ונבחרה נבחנה אשר המקצועית הפעולה דרך ההנדסיים. במאפייניהן התחשבות ותוך
 אשר הפעולה דרך הינה הצבאי, המפקד החלטת מימוש לשם וזאת המקצוע, גורמי ידי

 מתוך הצבאי, המפקד החלטת את לממש מאפשרת ההנדסיים, המקצוע גורמי לדעת
 שאינם המבנה בחלקי או שכנים, במבנים מפגיעה הניתן ככל להימנע בצורך התחשבות

האחרונה. והקומה הקרקע קומת קרי, להריסה, מיועדים

 אשר צבאי, מהנדס ע״י אורכו לכל ילווה המבנה הריסת מהלך כי נדגיש, לכך מעבר .6
המקצועית. הדעת לחוות בהתאם מתבצעת ההריסה כי יוודא,

 של מגוריו דירה והריסת להחרמת לפעול כוונה כל הייתה לא מעולם לעיל, שצוין כפי .7
 המהנדס ע״י גובשה אשר ההנדסית, התוכנית במסגרת כן, כמו הקרקע. בקומת מרשך

 משכך, הסמוכים. במבנים הפגיעה צמצום תוך ההריסה, לביצוע הדעת ניתנה המוסמך
 את וכן הקרקע בקומת המתגורר מרשך השגת את לקבל מקום מצא לא הצבאי המפקד

השפנים. המבנים דיירי השגת
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 ורק אך המתייחס בזאת המצורף וההריסה ההחרמה צו בזאת נמסר לעיל, האמור נוכח .6
 הקרקע( קומת והשנייה)מעל הראשונה בקומה הממוקמות המפגע, התגורר בהן לדירות
האמור. במבנה

המצאתו. ממועד שעות 48 חלפו בטרם יחל לא זה צו מימוש כי להדגיש, נבקש .9
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