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מקבאטיה

 24.2.2016 מיום המרכז פיקוד מפקד הודעת נגד השגה בזאת מוגשת הפרט להגנת המוקד בשם

ז״ל. נסאר המנוח התגורר בו בקבטיה שניה בקומה הדירה את ולהרוס להחרים כוונתו על

:ההשגה נימוקי ואלה

בדירה לפגיעה העילה א.

 3.2.2016 ביום ביצע הנדון, כי הטענה של תוצאה הינה בדירה לפגוע הכוונה בהודעה, הכתוב פי על

מג״ב. לוחמת נהרגה ממנו כתוצאה אשר בסכין, ודקירה ירי משולב פיגוע נוספים, שלושה עם יחד

 על לכם, כידוע המשטרתית. החקירה תיק נשלח לא ואף , בתיק הראיות חומר אלינו נשלח לא

 לא בפיגוע. פעיל באופן מעורב היה המנוח אכן כי להוכיח עליכם קולקטיבית עניה לקבוע מנת

 כבר זה ראיות חומר לסבל עלינו לעתירה. התשובה את שתנסו בעת החומר את שתשלחו בכד די

פרטיו. כל על עתה,

 נהרג בו האופו למנוח, הנוגע הרפואי החומר כל את כעת כבר לשלוח נדרשים הנכם כו כמו

ומלכתחילה. מראש בעתירה לכד להתייחס לנו לאפשר מנת על בו, השונות הפגיעות ופירוט

29.2.2016 

7/13 בתים:

pniot-tzibur@mail.idf.il

 בנוסף המעשה, את לבצע הנדון שבכוונת ידעו עמו הגרים משפחתו בני או שהוריו טענה כל אין

אחר. אדם של באשמתו יישא שאדם אומרים לא וההיגיון הצדק לכך
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ןטיבית7מול ענישה ב,

 אף על אשמה. כל נגדם הוכחה ולא למעשיו קשורים אינם הנדון של והוריו משפחתו בני כי ידוע

תאושר. אם .סנסציה אותה של העיסריים הסרבנות להיות עומדים הם זאת,

 למשפט כליל מנוגדת זו מעין קולקטיבית ענישה כי להזכיר עוד יש שנים הרבה כך כל לאחר האם

 ועל הרביעית( ג׳נבה לאמנת 33 ׳ ס )ר׳ קולקטיבית ענישה על האוסר ההומניטארי, הבינלאומי

הרביעית(. ג׳נבה לאמנת 35 וס׳ האג לתקנות 46 תק׳ פרטי)ר׳ ברכוש פגיעה

המשפחה ג♦

 וכיום הערבי, במפרץ שנים 16 במשך שעבד אחרי הבית את בנה אביו לגמרי, נקי עבר בעל המנוח

מונית. כנהג עובד הוא

 גמר מהם וחלק ואוניברסיטאות ספר בבתי לומדים אחים 4ה- ושאר בית עקרת המנוח של אמו

הלימודים.

המנוח התגורר בהם הדירה ד7חל ד♦

אחיו נסאר, מר של דירתו הקרקעית בקומה קומות. משתי מורכב עצמו הבית

מחסן. קיים החנויות וליד מושכרות חנויות שתי ישנן קומה באותה המנוח. של הנשוי

 4 בדירה ילדיו. וארבעת בה גרים ההורים .225 בת השניה, בקומה מצוייה המנוח אבי של דירתו

שירותים. ושני מטבח סלון, שינה, חדרי

 בדירה מגוריו ושירותים. חדר למגוריו לו והוקצו כחשמלאי עבד במותו, 20 בן היה המנוח

 לבדוק הצבא בבוא המשפחה בני הצביעו זה חדר על נפרדים, מגורים בבחינת זה לחדר צומצמו

הבית.

 חדר. באותו אלא לפגוע אין הכל, למרות בבית הפגיעה להגשים בכוונתכם אם

הנדסית דעת חוות - הפגיעה אופו ה♦

 בדירה מדובר כאשר ביחוד הדירה, את להרוס הכוונה תבוע איך מפורש ציון בהודעתכם נעדר

משותף. גדר הבית לבין שבינה דלק תחנת קיימת המערבי שמצדה

 למנוע או לאטום סבירה דרך להציע יש ־ בדירה לפגוע הכוונה תתממש ואם ־ קודם נסיון פי על

פגע. ללא הבית חלקי שאר את ולהותיר מגוריו, של חדר באותה זמן לאורך שימוש

 במקרה חלופית תכנית - אולי - ולהציע לבחון נוכל אותה לכך, מתאימה הנדסית תכנית חסרה

יידחו. והעתירה וההשגה

 האפשרות בחשבון לקחת יש המשפחה. מטעם מומחה מהנדס של דעת לחוות בוודאי נצטרך

בעתיד. בחדר מחדש ושימוש מחילה ולאפשר ההריסה על למחול



הפגיעה מטדת ו.

 בבטחון ולסייע פוטנציאליים מפגעים להרתיע נועדת ההריסה כי להודיע נוהג הצבאי המפקד

האיזור.

 לבטחון לסייע כדי בה יש כך כל חמורה שפגיעה וודאות כל איך כי ברי עצמה זו התנסחות מתוך

 אפשדות זוהי שני, וועדת שקבעה וכפי בלבד, אפשרות זוהי מפגעים. להרתיע או האיזור

 והיא הרמטכ״ל ידי על מונתה זו וועדה מתועלתה. רב האיזוד לבטחוו זה7נז אשר מאד, מפמזפ>מת

 הגדה בשטחי הוסיפו לא לאחרונה, עד ומאז, ,2005 בשנת הבטחון לשר מסקנותיה את מסרה

בה. לנקוט המערבית

 נקמה של זרים ושיקולים רסן חסרת פגיעה ־ ניתנה לשמה האמיתית המטרה חסרה בהודעתך

גרידא.

 וללא התחשבות ללא היום, סדר על שעומד מה בכל מקיפה פגיעה על הוחלט כי סוד זה אין

 ראייה וללא קרב סערת מתוך נשקלת הפגיעה כי חשד מחזק ההודעה של העיתוי הסתייגות.

הארוע. אחרי אמת בזמן הוצאה לא ההודעה ועניינית. טווח ארוכת

והדתעה ענישה ביישום אפליה ז.

 בענישה נענשים אינם יהודי טרור אנשי וכי והרתעה ענישה ביישום אפליה קיימת כי לזכור יש

קולקטיבית.

הליכים למצוי עד סנלזציה מפל המגעות ח♦

 בעתירה העליון המשפט לבית לפנות החשוד משפחת בכוונת זו, השגה תדחה חלילה, אם, כי אציין

ידך. על סנקציות נקיטת נגד

 הכוונה מן לחזרה תביא החקירה, חומרי קבלת לאחר והרחבתה זו, השגה כי לקוות יש - לסיכום

 המשפט למערכת ולאפשר ביותר, הפחותה בפגיעה להסתפק ולמצער שהיא, צורה בכל בבית לפגוע

בה. ולפסוק ההחלטה את לבחון

רב, בכבוד

 עו״ד חלאק, אחמד
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