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מרון יהודה באזור צה״ל כוחות מפקד התבקש שבסימוכין ההשגה במסגרת .1 שו  להימנע ו
ז ת״ זין המחבל התגורר בו רקעא בחרבת המבנה מהריסת

מחאמרה המחבלים עם בצוותא ,2016 ביוני 8 ביום שביצע ״המחבל״(, )להלן:
 נרצחו בו אביב, תל בעיר >שרונה׳ במתחם ירי פיגוע ״השותפים״(, :מחאמרה)להלן ו!

אדם. בני ארבעה

 119 תקנח מכוח הריסה לחוקיות ביחס טענות בכללם טענות, מספר הועלו בהשגתכם .2
זה. קונקרטי במקרה ההריסה לביצוע ביחס וטענות 1945 חירום(, ההגנה)שעת לתקנות

119 תעונה מכוח להריסה ביחס טענותיכם

 קיימת כי אסורה, קולקטיבית ענישה מהווה 119 תקנה מכוח הריסה כי נטען, בהשגתכם .3
.a בשטחי חלה אינה וכי ביישומה אפליה

a תו הפעלת כי לטענה הנוגע ככל הריסת להחרמת לפעול הצבאי המפקד של סמכו  בתי ו
בר כי נשיב, קולקטיבית, ענישה מהווה ,119 תקנה מכוח מחבלי□ ו  נדונה אשר בטענה מד
האחרונה. בעת לרבות העליון, ביהמ״ש ע״י פעם אחר פעם ונדחתה

 אך דין פסקי במספר בעבר עלתה זו טענה ,119 תקנה בהפעלת לאפליה לטענה ביחס .5
 תשתית הציגו לא לאפליה שהטוענים כך, לאור העליון, המשפט בית ידי על נדחתה

 בבג״ץ זה בעניין )ראו זה במקרה לטענתכם ביחס אף יפיס הדברים מספקת, עובדתית
(.33 בפסקה הצבאי המפקד נ׳ ואח׳ חמאד 1624/16

 לפתחו הובא זה עניין אף כי נזכיר ,a בשטחי 119 תקנה להפעלת באשר לטענותיכם ביחס .6
הדין. פסק במסגרת ונדחה נדון הנ״ל, חמאד בעניין העליון המשפט בית של

 המצב נוכח הנוכחית, בעת כי הסבור, הצבאי המפקד ע״י נדחות אלו טענותיכם כן, על .7
זו. בתקנה שימוש לעשות יש הביטחוני,

זה קונקרטי במלזרה ההריסה לביצוע בנוגע טענותיכם

 שותפיו של מאשר משמעותית קטן הפיגוע בביצוע המחבל של חלקו כי נטען, בהשגתכם .8
בלבד, המחבל התגורר בו החדר הריסת של מידתית בפעולה לנקוט המפקד החלטת וכי

הנדון, המחבל של לביתו לפיגוע השותפים בתי הריסת על ההחלטה בין הזמנים ופער
החדר. בהריסת ממשי צורך היעדר על מלמד
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 את הערכת□ פיה על הפרשנות את לקבל בידינו אין הכבוד, בכל כי נשיבכם, זה בעניין .9
ת בידי המצוי למידע בהתאם ;הרצח במעשה המחבל של חלקו  בסיס ועל החקירה, רשויו
תיו האישום כתב הודאו  בפיגוע שבנדון המחבל של חלקו לעיונכם, שהועברו המחבל של ו
 הפיגוע לביצוע שקדמו באימונים הן נשק, והשגת בתכנון בהשתתפות הן משמעותי, הינו
בפועל, בה להשתתף בתכניתו והן

 צורך היעדר על מלמד הצבאי המפקד של המידתי הדעת שיקול לפיה לטענתכם, אשר .10
 בהתאם בתים הריסת ביצוע ומועד אופן על מחליט הצבאי המפקד כי נשיב בהריסה,

 ובכללם בפסיקה לכך שנקבעו לשיקולים לב ובשים הביטחוניים, ולצרכים לשיקולים
 ההחלטה מועדי בהתאם, המחבל. במשפחת הפגיעה למול מההריסה ההרתעה הערכת
למקרה. ממקרה משתנים ההריסה ומתווי

 דעתו שיקול את יגביל הצבאי המפקד כי דרישתכם לקבלת מקום רואים איננו לפיכך, .11
סיון י- מעורפלת השערה סמך על רק החלטותיו, קבלת תהליך ואת המידתי  ״לקרוא ני

במציאות. מעוגנים שאינם ושיקולים טענות השורות״ מבין

 המצב נוכח הנוכחית, בעת כי הסבור, הצבאי המפקד ע״י נדחות אלו טענות כן, על .12
קולי הביטחוני שי  שבפנינו, במקרה זו בתקנה שימוש לעשות יש מובהקים, הרתעה ו

לעיל. שהובאו מהטעמים

ההריסה ביצוע אופו
 להריסת פועל הצבאי המפקד המחבל, בית הריסת לפעול כוונה על בהודעה שצוין כפי .13

ש, רקעה. בחרבת הוריו לבית הצמוד במבנה המחבל התגורר בו החדר  היא הכוונה נדגי
במבנה. החדרים יתר את ולא המחבל, בפועל לן בו ההורים, לבית הסמוך החדר את להרוס

 על המבנה, בחינת לאחר כי נשיב, המתוכנן ההריסה אופן את לדעת לבקשתכם במענה ג.4
 המפקד החליט ההנדסה, חיל מטעם מורשה מהנדס ידי על שלו, ההנדסיים ההיבטים כלל

בחדר. השימוש את שימנע באופן בבטון אטימתו ע״י תתבצע הבית הריסת כי הצבאי

תכנון ההנדסה, חיל מטעם מורשה מהנדס ע׳'י אורכה לכל כמובן תלווה הבית הריסת .15  ו
 לפגוע שלא לב, שימת תוך היתר בין זאת, המהנדס. ע״י קפדני באופן יעשה ההריסה

הסמוכים. המבנים בחלקי

סיכום

 להחרים הכוונה כנגד השגתכם את לקבל הצבאי המפקד בידי אין לעיל, האמור כל לנוכח .16
ז ת״ זין המחבל התגורר בו רקעא בחרבת המבנה את ולהרוס

רי פיגוע בביצוע נוספים, מחבלים שני עם יחד ,2016 ביוני 8 ביום שהשתתף ,  י
אדם. בני ארבעה נרצחו בו פיגוע אביב, תל בעיר

מתאים. והריסה החרמה צו באמצעותך, למרשייך בזאת נמסר משכך, .17

.17:00 בשעה 2016 באוקטובר 18 ג׳ יום בטרם יחל לא זה צו מימוש כי להדגיש, נבקש .18

בברכה,

טון בני ס וינ
עוץ קצין  מדור - יי
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