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שלום רב,

הנדון :מעגהלפגייתבםבדבר מדיניות השימושבתסגה 119
סימוכין :מכתביכם מהתאריכים  ,7.8.14,8.7.14ו17.7.14-

הריני לאשר קבלת פנייתכם ליועץ המשפטי לממשלה מיום  8.7.14בנוגע למדיניות השימוש
בתקנה  119לתקנות ההגנה (שעת חירום)( 1945 ,להלן :תקנה  .)119פנייתכם הועברה לטיפול
לשכתנו ונשיבכם כדלקמן:
כידוע ,בית המשפט העליון אישר פעם אחר פעם לאורך השנים את חוקיות השימוש בסמכות
המפקד הצבאי לפי תקנה  ,119הן באיו״ש והן בישראל.
כבר במסגרת ההחלטה שקיבל הרמטכ״ל בשנת  2005להשעות את השימוש בסמכות לפי תקנה
 ,119נקבע במפורש כי ניתן יהיה לשוב ולעשות שימוש בסמכות זו במקרי קיצון .לא זו אף זו,
שינוי מהותי בנסיבות הביטחוניות עשוי אף הוא לאפשר למפקד הצבאי לשוב ולעשות שימוש
בסמכותו לפי תקנה  .119נבקש להפנותכם לכך ,שסוגיות אלו נדונו והוכרעו בשעתו על־ידי בית
המשפט הגבוה לצדק בפסק דינו בבג״ץ  9353/08אבו דהים נ׳ אלוף פיקוד העורף(פורסם באר״ש,
 .)5.1.09הסוגיות האמורות נדונו לאחרונה פעם נוספת במסגרת פסק הדין שניתן ביום  1.7.14בג״ץ
 4597/14עואודה נ׳ המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית (פורסם באר״ש ,)1.7.14 ,עתירה
שמרשיכם היה אחד העותרים בה ,וכי בית המשפט קבע כי לאור הנסיבות הביטחוניות הקיצוניות
ששוררות באזור יהודה והשומרון בתקופה האחרונה מתאפשר שינוי המדיניות הקודמת(כן ראו:
בג״ץ  5290/14קואסמה נ׳ המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית(פורסם באר״ש.)11.8.14 ,
מערכת הביטחון מודעת היטב למשמעויות שיש לשימוש בסמכות לפי תקנה  119להריסת בתיהם
של מפגעים ,ולפיכך ננקטת זהירות רבה בהפעלת סמכות זו .עד כה התקבלה החלטה סופית על
הפעלת הסמכות לפי תקנה  119ביחס למבנה בו התגורר המפגע שרצח את נצ״ם מזרחי ז״ל בפיגוע
בערב ליל הסדר האחרון ,וכן ביחס לשלושה מבנים בהם התגוררו שלושה מפגעים המעורבים
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משרד המשפטים
לשכת פרקליט המדינה
בחטיפתם וברציחתם של אייל יפרח ,נפתלי פרנקל וגיל-עד שאער זכרם לברכה .עניינם של שלושת
מבנים אלה תלוי ועומד בבג״ץ.
למותר יהיה לציין ,כי מעבר לשינוי שחל בנסיבות הביטחוניות באיו״ש ,כמפורט בפסק הדין
בבג״ץ  4597/14הנ׳׳ל ,שני הפיגועים האמורים ־ שביחס לבתיהם של המפגעים שביצעו אותם כבר
הוחלט על הפעלת הסמכות לפי תקנה  - 119הם קיצוניים בחומרתם.
מובן ,כי כל מקרה אחר ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות.

בכבוד רב,
מיכל הוד ,עו״ד
עוזרת לפרקליט המדינה

העתק :לשכת היועץ המשפטי לממשלה
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