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  לצו ביðייםתðאי ו-למתן צו עלדחופה עתירה 

  :לבוא וליתן טעם  1 עתירה דחופה למתן צו על תðאי שיורה למשיבמוגשת בזאת         

 ההגðה (שעת חירום), לתקðות    119לפי תקðה    , לכאורה,מהפעלת סמכותו  מדוע לא יימðע  . 1

1945  " ה119תקðה  (להלן:  החרמה,  לרבות  ד"),  בכל  פגיעה  או  במבðה ריסה    של   רך 

ג'ðיןמאוכלסות    ות מגוריםדיר  20העותרים הכולל   או לחלופין    ;שבגדה המערבית  בðפת 

או אטימה   צמצומו  כמו  יותר  מידתיות  חלופיות  בדרכים  הצו  ביצוע  על  למשיב  להורות 

 ; הריסה על מðת למזער את מעגל הקורבðות מהפעלת התקðה במקרה דðןבמקום 

יימðע    . 2 לא  ולהימðע  מדוע  מידתי,  ולא  שרירותי  באופן  סמכותו  דירת    מהריסת מהפעלת 

במבðה  –  המפגע  הרביעית  בקומה  "צבאמ  -   הממוקמת  חמה עות   משולבת  חבלה 

לדירות הצמודות  משמעותיים    העלולה בסבירות גבוה לגרום ðזקים"  ðייםאמכ  אמצעיים

 ליתר דירות העותרים במבðה;ו

  צו ביðיים  למתן ה בהולהבקש                               

בדחיפות ליתן  בזאת  מתבקש  הðכבד  המשפט  מטעמם    בית  מי  או  למשיבים  שיורה  ביðיים,  צו 

וההריסה  להימðע   ההחרמה  צו  מממימוש  יבוצע החל  כי  ðקבע  בשעה    10.5.2022-היום, האשר 

מ  ,18:30 הפיכה  ו/או  בלתי  פגיעה  העותר  תיהםבבכל  צו  ,  יםשל  השהיית  על  להורות  זה  ובכלל 

  ההריסה, וזאת עד לסיום ההליכים בעתירה דðן. 

בתקופה   הצו  ביצוע  מעיכוב  הציבור  לאיðטרס  שיגרם  ðזק ממשי  כל  על  להצביע  ðיתן  ולא  הואיל 

ת הבקשה  דחיית  מðגד  ואילו  ðוספת,  לפקצרה  העותר  ה גיעוביל  בזכויות  כיםחמורה  ברור  אך  י  , 

בית המשפט הðכבד    אם  הם גרם לי, בשל הðזק הבלתי הפיך שייםמאזן הðוחות ðוטה לטובת העותר

  . על כן, בית המשפט הðכבד מתבקש להיעתר לבקשה לצו ביðיים.העותרים  לא ייעתר לבקשת

ודם פועלים לאיסוף מסמכים בשל דחיפות העðיין מוגשת עתירה זו כבר עתה, אם כי העותרים ע

ðוספים ו  .ופרטים  טיעוðיהם  את  להשלים  להם  להתיר  העותרים  יבקשו  לכך,  להוסיף  אי  כן 

   .מטעמם ðוספת  לרבות חוות דעת הðדסית פרטים ומסמכים ככל הðדרש

  ואלה ðימוקי העתירה: 

בו      . 1 המבðה  של  בגורלו  הוא  העתירה  של  העותריםעðייðה  הממתגוררים  הודיע .  על  שיבים  ו 

ðה בן    ת א  להרוסלהחרים ותם  כווðבעירקומות    ששהדירה הממוקמת בקומה הרביעית במב  

המערבית  ג'ðין והחרמת    . שבגדה  הריסת  על  ולהורות  סמכותו  את  להפעיל  מבקש  המשיב 

תקðה  האמורה    דירהה חירום),    119מכוח  (שעת  ההגðה  ),  119תקðה  (להלן:    1945לתקðות 

הדירה    והבעלים הואילו   באירוע  מעושל  ðהרג  7.4.2022מיום    ביטחוðירב  ממðו    ו שכתוצאה 

 ישראלי.  יםאזרח

כי  . 2 להדגיש,  המתגוררים    עתירה  ðבקש  השכðים  בשם  מוגשת  ובקומות זו  הסמוכות  בדירות 

 להרוס. שהמשיב החליט להחרים ובאותו מבðה בו ממוקמת הדירה השוðות 
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; ליתר דים לדירות הסמוכותסבורים כי הריסת ההדירה האמורה תגרום ðזקים כב  העותרים . 3

בין האירוע לשאין ביðם    מרובות ðפשות,משפחות    20ולתשתית הבðיין בו מתגוררים  הדירות  

 . ; וכשאין ביðם לבין המעורב באירוע כל זיקההðטען כל קשר

של   . 4 מכאðיים   להרוס המשיב  החלטתו  ואמצעיים  חמה  חבלה  באמצעות  האמורה  הדירה    את 

מהצד הדרומי והמערבי    ה בסבירות גבוה לגרום ðזק משמעותי לשתי הדירות הסמוכותעלול 

כן שיטת הריסה זו  תגרום ðזק רציðי ליתר    וכמשביðם לבין דירת המפגע קירות משותפים;  

הדירות במבðה ובמיוחד לדירה שממוקמת בקומה השלישית מתחת לדירת המפגע. ע"פ חוות  

הר העותרים  מטעם  הðדסית  ðזק  דעת  לגרום  עלולה  המפגע  דירת  הבðיין,    ת לתשתייסת 

 והגז שמשרתים את כל הבðיין.  הðזקיםמערכות המים; החשמל; הביוב; 

ל . 5 להיגרם  שעלולים  הרחבים  מהðזקים  המשיב  של  מפשע    20- התעלמותו  חפות  משפחות 

ממבחðי   פסולה החורגת  ועל החלטה  לקוי  דעת  שיקול  על  מעידה  מבðה,  באותו  שמתגוררים 

בית    ,והמידתיותירות  הסב עמד  צווי הריסה    המשפטעליהם  בחן  עת  פעם  אחר  פעם  הðכבד 

 דומים. 

  שמהווה עðישהפסול הימðע מהפעלת סמכותו של המשיב באופן ל לאור האמור, ועל מðת

  התערבותו של בית המשפט הðכבד.  תמתבקש, חפות מפשעקולקטיבית לעשרות משפחות 

  החלק  העובדתי 

  הצדדים

בדירות    1-15רים  העות       . 6 המתגוררים  השוכרים  או  הבעלים  הכבושים;  השטחים  תושבי  הם 

בן   במבðה  בגדה  6מגורים  ג'ðין  בעיר  המפגעקומות  דירת  ממוקמת  שבו  העותרים  .  , 

. במבðה  וילדיהםבקומות השוðות, יחד עם בðי משפחותיהם  ðפרדות  דירות    20- ב   מתגוררים

 ות טריים ועשרות ילדים ופעוטים. ðפשות ממשפחות שוðות; זוג  80- מתגוררים יותר מ  

  יא עמותה רשומה שמושבה בירושלים, ה   ),המוקדהמוקד להגðת הפרט (להלן:  ,  16ת  העותר       . 7

 הפועלת לקידום זכויות האדם של פלסטיðים בשטחים הכבושים. 

) הוא המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית, מטעם מדיðת ישראל,  המשיב(להלן:    1המשיב        . 8

ה בגדה המערבית תחת כיבוש צבאי מזה למעלה מחמישים שðה; והוא שהוציא צו  המחזיק 

תקðה   ע"פ  סמכותו  במסגרת  העותר,  בית  כל  של  והריסה  ההגðה  לתקðות    119להחרמה 

 ).119תקðה (להלן:   1945חירום), - (שעת

יועצו המשפטי של המשיב ושל   2המשיב         . 9   הוא היועץ המשפטי לאזור הגדה המערבית, היðו 

 ).המשיביםהגורמים הפועלים מטעמו באזור הגדה המערבית (להלן, עם המשיב: 

  ומיצוי הליכים רקע עובדתי

; להחרים ולהרוס  119התקבלה הודעת המשיב על כווðתו להפעיל את תקðה    27.4.2022ביום       .10

את דירת המפגע. בהודעה מסר המשיב כי החליט להפעיל את סמכותו הואיל ומר רעד חאזם  

 מעורב באירוע ירי שכתוצאה ממðו ðהרגו ישראלים.   היה

 .1ע/ מצורף ומסומן  27.4.2022העתק מהודעת הצבא מיום  
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,בשמם של העותרים, בהשגה כðגד החלטת המשיב, בה ציין את    1.5.2022ביום       .11 פðה הח"מ 

בית   מהריסת  כתוצאה  להיגרם  שעלולים  הפיכים  הבלתי  הðזקים  ואת  החלטתו  חומרת 

 פגיעה הקשה הצפויה בחפים מפשע ככל שהמשיב לא יחדל מהחלטתו האמורה. המפגע; וה

 . 2ע/מצורף ומסומן  1.5.2022העתק מפðיית הח"מ מיום 

החליט    3.5.2022ביום      .12 המשיב  כי  ðמסר  ובה  העותרים,  להשגת  המשיב  תשובת  התקבלה 

שלא   והריסה  החרמה  צו  והוציא  ההשגה  את  תאריך    ימומשלדחות  לאחר    .8.5.2022לפðי 

 .18:30בשעה  10.5.2022את מועד ביצוע הצו עד ליום  לדחות, הסכים המשיב ðוספתפðיית 

  .3ע/מצורף ומסומן  3.5.2022העתק מתשובת המשיב מיום 

  ðשוא צו ההריסה וההחרמה המבðה של העותרים והדירה

מה  את הדירה הממוקמת בצד הצפון מזרחי של הקומבקש להחרים ולהרוס    כאמור, המשיב     .13

 הרביעית.

לחמש  המבðה       .14 ובðוסף  חלקית,  מסחר  קומת  מעל  המשתרעים  מגורים,  קומות  חמש  כולל 

קיימת   ארבע   דעוהקומות  כוללת  מגורים  קומת  כל  השישית.  בקומה  בðייה  בשלבי  דירה 

 דירות מגורים ðפרדות שביðים קירות משותפים.  

ה      .15 משפח  20- כל  מתגוררים  בהן  מאוכלסות,  בבðיין  ידירות  עם  שוðות  הקטיðים.  יהד לות  ם 

 ðפשות, רובם קטיðים.   80- יותר מ  מתגורריםðה בבמ

כ     .16 מגורים  דירת  כל  ופיðת    130- שטח  אורחים  שיðה, מטבח, חדר  שלושה חדרי  הכולל  מ"ר, 

אוכל, שðי שירותים ומרפסת.  הדירה ðשוא צו ההריסה ממוקמת בקומה הרביעית. מתחת  

קיימים   האמורה  קומות    קומות  3לדירה  שתי  קיימות  ומעליה  מסחרית;  וקומה  מגורים 

 דירות מגורים.  5מגורים הכוללות 

  5המפגע קיים קיר משותף עם דירת השכðים מהצד המערבי, בה מתגורר העותר מס'    לדירת      .17

עם   ילדיהםיחד  וארבעת  מהצד  אשתו  השכðים  דירת  עם  משותף  קיר  קיים  השðי  מהצד   ;

מעל דירת המפגע    ילדיהם.  ארבעתו   אחמד  ן זוגהיחד עם ב   7הדרומי בה מתגוררת העותרת  

יהם; ומתחתה  דת ילשושלודיðה  בה הוא מתגורר עם אשתו    4ממוקמת הדירה של העותר  

 אחיו ואחייðו. שðי אמו, בה הוא מתגורר עם  8ממוקמת דירת העותר 

 אופן ביצוע צו ההריסה 

ההשגהב     .18 צו    העותרים  קדוהתמ  ,1.5.2022יום  מ  מסגרת  ביצוע  לאופן  הðוגעות  בטעðות 

טעוðת     הועלובין היתר  ההריסה והðזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהריסת בית המפגע.  

לגבי הðזק הכבד שייגרם לדירות הסמוכות לדירת המפגע, לייתר דירות המבðה וגם לתשתית  

 הבðיין.  

ðציג המשיב       .19 עובדתי לטעðובמעðה להשגה, מסר  ת המפורטות בהשגה, לפיהן  כי "אין בסיס 

במבðה",   הדירות  ליתר  כבדים  לðזקים  לגרום  צפויה  המפגע  דירת  אף  הריסת  על  וזאת 

כי "מעצם אופי הפעילות קיימת    ,למעðה צוין  שצורפה    של הצבא ההðדסית  שבחוות הדעת  

]". באותו חוות דעת ציין מהðדס  יקוðסטרוקטיבוðזק שאיðו    קוðסטרוקטיביהיתכðות לðזק [
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כי תשתי  ðזק שאיðו  הצבא  כי  ואף  להיפגע  עלולות  להיגרם    יקוðסטרוקטיבות המבðה  עלול 

 למבðים סמוכים. 

המשיב       .20 של  הלקוי  ובבתיהם  1המעðה  בעותרים  הצפויה  לפגיעה  המזלזלת  והתייחסותו   ,

התקבלה משיקולים זרים ללא בחיðת    ת המישבהחלטכי  כתוצאה מפעולת ההריסה, מעידה  

 מהחוות הדעת של המשיב עצמו. ואף תוך התעלמות טעðות העותרים 

מטכם הצבא, שצורפה למעðה הדחייה של ההשגה, ðכתב כי ההריסה    ההðדסיתבחוות הדעת      .21

" באמצעות  חמה  תבוצע  מכאðייםמשולבת  חבלה  אמצעים  או  מכאðיים    . "בלבד  אמצעים 

אלו,   בשיטות  המפגע  דירת  העותרים;  הריסת  מטעðות  בוטה  התעלמות    מהעבודות תוך 

  ת ולתשתים בסבירות גבוה ðזקים ממשים לדירות הסמוכות  ותגר  בות המקרהבשטח ומðסי

 הבðיין. 

זו,      .22 את   מהðדסבטרם, הגשת עתירה  בחן  צו ההריסה,  מטעם העותרים ביקר במבðה ðשוא 

הבית  המערכת של  כתוצאה הקוðסטרוקטיבית  להגירם  שעלול  והðזק  המבðה  תשתית   ;

 עלולה לגרום:המפגע והסיק כי הריסת דירת  ;מהריסת דירת המפגע

  של הבðיין;   ההקוðסטרוקצילתזוזה ולפגיעה במערכת   .א

  ; לפגיעה קשה בדירות הקיימות מתחת ובצמוד לדירה שתהרס  .ב

הבðייןמשמעותיים    ðזקיםל  .ג הגז   -לתשתית  הביוב,  המים,  למערכת 

  דירות;  20-שמשרתים את כלל ה והחשמל

קומות   7גבוה בן    ליצירת קומת עמודים בתוך בðייןהדירה תגרום    הריסת  .ד

  ;תפגע ביציבות הבðיין והדבר יהווה סכðה בפðי רעידת אדמה

של    .ה ולקירות  לתקרה  לחדור  למים  ותהווה   הדירות תאפשר  התחתוðות 

  סכðה ממשית. 

 . 4ע/ ומסומןהעתק מחוות דעת הðדסית מטעם העותרים מצורף    

ה     .23 המפגע  דירת  הריסת  האמור,  כל  בן    בקומהמוקמת  מלאור  במבðה  קומות    6הרביעית 

לדירות   וממשיים  משמעותיים  לðזקים  גבוה  בסבירות  תגרום  מסחרית,  וקומה  מגורים 

 המבðה ולמבðים הסמוכים.  תלתשתיהעותרים; 

  הריסת הדירה תהפוך את כל הבðיין לבלתי ראוי למגורים

הריסה ולðזקים  כאמור, במסגרת ההשגה העותרים העלו טעðות המתייחסות לאופן ביצוע ה      .24

 העלולים להיגרם לדירות הסמוכות ליתר הדירות במבðה. 

הðזקים       .25 פורטו  לא   להשגה,  המעðה  במסגרת  והן  המשיב  מטעם  הדעת  חוות  במסגרת  הן 

 הצפויים מדרכי ההריסה השוðות, וכל אחת בðפרד או השילוב ביðיהן. 

ם להיגרם לסביבה ולמבðה.  המהðדס מטעם המשיב לא שלל ðזקים קוðסטרוקטיביים שצפויי     .26

חבלה   באמצעות  האחת  ההריסה,  לביצוע  אפשרויות  שתי  והציג  דעתו  חוות  את  ערך  הוא 

פירוט   כל  דעת  בחוות  אין  אך  מכאðיים,  כלים  בשילוב  צמה  כלי  באמצעות  והשðייה  חמה 

 אודות הðזקים הצפויים מכל אפשרות בðפרד.  
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27.     ðדס של המשיב כי  למרות הðקטים מירב  על אף הצהרת המהðð" זק הצפוי מעצם הפעילות

מאפייðים   בעלת  תהיה  שההריסה  כך  והביצוע,  ההðדסי  התכðון  בשלב  הקפדðיות  הפעולות 

  16ממוקדים וðשלטים המביאים לרמה וסבירות ðמוכים של ðזק", מðיסיון הח"מ והעותרת  

 עולה כי התחייבות המהðדס מטעם המשיבים לחוד והמציאות לחוד. 

רוכה של מקרים בהם ðעשה שימוש בכלי של חבלה חמה מציגים מציאות אחרת.  רשימה א      .28

מתוך  ,  2014פה שמאז שðת  מðתוðים הðמצאים בידי המוקד להגðת הפרט, המתייחסים לתקו 

מקרים שבהם ðעשה שימוש באמצעי של חבלה חמה לצורך ההריסה, שבהם לא היה   14

רם ðזק רציðי לדירות הסובבות את  מדובר בהריסה של מבðה בשלמותו, בתשעה מקרים ðג 

 .החלק המיועד להריסה, ואף חלקן הפכו לבלתי ראויות למגורים

למשל,       .29 בג"ץ  כך  שבמסגרת  הצבאי  8161/17לאחר  המפקד  ðגד  דין  אלג'מל  פסק  ðיתן   ,

על דרך חבלה חמה, המשיב    בן שלוש קומותהמאשר הריסת הדירה בקומה העליוðה במבðה  

ו ההריסה,  את   למגוריםביצע  ראוי  לבלתי  המבðה  כל  את  ðטשו  הפך  המבðה  דיירי  יתר   .

 אותו, כשכאמור הðזקים היו כה כבדים שסיכðו את חייהם של מי שהמשיך לגור בו.  

), אושרה  1.12.2015(פורסם באר"ש ביום  עליוה ðגד המפקד הצבאי    7220/15כך גם בבג"ץ       .30

יסה בוצעה על דרך של חבלה חמה, ההר הריסת הקומה השלישית במבðה בן שלוש קומות.  

כיוון שהפיצוץ גרם לðזקים כבדים  ðאלצו דיירי הבðיים לðטוש את הבית  וכתוצאה ממðה 

למסוכðת במבðה  השהייה  את  הדירה  שהפכו  הייתה  בו  מהמבðה  חרג  הðזק  עðיין  באותו   .

הבעייתיות   על  המצביע  דבר  סמוכים,  למבðים  כבדים  ðזקים  וðגרמו  להריסה,  המיועדת 

 בשימוש בכלי זה באזור מגורים מאוכלס וצפוף. מעשה ההריסה פגע בחמש דירות.  ש

בבג"ץ       .31 שðה,  לפðי  כן,  הצבאי  480/21כמו  המפקד  ðגד  קבהא  ביום    מרווח  באר"ש  (פורסם 

חמה.  3.2.2021 חבלה  באמצעות  קומות  שלוש  בן  במבðה  הקומות  שתי  הריסת  אושרה   ,(

כבדים   ðזקים  ðגרמו  מההריסה  בה כתוצאה  המגורים  את  הפכו  אשר  הקרקע  לקומת 

של   בסך  הוערך  הðזק  כאשר  המהðדס   ₪.  233,000למסוכðים,  של  הדעת  חוות  חרף  זאת 

 .מטעם המשיב לפיה איðם צפויים ðזקים או שהם צפויים ברמה ðמוכה

בבג"ץ       .32 העתירה  במסגרת  הודיע  עליה  ההריסה  משיטת  חרג  אף  המשיב  אחר,  במקרה 

ðג  5506/16 הצבאימחאמרה  המפקד  תחילה,  ד  המבðה.  ליתר  כבדים  לðזקים  שגרם  דבר   ,

"כלי   באמצעות  במבðה  שוðות  בקומות  דירות  שתי  להרוס  כווðתם  על  הודיעו  המשיבים 

צמ"ה". בית המשפט הðכבד בפסק דיðו קבע שיש להסתפק בהריסת הדירה בקומה העליוðה  

הריסת את  לבצע  המשיבים  החליטו  הדין  פסק  מתן  לאחר  העליוðה    בלבד.  בקומה  הדירה 

מתקיימת   בה  לדירה  ההריסה  צמצום  של  לשיקולים  זה,  באופן  חמה".  "חבלה  באמצעות 

שכן המשיבים החליטו לפעול על  זיקת מגורים של מבצע הפיגוע, לא הייתה כל משמעות,  

דעת עצמם ולשðות את שיטת ההריסה שהובילה בסופו של יום לðזק משמעותי ליתר חלקי  

. מקרה זה, עשוי להוות דוגמא הממחישה את החששות ו מיועדים להריסההמבðה שלא הי

   לðזקים שעשויים להיגרם במקרה דðן.

על ידי המשיב, חזרה       .33 על אף שבחוות הדעת השוðות אשר הוגשו במסגרת הליכים מסוג זה 

המערכת   שמירת  על  הקפדה  כדי  תוך  תבוצע  שההריסה  והתחייבה  המדיðה 

ת, כשהיא מפרטת הסיכויים הðמוכים לכאורה לגרימתו של ðזק,  הקוðסטרוקטיבית הקיימ
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כבדים  וðזקים  בהתחייבותו,  עומד  איðו  המשיב  בהם  למקרים  פעם,  פעם אחר  עדים,  אðו 

בית  בפðי  ראוי  באופן  הוצגה  לא  בהם  הפגיעה  שאפשרות  שלישיים  לצדדים  ðגרמים 

 . המשפט הðכבד עת אישר את הצו

ביעים על הðזק הקשה שðגרם בעקבות שיטת הריסה זו, ואשר  מקרים ðוספים דומים, המצ     .34

שפגיעתה   בדרך  לðקוט  התחייב  שהמשיב  לאחר  הðכבד  המשפט  בית  ידי  על  אושרו  כולם 

בבג"ץ   בדוגמא  למצוא  ðיתן  הצבאי  7081/15פחותה,  המפקד   'ð עמאר  עðיין  אבו  באותו   .

בן   במבðה  השלישית  לקומה  מיועדת  הייתה  כתוצקומות  3ההריסה  המבðה  ,  מהפיצוץ  אה 

. מקרה ðוסף הוא של משפחת  הפך לבלתי ראוי למגורים וðגרמו ðזקים ðוספים למבðה סמוך

בבג"ץ   הצבאי  7079/15רזק  המפקד  ðגד  ההריסה,  ,  ריזק  שיטת  על  עמד  שהמשיב  לאחר 

והתחייב כי הדבר לא יגרום לðזקים קוðסטרוקטיביים, בית המשפט אישר את הצו. בעקבות  

קו הדירות האחרות במבðה והפכו אותו לבלתי ראוי למגורים ועוד ðגרמו ðזקים  ההריסה ðיזו

 .  למבðה סמוך

מðתוðים אלה שהיðם רק חלק קטן מכלל המקרים בהם ðגרמו ðזקים כבדים, ðיתן ללמוד על       .35

הðזקים היו כל כך קשים שהפכו התðהלות המשיב בכל הðוגע לאופן ביצוע ההריסה, שבהם  

 .א ראויים למגוריםמבðים שלמים לל

שהציע       .36 ההריסה  משיטות  אחת  בכל  המפגע  דירת  הריסת  כאן,  הðדון  למקרה  הðוגע  בכל 

את   ולהציג  השלכותיהן  את  לבחון  טורח  לא  שמלכתחילה  דעתו,  בחוות  המשיב  מהðדס 

החלופה שפגיעתה פחותה, עשויה להפוך את כל המבðה לבלתי ראוי מגורים ולחילופין לגרום  

גג  בשל הפעלת  לðזקים משמע ותיים בדירות הצמודות ולהותרת עשרות ðפשות ללא קורת 

 שיקול דעת לקוי מצד המשיב או מי מטעמו. 

מכאן, מתבקשת התערבותו של בית משפט ðכבד על  מðת לפקח על אופן השימוש בסמכות,      .37

תקðה   מכוח  דרקוðיים  צווים  מיישם  המשיב  בה  הדרך  ועל  שישðה  בהתאם    119ככל 

הðכבד  לפסיקת המשפט  תוך ו  ;בית  ביותר  מצומצם  באופן  התקðה  בהפעלת  הצורך  על 

 בחיðת החלופות שפגיעתן בחפים מפשע פחותה.

ðוכח האמור מתבקש בית המשפט הðכבד להורות על ביטול צו ההריסה או לחלופין להורות      .38

במקום  אטימה  או  צמצומו  כמו  יותר  מידתיות  חלופיות  בדרכים  הצו  ביצוע  על  למשיב 

 הריסה על מðת למזער את מעגל הקורבðות מהפעלת התקðה במקרה דðן. 

הðגרמים       .39 הðזקים  אודות  ðתוðים  להציג  למשיב  להורות  הðכבד  המשפט  בית  מתבקש  כן 

תקðה   מכוח  שמבצע  ההריסות  בעקבות  על 119למבðים  פיקוח  של  מערך  שמופעל  וככל   ,

 כי הפיקוח האמורים.   ביצוע צווים אלה יבקשו העותרים לעמוד על ממצאי מער 

 
  הטיעון המשפטי 

 
על כך שהפעלת הסמכות לפי תקðה    .40 מחייבת    119לאורך כל השðים עמד בית המשפט העליון 

גישה   זהירהðקיטת  הפעלת  מצמצמתו  מאוד  שכן  היסוד,  חוקי  חקיקת  לאחר  ובמיוחד   ,
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יעה בכבוד סמכות זו כרוכה בפגיעה קשה בשורה של זכויות יסוד, לרבות פגיעה בקðיין ופג

 האדם ובשורה של זכויות הðגזרות מכבוד האדם. 

כר ואח' בסוהיילה אבו    4853/20מזוז בבג"ץ    )בדימוס(יפים לעðייðיðו דבריו של כבוד השופט       .41

 : ð' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית

לפי   וגם  לחוד.  הדעת  ושיקול  לחוד  הסמכות  מקום,  "מכל 

לפעו  הסמכות  לפיה  הðוהגת,  תקðה  ההלכה  של  מכוחה  ל 

הצבאי    119 המפקד  על  שומה  עדיין  בתוקפה,  עומדת 

 " במידתיות ו   בסבירות ,  רב   ריסון , מתוך  בזהירות להפעילה  

מצויה בתקðה    ,סמכותו של המשיב להפעיל סðקציה של החרמה, אטימה או הריסה של בית   .42

  119תקðה    כי,  יטעðו). העותרים  119תקðה  (להלן:    1945חירום),  - לתקðות ההגðה (שעת   119

אי ועל כן אל לו לעשות בה שימוש. אם בות את המפקד הצביעומדת בðיגוד לðורמות המחי

שימוש  הצבאי  המפקד  התקðה,    עשה  ע"פ  לו  הðתוðה  שיקול  עליו  בסמכות  במסגרת  לפעול 

לעמוד במבחðי המידתיות. במקרה דðן,  ו   הלכות שðקבעו על ידי בית משפט ðכבד זההדעת וה 

  על כן דין החלטתו להתבטל. ול אלה  לכוד  פעל המשיב בðיג

  אופן הפעלת הסמכות ושיקול הדעת 

היה רשאי       .43 כי המשיב  דðן  במקרה  יחליט  הðכבד  המשפט  בית  גם אם  כי  סבורים  העותרים 

תקðה   ע"פ  סמכותו  את  ב  119להפעיל  העותריםכðגד  של  בכפםע  תיהם  עוול  לא  הרי ,  ל 

מ איðה  המשיב  החלטת  על  שיפוטית  הסמכותביקורת  במישור  המשפט   .סתיימת  בית 

הðכבד מתבקש לבחון את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות, וזאת לאורן של ðסיבות המקרה 

 ובישם לב למבחðי המידתיות.

במקרה דðן, בעותרים יטעðו כי החלטת המשיב להרוס את דירת המפגע הקיימת בתוך במðה       .44

והכולל    6בן   של    20קומות  בדרך  מגורים,  אמצעים  דירות  של  ושילוב  חמה    טכðיים חבלה 

מעידה על אופן שיקול הדעת הלקוי הכרוך בקבלת ההחלטה. הפעלת הסמכות במקרה דðן,  

 מתעלמת מðסיבות המקרה, ממבחðי המידתיות ומפסיקת בית המשפט העליון. 

ו     .45 דומים,  הðגרם  במקרים  הפיך  הבלתי  הðזק  ובשל  יסוד,  בזכויות  זו  קשה  פגיעה  לבðי  בשל 

בית או מבðה  המפגעיםפחות  מש בית המשפט    119, בפרשו את תקðה  הגרים באותו  צמצם 

העליון את יישומה וביצועה וקבע כי על המפקד הצבאי להפעיל שיקול דעת סביר בהפעילו  

   את סמכותו מכוחה ולפעול במידתיות.

שבים גרימת ðזק ממשי לעשרות תובאם כן, על אחת כמה וכמה כשמודבר בפעולה הכרוכה       .46

כל קשר   או  לבין האירוע  ביðם  זיקה  כל  שאין  בðיין,  באותו  בדירות הסמוכות  המתגוררים 

 ביðם לבין המפגע. 

את       .47 לשרת  לבחון את החלופות שבכוחן  למשיב  הורה  הðכבד  בית המשפט  דומים,  במקרים 

המטרה המוצהרת שפגיעתן בחפים מפשע פחותה וזאת על מðת למזער את קורבðות הפעלת  

 . 119  התקðה
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כבוד המשðה לðשיאה (בדימוס) רוביðשטיין התייחס בעבר לעðיין אופן הפעלת סמכותו של   

המפקד הצבאי במקרה שמדובר באירוע שבו "מטרת הטרור" לא עמדה לבדה במרכז מðיעו  

 של המפגע, כדלקמן:  

בסמכותו   שימוש  לעשות  הצבאי  המפקד  של  בסמכותו  כי  הקביעה  לצורך 

תקðה  ולה מכוח  אטימתו  או  בית  הריסת  על  כי  119ורות  לקבוע  הכרח  אין   ,

מטרת הטרור עמדה לבדה במרכז מðיעיו של המחבל, או כי זו הייתה המטרה  

ואולם,   של הדומיððטית.  הדעת  שיקול  במישור  משקל  לדבר  שיהא  יתכן 

למשל,   –המפקד הצבאי, ובחיðת האמצעי המידתי ההולם את ðסיבות העðיין  

מלאה,  אטימה הריסה  חלף  חלקית  הריסה  או  הריסה,  בהתאם    חלף  והכל 

  .] ע. [ההדגשה הוספה; ð.119למטרתה של תקðה  

  ). ח'אלד אבו חושייה ואח' ð' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית  6745/15 (בבג"ץ   

לא למותר לציין, כי למרות שהריסת בית מðוגדת למשפט הביðלאומי ההומðיטארי ולזכויות      .48

לצורכי הרתעה הוא לגיטימי, כאשר   119ד, קבע בית משפט ðכבד זה כי השימוש בתקðה  יסו

אבו פארה ð' מפקד כוחות   2418/97אמצעי זה ðדרש למðוע פגיעה ðוספת בחפים מפשע (בג"ץ  

ð"א(הצבא בג"ץ  226)  1, פ"ד  כוחות הצבא בעזה,    6996/02;   ð' מפקד  ðו( זערוב    407)  6פ"ד 

  ועוד).   

שיקולואולם,       .49 מסגרת  את  הגדירה  להחרים  - הפסיקה  סמכותו  בהפעלת  המשיב  של  דעתו 

 .  119ולהרוס בתים במסגרת תקðה 

איðם   ... הסמכות,  בעלי  הצבאיים,  שהמפקדים  הð"ל  הדברים  פירוש  אין 
דעת סביר וחוש פרופורציה, ושאין  - מצווים להפעיל בכל מקרה ומקרה שיקול

טת הרשות הצבאית, כל אימת שזו  משפט זה רשאי וחייב להתערב בהחל- בית
ובדרך אשר הדעת איðה סובלתם    ץבג"(  מתכווðת להפעיל את סמכותה באופן 

פס"ד :  (להלן  693)  3, מו(אלעמרין ð' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה  2722/92
  ).669 עמ', )אלעמרין

  

ה,  במשפח  הפגיעה הצפויהמקרה ומקרה:  בקפידה את ðסיבותיו של כל  לבחון    המשיבכך, על       .50

לבית המפגע  ג   ,זיקת  הפיגוע,  הביתחומרת  של  על  שפעת  וה  ודלו  הסðקציות  הפעלת 

האם ðיתן  , האם לðפגעים מההריסה יש זיקה כלשהי למעשיו של המפגע,  אðשים אחרים

, פורסם בðבו ופס"ד  יאסין ð' המפקד הצבאי  6299/97וכד' (ראו בג"ץ  בבית כולו  שלא לפגוע  

 אלעמרין).  

במ    .51 אם  זה גם  ðכבד  משפט  בית  התיר  להשגה,  בתשובתו  המשיב  שטוען  כפי  אחרים,  קרים 

הריסת בתים בðסיבות שבחלקן דומות למקרה דðן, הרי שיש לבחון כל מקרה לגופו ושיקול  

על   שיהא מבוסס  צריך  והעובדות המצטברותהדעת  כפי שעושה  כלל הðסיבות  לבחון,  . אין 

אם לאו, אלא    119לת הסמכות ע"פ תקðה  המשיב, אם כל ðסיבה כשלעצמה מאפשרת הפע

הðסיבות   כלל  המפקד    המצטברותהאם  של  להחלטתו  הבסיס  את  מערערות  דðן  במקרה 

 הצבאי.       

החלטה חמורה אודות הריסת בית, שביצועה יוצר מצב בלתי    - ובאשר לתשתית העובדתית       .52

ובחיðתם ðתוðים  איסוף  ועל  מדויקות  עובדות  על  שתסתמך  חובה  בפס"ד    הפיך,  כהלכה. 
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ביטל בית המשפט את החלטת המפקד    ðסמאן ð' מפקד כוחות צה"ל באיזור,  802/89בבג"ץ  

 הצבאי להרוס בית והחזיר את העðיין לשיקול מחדש ðוכח עובדות וðימוקים לא מדויקים:  

צ רשות  של  שהחלטתה  כך,  על  מלים  להרבות  צורך  צריכה להיות  יאין  בורית 
ובðתוðי בעובדות  יהוו  מעוגðת  שאלה  קודם  כהלכה,  וðבחðו  ðאספו  אשר  ם 

  .)49-48  ], בעמ'1[  297/82  ץתשתית עובדתית להחלטתה (וראה לעðיין זה בג"
את   לבטל  הראוי  מן  שיסמוך,  מה  על  לו  אין  זו  מתשתית  שחלק  משðמצא, 

על המשיב,  המקרה  - החלטת  עובדות  לאור  עמדתו,  את  מחדש  שישקול  מðת 
  .האמיתיות

שה...   לזכור,  אחרים,  יש  שבו מתגוררים  של מבðה  ובאטימה  מדובר בהריסה 
לא אחת,   כפי שðקבע  ייפגעו גם מי שלא חטאו. אכן,  פעולה שכתוצאה ממðה 

בית  יתערב  תקðה  - לא  לפי  הצבאי  המפקד  בהחלטת  זה  לתקðות    119משפט 
, כשזו עומדת במבחן הסבירות. אך בשל תוצאתה  1945ההגðה (שעת חירום),  

יש מקום, לדעתי, לבחון בכל מקרה בזהירות ובקפדðות,    הקשה של פעולה זו,
הרל בעובדות  כהלכה  מעוגðת  ההחלטה  הופעל  ב אם  הדעת  שיקול  ואם  ðטיות, 

  ). 601)  2(שם, פ"ד מ"ד( ידי המשיב כהלכה - על

  מבחðי המידתיות

תקðה       .53 ע"פ  סמכותו  את  להפעיל  המשיב  מבðה  ,  119החלטת  בתוך  שלמה  דירה  ולהרוס 

מ יותר  העותרים    80- המאכלס  מטעðות  מוחלטת  התעלמות  תוך  לðפשות  ðזקים  בðוגע 

העלולים להיגרם כתוצאה מפעולתו, כשאין זיקה בין הדיירים העותרים לבין המפגע  או  

לצורך   מעשיו, הפסיקה  שקבעה  במבחðים  ולא  המידתיות,  במבחðי  לעמוד  יכול  איðו 

 . הכשרת הפעלת סמכותו של המשיב

כויות יסוד, ובשל הðזק הבלתי הפיך הðגרם, ðקבע כי החרמה והריסת  בשל הפגיעה הקשה בז     .54

יעשו בזהירות ובצמצום, וכי על הפעלת הסמכות לעמוד    119בית לצרכי הרתעה לפי תקðה  

כלל   בין  ראוי  ואיזון  קפדðית  בחיðה  ערך  הסמכות  שבעל  לאחר  המידתיות,  במבחðי 

בג"ץ   (ר'  המאזðיים  כף  על  העומדים  צה"ל   1730/96האיðטרסים  כוחות  מפקד   'ð סאלם 

 ).  359, 353) 1, פ"ד ð(באזור יהודה ושומרון

זה כי    ðכבדקבע בית משפט   וכך גם במסגרת ההחלטה בבקשה לדיון ðוסף,  עואודה,    בעðיין     .55

לתקðה   בהתאם  הצבאי  המפקד  סמכות  של  בכפוף   119יישומה  מצומצם,  להיות  צריך 

 יות. להפעלת שיקול דעת סביר ולמבחðי המידת 

,  במשפחהכך, על המשיב לבחון בקפידה את ðסיבותיו של כל מקרה ומקרה: הפגיעה הצפויה       .56

האם לðפגעים מההריסה זיקה כלשהי למעשי החשוד, האפשרות שההריסה תביא להרתעה  

האמורות,   וכיו"בבðסיבות  פחות  פוגעðיים  באמצעים  לðקוט  ðיתן  בג"ץ    האם  סאלם  (ר' 

 )). 9.12.1997(פורסם בðבו,  ין ð' המפקד הצבאי באיו"שיאס 6299/97לעיל; בג"ץ 

עקרוðות     .57 היðם  והאיזון  כך  - המידתיות  המשיב.  של  הדעת  שיקול  מרחב  על  החולשים  על, 

 כלל, וכך במיוחד בהפעלת סמכות חריגה זו לפגוע בחפים מפשע על לא עוול בכפם:- בדרך

פי       .58 על  סמכות  ההגðה ל  119תקðה  הפעלת  בין    תקðות  איזוðים:  של  תוצאה  להיות  צריכה 

שתיגרם   הפגיעה  בין  המופעלת;  הסðקציה  חומרת  לבין  המפגע  שביצע  המעשה  חומרת 

אחרים;  פוטðציאליים  מפגעים  מהרתעת  כתוצאה  שתיגרם  התועלת  לבין  המפגע  למשפחת 

של המפגע לקðי בðי משפחתו  זה, כחלק  בין זכות  הציבור. איזון  על ביטחון  הגðה  לבין  יðם, 

באופן   יביא  שððקט  האמצעי ההרתעתי  כי  מחייב  הידועים,  החוקתיים  המידתיות  ממבחðי 
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הפחותה   במידה  המוגðת  בזכות  יפגע  האמצעי  כי  הראויה;  המטרה  להגשמת  רציוðאלי 

מבח  על  גם  יעðה  שðבחר  האמצעי  וכי  הראויה;  המטרה  השגת  לשם  המשðה  - ןהאפשרית 

("מידתיות" במובן הצר)   השלישי של ה"יחסיות" הרלבðטית, דהייðו שיימצא בו יחס ראוי 

בין התועלת הצומחת מהאקט והגשמת התכלית העומדת בבסיסו לבין הðזק העלול להיגרם  

ברק   אהרן  (עייðו:  החוקתית  לזכות  כך  במשפטבשל  השוו:  2010(  471  מידתיות  בש"פ  ); 

לפסק דיðו של חברי, המשðה לðשיאה, השופט    26, בפיסקה  פלוðי ð' מדיðת ישראל  8823/07

)). במסגרת זו יש גם להשתכðע כי לא ðיתן יהיה להגשים  11.2.2010,  [פורסם בðבו]א' ריבלין (

א בית או  פחות מהריסת  בג"ץ  אותה מטרה באמצעי דרסטי  (ראו:  ; עðיין  אבו דהיםיטומו 

 לפס"ד). 12, פס' פס"ד מוגרבי, להלן: מוגרבי ð' אלוף פיקוד העורף 5696/09) (בג"ץ  שריף

כי       .59 יטעðו העותרים,  הריסת דירת המפגע בכל אחת מהחלופות המוצעות  לאור דברים אלה 

ועלולים הבðיין  דיירי  בכל  הפיכה  בלתי  לפגיעה  יגרמו  המשיב,  ידי  המבðה     על  את  להפוך 

למגורים,   ראוי  המידתיות  לבלתי  במבחðי  עומדת  בין    –איðה  הרציוðלי  הקשר  במבחן  לא 

האמצעי למטרה, ומעבר לðדרש, גם לא במבחן האמצעי שמידתו פחותה ובמבחן הðזק מול  

 התועלת (מידתיות במובן הצר).    

    העדר קשר רציוðלי בין האמצעי למטרה הðטעðת
 
הד     .60 בבג"ץ  במסגרת  ðעאלוה  7961/18יון  הצבאי  וליד  המפקד  ðעאלוה(להלן:    ðגד  ),  בג"ץ 

ביום   צוין:    19.11.2018שהתקיים  שבה  מקרה  באותו  המפגע  של  מהצוואה  חלק  ðחשפה 

בתים   הריסת  הפלסטיðי,  העם  ðגד  תוקפðות  רקע  על  הפיגוע  את  יבצע  והפקעת  "..המפגע 

 ).27, ש' 8, עמ'   19.11.2018מיום   7961/18(פרוטוקול דיון בבג"ץ רכוש.." 

ארז בבג"ץ ðעאלווה, היא לא הסתירה  - לא רק זאת, אלא בפסק דיðה של כב' השופטת ברק    .61

הרתעתית,   היðה  המוצהרת  שתכליתו  הבתים,  הריסת  שמדיðיות  מהעובדה  תדהמתה  את 

 היוותה במקרה זה מðיע להוצאת הפיגוע לפועל, ואלה דברי כבודה: 

מטרידה  מצאתי  דðן    כשלעצמי  במקרה  המפגע  של  שצוואתו  העובדה  את 
לטעðה בדבר "הריסת בתים" כאחד המðיעים שעמדו ביסוד החלטתו   התייחסה

  . הקטלðית, להבדיל מגורם מרתיע

ובין       .62 היטב,  לבחון  המשיב  שעל  כך  יסודית,  בחיðה  דורש  הרתעה,  לצורך  זה  בכלי  השימוש 

ם מפשע, מהווה בעצמו מðיע לפיגועים.  היתר, את האפשרות שכלי זה כשהוא מופעל ðגד חפי

וביðיהם    החוזרת  הפגיעה , היא כה קשה ואף  העותרים הקטיðיםבחפים מפשע במקרה זה, 

בהריסת   השימוש  השלכות  את  תכופות  לעיתים  לבחון  החובה  המשיב  שעל  הפיכה  בלתי 

ובכן    זה,  בכלי  השימוש  של  ההפוכה  לתוצאה  דוגמא  הוא  לעיל  שהובא  המקרה  הבתים. 

 גמא המחלישה את טעðת ההרתעה באופן היכול להעיד כי העלות עולה על התועלת. דו

ברק     .63 ד'  השופטת  כב'  קובעת  ðעאלוה,  בבג"ץ  הדין  פסק  חוות  - במסגרת  בעðיין  הדעת  ארז 

השב"כ של  כאמצעי    הסודית  הריסה  בצווי  השימוש  של  הðטעðת  לאפקטיביות  הðוגע  בכל 

מן האמור בחוות הדעת איðה  שפט באותו מקרה  , כי אף אם ðחה דעתו של בית הממרתיע

הðושא  את  ולבחון  מלהוסיף  הביטחון  גורמי  את  כי    פוטרת  וקובעת,  ממשיכה  ואף  בחוזר. 

 חזקה על גורמי הביטחון להראות כי בדיקה זו ðמשכת. 
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אף אם היה קשר רציוðאלי, הרי שלאור הפגיעה הקשה ביותר בקðייðם של תושבים, הפעלת       .64

איðה מידתית ואיðה עומדת בקðה אחד עם הוראות חוק יסוד: כבוד   119תקðה  הסמכות ע"פ  

 האדם וחירותו. 

סבורים    .65 העותרים  לעיל  האמור  כל  של  לאור  בכוחה  אין  כי  ב,  של  פגיעה    יםהעותר  בתיהם 

פוטðציאלים    -   119הפעלת  תקðה  של  ם את המטרה המוצהרת  שילהג מפגעים  של  הרתעה 

 בתי שכðיהם. את מסכðים  בכך הם יצוע פיגועים אם יידעו כי אשר עשויים להימðע מב

כמו כן, אין די בכך שהאמצעי אותו מבקש המשיב להפעיל מגשים, לכאורה, באופן חלקי או      .66

.  על המשיב  119שולי את המטרה המוצהרת שעומדת מאחורי הפעלת סמכותו ע"פ תקðה  

של הגובה  ברף  עומדת  פעולתו  כי  הפגיעה הקיצוðית    להראות  בשל  וזאת  המידתיות,  מבחן 

בבג"ץ   שðקבע  כפי  דðן.  במקרה  ð' שר   3648/97הכרוכה בהפעלת סמכותו  סטמקה  ישראל 

 :הפðים ואח'

או   הðפגעת  הזכות  כעוצמת  כי  זאת,  עוד  ðזכור  המידתיות  עילת  את  בהחילðו 
בעילת   הרשות  עם  הקפדתðו  עוצמת  תהא  כן  בזכות  הפגיעה  כעוצמתה 

  ות.  המידתי 

  מבחן המידתיות "הצר"   –מבחן המידתיות השלישי 

העותרים היא כי גם אם מטרת ההריסה היðה הרתעה, הרי שהלכה למעשה    עמדתכאמור,      .67

הרי שבשים לב  היא פוגעת ומעðישה חפים מפשע. גם אם התכלית היא אכן השגת הרתעה,  

העותר בזכויות  לבין המפ  ,יםלפגיעה האðושה  זיקה ביðם  כל  גבוהה  ,  געשאין  ðדרשת מידה 

הפיך   ובלתי  קשה  כה  אמצעי  של  יעילותו  לגבי  הוכחה  בתוך  של  העלולה    המבðהכהריסה 

   לגרום ðזקים לכל העותרים ודיירי הבðיין.

האיסור על הריסת בתים של  שפורט בהרחבה לעיל כי עמדת העותרים היא כי    כפי ויודגש,      .68

וכי מדיðיות המש הוא מוחלט  מפשע  לפי המשפט  אðשים חפים  הן  חוקית,  היא בלתי  יבים 

הביðלאומי והן לפי המשפט הישראלי, וזאת ללא קשר לאפקטיביות של מדיðיות זו או יכולת  

בהההרתעה   הרי  הטמוðה  אסור,  הוא  מסוים  מעשה  כאשר  אפקטיבי  עובדת  .  איðה  היותו 

למ אך  האיסור.  את  שאלתמבטלת  כי  לציין  יש  הצורך  מן  ש  עלה  האפקטיביות  ל  מידת 

מדיðיות הריסת הבתים, היא שאלה שðויה במחלוקת בקרב שופטי בית המשפט הðכבד, וגם  

 מחוצה לו. 

כמובן איðם חשופים לחומר המודיעיðי אותו מציגים המשיבים בהליכים מסוג זה    העותרים      .69

בפðי בית המשפט הðכבד, ולכן אין בידם היכולת לחלוק על קביעות חלק משופטי בית משפט  

"להוות גורם מרתיע    119מידע חסוי המעיד שיש בשימוש בתקðה    פðיהם  , כי הוצג בזה  ðכבד

יציאת   יאפשרו  לבל  הקרובה  סביבתם  על  ולהשפיע  פוטðציאליים,  ומפגעים  מחבלים  כלפי 

מקרבם" אם  .  מפגעים  ואף  זאת,  חרף  "אך  כי  ðקבע  ההרתעה  כבר  יעילות  שאלת  ככלל, 

תקðה   בהפעלת  להכר  119הגלומה  עðין  הביטחוןהיא  גורמי  המשðה  עת  כבוד  כדברי   "...

(כתוארו אז) א' רוביðשטיין בבג"ץ   ð' שר הביטחון  5376/16לðשיאה  וכי חוסין אבו ח'דיר   ,

"מידת היעילות של מדיðיות הריסת הבתים היא עðיין להערכתם של גורמי הביטחון" כדברי  

), עדיין  א בדה המערבית אבו אלרוב ð' מפקד כוחות הצב  8786/17בבג"ץ    כב' השופט אלרון

) השאלות  להכרעה  השיקולים  ð1ותרות  מכלול  את  בוחðים  הביטחון  גורמי  האם   (
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)  2(- , כגון האפקט השלילי שלה ו119הרלווðטיים להערכת ההרתעה הðובעת משימוש בתקðה  

במהותן,   משפטיות  שאלות  הן  אלו  מסקðותיהם.  בדבר  הðדרשת  הוודאות  מידת  מהי 

בית   להכרעת  מספק  שðתוðות  מעðה  קיבלו  שלא  יטעðו  העותרים  ואשר  הðכבד,  המשפט 

 בהחלטת המשיבים. 

אין כל  ש, כל אשמתם שרכשו או שכרו דירות בתוך מגדל מגורים, כהעותרים  חפים מפשע    .70

ל המיוחסים  הכווðות  או  המעשים  אודות  ידיעתם  לגבי  של  מפגעטעðה  קיומם  על  או   ,

 . וע זה או אחרסימðים מקדימים לגבי אפשרות התרחשות איר

71.    ðייðלע כבוד השופטð יפים  בבג"ץ    תו דבריה של  ð' מפקד    1125/16ע' ברון    כוחות חמד מרעי 

 : הצבא בגדה המערבית

הפעלת סמכות ההריסה על יסוד חומרת המעשים המיוחסים למחבל  ככלל,  
בלבד, ללא מתן משקל כלשהו למידת מעורבותם של בðי משפחתו במעשיו,  

לטעמי עומדת  כוחה    איðה  שבהן  בðסיבות  הצר  במובðו  המידתיות  במבחן 
משמעי  חד  איðו  הפחות  לכל  ההריסה,  של  בפסיקה  ההרתעתי  כי  ויוער,   .

בדבר   לשיקול  לייחס  שיש  החשיבות  הודגשה  כבר  זו  ערכאה  מלפðי  שיצאה 
יוצא חלציה,   מעורבות או ידיעה של המשפחה בדבר כווðותיו הרצחðיות של 

ההח מידתיות  בחיðת  דברי  לצורך  (ראו  המשפחה  בית  הריסת  על  לטה 
הפרט להגðת  המוקד  בעðיין  חיות  א'  ע'    4פסקה   ,השופטת  השופט  ;ודברי 

ולאחרוðה, גם דברי   );2,ובעðיין זכריא (פסקה  )6פוגלמן בעðיין סידר (פסקה  
 ) [ההדגשה הוספה; ð.ע.]. 2השופט ס' ג'ובראן בעðיין אלרוב (פסקה  

בגדר      .72 בעותרים היðה  בðיגוד  הפגיעה  עומד  כזה  דרקוðי  צעד  בכפם.  עוול  לא  על  עðישה קשה 

כאשר הסðקציה מופעלת גם כלפי להשיג.    119לתכלית ההרתעתית שאותה מבקשת תקðה  

לאירועהעותרים,   קשורים  הרתעה שאיðם  של  הðטעðת  המטרה  את  מקדמת  לא  היא   ,

 . במקרים עתידיים דומים

  ד הצבאי  בות את המפקימðוגדת לðורמות המחי 119תקðה 

מחויב      .73 ובראשוðה  הביðלאומי  בראש  ההומðיטארי  למשפט  בהתאם  לפעול  הצבאי  המפקד 

ודיðי הכיבוש הכלולים בו. המשיב הוא ðאמן השטחים הכבושים, ואיðו הריבון שם. מכלול  

הבסיס   את  מהווה  אשר  הביðלאומי,  המשפט  מכוח  לו  ðתון  הכבוש  בשטח  סמכויותיו 

להפעלת   הבלעדי  הביטחון  2150/07(בג"ץ    סמכויותיוהðורמטיבי  שר   'ð צפייה  (לא   אבו 

 )).  29.12.2009פורסם, 

  אמðת ג'ðבה בדבר הגðת אזרחים בימי מלחמהסותרת שתי הוראות מרכזיות של    119תקðה      .74

  , 33סעיף   לדיðי הכיבוש בדין הביðלאומי.בסיס , המהווה את ה)הרביעית אמðת ג'ðבה(להלן:  

על   קוהטלת  האוסר  תגמול  עוðש  ומעשי  ורכושם  לקטיבי  מוגðים    , לאמðה  53סעיף  ו כלפי 

   . כובשת להרוס בתים ורכושהאוסר על המעצמה ה

סעיף      .75 את  התקðה  סותרת  לאמðה  50כן  המצורפות  של    ,לתקðות  והמðהגים  הדיðים  בדבר 

עðישה קולקטיבית ואת  על הטלת  האוסרת    ,)אמðת האג) (להלן:  1907מלחמה ביבשה (האג,  

   . הרס של רכושפגיעה ו על האוסרת  ,לאמðה 34תקðה 

ובראש ובראשוðה    , למשפט זכויות האדם הביðלאומישðית, המשיב מחויב לפעול גם בהתאם      .76

אמðות האו"ם בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות ובדבר זכויות חברתיות וכלכליות. כך ðקבע  

משפט ðכבד  - רדה. גם ביתהמשפט הביðלאומי לצדק בעðיין חומת ההפ- הדעת של בית- בחוות
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) אלו.  ðורמות  לפי  הצבאי  המפקד  פעולות  את  בחן  ראש    9132/07  ץבג"זה   'ð אלבסיוðי 

ð' ראש ממשלת ישראל  7957/04  ץבג";  1213)  1(2008על  - תק,  הממשלה על  - תק,  מראעבה 

צה"ל  ימרע  3239/02בג"ץ  ;  24סעיף    3333)  3(2005 כוחות  מפקד   'ð,  937)  1(2003על  - תק  ;

 ).385) 1פ"ד ðז( ,בגדה המערבית צבאההמוקד להגðת הפרט ð' מפקד כוחות  3278/02בג"ץ 

סעיף    119תקðה       .77 של אדם    17סותרת את  (זכותו  ופוליטיות  אזרחיות  זכויות  בדבר  לאמðה 

להיות   בלתי   שלא  או  שרירותית  להתערבות  בביתו- ðתון  סעיף  חוקית  את  של    12),  (זכותו 

(הזכות לשוויון בפðי החוק), וכן    26), את סעיף  אורח חופשילבחור את מקום מגוריו באדם  

).  שפיליםמיחס או עוðש אכזריים, בלתי אðושיים או  (הזכות שלא להיות ðתון ל  7את סעיף  

, האמוðה על  (Human Rights Committee)כך מצאה גם וועדת זכויות האדם של האו"ם  

בח השוðות,  החברות  במדיðות  האמðה  של  יישומה  משðת  בחיðת  דעתה  בðוגע    2003וות 

 לישראל.  

סעיפים מתוך האמðה בדבר זכויות חברתיות וכלכליות, ובראשם   119כמו כן סותרת תקðה      .78

וסעיף    11סעיף   ðאותים)  מחייה  ולתðאי  לדיור  התא    10(הזכות  על  המיוחדת  (ההגðה 

סעיפים   את  סותרת  התקðה  עו   17וסעיף    13-12המשפחתי);  באי  לכל  ההצהרה  לם  מתוך 

  (iv))  2(  8בדבר זכויות האדם; והיא עלולה לעלות כדי פשע מלחמה לפי הגדרותיו של סעיף  

) הביðלאומי  הפלילי  הדין  בית  להקמת  רומא   Extensive destruction andלחוקת 

appropriation of property, not justified by military necessity .( 

    ופוגעת בזכויות יסוד ישה קולקטיביתת בית מהווה הפרה של האיסור על עð הריס

  ית הוא ממושכלות היסוד של המשפט: בהאיסור על עðישה קולקטי     .79

השופט     חלילה לך  ,להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע  ,חלילה לך מלעשות כדבר הזה

  . )25בראשית יח  ( כל הארץ לא יעשה משפט

   50ו במשפט הביðלאומי המðהגי. סעיף  את ביטויכאמור  ית מצא  בהאיסור על עðישה קולקטי     .80

  קובע: אמðת האג הל

No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon 
the population on account of the acts of individuals for which they 
can not be regarded as jointly and severally responsible. 

  קטגורי: באופן ה הרביעית קובע בלאמðת ז'ð   33סעיף  ואילו      .81

 No protected person may be punished for an offence he or she has 
not personally committed. Collective penalties and likewise all 
measures of intimidation or of terrorism are prohibited… 

Reprisals against protected persons and their property are prohibited. 

  משפט ðכבד זה:- וכך בא הדבר לידי ביטוי בפסיקת בית     .82

 שעת ( ההגðה לתקðות 119 תקðה לעðיין כך על חשין' מ השופט חברי עמד כבר
... יומת בחטאו  ואיש יישא בעווðו איש " כי  היðה  היסוד תפיסת , 1945), חירום

 ץ "בג" (לבדו  העבריין את אלא מכים ואין מזהירין כן- אם אלא עוðשין אין
  ). 654' בעמ, ð)2 (651א ד"פ, דיין עוזי – מרכז פיקוד אלוף' ð ðימת 'ג 2006/97
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אליבא       .83 אם,  גם  כי  הרתעההמשיביצוין  היðה  ההריסה  מטרת  היא  הרי    ,,  למעשה  שהלכה 

 לקטיבי.  פוגעת בחפים מפשע ואשר על כן, במבחן התוצאה, מהווה עוðש קו

גרעין הקשה של כבוד האדם. כבודו של אדם ðפגע אðושות כאשר הוא  הריסת בית פוגעת ב      .84

העובדה    ן קשה בכבוד ðובעת גם מהמחסה. הפגיעה    ללא ו  ללא קורת גגמביתו וðותר  מושלך  

אלא גם מקום אליו יש לאדם קשר רגשי עמוק, מקום    ,רק מבðה פיזיו של אדם איðו  ביתש

את   הרוחðי כל  המכיל  בתי  -(איגם    ראו (וזכרוðותיו    רכושו  הריסת  של  הלגיטימיות   (

הדין    -מחבלים   פסק  בעקבות  פסיקה  פיקוד   ןבעðייהערת  אלוף  ðגד  דהים  אבו  הישאם 

    , המכון הישראלי לדמוקרטיה). 24.2.2009, מאת פרופ' מרדכי קרמðיצר, העורף

  לסיכום

זהו ליבו של שלטון החוק. פגיעה בעיקרון זה,  הפגיעה בחפים מפשע, ברכושם וחייהם אסורה.     .85

ידי מוסדות המדיðה, מעבירה מסר קשה ומסוכן. דווקא בימים קשים אלה, יש   בוודאי על 

 צורך במסר מרסן, ויש צורך בחזרה לעקרון הבסיסי, הצודק והמוסרי: 

חלילה לך מעשות דבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע.  

 ) 25(בראשית יח כל הארץ לא יעשה משפט?  חלילה לך ! השופט

ל   הריסת   .86 ממשיים  לðזקים  לגרום  גבוה  בסבירות  עלולה  המפגע  של  המבðה דירתו  דיירי    יתר 

ובðי משפחותיהםהחפים מפשע העותרים  של  בזכויותיהם  הפיכה  והבלתי  הפגיעה הקשה   .  

 האðושות.   דוטיהור אתðי הðחשב כפשע ðג מלחמהעולה לכדי פשע 

, מתבקשת התערבותו של בית משפט ðכבד על  מðת לפקח על אופן השימוש  האמור  לאור     .87

תקðה   מכוח  דרקוðיים  צווים  מיישם  המשיב  בה  הדרך  ועל  שישðה  ככל    119בסמכות, 

ביותר  מצומצם  באופן  התקðה  בהפעלת  הצורך  על  הðכבד  המשפט  בית  לפסיקת  בהתאם 

 תוך בחיðת החלופות שפגיעתן בחפים מפשע פחותה.

ðוכח האמור מתבקש בית המשפט הðכבד להורות על ביטול צו ההריסה או לחלופין להורות      .88

במקום  אטימה  או  צמצומו  כמו  יותר  מידתיות  חלופיות  בדרכים  הצו  ביצוע  על  למשיב 

 הריסה על מðת למזער את מעגל הקורבðות מהפעלת התקðה במקרה דðן. 

לבין באי    יםים בðוגע למפגש בין העותרבהתחשב בקשיים האובייקטיבי ובשל דחיפות העðיין  

למוקד  כוח שהועברו בפקס    יבצירוף ייפוי זו    בית משפט ðכבד מתבקש לקבל עתירה;  םכוח

טלפוðי תיאום  לאחר  הפרט  והעתק להגðת  עו"ד   ים;  בפðי  שðחתמו  בגדה    מתצהירים 

בפקס.   המערבית מקוריים  והתקבלו  העתקים  להמצאת  בהקדם  יפעלו  לבית   העותרים 

  ðכבד. משפט 

הטעמים הð"ל מתבקש מכל  מתבקשת התערבותו של בית משפט ðכבד זה.    לאור כל האמור,

וצו   תðאי  על  צו  ידיו  מתחת  להוציא  הðכבד  המשפט  העתירה,  ביðיים  בית  בראש  כמבוקש 

  . מוחלטיםולאחר שישמע את תשובת המשיב להופכם ל

  2022במאי   10

  

  , עו"ד ðאסר עודה     
  "כ העותרים ב      
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