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ז/ח.נ

בה המגורים דירת והריסת לההרמת לפעול הצבא* המפקד צומת בנגד השגה :הנדון

בקומה ממוקמת, בו המגורים, בבניין הנוספים הדיירים בשם המה שבסימוכין, ההשגה .1

שבשכם. דאחיה בשכונת

, בהשגה, הנטעך עפ״י .2 ך י ש ר  שבעקבות חוששים והשלישית, השנייה בקומה המתגוררים מ
 לדירות נלווים נזקים ייגרמו הראשונה, בקומה המפגע, התגורר בה הדירה הריסת

זו. דירה מעל המצויות

 שהמם המקצוע גורמי ידי על גובשה הדירה הריסת תוכנית כי נציין, זה בחקשר .3
 ותוך הדירה של מדויק מיפוי ביצוע לאחר הצבאי, המפקד מטעם מוסמכים מהנדסים

 ידי על ונבחרה נבחנה אשר המקצועית הפעולה דרך ההנדסיים. במאפייניה התחשבות
 אשר הפעולה דרך המה הצבאי, המפקד החלטת מימוש לשם וזאת המקצוע, גורמי
 מתוך הצבאי, המפקד החלטת את לממש מאפשרת ההנדסיים, המקצוע גורמי לדעת

 שאינם המבנה בחלקי או שכנים, במבנים מפגיעה הניתן ככל להימנע בצורך התחשבות
העליונות הקומות קרי, להריסה, מיועדים

 נדון זה עניין כי נשיב, שהוכנה ההנדסית הדעת חוות את להעביר לדרישה בהקשר *.
 על נקבע שם 1ושומרון יהודה לאזור הצבאי המפקד ג' קיאטמה 5290/14 בג״ץ במסגרת

 לעיון להעביר הצבאי למפקד להורות לנכון מוצא אינו הוא כי המשפט, בית ידי
.2ההריסה ביצוע אופן בעניין להתערב או הנדסית דעת חוות העותרים

זו. בקשתך את הצבאי המפקד דחה דלעיל, ההלכה יסוד ועל אלו, מטעמים .3

 התגורר בה לדירה המתייחס בזאת המצורף וההריסה ההתרמה צו בזאת נמסר משכך, .6
המבנה. של התחתונה בקומה הממוקמת המפגע,

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

ת"ז כיסאהתגורר
17/10/15 מיום 6/12 בתים שלך סימוכין:

ת״ז כוסאהמפגע, התגורר בה הדירה הראשונה,

בברכה,

 .11/8/14־ ביום השופטת הרשות באתר פורס□
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