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לבבוד
רג\, ל3מי מ ת עו׳׳ד פו מצעו ס׳ בא 03-6868596 :פק

ח.נ.,

מד השגה :הנדון התגורר בו המבנה והריסת להחרמת לפעול הצבאי המפקד כווצת כ
_________ת״ז האמד המפגע

15/10/15 מיום שלך סימוכין:

 , ת״ז חאמד המפגע, של אמו בשם המוגשת שבסימוכין, ההשגה במסגרת .1
 מהמפקד מבקשת הנך נוספים, 3 ופצע ז״ל רוזנפלד מלאכי את 29/6/15 ביום רצח אשר

המפגע. התגורר בו הבית והריסת להחרמת לפעול סמכותו ממימוש להימנע הצבאי

הבינלאומי המשפט בתחום טענות

 לא קולקטיבית ענישה מהווה הדירה הריסת לפיהן, הבינלאומי המשפט מתחום הטענות .2
 אשר טענות הינן מוסריים, יסוד לעקרונות ומנוגדת מוגנות אדם בזכויות פוגעת חוקית,

 בנושא דין פסקי של ארוכה בשורה האחרונות בשנתיים אף והועלו בעבר, רבות נדונו
.1העליון המשפט בית על־ידי פעם אחר פעם נדחו הן וכידוע,

ז»ל רוזנפלד מלאכי ברצח המפגע של מעורבותו בעניו ראייתית תשתית של העדרה בדבר טענה
נוספים ישראליים אזרחים שלושה ופציעת

של וחלקו מעורבותו על חד־משמעי באורח המצביעה ראייתית תשתית הבטחון גורמי בידי .3
.29/6/15 מיום הירי בפיגוע הפלסטינית, הרשות בידי במעצר כיום המצוי חאמד,

 כדי מנהליות ראיות של בקיומן שדי הרי ,2זה בעניין העליון בית-המשפט להלכות בהתאם
 כתב להגשת להמתין צורך ואין ההגנה לתקנות 119 תקנה מכוח סמכות הפעלת להצדיק

המפגע. להרשעת או אישום

הצבאי המפטד סמכות מימוש אופו

 והריסת להחרמת הצבאי המפקד סמכות תמומש בו לאופן הנוגע בכל בהשגה הנטען לענייך .4
 מהנדסים שהינם המקצוע גורמי ידי על גובשה הבית הריסת תוכנית כי נציין, הבית

 התחשבות ותוך הבית של מדויק מיפוי ביצוע לאחר הצבאי, המפקד מטעם מוסמכים
 המקצועית הפעולה דרך סמוכים. מבנים של וקיומם המבנה של ההנדסיים במאפיינים

 הינה הצבאי, מפקד החלטת מימוש לשם וזאת המקצוע, גורמי ידי על ונבחרה נבחנה אשר
 המפקד החלטת את לממש מאפשרת ההנדסיים, המקצוע גורמי לדעת אשר הפעולה דרך

 בבניין הנוספות בדירות מפגיעה הניתן ככל להימנע בצורך התחשבות מתוך הצבאי,
שכנים. ובמבנים

 צה״ל כוחות מפקד צ' ואח' סידר 5839/15 ובג״ץ מביטחון שר נ׳ הפרט להגנת המוקד 8091/14 בבג״ץ לאחרונה ר׳ 1
.15/10/15 ביום השופטת הרשות באתר פורסם באיו״ש

 כאתר פורסם 1/7/14 מיום באיו״ש, הצבאי המפקד נ׳ עוואדה 4597/14 בג״ץ ;הדין לפסק 27 בפסקה קואסמה עניין ר׳ 2
השופטת. הרשות
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 הצבאי המפקד נ' קואממה 5290/14 בג״ץ במסגרת חן אף נדזנו אלך סוגלות כי לציין, נבקש .5
 לנכון מוצא אינו כי קבע, ובית־המשפט קוואסמה״(, ״עניין ־ )להלן3ושומרון יהודה לאיזור

 אופן בעניין להתערב או הנדסית דעת חוות העותרים לעיון להעביר הצבאי למפקד להורות
ההריסה*. ביצוע

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

ההרתעתי והצורד הסמכות הפעלת עיתוי שאלת

 רצחניים פיגועים מספר ריבוי לאור התקבלה עסקינן בו הבית להריסת לפעול ההחלטה .7
 ומשכך הביטחוני במצב לרעה מהותי שינוי קייס כי ניכר, האחרונה. מהעת פיגוע וניסיונות

 לשוב הצבאי המפקד החלטת נוספים. פיגועים ביצוע מפני להרתעה לפעול דחוף צורך עולה
 ומתקבלת ומחושבת, מושפלת הינה 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 .8
,15.10.15 מיום באיו׳׳ש* צה"ל בוהות מפקד צ' ואח׳ סידר 5839/15 בבג״ץ העליון המשפט

:לישנא כהאי רובינשטיין לנשיאה המשנה קבע שם

 דכא הספציפי במקרה להתערבות מקום איך אם גם בי "...דומה
 המועד אם וגס להרוס, הבוונה על לעותרים הודע שבו המועד בשאלת

א בכגון שיקול בבלל מסור ד שויות ל  אף הנזכר(, 4747/15 )בג״ץ הר
 גם חשיבות ויש ישר, ולשבל למידתיות לסבירות, כפוף זה דבר

 במועד להימסר עליה להרוס, כוונה שיש ככל כי נראה העין. למראית
 נסיבותיו במכלול מדובר. בו העברייני למקרה האפשר בבל קרוב

מבל ,כאמור ,בכך להתערב אין דנא המקרה של  זו בטענה אין מקוס ו
טות די ,להערותינו להידרש יש עתיד פני צופה כמבט אך }הכף את לה

שויות מסור ביסודו המדויק שהמועד אף ס.ב שלי )ההדגשה .»לר
א.א.(

 אשר ההתאבדות פיגועי גל בעקבות נקבעה אשר זו, בסוגיה הפסוקה להלכה בהמשך וזאת .9
:כדלקמן ,1996 בשנת להתמודד ישראל ואזרחי הבטחון גורמי נאלצו עמו

הרתעתי, כאמצעי סנקציה, בהפעלת כאן המדובר כי לשכוח, אין הלוא
 ואיש אישית, פשעו כי הוכח לא לגביהם אשר באנשים בהכרח הפוגעת

, [2] אלעמרין בפרשת הדגשתי על-כן זה. באמצעי להשתמש שש אינו
 מצבה שיפור אס כך, על יצטער לא בוודאי "...איש כי ,699 בעמי

 יניעו באזור הבטיחותי המצב של ונורמליזציה המדינה של הביטחוני
".כמיותר זה אמצעי לראות הימים באחד המחוקק את
 להשתמש יש כי העקרונית החלטתו חרף שהמשיב, בכך רע מה כן, אם

 שמא להיווכח במטרה הביצוע את דוחה (,1)119 תקנה לפי בסמכותו
 להשגת להיעתר בעתיד אולי לו תאפשר הביטחוני במצב רגיעה

 אירעו שאז אלא זו! דראסטית סנקציה הפעלת על ולוותר המשפחות,
ם, לפציעה ו לרצח שגרמו המחרידים, הפיגועים זה אחר בזה מוניי ה

 שאליהם חבלה ארגוני מאותם מתאבדים על-ידי בוצעו ואשר
שתייכו ת, העתירות נושאי החשודים גם ה שהונעו הנדונו  על-ידי ו

טיוואציה אותה שיב, החליט אט פאנאטית. מו מ מצב לנוכח כי ה  ה
שהות מקום עוד אין נוצר שכך סת בדבר ההחלטה את לה אותם הרי

ם3  .11/8/14 כיום השופטת הרשות באתד פורס
 בפסק־תדין. 31 פסקה 4

ם5 15/10/15 ביום השופטת הרשות באתר פורס
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ת אין ,0בנ>0 או ב שרירות בבך לר ת סבירות איי או ל  בעולה או קיצוני
הן שיש ,0זרי שיקולים על-פי ת להצדיק בדי ב טול א ם. בי  יוער הצווי

 למשל, לו, המידתיות. ס כגור להתחשב יש זה בנושא גם במובן בי רק,
 מרובות, שנים לפני שניתנו צווים של ביצועם בדחיית המדובר חיה

 בהשהיית באשר ,שלפנינו במקרים אך שונה. מסקנה שתתבקש ייתבן
 מקום אין עסקינו, בחודשיים של יחסית קצר לזמן ההחלטות ביצוע

ס.ב-א.א.(* שלי )ההדגשה להתערבותנו.

הדברים סיכום

 את לדחות הצבאי המפקד החליט טענותיכם, את שבחן לאחר לעיל, המקובץ כלל נוכח .10
במלואה. ההשגה

המגורים. לבית המתייחס בזאת המצורף וההריסה ההחרמה צו בזאת נמסר משכך, .11

המצאתו. ממועד שעות 48 חלפו בטרם יחל לא זה צו מימוש כי להדגיש, נבקש .12

ש פ״ד צה״ל, כוחות מפקד ביין, אילן האלוף נ׳ ליגייז ע/רגו ס.אלם עאדל 1730/96 בגץ 6 (1996) 353 נ
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