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ח.י.,

 מתגודד בי המבנה והריסת להחרמת לפעול הצבאי המפקד כוונת כנגד השגה :הנדון
________1 ת׳׳ז עסחאק________המפגע

16/10/15 מיום שלך :סימופיך

המפגע של ואחיו אתותו בשם המוגשת שבסימוכין, ההשגה במסגרת .1
כוספים, 3 ופצע ז״ל רוזנפלד מלאכי את 29/6/15 ביום רצח אשר , ת״ז עסחאק

מס׳ דירה והריסת להחרמת לפעול סמכותו ממימוש להימנע הצבאי מהמפקד מבקשת הנך
המפגע. מתגורר בה 23

השכירות ענייו

 להחרמת פעול אין לפיה, טענתכם את לקבל הצבאי המפקד באפשרות אין כי נשיב, תחילה .2
בשכירות. במקום מתגוררים ביתו ובני המפגע שכן המבנה והריסת

 כל שאין הרי הפסוקה להלכה בהתאם יודעת בוודאי שהנך שכפי להשיב, נבקש זה לעניין .3
 )שעת ההגנה לתקנות 119 תקנה עפ״י הצבאי המפקד של סמכותו את להפעיל מניעה

בשכירות. מפגע מתגורר בו לנכס ביחס אף ,1945 חירום(,

 אחמד חליחל אחמד 542/89 בבג״ץ העליון המשפט בית של מפסק-דינו להביא נבקש .4
:1ושומרון ביהודה צה״ל בוהות מפקד נ׳ אלג׳מל

 כי היא מסקנתנו העותר. של המלומד הפרקליט של לטיעוניו דעתנו נתנו ״
 כל מראש למנוע שניתן יסתבר ואם מרתיע, עונשי כלי משמשת 119 תקנה

 יתבטל שכורה, לדירה הטרור מעשי מבצע של ההיזדקקות ידי על סנקציה
הנ"ל." החוק בהודאות השימוש מן מצפים ממנו אשר המרתיע הכוח בכך

הבינלאומי המשפט בתחום טענות

 לא קולקטיבית ענישה מהווה הדירה הריסת לפיהן, הבינלאומי המשפט מתחום הטענות .5
 אשר טענות הינן מוסריים, יסוד לעקרונות ומנוגעת מוגנות אדם בזכויות פוגעת חוקית,

 בנושא דין פסקי של ארוכה בשורה האחרונות בשנתיים אף והועלתה בעבר, רבות נדונה
.2העליון המשפט בית על-ידי פעם אחר פעם נדחתה זו טענה וכידוע,

 פדאור דבי), יצחק מר הביטחון, שר צ׳ אלשיך אחמד חאמד 10S6/89 בג״ץ גם ר׳ ; 1 עמוד ,23 (2) 89 פורסם( פדאור)לא 1
.2 עמוד ,222 (1נ 90 פורסם( )לא

 צה״ל גיחות מפקד נ׳ ואח׳ סידר S839/15 ובג״ץ הביטחון שר נ׳ הפרט להגנת המוקד 8091/1♦ בבג״ץ לאחרונה ר׳ 2
.15/10/15 ביום השופטת הרשות באתר פורסם באיו׳׳ש
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ש אופו ת מימו מכו הצבאי זד7המפ ס

 והריסת להחרמת הצבאי המפקד סמכות תמומש בו לאופן הנוגע בפל בהשגה הנטען לעניין .6
הצבאי, המפקד מטע□ המקצוע גורמי ידי על גובשה הדירה הריסת תוכנית כי נציין, הדירה

 התחשבות ותוך הדירה של מדויק מיפוי ביצוע לאחר מוסמכי□, מהנדסים העם אשר
 הפעולה דרך סמוכים. מבני□ של וקיומם הדירה, של מיקומה ההנדסיים, במאפייניה
 המפקד החלטת מימוש לשם וזאת המקצוע, גורמי ידי על ונבחרה נבחנה אשר המקצועית

 את לממש מאפשרת ההנדסיים, המקצוע גורמי לדעת אשר הפעולה דרך הינח הצבאי,
 בדירות מפגיעה הניתן ככל להימנע בצורך התחשבות מתוך הצבאי, המפקד החלטת

מ בבניין הנוספות סמוכים. במבנים ו

 יהודה לאיזור הצבאי המפקד נ׳ קואסמה 5290/14• בג״ץ במסגרת הן אף נדונו אלו שאלות .7
 להורות לנכון מוצא אינו כי קבע, ובית-המשפט קוואסמה״(, ״עניין - )להלן 3ושומרון
 ביצוע אופן בעניין להתערב או הנדסית דעת חוות העותרים לעיון להעביר הצבאי למפקד

.,,ההריסה'

 אשר מורשה, צבאי מהנדס ע״י אורכו לכל ילווה הדירה הריסת מהלך כי נדגיש, לכך מעבר .8
ההנדסית. המקצועית הדעת לחוות בהתאם מתבצעת ההריסה כי יוודא.

ההרתעתי והצורך הסמכות הפעלת עיתוי שאלת

 רצחניים פיגועים מספר ריבוי לאור התקבלה עסקינן בה הדירה להריסת לפעול ההחלטה .9
 ומשכך הביטחוני במצב לרעה מהותי שינוי קיים כי ניכר, האחתנה. מהעת פיגוע וניסיונות

 לשוב הצבאי המפקד החלטת נוספים. פיגועים ביצוע מפני להרתעה לפעול דחוף צורך עולה
 וממקגלת ומחושגת, מושכלת היגה ההגנה, לתקנות 119 תקנה לפי סמכויותיו את להפעיל

 של מובהקים מטעמים כאמור החלטה קבלת המחייבות והמקום הזמן נסיבות בהינתן רק
האזור. ביטחון

 בית של לפסק־הדינו להפנות נבקש הצבאי המפקד סמכות מופעלת בו המועד לעניין .10
 קבע שם ,־איו"ש3 צה"ל בוהווג מפקד נ׳ ואח׳ סידר 5839/15 בבג״ץ העליון המשפט
:לישנא כהאי רובינשטיין לנשיאה המשנה

 בשאלת רנא הספציפי במקרה להתערבות מקום אין אם גם בי דומה"...

 דא בכגון המועד אם וגם להרוס, הבוונה על לעותרים הודע שבו המועד

 בפוף זה דבר אף הגזבר(, 4747/15 )בג~ץ הרשויות לשיקול בבלל מסור

 בי נראה העין. למראית גם חשיבות ויש ישר, ולשבל למידתיות לסבירות,

 למקרה האפשר בבל קרוב במועד להימסר עליה להרוס, בוונה שיש בבל

,בבך להתערב אין דנא המקרה של גסיבותיו במבלול .מדובר בו העברייגי

ץ מקום ומכל ,באמור  פני צופה במבט אך ;הבף את להטות די זו בטענה א

 מסור ביסודו המדויק שהמועד אף להערותינו, להידרש יש עתיד

ס.ב-א.א.( שלי )ההדגשה ”לרשויות.

הדברים סיכום

 את לדחות הצבאי המפקד החליט טענותיכם, את שבחן לאחר לעיל, המקובץ כלל נוכח .11
במלואה. ההשגה

 .11/8/14 ביום השופטת הרשות באתר פורסם3
 בפסק-הדין. 31 פסקה 4

15/10/15 ביום השופטת הרשות באתר פורסם5
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 המגורים לדירת המתייחס בזאת המצורף וההריסה ההחרמה צו בזאת נמסר משכך, .12
.23 ־מס

המצאתו. ממועד שעות 48 חלפו בטרם יחל לא זה צו מימוש כי להדגיש, נבקש .13
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בברכה
סנדרה
רת׳׳ח
בשם
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