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מוכין, ההשגה במסגרת .1 סי ש צה״ל כוחות מפקד התבקש שב מהחרמת להימנע באיו״

□ מצע אשר ״המפגע״(, • ם, מפגעלם שני עס יחד 3/2/16 ביו ע נוספי רי משולב ),י׳גו ה י  ודקיר
סכין, חלו־ ז״ל כהן הדר מג״ב לוחמת נהרגה ממנו כתוצאה אשר ב ׳׳■הפיגוע״(. גל

בפיגוע המפגע מעורבות

תן ממנו הראיות חומר את לעיונבם להעביר הצבאי המפקד התבקש ההשגה במסגרת .2  ני
כן בפיגוע, המפגע מעורבות על ללמוד המפגע. נהרג כו לאופן הנוגע הרפואי החומר ו

עניין .3 שיב, זה ל ת כי נ מני. רקע על פיגוע של ברורה תמונה עולה לאירוע עדים של מעדויו לאו

A ת בהתאם תן לעדויו אזור הגיעו המפגעים שלושת כי ללמוד, ני ם העתיקה העיר ל שלי  שבירו
ם כשהם ם נשק בכלי מצוידי ם, מסוגי □, בחם, שוני ם נשק כלי סמני ומחסנלות, מאולתרי

כן טרי תחמושת. ו  עת מהמפגעי□ כשניים הכחינו ז״ל, כהו הדר השוטרת ביניהם מג״ב, שו
שבו  השוטרים של חשדם את עורר הדבר עבים. מעיליס לבושים כשהם בשמש ספסל על י
אלו שו ו □ ניג □ לשניי ת. וביקשו להזדהו

 נשק ממעילו הוציא •מכן ולאחר הפלסטינית הרשות של מז־הה תעודה הציג המפגעים אחד .5
תו רי כלל אשר והמפגעים, השוטרים בין עימות החל השוטרים. אחד של לבטנו הצמיד או  י

ת הירו ת המתואר, האירוע למקום בסמוך שהה אשר השלישי, המפגע החל ובמקביל וד  לירו
תו. היה אשר מהרובה שו בר

ם גדול פיגוע נמנע ובכך האירוע על להשתלט הביטחון כוחות הצליחו לבסוף, . .6 אף מימדי
תר. ל כהן הדר השוטרת המפגעים על ההשתלטות במהלך הצער, למרבה יו  נהרגה ז״

שוטרת נפצעה. נוספת ו

־ )להלןת״ז נצארהמפגע התגורר בו המבנה והריסת
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ציין, עוד ה תן פ;מז׳ שמדוחות נ  מאולתר מקלע תת כשלידה נמצאה המפגע שגופה ללמוד ני
ותחמושת.

ציין, לכך מעבר .8 ם של חקירתם כי נ  שלושת ע״י תוכנן שהפיגוע מעלה, נוספים גורמי
ה. בהקשר במפגשים חלק ולקח בתכנון מעורב היה עצמו המפגע וכל מראש המפגעים ז

ת לנוכח .9 תו על מצביעות אשר השונות, העדויו  המפקד סבר בפיגוע, המפגע של מעורבו
ס ולהחרים ,119 תקנה מכוח סמכיתז את להפעיל מקום יש כי הצבאי, ת את ולהרו  בי

המפגע. התגורר בו המגורים

ת זה למכתבנו • -10 ת מצורפו ת. עדויו טיו הרלוונ

הסמכות הפעלת אופו .
ת של החמסה לשיטת הצבאי המפקד התייחסות התבקשה ההשגה במסגרת .11 המפגע. דיר

די על שלו, ההנדסיים ההיבטים כל על המבנה, בחמת לאחר כי להשיב, נבקש .12  מהנדס י
p תתבצע הבית הריסת כי הצבאי המפקד החליט ההנדסה, חיל מטעם מורשה m ,דני  י

מולא יתאפשר שהדבר ככל הדירה. ת1מחיצ הריסת באמצעות  הדירה של הפנים חלל י
ת ת׳׳( תיל בגדרו תליו תל תן מסוג מוקצף ובחומר )״ אורי שי, n פולי מפוננ ת קו א  כדי וז

בה. השלמוש עשיית והעדר הדירה החרמת את להבטיח

 או מעורבים שאינם במי אגבית פגיעה כל למנוע כדי בה יש נבחרה, אשר ההריסה שיטת .13
ם ם. צדדי שיי שלי

תכנון ההנדסה, חיל מטעם מורשה מהנדס ע״י אורכה לכל כמובן תלווה המבנה הריסת .14  ו
המהנדס. ע״י קפדני באופן יעשה ההריסה

הבינלאומי המשפט מתחום טענות

ם( )שעת ההגנה לתקנות 119 תקנה מכוח הסמכות הפעלת כי נטען, ההשגה במסגרת .15  - חירו
תו כנגד ,1945 ם שאינם במי׳ לפגיעה תביא המפגע של בי כי המפגע של למעשיו קשורי  הדבר ו

ת ענישה מהווה ת קולקטיבי מנוגד מי. הדין להוראות ו הבינלאו

תן לא כי נטען, לכך מעבר .16 מר ני ת לו  חינה ג 19 תקנה מכוח הסמכות הפעלת שמדיניו
כי מידתית ם הצבאי המפקד על מרשך, של בעניינו הפעלתה טרם ו  עובדתית בדיקה לקיי

ה ת של תוצאותיה לבחינת ראוי ההרתעה. מטרות את מגשימה היא והאם זו מדיניו
 בתי והריסת להחרמת לפעול הצבאי המפקד של סמכותו הפעלת כי לטענה, הנוגע בכל .17

ת ענישה מהווה ,119 תקנה מכוח מחבלים שיב, קולקטיבי  נדונה אשר בטענה מדובר כי נ
האחרונה. בעת לרבות העליון, ביהמ״ש ע״י פעם אחר פעם ונדחתה

הצורך ההרתעה שאלת .18  הדין בפסקי הם גם עלו לעת, מעת מחדש הדברים את לבחון ו
ציין, ובתמצית האחרונה מהתקופה  בנתונים, שעיין לאחר השתכנע העליון המשפט בית כי נ

כי מפגעים בתי מהריסת כתוצאה הרתעתית תועלת שקיימת אחד, צד במעמד שהוצגו תן ו  ני
ת מופעלת הסמכות עוד כל משפחה בני כנגד אף זו סמכות להפעיל ת. בסבירו תיו מיד וב

פן דנן, במקרה כי סבור, הצבאי המפקד .19 ת סבירה הינח הסמכות, הפעלת או תי מיד  נוכח ו
הצורך המפגע, מעשי של הקשות הנסיבות ם מפגעי□ להרתיע ו אליי טנצי מפני אחריס פו

ם ביצוע • ם פיגועי ם רצחניי מי ם. דו נוספי
 במצב ההחמרה נוכח הנוכחית, בעת כי הסבור, הצבאי המפקד ע״י נדחות אלו טענות כן, על .20

חוני, או מהטעמים שבפנינו כמקרה זו בתקנה שימוש לעשות יש הביט ב הו לעיל. ו
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די איו לעיל, האמור כלל לנוכח הכוונה ההשגה ארג לקגל הצבמי הממקד גי  להחרים כנגד.
אשר , ת״ז נצאר ! 1 המפגי! התגורר בו הבית את ולהרוס

ם ביצע חד 3/2/16 ביו ם שני עם י ם. מפגזי רי משולב פיגוע נוספי ה י סכין, ודקיר  אשר ב
ל. כהן הדר ב מג״ לוחמת נהרגה ממנו כתוצאה ז׳׳

שייך בזאת נמסר משכך, מתאים. והריסה החרמה צו תך,באמצעו למר
ש, נבקש ש כי להדגי ם בטרם יחל לא זה צו מימו .17:00 .בשעה 9/3/16 ה־ רביעי יו

בברכה,
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 והריסה החרמה צו :לוטות
הרלוונטיות העדויות
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