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כדלקמן. לעתירה תגובתו את להגיש המשיב

 שהוצא הצו( - )להלן ואטימה החרמה צו לבטל העותרים בבקשת העתירה של עניינה .1

 וחלק המרתף קומת את הכוללת ,7־3 העותרים מתגוררים בה המגורים ליחידת ביחס

מוכבר, ג׳בל בשכונת 713340/3514551 בנ.צ. המצוי מגורים מבנה של הקרקע מקומת

 מבקשים בנוסף, הממרים(. יחידת גם: )להלן ירושלים של המוניציפלי בשטחה המצוי

 בדבר עובדתיים נהוגים עם ״.״מחקר להציג למשיב יורה הנכבד המשפט בית כי העותרים

החמסה״. ביצוע על יורו בטרם כהדתעח בתים ואטימת הריסת של האמצעי אפקטיביות

 ביחס והאטימח ההחרמה צו ממימוש יימנע המשיב לפיו ביניים, צו גם נתבקש בעתירה

 בלתי פגיעה למנוע מנת על וזאת דנן, בעתירה ההליכים לסיום עד המגורים ליחידת

המגורים. ביחידת הפיכח

 המחבל המחבל(, או קוגבר !קונבר)להלן של חוריו חם 2-1 העותרים .2

 נרצחו בו ,8.1.17 ביום בירושלים הנציב ארמון בטיילת הרצחני הדריסה פיגוע את שביצע

 18 ונפצעו - ז״ל אורבך וארז חג׳אג׳ שיר יקותיאל, יעל צור, שירה - חיילים ארבעה

 חם 7-4 והעותרים קונבר, של אשתו היא 3 העותרת קשה(. במצב מחם )שניים נוספים

הקטינים. ילדיו ארבעת

 יחידת אולם המחבל, של אביו בבעלות מצוי כולו המגורים מבנה כי עתה, כבר יצוין .3

 אשתו עם המחבל התגורר שם כי חולק ואין נישואיו, עם במתנה למחבל ניתנה הדיור

הפיגוע. לביצוע עובר וילדיו
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 על-פי לו הנתונה לסמכות בחתאם חצנאי(, המפקד ־ גם חמשיב)לחלן על-ידי הוצא חצו .4

 לאחר ההמה(, ותקנות 119 תקגה - )לחלן 1945 חירום(, החמח)שעת לתקנות 119 תקנח

מימדים. רחב רצחני טרור פיגוע באכזריות ביצע שקונבר

 הנכבד. המשפט בית של להתערבותו עילה בחעדר לחידחות, חעתירח דין כי יטעו, המשיב .5

 הפעלת כי חמשיב, יטען לחן, שיפורטו כפי הזאת, בעת הביטחוניות חנסיבות רקע על

 הפיגוע את ביצע אשר קונבר, התגורר בה המגורים יחידת כלפי 119 תקנח לפי הסמכות

 מלבצע נוספים פוטנציאליים מפגעים להרתיע כדי חיונית, חיא עסקינן, בו הרצחני

 השימוש של חהרתעתית חחשפעח את המפרטות הדעת חוות נוספים. דומים פיגועים

 ידם על כמבוקש לעותרים להציגה ניתן לא כן ועל חסויה, 119 תקנח לפי בסמכות

סגורות. ובדלתיים אחד צד במעמד הדעת חוות את לחציג יחיה ניתן כי ברי, בעתירה.

 שורה במסגרת ונדחו נדונו וחן חדשות, אינן העותרים שמעלים הטענות לחלן, שיובחר כפי .6

 יפים חאחרונח. העת מן לרבות הנכבד, המשפט בית על־ידי שניתנו דין פסקי של ארוכח

 דינו לפסק ז׳ בפסקת רובינשטיין ,א לנשיאח חמשנה כב> של דבריו זה בחקשר למשל

 באר״ש, המערבית)פורסם נגדה מצבא נוחות מפקד צ' חרוב 968/16 ובג״ץ 967/16 ץ״בבג

והריסתם, הבתים החרמת אמצעי של חוקיותו בדבר הכלליות לטענות ״אשר (:14.2.2016

 מספר האחרוגה ב»ת אד זח משפט בבית וגדוזו הועלו אלה טענות - וו9 תקנח מכוח

 ]...ך זאת המצמס ס>גות1 שינוי תל לא שנו נוספת. פענז למר להידרש מפום ואיו פעמים.

הוספו[. ]ההדגשות

 בו העודף, פיקוד מפקד נ' ג׳מל אנו 8150/15 בבג״ץ עמית חשופט כב׳ של קביעתו ראו וכן

 מזוז מ׳ חשופט כב׳ של החולקת דעתו נגד יחד, נדונו אשר עתירות שלוש רוב בדעת נדחו

 עגיין - )להלן (22.12.2015 באר״ש, ()פורסם8156/15 בג״ץ ן 8154/15 בג״ץ } 8150/15 )בג»ץ

הח»ה. לת&נות 119 ת&נח שעניינה בעתידה דו זה משפט שגית אימת כל לא־" ג׳מל( אנו

 על והמסה החרמה צווי להוציא הסמכות עצם של העסרוני לנושא מבראשית לחידדש יש

מן, מסקי של בשורה נדוגו העותרים ימ על שהועלו והטענות הנושאים ].״[ זו תקנה פי

 טעם ואין להרתעה, הנוגעות הטענות גם נדונו במסגרתם לאחרונה, אך ניתנו שחלקם

הדברים״. על לחזור

 מפגעים של לחרתעתם שיש עליונה בחשיבות !ובאיו״ש בישראל חבטחוני למצב לב בשים .7

 לתקנות 119 תקנח לפי הסמכות חפעלת המשיב של שלדעתו מכיוון נוספים פוטנציאליים

 לב ובשים ;נוספים פוטנציאליים מפגעים להרתעת דנן במקרה חיונית אכן ההגנה,

 חמשפט מנית ינ?זש המשינ !דנן במקרה חמחבל שביצע הפיגוע של ואכזריותו לחומרתו

.דחייתה דדד ע» תאפשדי, בהסרם n בעתידה להפריע הגהנד

* * * * * *  M « fc  U 4 4  t 1  fete
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לעממ הצליפות העבדות עי»ד>

 יחידת להלן, שיובהר כפי חמחגל(. או קוגבד :קונבר)להלן של חוריו הם 2-1 העותרים .8

 וניתגה (,1 )העותר המחבל אבי בבעלות הייתה והאטימח ההחרמה צו מושא הדיור

קונבר, של הגרעינית משפחתו מתגוררת זו דיור ביחידת נישואיו. עם במתנה למחבל

כולה. הדיור יחידת כנגד מופנה חצו הדברים, בהמשך עוד שיובהר וכפי ברישא, כאמור

הקטינים. ילדיהם ארבעת תם 7־4 והעותרים קונבר, של אשתו היא 3 העותרת .9

 בשטחח המצויה ירושלים, שבמזרח מוכבר ג׳בל בשכונת התגורר ,1988 יליד המחבל, .10

ירושלים. של המוניציפלי

 לשתף נחג המחבל לפיו הפיגוע, לאחר התקבל אשר מידע, קיים הביטחון רשויות בידי .11

שלו. הפייסבוק בפרופיל דאע״ש ארגון של שונים תכנים

ע1יג0ה תיאור

 והגיע בשימושו המצויה במשאית המחבל נסע ,13:30 השעה לפני מעט ,8.1.17 ביום .12

 קבוצת זיהה שם הנציב, ארמון טיילת לאזור מגוריו( )אזור מוכבר ג״בל שכונת מכיוון

 ועלח גבוהה במהירות מנתיבו סטה המחבל אליו. בסמוך ועמדו מאוטובוס שירדו חיילים

החיילים, קבוצת את דרס המחבל החיילים. קבוצת לעבר ישירה בנסיעה המדרכה, על

 שב שהוא תוך לאחור לנסוע והחל אחורי, להילוך המשאית את העביר עצר, מכן ולאחר

נוספת. פעם הפצועים החיילים את ודורס

 ולא מכוון טרור באירוע מדובר כי הבינו אשר במקום, ששהו חמושים ואזרחים חיילים .13

 המחבל לבסוף, ממנו. הנשקף האיום את לנטרל בניסיון המפגע, לעבר בירי פתחו בתאונה,

 מצויים היו עוד המתבל עצירת בעת הפיגוע. הסתיים וכך לעברו, שבוצע מחירי ונהרג נורה

 ואזרחים חיילים בסיוע האירוע סיום לאחר חולצו ואלה המשאית, גלגלי תחת חיילים

הפיגוע. במקום ששחו

 שיר יקותיאל, יעל צור, שירה י צה״ל חיילי ארבעה כאמור נרצחו מהאירוע כתוצאה .14

קשה. במצב שניים מחם אנשים, 18 נפצעו בנוסף, ז״לן אורבך וארז ,חג״אג

 מצויות שחיו אבטחה במצלמות האירוע של מצילום וכן הפיגוע, בזירת עדים מחקירת .15

 את שביצע המחבל הוא קונבר לפיה ספק ונטולת משמעית חד תמונה עולה במקום,

 כי הוא זה בהקשר שטענו וכל בעתירתם, אחרת טוענים לא אף העותרים כי יצוין הפיגוע.

 במהלך נהרג שהוא העובדה ולנוכח חבלניות, כוונות לו היו אכן האם ידוע לא ״לעותרים

 שצולמו בסרטונים צפיה לאחר לעתירה(. 15 )סעיף ,,בירור דרוש עודנו תעמין האירוע,

כלל. זח מקומם טיעון להעלות שלא חיה מוטב כי המדינה סבורה הפיגוע, בעת
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 אך ברשותו, חמצויה משאית חיא חפיגוע לביצוע קונבר את ששימשח המשאית כי יצוין .16

 וחקירתו הפיגוע, לאחר לחקירה זומן הרשום המשאית בעל בבעלותו. רשומה אינה

 ומאז לקונבר, המשאית את חרשום המשאית בעל מכר הפיגוע לפני כשנח כי העלתה

 חובותיו כלל את הסדיר טרם שחלה אף על בלעדי, באופן קונבר את משמשת המשאית

עליה.

 פיגוע לפועל הוציא המחבל כי עולח המשיב שבידי והראיות החומר ממכלול כן, אם .17

 בישראלים לפגוע נועד אשר במיוחד, אכזריים מאפיינים בעל מכוון, חבלני־רצחני דריסח

 והביא צלח חלב שלדאבון פיגוע }לאומניים ממניעים וזאת הניתן, ככל רבים מפשע חפים

ביותר. כואבות לתוצאות

העתידה והגשת וההריסה ההחרמה צו להוצאת ההליכים השתלשלות

 החיוני הצורך ובשל }ובאכזריותו בחומרתו דופן חיוצא הפיגוע, בנסיבות בהתחשב .18

 הביטחון שירות המלצת לפי המשיב, החליט נוספים; פוטנציאליים מפגעים להרתיע

לממשלה, המשפטי והיועץ המדינה פרקליט דעת ועל המדיני הדרג דעת על הכללי,

קונבר. התגורר בה חמגורים יחידת כלפי 119 תקנה לפי סמכותו את לחפעיל

 המרתף קומת את ולאטום לחחרים כוונתו בדבר המשיב הודעת נמסרה 12.1.17 ביום .19

 בהודעה קונבר. התגורר בו שבירושלים, מוכבר ג׳בל בשכונת במבנה הקרקע מקומת וחלק

 ניתנה בנוסף, הסמכות. הפעלת על להחליט המשיב את שהביאו הנימוקים פורטו

.175 00 בשעה 17.1.17 ליום עד וזאת החחלטה, כנגד השגה להגיש האפשרות לעותרים

ב. כנספח וסומן לעתירח צורף 12.1.17 מיום המשיב הודעת צילום

 הכוונה נגד קונבר של משפחתו בני בשם השגה העותרים ב״כ הגישו 17.1.17 ביום .20

הדירה. את ולאטום לחחרים

 הפגיעה בדבר ,119 תקנח לפי בסנקציח השימוש עצם כנגד העותרים טענו בהשגתם

 במישור הבינלאומי. המשפט את נוגדת היותח ובדבר מפשע, חפים של יסוד בזכויות

 התכלית מתקיימת לא וכי העניין, בנסיבות מידתית אינה החחלטח כי נטען הפרטני,

 7 עד 3 בגילאי ילדים 4 ואשתו לקונבר כי נטען כך, בתוך החחלטח. שבבסיס חחרתעתית

 או ידיעה על מידע כל אין וכי וחאטימח, ההחרמה צו מושא המגורים ביחידת המתגוררים

בפיגוע. מהעותרים מי של מעורבות

 לגרום עשויה בטון באמצעות אטימה כי העותרים טענו האטימה, ביצוע לאופן ביחס

 באותו ונכללת הצו מושא המגורים ליחידת הצמודה ההורים, של הדיור ביחידת לפגיעה

 הרצפה להתרוממות שתוביל הרצפה, לקריסת חשש קיים כי נטען כן, כמו המבנה.

ההורים. של הדיור ביחידת

דנן. בעתירה גם מופיעים בהשגה, העותרים ידי על שהועלו מהנימוקים רבים כי יצוין,

ג. כנספח וסומן לעתירה צורף 17.1.17 מיום ההשגה מכתב צילום



 את חמשיב דחה במסגרתו המשיב, מטעם מענח מכתב העותרים לג״כ נשלח 19,1.17 ביום

בחשגח. חעותרים שהעלו לטענות בפירוט שהתייחס לאחר זאת העותרים, חשגת

 המשפט בית של הפסוקה להלכה בהתאם כי המשיב פירט להשגה, המענה במסגרת כך,

 וזאת המתאימות, בנסיבות 119 תקנח פי על לפעול הסמכות הצבאי למפקד נתונה הנכבד,

 נטעו ההרתעה, אפקטיביות בדבר לטענה ביחס מובהקים. ביטחון ומטעמי הרתעה לצרכי

 על מבוססת אפקטיבית, הרתעה מייצרת 119 תקנח לפי הסמכות הפעלת לפיה העמדה כי

 בהליכים הנכבד המשפט בית בפני הוצגה אף ואשר תדיר, באופן המתעדכנת דעת חוות

 אינה חמשפחח בבני הפגיעה כי נטען, קולקטיבית ענישה בדבר לטענות ביחס קודמים.

 מידתיות, בדבר הטענות לעניין הסמכות. חפעלת של החרתעתית למטרה נלווית אלא

 יחידת את בחנו מקצועיים שגורמים לאחר נעשתה מלאה באטימח הבחירה כי הובהר

 כי חובחר, עוד חצו. למימוש הנדסית מבחינה ביותר המתאים באמצעי ובחרו הדיור

 מהנדס ידי על ונדחו בשנית נבדקו החורים ליחידת אפשרי נזק בדבר העותרים טענות

המשיב. מטעם

 .24.1.17 ליום עד יושחה האטימה ביצוע כי לעותרים הודיע המשיב

ד. כנספח וסומן לעתירה צורף 19.1.17 מיום לחשגח המענה מכתב צילום

 בג״בל המגורים יחידת של וחאטימח החרמה צו לעותרים נמסר זה, מענה מכתב בצד

 119 תקנח לפי סמכותו מכוח המשיב, חתם עליו המחבל, התגורר בח שבירושלים, מוכבר

:כך להוצאתו, חטעם ננקב בצו ההגנה. לתקנות

... קונבר חמדאן אתמד פאדי חדירה ותושב הואיל ניתן זה ״צו
 בני ונפצעו חיילים ארבעה נרצחו במהלכו דריסת פיגוע ביצע
שונות״. פציעה ברמות נוספים אדם

 א. כנספח וסומן לעתירה צורף וחאטימה ההחרמה צו צילום

דנן. העתירה הוגשה 23.1.17 ביום

:כדלקמן נקבע בה ג׳ובראן, השופט כב» החלטת ניתנה ביום, בו

האפשרי, בהקדם הרכב בפגי לדיון תובא העתירה ״ו.

הדיון. מועד לפני שעות 48 עד לעתירה תגובתו יגיש המשיב .2

 צו ממימוש להימנע למשיב המורה ביניים׳ארעי צו בזה ניתן .3
 הפיכה בלתי פגיעה מכל ו/או העתירה נושא והאטימה ההחרמה

אחרת.״ החלטה למתן עד וזאת העותרים, בבית



 העותרים הגישו חעתירח הגשת לאחר העתירח, בגוף כמתואר כי יצוין, התמונה להשלמת .25

והאטימה. ההחרמה צו מימוש לאופן ביחס מטעמם, הנדסית דעת חוות לצירוף בקשה

.29.1.17 מיום ג״ובראן השופט כב׳ בהחלטת התקבלה בקשתם

:כדלקמן נטען העותרים מטעם ההנדסית הדעת בחוות

ש חנמזיוז ״מנתינת  של גדולה כמיח שמ>לף מגירח שווח0א ^
 החורים דירת על תשפיע העליונה( הקרקע)הקומה בקומת בטון

סיבות: משתי

 עם המשותפת התיקרה על הבטון מילוי שיגרום הלחץ .1
 של לתזוזה אפילו או לסדקים לגרום יכול ההורים ריצפת

החורים. של חבית של הריצפח

 לגרוס יכולה העליונה בקומה בטון של גדולה כמות .2
החרות״. שתי בין המפריד הבלוקים קיר לדחיפת

תמחבל התגורר בה הדירה

 מצויה ילדיו, וארבעת אשתו עט האחרונות, בשנים המחבל התגורר בה המגורים יחידת .26

המחבל. של מורחבת משפחה בגי מתגוררים שבו המחבל, אבי בבעלות מגורים במתחם

 בשטחח הנכלל בשטח ירושלים, שבמזרח מוכבר ג״בל בשכונת ממוקמת המגורים יחידת

ירושלים. העיר של המוניציפלי

 העותרים המחבל, חורי של המגורים יחידת עט ביחד ממה באותו מצויה המגורים יחידת .27

 חצו מושא המגורים יחידת דרום. מכיוון נפרדת, מכניסה חיא אליה הגישה אך ,2-1

מגורים, חדר בה הכניסה, וקומת ן אחד חדר ובה מרתף, קומת - קומות שתי כוללת

 כי יובחר, עוד פנימיות. מדרגות באמצעות מחוברות הקומות שתי ושירותים. מטבחון

 לבין ובינה הכניסה, בקומה היא אף מצויח )החורים(, 2-1 העותרים של המגורים דירת

 ובחלקו מבטון בחלקו המורכב קיר מפריד וחאטימה ההחרמה צו מושא המגורים יחידת

והאטימה. חהחרמח צו מושא המגורים ביחידת כלולה כולה המרתף קומת מבלוקים.

 יחידת בבעלותו. מצוי המגורים מבנה כלל כי עולה, הפיגוע לאחר 1 העותר מחקירת .28

 היא ומאז נישואיו, עם במתנה למחבל ניתנח והאטימה חחחרמח צו מושא המגורים

 קרובי מחקירת כי נציין, ספק הסר למען הגרעינית. משפחתו עם למגוריו משמשת

 כך המגורים, ביחידת התגורר אכן המחבל כי עולה הפיגוע, לאחר חמחבל של משפחתו

למבנה. מגוריו לזיקת ביחס ספק שאין

 בה המגורים יחידת כלל כי בצו קבע המשיב הביטחון, גורמי המלצת ולאור האמור, לאור .29

תיאטם. המחבל התגורר



7

חמשפט> הט>עוו

 עילה בחיעדר להידחות, חעתירח דין כי חיא לחלן, שתפורט כפי חמשיב, עמדת .30

בעתירה. המבוקש בסעד חגכבד המשפט בית של להתערבותו

 מדהו נדמו והן חדשות, אינן בעתירותיחם חעותרים שמעלים המשפטיות הטענות .31

 הדין, פסקי בשורת הנכבד. חמשפט בית על-ידי בעבר שניתנו רבים דין פסקי במסגרת

בנבו, המערבית)פורסם הגדה לאזור הצבאי המפקד נ׳ עואודה 4597/14 בגץ ולדוגמה,

 הגדה לאיזור הצבאי המפקד צ׳ קואסמה 5290/14 בג״ץ עואודה(♦, עניין )להלן: (1.7.14

 בג״ץ ג׳מל; אגו עניין קואסמה{; עניי) )להלן: (11.8.2014 בנבו, )פורסם המערגית

באר״׳ש, )פורסם המערבית הגדה לאיזור הצבאי המפקד נ׳ טראירה נאסר 5614/16

 מפקד נ׳ סביח אנו 9034/16 בבג״ץ ממש, לאחרונה ואף טדאידח(ן עניין )להלן: (3.8.16

 ההלכח את הנכבד המשפט בית ואישר שב (,18.12.16 באר״ש, )פורסם העורף פיקוד

 בנסיבות האמורה, 119 תקנח מכוח סמכות הפעלת ולפיח השנים, רבת הפסוקה

 הערכתם על נסמף בסמכות השימוש לנוקטו. שניתן חוקי, צעד היא מסויימות,

פוטנציאליים, מפגעים להרתיע כדי זה בצעד יש כי הביטחון גורמי של המקצועית

 להגנת המוקד 8091/14 בבג״ץ 31.12.2014 ביום שניתן ודומ7הע הדיו ז7גפס כמו-כן, .32

לעומקן, הטענות ונותחו נבחנו תפרט(, להגנת המוקד עניין - הבטהוו)להלן שד צ׳ הפרט

 נדחתה נוסף דיון לקיים בבקשח עתירה לעיל, כאמור להידחות, דינן כי נמצא שם וגם

נאור, הנשיאה כבוד של בהחלטתה 12.11.2015 ביום

גללי »וההריסה ההחרמה סממת הפעלת ־ הצודמטיגית התשתית תמצית

 לתקנות 119 תקנה מכוח מבנה, של הריסתו או ואטימתו החרמתו על להורות הסמכות .33

המקומי. הדין מן חלק בהיותה הצבאי למפקד מוקנית ההגנה,

:כדלקמן המחייב, האנגלי בנוסחה קובעת, ההגנה לתקנות 119 תקנה

A MILITARY COMMANDER MAY BY ORDER DIRECT THE״
FORFEITURE TO THE GOVERNMENT... OF ANY HOUSE,
STRUCTURE OR LAND SITUATED IN ANY AREA, TOWN,
VILLAGE, QUARTER OR STREET THE INHABITANTS OR SOME OF 
THE INHABITANTS OF WHICH HE IS SATISFIED HAVE 
COMMITTED... ANY OFFENCE AGAINST THESE REGULATIONS 
INVOLVING VIOLENCE OR INTIMIDATION OR ANY MILITARY
COURT OFFENCE

:התקנה של בעברית ובנוסחה

 כל נ.״[ ישראל ממשלת לזכות שיוהרמו בצו להורות רשאי צבאי ״מפקד
רחוב, או שכונה כפר, עיר, שטח, בכל חשוכנים קרקע או מבנה בית,

 עבירח ]...{ עברו מתושביהם, מקצת או תושביהם, כי לדעת נופח שבהם
 או אימה הטלת או אלימות כרוכות שבח עבירה האלה, התקנות על

מבנה או בית כל ומשהוחרמו צבאי; בבית-משפט נדונים שעליה עבירה
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 המבנה את או הבית את להחריב הצבאי המפקד רשאי כג״ל, קרקע או
״.[״.I עליהם. או בקרקע במבנה, בבית, הנמצא דבר כל או

 המבנה כל את לאטום או ולהרוס לחחרים הצבאי המפקד את כאמור מסמיכה 119 תקנה .34

 בית מלפני שיצאה הפסוקה ההלכה על-פי ואת, עם משפחתו. בני עם המחבל מתגורר שבו

 את להפעיל עליו ,119 תקנח לפי בסמכות לנקוט המשיב מחליט כאשר גם הנכבד, המשפט

 עמדה עליהן הנסיבות במכלול בחתחשב ומידתית, סבירה בצורה האמורה סמכותו

הפסיקה.

 של דעתו בחוות חאחרונח, בעת הסמכות הפעלת לאופן התייחס אף הנכבד המשפט בית

 חמעדגית בגדה חצבא כוחות מפקד ג׳ מחאמוח מוחמד 5141/16 בבג״ץ שחם השופט כב»

כדלקמן־ מחאמדה(, עניין )להלן:

 ומצומצם זה>ר שימוש לעשות הצבאי המפסד על כי הוא, ידוע ״כלל
 עפרמות שמירת תוד החלטותיו. את ולפבל .119 הסנה לפי בסמכותו
 לפי הסמכות היסו* פי לעובדה לג בשים זאת. והמידתיות. הסבירות

 פשות לתוצאות להוביל עשויה והפעלתה מאוד. am הינו זו תסנח
 צריך פיהן על אשר מידה, אמות מספר בפסיקה נקבעו כן, על ביותר.

 על כי נקבע לכל, ראשית זו. סמכותו בהפעלת לנהוג הצבאי המפקד
 יש כאשר רק ,119 תקנח לפי סמכותו את להפעיל הצבאי המפקד

 ביסוד עומדת אשר חהרתעתית, התכלית את לשרת בכדי זה באמצעי
 של ענישתם לשם זו בתקנה שימוש לעשות אין כלומר, התקנה.

 עקב הנגרמת המעשית התוצאה אכן, משפתותיהם. בני של או המפגעים
 בלתי משפחה בבני פגיעה להיות עשויה ,119 תקגח של הפעלתה

 5290/14 התקנה)בי׳ץ ביסוד העומדת התכלית זו אין ואולם מעורבים,
23 בפסקה המערבית, הגדה לאיזור הצבאי המפקד ,נ קואסמה

 המפקד ,נ עואודח 4597/14 בי׳ץ קואסמח(; עניין )להלן: (11.8.2014)
 עניין )להלן: (1.7.2014) 19 בפסקה המערבית, הגדה לאזור הצבאי

 60 ,55 (2נז) פ״ד העורף, פיקוד אלוף ,נ עבאסי 8084/02 ץ בג״ עואודה(;
 הוא 119 בתקנה השימוש בבסיס עומד אשר הרציונל כאמור, (.2003)

 מימוש כי היודע פוטנציאלי מחבל כי היא המוצא ונקודת הרתעתי,
להירתע, עשוי - משפחתו בגני לפגיעה להוביל עלול הרצחנית תכניתו

 הצבאי המפסד על פי נסבע. עוד שתכנן. הפיגוע את מלבצע כך, בשל
 המופיעים הדברים גרות .119 לפיתסנה 1ל זזמופגית הסמכות את לפרש
 פעולות מ לוודא. עליו בלומד. וחירותו. האדם ד1פג יסוד; בחוס

 על מידתית. ובצורה ראויה. תכלית למע! מבוצעות חאיטומ או החריסח
 פיקוד אלוף נ' מוגרבי 5696/09 )בי״ץ המוכרים המידתיות מבחני פי

 0מלצר)להל ח׳ השופט של דעתו לחוות ו2 בפסקה (,15.2,2012)העורף
,485 (4נ) פ״ד העורף, פיקוד אלוף ,נ שריף 2161/96 דנג״ץ מוגרבי(; עניין
(,5.1.2009) העורף פיקוד אלוף נ׳ דחים אבו 9353/08 ץ בי׳ (;1996) 487

דהים(. אבו עניין :)להלן ("5 בפסקה

 חרתעתית. היא 119 תקנח לפי הסמכות הפעלת של התכלית הפסוקה, ההלכה על־פי .35

 היא אלא בעבר, שבוצע הפיגוע בשל כעונש אפוא מופעלת אינה 119 תקנח לפי הסמכות

 כדי נדרש בסמכות השימוש כי מסקנה, לכלל מגיע הצבאי המפקד אם רק מופעלת

בלבד. זו ולתכלית - בעתיד נוספים פיגועים ביצוע מפני פוטנציאליים מפגעים לחרמיע
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 בני כי היודע, פיגוע לתכנון אחר שותף וכל פוטנציאלי מחבל כי חיא, המוצא נקודת

 ולבצע לתכנן מלסייע כך בשל לחירתע עשוי ־ זממו את יבצע אם להיפגע, עלולים משפחתו

 על ויודעים שייתכן מפגע, של משפחתו בני כלפי גם פועלת החרתעח לעיתים, פיגועים.

 לא אם לביתם שיבולע יחששו אם חפיגוע למניעת שיפעלו לחם לגרום מנת על תוכניותיו,

כן. יעשו

 לנקוט שהוחלט מחבל בבית המתגוררים נוספים באנשים הפגיעה הפסוקה, ההלכה על-פי .36

 נלווית פגיעה היא אלא קולקטיבית, ענישה בגדר אינה 119 תקנח לפי בסמכות לגביו

נ׳ שוקיי 798/89 בבג״ץ למשל, נפסק, כך .הסמכות הפעלת של ההרתעתית למטרה בלבד

כדלקמן־ שוקרי(, להלן-עציץ f (1990) 75 (1)90 תק-על הבטחץ, שי

 לענישה סמכות אינה 119 תקנה פי על הצבאי למפקד הנתונה ״הסמכות
העותר. משפחת בני את להעניש נועדה לא הפעלתה קיבוצית.
 הסדר את לקיים ובכך להרתיע נועדה והפעלתה מינהלית, היא הסמכות
]״.{. הציבורי
ואמו. העותר של הגג בקורת פוגעת המבנה החסת מ לכך, אנו מודעים

 באח זו קשח תוצאה תוצאתה. זוהי אך ההריסה, מטרת אינה זו אמת,
 כי להבין הח>יבים פיגועים, של פוטנציאלים מבצעים להרתיע

 ובטחונו הציבור בשלום רק לא ידיחם, במו פוגעים, חם בפעולותיהם
 להם הקרובים של בשלומם גם אלא מפשע, חפים של בחייהם רק ולא

עצמם.״

 בהרכב שניתן דין בפסק חרוב בדעת מצא, א׳ אז( השופט)כתוארו כב> של דבריו ראו כן

 יהודה באזור צה״ל בוהות מפקד נ׳ צזאל 6026/94 בבג״ץ שופטים חמישה של מורחב

כדלקמן! גזאל(, עניין :)לחלן (1994) 338 (5מח) פ״ד ושומרון,

 מטרת פעם: לא נאמר כבר אשד את ולהטעים לחזור אפוא ״ראוי
 לתקנה בהתאם הצבאי, המפקד לסמכות הנתונים באמצעים השימוש

 מפגי בכוח מפגעים להרתיע היא לענייננו, הנוגע בחלקה (,1) 119
]...[ חביטחוו לסיום היוני באמצעי רצחניים. מעשים של ביצועם

המורה, עוגשית השלכה גם אמנם יש האמורה הסנקציה להפעלת
 הגרים משפחתו בבני לרוב באחרים, גם אלא במחבל רק לא הפוגעת

מיועדת״. היא לכך ולא מטרתה היא זאת לא אך עמו,

 .119 התקנה שבהפעלת לחומרה ומודעים ערים בפרט, וחמשיב בכלל, הביטחון, מערכת .37

 באותם רק מבנים של אטימח או להריסה בסמכותו שימוש לעשות מונחה הצבאי המפקד

 כדי ה״רגילות״ ההרתעה או הענישה במערכות אין טיבם מעצם אשר חמורים מקרים

ובנפש. בגוף ולמפגעים למחבלים וראויה מספקת הרתעה לשמש

 במידה בח .והמ»ום הזמו נסיבות של יוצא פועל היא בית הריסת של הסנקציה הפעלת .38

 תוך הנדרש, ובמידת בהתאמה לפעול המשיב מחויב כך לעת, מעת משתנים הטרור שפני

 ישראל של מלחמתה במהלך ולחצמיתח, הרעה פני לקדם כדי הננקטים האמצעים שינוי

כב׳ מפי זה נכבד משפט בית פסק כבר זח לעניין חעויינת. חרצחנית החבלנית בפעילות

(2מג) ד״פ המרכז, פיקוד אלוף נ׳ האזוה לזכויות האגודה 358/88 בבג״ץ שמגר הנשיא

:כדלקמן (,1989) 539,529



 אץ הציבורי. והסדר הביטחון לקיום תנאי היא אלימות מעשי ״מניעת
 אם יעילה, תחיה ולא תצלח לא חוק ואכיפת החוק, אכיפת ללא ביטחון
 הננקטים צעדים של היקפם מרתיעה, חשפעח גם בחובה נושאת איננה

 של העבירה, חומרת של יוצא פועל מקרח בכל הוא החוק לאכיפת
 אם המבוצעים. חעבירח מעשי של מהותם ושל ביצועה תדירות

 השלטונות עם מגעיהם בשל אנשים של רצח מעשי למשל, מתרבים,
 בגי של לשרימתם להביא שנועדו התקפות מבוצעות אם או הצבאיים,

 תדירה הפעלה מתחייבת ופחד, אימה לזרוע כדי רכוש של או אדם
 ממשל ושטחי אתר, בכל נכונים אלח דברים החוק. של יותר ומחמירה

 והביטחון הסדר קיום הוא, נהפוך זו; מבחינה דופן יוצאי אינם צבאי
 מתפקידיו חפומבי, הבינלאומי המשפט לפי חם למעשה, הלכה ושמירתו

הצבאי.״ הממשל של המרכזיים

 השופט כב׳ של דעתו בחוות הפרט, להגנת המוקד בעניין העקרוני חדיו בפסק נקבע כן

כי: סולברג,

Uהחל החן מבחינת שלום לעת מלחמה שעת דומה לא ״״. J אף זו לא 
 תמורות חלו העמים בין במלחמה והאסור המותר במושגי גם זו:

 כי ברי הבטחון, ומקדמי המתחייבת הזהירות כל עם חשובות
 מניעה אין ובחסותם מיוחדים, דינים נועדו ומלחמה סכנה לשעת

 הכלים מוסרי. אתגר היא מלחמה שעת סביבתית. פגיעח מפני מוחלטת
במשימותיהם, להצלחה ונחוצים הקרב, בשדה הלוחמים אח המשמשים

 זכויות ואת המוסר ערכי את סותרים ברגיל אשר והרם, קטל כלי חם
 עם להתמודד מנת על מיוחדות מצוות נועדו מלחמה האדם...לעת

ורוחניים״. מוסריים משברים

 כך, על לחתפלא אין חבלנית, לפעילות בתגובח מופעלת 119 תקנח לפי שחסמכות מאחר

 חחבלניים חאירועים של לחיקפם ישיר ביחס חיה השנים במהלך חפעלתח היקף כי

 לפי הסמכות הפעלת חיתה פחתו, הטרור התקפות בחן בשנים כך, חומרתם. ולמידת

 נאלצו יום־יומית", ל״שגרה חפכו טרור אירועי בחן בתקופות ואילו יותר, נדירה חתקנה

 להרתיע מגמה מתוך יותר, רבה בתדירות התקנח הפעלת של בדרך לחגיב הביטחון כוחות

יותר. עוד ויתפשט הנגע יתרחב פן הטרור, נגע את ולגדוע

 ובראשונה, בראש מבוססת, ,119 תקנח לפי צעדים נקיטת כי ולציין, לחזור המקום כאן

 איזון }הננקט חצעד היקף לבין החבלני חמעשח חומרת בין איזון איזונים. של שורה על

 פוטנציאליים מפגעים בהרתעת הצורך לבין המפגע במשפחת הצפויה הפגיעה ביו

 השלטון של וחובתו זכותו לבין לקניינו, אדם כל של הבסיסית זכותו בין איזון ן עתידיים

ואזרחיח. ישראל תושבי של וביטחונם שלומם ועל חציבורי, והסדר הביטחון על לשמור

 }והמקום הזמן נסיבות {המפגע של מעשיו חומרת נשקלת אלה, איזונים במסגרת כך,

 אנשים על חאמצעי הפעלת השפעת ן חבית של גודלו לביתן המפגע של המגורים זיקת

 בחינה שקלול, לאחר רק נוספים. שיקולים באלח וכיוצא הנדסיים, שיקולים ן אחרים

 יגיע המקרה לנסיבות רלוונטיים שהם כפי לעניין הצריכים השיקולים כלל של ואיזון

 של אטימה ולחלופין והריסח חחרמח של אמצעי להפעיל אם להחלטה הצבאי המפקד

נזאל(. בעניין הדין פסק למשל, היקף)ראו, ובאיזה מבנה,
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 לעשוה חצבאי המפקד שב האחרונות, בשנים הביטחוני במצב הניכרת ההחמרה בעקבות .42

 באיו״ש. חלץ פי על חן בישראל חלץ פי על חו ,119 תקנח מכוח המוקנית בסמכות שימוש

 עגיין עואודח; עצי) היתר, ביו )ראו, 119 תקנח לפי .הסמכות הופעלה זו במסגרת

 זיד אגו אחמד 2828/16 בבג״ץ לאחרונה וכן להלן; חמאד עניין ג׳עגיסן עניין קואסמח

 זאת זיל(. אגו עניי) )להלן! (7.7.16 בנבו, המערבית)פורסם בגדה הצבא כוחות מפקד נ׳

 בהתאם ,119 בתקנה שימוש געשה ולא כמעט במהלכה עשור, כמעט של תקופה לאחר

שני. אודי אלוף בראשות בנושא שחוקם חשיבה צוות למסקנות

 בין להפנות, נבקש חרתעח, לצורך 119 תקנה מכוח בסמכות השימוש לאפקטיביות אשר .43

 גדה גאיזוד הצבאי המפקד ג. חמאד פדל מוסטפא פדל 7040/15 בבג״ץ הדין לפסק היתר,

 וכך זח. בעניו המשפט בית הכריע בו חמאד׳'{, ״עניי) - )להלן 12.11,2015 מיום המערבית

:נאור מ׳ הנשיאה כב׳ מפי נפסק

 חזו לעת מסום שאיו מספנח לכלל לחביא כדי לגו שהוצג noa די ץ״.[
 חובא )שהחומר חמדיני והדיג אי חצב המפסד בהחלטת לחתערב

 למחבלים מרתיע גורם מחווח אכו בתים המסת שלפיח לידיעתו(,
ע' השופט שצייו נפי משפחתם. בבני לפגיעה החוששים פוטנציאליים

u סידר. בענייו פוגלמו r .תרתיע לומ0 מהגל ביח המסת אם למעשה 
 האמצעי השיג מ גאמד או* אדם. בח» פגיעה מפני אלמומ מחבל

 להעלות שמתו התועלות מכל ביותר חנעלח אולי שהיא תועלת הגגחד
 את המוז לגו שהוצג החומד לזאת. גהתאם (,3 פסקה )שם, הדעת" על

 אצל הדתעה יוצר המחבלים משפתות בבתי לפגיעה שחשש דעתי.
 בפסיגוה לאהדוגה שהובעו הספסות חדו* לפיס*. ,בכות מחבלים

 מסום ראיתי לא גתים. הריסת של החרתעח לכות ביחס ובספרות
 להתערב הצדסה איו ככלל מ שמצאה הפסוסה. מההלכה לסטות

 !ההדגשה .זוד באמצעי שימוש לעשות המוסמכות הרשויות בהחלטת
הח״מן. הוספה,

 של עקרונית עתירה נדחתה חפדט, להגנת המוקד בעניי) הדיו בפסק לעיל, כמפורט .44

 אינו 119 בתקנה שהשימוש יצהיר הנכבד המשפט בית כי ביקשו אשר אדם זכויות ארגוני

 בעתירה הדיו בפסק הישראלי. הפנימי המשפט ואת הבינלאומי הדיו את ונוגד חוקי

 כדי עולח בתים הריסת כי הטענות גם האמור ובכלל שם, העותרים טענות נדחו העקרונית

 המשפט כללי ואת המנחגי הבינלאומי המשפט כללי את וסותרת אסור, קולקטיבי עונש

הישראלי. הפנימי

 לפתוח מצאנו "לא כי היתר, ביו נקבע, רובינשטיין, לנשיאה חמשנח כב׳ של דינו בפסק

 דעת את מניחה אינח ההנמקה אם גם זח, משפט בית ידי על שהוכרעו שאלות מחדש

 בידי ליתן מטרתח עונשית*, לא הרתעתית, היא וו9 תקנח ״תכלית כי וכן העותרים׳/

 על לחלוק שקשה תכלית אפקטיבית, הרתעה ליצור שיוכלו כלים הצבאי המפקד

 ליצור כדי הקונקרטי המבנה בהרס יהיה האם לשאלה אשר כשלעצמה חשיבותה

 מסור לח הביטחון, מערכת של בנעליה בא זח משפט בית אין ם נקבע אפקטיבית, הרתעה

 מטרת השגת לשם שימוש בו לעשות ויש יעיל האמצעי אימתי לקבוע חדעת שיקול

ההרתעה״.



 החוקתיות המידה אמות בהתקיים כי כי"שוכנענו קבע דינו, בפסק סולברג, חשופט כבוד

 לעשות כדי מחבל משפחת בבני הפגיעה בעצם אין יגונה, בל בהכרח מדובר והפסיקתיות,

 מפגי כי"החשש וכן ן הבינלאומי״ המשפט כללי פי על גם לבלתי-חוקית, חבית הריסת את

 לכיוון השפעתה את לממש הפוטנציאלי המחבל משפחת את לרתום נועד ביתה, הרס

 לטרור מלחבור להטותו ובכך בקרוב, התמיכה מעגל את לרשותו מלהעמיד להגיעה הרצוי,

 הזמן בנסיבות חזה, המעט במעט. גם ולו תורמת, ההרתעה כן, בי חנה לממשו. או

לחסז״. או לשבט מכריע; גורם להיות לעיתים עשוי והמקום,

 מפגע של בית הריסת לסווג קשה כי ״דומני כי דינה, בפסק קבעה חיות ,א השופטת כבוד

 ביתו מהריסת כתוצאה כי בחשבון מביאים אם גם המקובל, במובנה קולקטיבית כענישה

.1!״.הבית באותו המתגוררים משפחתו בני גם נפגעים

חביטחוני הצורד - דט0ח אל תפלל 1מ

 ,2013 משנת חחל מכרת, ידם, על שנאספו חנתונים וכלל הביטחון גורמי דעת חוות על-פי .45

 מתבטא הדבר לח(. שקדמו לשנים )ביחס הטרור בפעילות עליה של מתמשכת מגמה

 הישראלים הנפגעים במספר וכן העממי, הטרור ופיגועי הכללי הפיגועים במספר בעליה

להיות, ומוסיפח חייתה, האחרונה בעת הטרור פעילות עיקר טרור. מפעילות כתוצאה

ואת, בודד״. ״מפגע של בפרופיל מפגעים ובידי מקומיות, התארגנויות בידי מובלת

 חעלייה מטעמם. פיגועים הפועל אל להוציא הטרור ארגוני של למאמציהם במקביל

 המגמה את משקפת ובחומרתם, בהיקפם האחרונות, בשנתיים הטרור בפעילות התלולה

 בנתוני היטב משתקפת וו מגמה בירושלים. חן באיו״ש חן הנמשכת חשלילית הביטחונית

 כ- נרשמו 2013 בשנת כך, ,אלו לימים ועד 2013 שנת מתחילת חחל שהצטברו הטרור

 ן פיגועים 2,403כ~ נרשמו 2015 בשנת * פיגועים 2,216כ- נרשמו 2014 בשנת ;פיגועים 1,403

 129 נרשמו ,8.2.17 ליום ועד הנוכחית השנה ומתחילת j פיגועים 1,408 נרשמו 2016 בשנת

 הישראלים ההרוגים במספר חריגה עליח נרשמה ,2013 משנת חחל כן, כמו פיגועים.

ומירושלים. מאיו״ש שיצאו טרור מפיגועי כתוצאה

 עלייה ניכרת אלה, לימים ועד 2014 שנת שמתחילת כך על במובהק, מעידים, הנתונים

 שימוש בחם שנעשה או אזרחים נהרגו בהם חמורים. במתווים שבוצעו בפיגועים תלולה

 פיגועים לבצע בניסיונות ופו »בענייננו חמחבלים שביצעו הפיגוע דוגמת - חם בנשק

.חמודים

 עד וחומרתם, הפיגועים בכמות הכרונולוגית ההסלמה להמחשת דוגמאות הכולל נספח

.מש/? ומסומן מצורף 8.2.17 ליום

 בעוצמח בהיקף, הסלמה של עדכנית מציאות על מצביעים לעיל, הנתונים המשיב, לעמדת .46

 מלבצע פוטנציאליים מפגעים להרתיע אמצעים נקיטת המחייבים הרצחני, הטרור וברמת

בפרט. לאחרונה, בוצעו אשר אלו וכדוגמת בכלל, פיגועים
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 צורך יש לאחרונה, שאירעו חרצחניים הפיגועים גל רקע על כי יטען המשיב כן, כי הנח

 פיגועים. מביצוע פוטנציאליים מפגעים להרתיע מנת על חרתעח פעולות בנקיטת ממשי

 שעטקה האחרונה, מהעת הנכבד המשפט בית של עניפה פסיסח במסגרת כאמור.

 אזרחים הנגד פיגועימ שביצעו מחבלים של בתיחם פגגד 119 ת&גה מנוח בצווים

 הסמפות להפעלת ביחס שנמבעו החלפות על הנכבד המשפט בית חזר פאמור, ישראלים,

העתירות. לאותו נעתר שלא תוך .119 תמנה מפוח

 תפרט, להגנת המוקד בעניין הנכבד המשפט בית של דינו פסק ניתן 31.12.2014 ביום

 שהן ,119 בתקנה השימוש לסוגיית הנוגעות העקרוניות השאלות ונותחו שבו שבמסגרתו

 תוך ומפורט, מנומק דין בפסק נדחו שם הטענות שלפנינו. בעתירח אף המועלות הסוגיות

 הנכבד המשפט בית של והעקבית השנים ארוכת מפסיקתו לשנות מקום אין כי שנקבע

התקנה. להפעלת ביחס

 הדין, בפסק נוסף דיון לקיום עתירה הוגשה הפרט להגנת המוקד בעניין כי יצוין, עוד

 צ׳ הפרט להגנת המוקד 360/15 נאור)דנג״ץ מ׳ הנשיאה ,כב של בהחלטתה נדחתה אשר

((.12.11.2015 ש,״באר תפיטחון)פורסם שר

 אלה לטענות נוספת פעם להידרש חצדקח או עילה כל אין כי יטען המשיב אלה, בנסיבות

הנוכחית, העתירה במסגרת

 ראש גם שותפים לח - הביטחון גורמי של המקצועית הערכתם האמור, כל לאור

 מפני מקסימאלית הרתעה ליצור כיום חיוני כי היא - והרמטכ״ל הביטחון שר הממשלה,

נוספים. פיגועים ביצוע

 במקרה המחבל של מגוריו יחידת גגד 119 תקנה לפי הסמכות של הפעלתה על ההחלטה

 ארבעה קר בדם נרצחו במהלכו הרצחני, הפיגוע לחומרת לב בשים היתר, בין נעשתה, דנן

 הניתן ככל להרתיע מאד עד חיוני כי חיא המשיב עמדת נוספים. רבים ונפצעו חיילים

בעתיד. לו, דומים או זח, במתווה נוספים אכזריים פיגועים מביצוע

 המדינה ביטחון על האחראים שרואים לצורך בעבר נדרש כבר הנכבד המשפט בית

 צורך קיים כאשר - הטרור פיגועי מתרבים בה בתקופה 119 תקנה לפי הסמכות בהפעלת

 נבקש הגואה. הטרור גל את להפסיק מנת על וזאת נוספים מפגעים של בהרתעתם מוגבר

 דהים, אפו בעניין נאור אז( )כתוארה השופטת כב׳ של לדבריה זה בהקשר להפנות

:כך היתר, בין נקבע, במסגרתו

 המשיב. של המדיניות בשינוי להתערב מקום שאין היא עמדתנו ד.1"
שירות של האמורה הדעת חוות על נסמכת החדשה-ישנה המדיניות

״ '־'־*׳"אפז.ימזתי״ י חביטוזוץ.׳ ־ ״ושר ׳׳ לח׳גטנ ץשזת&*נז ׳הכללי חביטתדך י י ״ ־....
הנט>גות. שינת עם לשנותה לה מותר ובוודאי מדיניות לשנות לרשות
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1.L. אינו המשפט בית בעבד. זח משפט בית של בפסיסתו שנסבע בפי 
 השימוש של ות האפקטיבי בדבר הביטחוז >0מר בהערבת להתערב נוטה

 חוא 13 אחרים. המרתיע מודם אטימתם או בתים הריטת של באמצעי
 צוות המלצות בעסבות במדיניות שינוי הל אחדות שמם כשלפני גם

 אחת לא בפסיחה נ&בע לע>ל שציינו בפי שמ. חאלוו* בראשות החשיבה
 שות0נ והמה נמנעו פיגועים כמת שיוכיח מדעי מה&ד לערוד ניתז לא מ

דבר. השתנה לא זה לענייז האמור. האמצעי מנסיטת בתוצאה מצלו
ת השתנתה. האידתמם עוצמת מם השתנתה המציאות אבו. מגנו  ה
*הביטתת. גורמי לחערבת מובהט עגייז הו מבד

 בעניין חדץ בפסק רובינשטיין ,א לנשיאה חמשנח כבוד של לדבריו אף נפנה זח, לעניין

כדלקמן: זיד, אבי

 אינם אשד טייר, בגורמי ישראל מדינת נלחמת רבות שנים ״מזח
 בחפים ישראלית, באוכלוסיח רבתי לפגיעה אמצעי בכל בוחלים
 ישראל מדינת כי העובדה את ממחישים החולפת חשנח אירועי מפשע״.

 הן ואיסטנבול, אורלנדו בריסל, פאריס, - זו במערכה לבדה ניצבת אינה
מעצורים, חסרי טרור גורמי של גבולות חוצה למלחמה דוגמאות אך

 נר אינה חאו״ם של האדם זכויות בדבר עולם באי לכל ההכרזה אשד
הבהנח. בלא הטתו שופד הטרור חוקם. לחם אינן ג״נבה ואמנות לרגלם,

 לא אמצעים נסיטת מצריכה זו מלחמה זדונית. בשנאה נורמות♦ בלא
 בבר איו מ חולס. איו הרתעה, ולשם הציבור על הגנה לשם שגרתיים

 פעם *לא ברק, הנשיא מכבר שצייז ובפי הבסיסיים. ערכינו את לאיו בדי
 ואולם )...(. ”לאחור סשורה מידיה אתת באשר הדמוסרטיה גלתמת
 מרשם אינו אדם וזכויות להתאבדות. מרשם אינה *הוטה בדבריו.
 לטרדום ייהפכו האדם שזכויות אטור״ מפיו: ועוד ).״(;,לאומי לביליוו

״.(.והמדינה״ הציבור בטחת לשלילת ההריסה, של ההדתעתי ברכיב )
 המשפטית ההצדטה גם טמונה זו. לעת מטפסת במידה בפנינו שחובה

.והמוסרית
 בהיבוט לשבת יבולה ישראל איו תיים. החפצות העולם מדינות בשאר
הביטתוו. גורמי משמצאו מבאן. לבלותנו. עלינו העומדים מול אל ידיים
 בתיי פוגע שאינו - מטוים אמצעי מ ומתמשכת. ספרנית ברמזה לאתר
 חיי להצלת ומביא מרתיע - ראש בו לחסל מבלי ברכוש. אלא אדם
 זה אמצעי מ לסבוע לנו לא בו. הברוד הסושי הרח בי סבורני אדם.
ההרתעה. רביב של מתמדת בתינת הוא המפתח כשלעצמו! אטור

 במיותד. התמורים במפרים המשיב על־ידי בתסנה מידתי שימוש
 כדי בחם יש אשר חלופיים אמצעים של המתאימים במסרים ושסילתם

 דרד נמצאה לא אד בעמיגנו. נשסל הדבר ההרתעה. תכלית את להשיג
הוספו, ]ההדגשות .להתערבותנו מסום איו האמור. בל גובה אהרוג
,1הח׳׳מ

וכלשונם. ככתבם לענייננו חם יפים האמורים, הדברים

 לעשות בהחלטה להתערב משפטית עילה כל אין כי יטען המשיב לעיל, האמור כל לאור .52

 סמכות על־פי בהחלטה המדובר המחבל. של ביתו כלפי 119 תקנה לפי בסמכות שימוש

 מביצוע נוספים מפגעים הרתעת קרי - ראויה לתכלית שנועדה ראשיתן בחקיקה הנתונה

 מידתית בצורה ונשנה, חוזר גואה, טרור גל של בנסיבות ושהופעלה ן נוספים טרור פיגועי

וסבירה.



העומדים לטענות התייחסות

 חחחרמח על ההחלטה בי בעיקרו, הו, חעותרים של העקרוניות־כלליות טענותיהם .53

 בזכויות פגיעה תוך מפשע בחפים ופגיעה קולקטיבית ענישה מהווה מחבל דירת והריסת

 כפי אלו, כלליות סעגוה .הבינלאומי המש?ג\ מנוגדתולהוראות היא ^

האחרונה, העת מן אף הנכבד המשפט בית בפסיקת בהרחבה נדונו זו, תגובה בפתח שצוין

נוספת. פעם לכך להידרש מקום אין כי שנקבע תוך

 1x9 בתקנה שנעשה השימוש הפסוקה להלכה בהתאם כי ראשית. נשיב, הצורך מן למעלה .54

 שבני כך בשל אך קולקטיבית ענישח משום בו לראות אין וכי הרתעתית, לתכלית הוא

 בית מפסיקת באריכות, לעיל הובאו והדברים האמור, הצעד מן ייפגעו המהבל משפחת

הנכבד. המשפט

 המחבל של לכוונתו המשפחה בני של סיועם או מודעותם הפסוקה, ההלכה על-פי .שגית

 ככזו, נדרשת אינה 119 תקנח לפי הסמכות את להפעיל הוחלט שבשלו הפיגוע את לבצע

התקנה. לפי הסמכות גיבוש לשם

 עם המתגוררים הגרעינית המשפחה בני לפיהן העותרים, של זו לטענה דומות טענות

 ונדחו הועלו כבר חמחבל, של לכוונותיו מודעים חיו ולא מפשע חפים בחזקת חם המחבל

 ,כב של דינה בפסק האמור למשל, ראו, זח לעניין רבות. פעמים הנכבד חמשפט בית על-ידי

ג כדלקמן דחים, אנו נעגייו נאור אז( השופטת)כתוארה

 זח אין לפיה שבפנינו, בעתירה גס שעלתה הטענה, מדונה בפסיקה .6״
 ולא בידו סייעו שלא המחגל, של משפחתו שבני מוסרי זה ואין ראוי
.וגדחתח בעבר היא גם עלתה וו טענה בעוונו. ישאו תוכניותיו, על ידעו

 פיקוד אלוף נ״ סעאדח 6288/03 ב-בג״צ טירקל השופט כתב זה בעניין
סעאדה(: עניין )להלן: ((2003) 294,289 <2נח) פ״ד העורף,

 המוסרית הבחינה טו מעיסה המשפטיים. הטעמים למדות״
 שנבל משפחתו. בגי נושאים המתבל של עוונו את מ המחשבה

 שורשה ואת מועטה מעשיו. על ידעו ולא בידיו סייעו לא הידוע
 אבות *nmnc?1* שלפיו ישראל שבמסורת חיומיו עתיק בעיסרוו
n m ודברים. «5טת1י impra איש על-אבות לא־י^תו וגנים ״5

 אלעמדיו 2722/92 בבלע חשיו ,מ לדבריהשופס והשוו טז; 7מ
 706־ בעט' .693 (3מוו »ד0 עזה. ברצועת צולל פותות נימפטד

70s.) דוו0עי שחפר המלד דוד על בטרוניה באו אף חדל m בנד 
d פא. ב. )שטואל שאול בגי שמות על חס שלא m ושיחו 

J שהרס הסיכוי אולם א(. עס. הסושי)יבמות. את ליישב itt או 
 את להסשות אותגו מחייב דמים שפיכות בעתיד ימגע אטימתו.

 של זוועה למעשי טורבו ליפול תעלולים החיים. על ולחוס חלב
מגוס איו הבית. של דיידיו על לחוס משיאה יותר מפגעים.

 לפיגוע קשורים אינם המחבל של משפחתו בני כי לפנינו נטען בדומה .7
 לדברים להפנות די זה לעניין אלה. מעין לפעולות מתנגד אף והאג

 יהודה באזור צה״ל כוחות מפקד נ' אבו-פארה 2418/97 ב־בג׳׳צ שנקבעו
כוחות מפקד נ׳ זערוב 6996/02 ול-בזףצ (1997) 226 (1נא) פ״ד ושומרון,
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 הרתעה שיסולי כי נפסק בחם (2002) 407 (6נו) עזה ברצועת צח״ל
tw פוטנציאליים מבצעים הרתעת לעיתים מחייבים m n בי לחמן 

 האת_גם לחם, חסדוגים של בשלומם גם לפגוע עלולות פעולותיהם
,,.המחבל של למעשיו מודעים היו המשפחה שבני ראיה כשאין

מ[״חח חוספח, )ההדגשה

 געצייו העקרוני חדיו בפסק דינו לפסק 4 בסעיף קבע סולברג נ׳ חשופס כבוד קבע אף וכך

מפרס: לחמת המוקד

 הבית הריסת את לעשות כדי מחבל משפחת בבני הפגיעה בעצם ״אין
 בענישה אכן, נ״.[ הבינלאומי המשפט כללי פי על נם לבלתי־חוקית,

 שהורשע במי הוא המיקוד ,119 תקנה לפי בהרתעה כמו שלא בפלילים,
 - חנ״ל קואסמה בעניין שציינתי כפי אך משפחתו; בבני ולא בעבירה,

 חפים משפחה בגי נפגעים נ...! עונשית שמטרתם פליליים בהליכים ״גם
 פוגע בהכרח שביצע, פלילית עבירה בגין אדם של מאסר מפשע.

והרוחניים. הגשמיים צרכיהם מבחינת קרוביו, בשאר בילדיו, ברעייתו,
 של למאסרו תדיר המתלווים החסכים על במילים להכביד צורך אין

קרוביו. נושאים שבהם אדם,
 ההרתעתית התכלית על ורש0מ באופו מלמדת התסנה של לשונה

 עמה כורכת זו מנוחם. בית של האטימה או וההריסה ווחהדמח שביסוד
 פיגועי מפגי הרתעה מ. לא אם מפשע. בהפים גם פגיעה וביה מיניה

 של הבאושים הפרות מן אלא זאת אין 7תושג מאיו ודומיהם התאבדות
 מפני ההרתעה לקדם חזה באופן אנחנו שמוכרחים הרצחני, הטרור

 גם קרי, הפרטניות; בעתירות שתוארו אלו מעין מזויעים מעשים
 לא עסקינן, רכושית בפגיעת ודוק: המחבלים. משפתות בגני בפגיעה
 כף על כשמנגד. המאזניים, כך על מונחת הבית ההסת גופנית., בפגיעה

..................תנספח,1ממם^חמלגשי הצגת נשקלת משניה חמאזגמם

בג״ץ }חדץ( לפסק 24 קואסמח)בסעיף בעניין דגציגר השופט כב׳ דברי ,0רבי בין גס, ראו

1 (1997) 226 (,1נא) פ״ד וחשומיון, יהודה גאזוי צה״ל כוחות מפקד ג׳ פארה אגו 2418/97

(.2002) 407 (6מ) ד״פ עזת, ברצועת צה״ל כוחות מפקד ג׳ זעדוג 6996/02 בג״ץ

 מהחקירה כי לציין, חמקום כאן חעותרים, טענות לדחיית בו די אשר לאמור, מעבר ברם .55

 אם המחבל)גם של המורחבת משפחתו גגי כי עולה חפיגוע לאחר הביטחון גורמי שביצעו

;ונפלט המחבל, של במעשהו ממיכה תגיעו הגיעיגית( לא

 כמי ונשמעה המחבל, של אחותו תקשורת לאמצעי התראיינה הפיגוע למועד סמוך .56

לשאהיד״, ״הפך שאחיה כך על לדעתה נשאלה כאשר למשל, כך מעשיו. את שמהללת

ביותר״. היפה הקדושים מות זה כך. על לאלוהים מודים אנו לאל, ״השבח כי ענתה

 ניתן אותו המורחבת, המחבל משפחת בני אודות על נוסף שלילי בטחוני מידע ישנו בנוסף,

אחד. צד במעמד לחציג יהיה

 התומכים תכנים לשיתוף כאמור אותו שימש המחבל של חפייסבוק פרופיל לאמור, מעבר .57

נוקט. הוא בחן הטרור ובפעולות דאע״ש בארגון



 הבינלאומי, המשפט את נוגדת 119 תקנח לפי הסמכות הפעלת כי לטענה באשר .שלישית

 בין שנקבע, תוך הטענה נדחתה חפדט, לחמת המוקד בעניין העקרוני הדין בפסק כי נשיב

כך: היתר,

 כגדולה קטנח שהיא, חריטה כל כי המבקשים טענת את להלום ״אין
 קולקטיבי עוגש כדי בהכרח עולה הקונקרטיות, בנסיבות תלות וללא

 לגבי גם כך ]...[ הרביעית ג׳נבה לאמנת 33 סעיף מכוח כאמור האסור
 ג׳נבה לאמנת 53 בסעיף כאמור המופיע בתים הריסת על האיסור

 מטעמים נחוצה הפעולה בו שבמקרה בכך מסויג זח איסור הרביעית;
 של שאלה כאמור היא הסעיף.״השאלה פי על אסורה היא אין צבאיים,

 בסמכותו מידתי לא שימוש לעשות אין כי כאן הובהר וכבר מידתיות,
 האסורה קולקטיבית ענישה כדי יעלה אשר באופן הצבאי, המפקד של

 השופט כב' של דינו לפסק כ״ג בסעיף ]שם, הבינלאומי״. במשפט
רובינשטיין[ אז( )כתוארו

:חמאד בעניין הדין בפסק נקבע וכך

 שעת ובין לאזרח חייל בין מבחינות אינן הטרור שפעולות שעה ״אכן,
מטרה; הוא כאחד, ובעורף בחזית אדם, כל כאשר שלום; לעת מלחמה

 אתיהם המפגעים הופכים כשלדאבוננו יצלח, לנשק יוצר פלי כל כאשר
 הציפייה - ד( ב, יז; נד, ישעיהו )השוו לחניתות ומזמרותיהם לחרבות

 המשפט שיצר הדיכוטומיות בהבחנות ולדבוק להמשיך המדינה מצד
 בטחון את ולסכן בטרור, במלחמתה ידיה את לכבול עלולה הבינלאומי

ואילך(. 109 עמוד חן, מודריק־אבן אזרחיה)וראו
 שיש הפרשנות על ישיר באופן משפיע הזאת, לעת הדברים מצב )ב(

 הבינלאומיות האמנות את לפרש יכולים איננו הבינלאומי. למשפט ליתן
 של הקונקרטי ההיבט מן במנותק ישראל מדינת עצמה על שקיבלה

 הדעת את לתת ומבלי בה, מצויים אנו הלב שלדאבון בטרור המלחמח
 הבטחוניים הצרכים ועל אהד, מצד לה הייחודיות הערכיות הדילמות על

,נ השופט כבוד של דינו לפסק 3 בסעיף ]שם, שני.״ מצד מעוררת שהיא
סולברג(

 ילדים * מתגוררים חמגורים שמחידת העובדה את העותרים מדגישים זח בחקשר

 כי יוזכר, חילד. זכויות בדבר חאמגה את הסותר באופן מעורבים, ובלתי צעירים קטינים

 כב> של דעתה לחוות 12 סעיף )וראו חמאד בעניין גם העותרים ידי על נטענה זו טענח

 הבינלאומי, למשפט 119 בתקנת חשימוש סתירת בדבר חעותרים מטענת כחלק חנשיאח(,

 למשפט סתירה בדבר העקרוניות הטענות כלל את כאמור דחה חנכבד המשפט ובית

 של דעתח לחוות 26-25 סעיף חקטינים)וראו הילדים בזכויות הפגיעה לרבות הבינלאומי,

חמאד(. בעניין הנשיאה כב>

נ׳ השופט כבוד של דינו לפסק 3 בסעיף ]שט, שני.״ מצד מעוררת שהיא
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ההרתעה אפמטיביות

 כתוצאה שנוצרת חחרתעה אפקטיביות בדבר חיא העותרים שהעלו נוספת טענח .60

 אפקטיביות לשאלת נדרש כבר הנכבד המשפט בית כי נשיב, לכך .119 בתקנה מהשימוש

 הביטחון גורמי ידי על נעשית ההרתעה אפקטיביות שבחינת ככל כי והכריע ההרתעה,

 119 תקנח פי על בסמכות חזו בעת ולחשתמש להמשיך יש כי חיא והחלטתם תדיר, באופן

 יפים בהחלטתם, להתערב הנכבד המשפט בית בידי אין אזי זאת, המצדיקים במקרים

 מפקד נ׳ מרעי חמד 1125/16 בבג״ץ האחרונה מהעת חנשיאח כב׳ של דבריח זה בהקשר

: (31.3.16 ביום ניתן באר״ש, המערבית)פורסם בגדת הצבא כוחות

 גתוגח בתים בהריסת הגלומה חחרתעח של יעילותה שאלת'/..
 נושא אשר הה המומחה הגורס שחם חביטהוו. גורמי של להערכתם
)ראי.בהערכתם לחתערב נוסח אינו המשפט ובית זה. לעמיו באחריות

 צה״ל כוחות מפקד ,נ מאל 6026/94 ברץ ;815-814 ׳בעמ שרבאתי, עניין
 עניין )לחלן: (1994) 349-348 ,338 (5מח) פ״ד ושומרון, יחורח באזור
 השופט של דעתו לחוות י״ז בפיסקח הפרט, להגנת המוקד עניין גזאל(;

 סולברג נ׳ השופט של דעתו לחוות 14-5 בפיסקאות רובינשטיין, א'
 בפיסקח עואודה, עניין חיות; ,א השופטת של דעחח לחוות 5 ופיסקה

א׳ לנשיאה חמשנח של דעתו לחוות ח׳ בפיסקה חרוב, עניין ;24
א׳ לנשיאה המשגה של דעתו לחוות ,ז בפיסקח חלבי, עניין רובינשטיין;
 באופן להיבחן צריבה זח אמצעי של האפקטיביות זאת, עם רובינשטיין(,

 ל׳ז בפיסקה הפרט, לחמת המוקד הביטחון)עניין גורמי ידי על מתמיד
 של דעתה לחוות 6 ופיסקח רובינשטיין ,א חשופט של דעתו לחוות

י׳ השופט של דעתו לחוות 3-2 בפיסקאות סידר, עניין חיות; השופטת
 המשנה של דעתו להוות ו-י׳ ז׳־ח׳ פיסקאות אלרוב, אבו עניין עמית;

 ברק״ארז ד' השופטת של דעתה לחוות 3 פיסקה רובינשטיין, ,א לנשיאה
געשה, אכן כך כי חזקח ג׳ובראן(. ס״ השופט של דעתו לחוות 4 ופיסקה

 בכך להטיל המצדיק טעם בל בפגינו הוצג לא דנא במקרה מקום, מכל
 29 בפיסקה חמאד, עניין )ראו, לאחרונה אך נבחן שהעניין ובפרט ספק

1חח»מ הוספה, ]ההדגשה דעתי(. לחוות

!ממש חאחרונח מהעת מחאמרה בעניין שהם השופט כב׳ של קביעתו ראו כן

 כי ראיה כל אין לפיהן העותרים, של לטענותיהם תחילה, ״אדרש,
 בכוח מפגעים כלפי המבוקשת ההרתעה את משיגה 119 תקנה הפעלת
לאחרונה. אד .119 בתקנה בשימוש ההפליה לטענת בנוגע וכן ובפועל,

 דעת הוות לעיוננו הוצגח ההרכב(. מחברי אחד הייתי ז>ד)שבו בעמיו
 תסנה לפי בסמבות השימוש באפסטיביות העוסקת ועדכמת. מקיפה

משמעותי. באודה תורמת הסמכות הפעלת כי בבידוד עלה ממגוז ו>19
מוגברת״ טרור לפעילות עדים אנו שבה זו בתקופה ההרתעה. לגורם
הח"מ(. - הוספו ההדגשות ,31 ]פסקה

 חסויה דעת חוות הנכבד המשפט בית בפני להציג נכון המשיב כי יצויין, זה בהקשר

 וזאת פוטנציאליים, מחבלים להרתעה כאמצעי 119 בקתנה השימוש יעילות בדבר עדכנית

אחד. צד ובמעמד סגורות בדלתיים



 חחרתעה אפקטיביות הנכבד, המשפט בית של הפסוקה להלכח בחתאם כי יצוין, עוד

 ידי על כנטען אמפירית־כמותנית, בשאלה המדובר אין אולם אמצעים, במגוון נמדדת

:הפיס להגנת ממוקד בענייו סולברג השופט כב׳ לדברי נפנה זה לעניין חעותריס.

 אלא הרתעה. לצרכי ו 19 בתקנה השימוש בתועלת כופרים העותרים .5״
לחערך, יכול ולא נערך, לא ״... בפסיקה: ונדתתח שבח זו מעין שטענה

 כתוצאה ניצלו, נפשות וכמה נמנעו, פיגועים כמה שיוטה מדעי מהקר
 כי די מבחינתי אולם, וחריסתם. בתים אטימות של הרתעה מפעולות

 אתערב שלא כדי מסויימת הרתעה קיימת כי חדעה את לבטל ניתן לא
 ץ בבג" גולדברג ,א השופט )דברי הצבאי׳׳ המפקד של דעתו בשיקול
 6268/03 בג״׳ץ גם ראו (;30.3.1997)מרכז פיקוד אלוף נ׳ רנימת 2006/97
((.27.11.2003)העורף פיקוד אלוף ,נ סעאדה

 המתודולוגיים הקשיים את תארו לאחרונה, לנושא שנדרשו הוקרים .6

 מציין Wilner טרור. נגד הרתעה צעדי של ההשפעה למדידת בדרך

 Stein Lebow, Richard Ned and Janice Gross Stein, על )בהסתמך
Deterrence: The Elusive Dependent Variable, 42(3) World 

1990) 336 Politics)) אם מותירות, הרתעת פעולות של הצלחות כי 
 ההרתעה לנוקט מ להוכיח קשה התנהגותיים׳/ ״עקבות מעט בכלל,

 Alex S. Wilner, Deterring)התרחש שלא אירוע על השפעה היתה
the Undeterrable: Coercion, Denial, and Delegitimization in 

2011) 3 ((.Counterterrorism, 34(1) Journal of Strategic Studies
 מניסיון נקודתיות אינדיקציות הקיים, האמפירי המחקר כן, על-פי אף

 הטרור של הפסיכולוגיה בתחום חדשים מחקרים ועמם העבר,
 את מניח אשר באופן במצטבר, תומכים ההרתעה, של והתיאוריה

מחבלים. בתי בהריסת הטמון ההרתעתי בפוטנציאל הדעת,
41V

 העלות- לתחשיב תוסיף מחבלים בתי הריסת כי עולה, המקובץ מן .13
 שקרוביו כך על הידיעה את פוטנציאלי מחבל עורך שאותו תועלת
מעשיו.״ על מחיר ישלמו

 המשפט בית מלפניו שהוציא ההלכות בין סתירה קיימת לפיה העותרים לטענת אשר

 בבג״׳ץ העותרים לאחד ביחס שנקבעה ההלכה למן ,119 בתקנה לשימוש ביחס הנכבד

 } 3.9.2002 בנבו, )פורסם המערבית בגדת צה״ל פוהות מפקד ג׳ ע׳גורי ביפאח 7015/02

 בתקנח לשימוש היחידה התכלית תטענה. את לדחות יש כי נשיב, עג׳ורי(, עניין - להלן

 היתה אשר להרתעתית בנוסף המניעתית לתכלית בניגוד הרתעתית)זאת תכלית היא 119

עג״ורי(. בפרשת מגורים״ מקום ״תיחום במוקד

 לאי- ביחס הטענות את - פעס אחר פעם - דחה חעניפה בפסיקתו הנכבד המשפט בית

 המשפט בית כי העובדה עג״ורי. בפרשת הדין פסק לאחר גם ,119 בתקנה חשימוש חוקיות

 מגורים מקום תיחום של בצעד לנקוט הצבאי המפקד של אפשרותו את הגביל הנכבד

 בצעד לנקוט הצבאי המפקד של אפשרותו על ישירות משליכה שאינה ודאי אחרת, בפרשה

.119 תקנה לפי אטימה או הריסה של



119 ?גה7ת לפי בסמפות בשימוש אפליה

 תקנח לפי חסמכות את בהפעילו המשיב נוקט בה לאפליה בנוגע העותרים לטענת אשר .63

 צווי כנגד שחופנו שונות, עתירות במסגרת ונדחתה נדונה זו טענה אף כי נציין, ,119

 בעצין דנציגר השופט ,כב קבע לדוגמא, כך, .119 תקנח מכוח שהוצאו וחריסה החרמח

• הדין לפסק 30 בפסקה קואסמה,

 בחברה והאלימות החסתח מעשי התרבו כי לכחד ניתן לא אכן, .30״
אלה. תופעות כנגד חזקה ביד ולפעול לחצר יש כך ועל ערבים, כנגד היהודית

 אינו בשטחיה בתיה הריסת של האמצעי באשד במ&ומה. אינה ההשוואה אד
 של במיוחד קשים במקרים אלא ואלימות, הסתה מעשי של במקרים ננקט
 מוחמד הנער רצח של החלחלה מעורר המקרה מעיני נעלם לא רצח. מעשי

מקיר״אל״קיר, לגינוי וזכה בארצנו חסיפים אמות את שזעזע מקרח חדיר, אבו
 לסימטריה מקומ איז כי דומני לכן, שבחריגים, חריג במקרה מדובר אך

.מפלח לאכיפה לטענתם בתמיכה העותרים ידי על הנטענת המלאכותית
העותרים. שהעלו האפליה טענת את לקבל מתן כי סבור אינני ועוד, זאת

 תשתית להציג הנטל מוטל ״בררנית״ או מפלח אכיפה של לקיומה הטוען על
המנהלית. התקינות בדבר החזקה על להתגבר כדי בח שיחיה מספקת עובדתית

 אכיפה אותה כי להראות הרשות יכולה עדיין זו, משוכה הטוען עבר אם אף
...עניימים. בשיקולים נעוצה למעשה בררנית, להיות הנחזית

דעתו. שיקול בליבת כאמור, המצויה, החלטה המשיב קיבל דגן במקרה
 או אפליה של שיומם על הזאת. בעת להצביע. יכולות אינו העותרים טענות

 תמנה של ותכליתה הואיל המשיב. החלטת בבסיס העומדים זרים שיקולים
 טרור מעדי של ביצועם בעצם ח איו עונשית. ואינה הרתעתית היא וו9

 כדי חדיר. אבו מוחמד הנער ורצת חטיפת דוגמת יהודים. ידי על נתעבים
 await inwnna .rH)דים.1כלו«.»ו monn nifrian את לנדמ לחצדיס

 על לבדה להצביע כדי זח ברצח לחשודים ביחס התמנה את להפעיל שלא
הח״מ[ - במקור אינן ]ההדגשות .״בררנית אכיפה של קיומה

 לחוות 2 ובפס׳ הנשיאה, כב» של דעתח לחוות 30 בפסקה המאד, פאדל עציין והשוו וראו

כב* של דינו לפסק כה בפסקה הפרט, להגצת המוקד עניין }סולברג השופט כב׳ של דעתו

רובינשטיין. לנשיאה המשנה

 119 תקנח מכוח הסמכות ביישום אפליה גדבר העותרים טענת כי יוער, אף זח בהקשר .64

מספקת. עובדתית תשתית הצגת כדי עולה שאינו באופן ומצויינת דיה, מנומקת אינה

 שיש ונימוקים סימוכין ללא ביותר, תמציתי ובאופן בעלמא נטענה העותרים טענת ודוק,

בנושא. הקיימת ההלכה את לערער כדי בהם

 בבג״ץ עתירה ועומדת תלויה חנכבד המשפט בית בפני כי נציין, התמונה להשלמת ,65

 העותרים ביקשו במסגרתה ח'דיר(, אגו עניין :הביטחון)להלן שר נ׳ ה׳דיר אבו 5376/16

 לאומניים ממניעים שרצחו היהודיים המחבלים לבתי והריסה החרמה צו יוצא לפיו סעד

 העותרים שהעלו המרכזיות מהטענות אחת .2014 יולי בחודש ח׳דיר אבו מוחמד הנער את

 בין 119 תקנה מכוח בסמכות בשימוש אפליה בדבר הטענה היא ח׳דיר אבו בעניין

 אבו בעניין ירושלים. מזרח תושבי ומחבלים פלסטיניים מחבלים לבין יהודיים מחבלים

.15.2.17 ליום עד וזאת משלימה הודעה להגיש דשם המשיבים על כי נקבע ח׳דיר,
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העומרים שהעלו פרטניות טעמת

 חחוזרמח לנסיבות ביחס חעותרים שהעלו פרטניות לטענות בתמצית לחתייחס נבקש .66

דנן. במקרח והאטימח

 המידתיות למבחן ביחס דין. במקרח חמשיב בחחלטת מידתיות לחוסר טוענים העותרים .67

 מפגעים כלפי חרתעח חמטרח)יצירת בין רציונלי קשר להיעדר חעותרים טוענים הראשון,

 למגורי ששימשה חדיור יחידת להגשמתה)חריסת חאמצעי לבין פוטנציאליים( עתידיים

 למידתיות ביחס טענותיהם במסגרת זאת וילדיו(, אשתו - המחבל של הגרעינית המשפחה

 וכי קטעים ילדים מתגוררים שבבית העובדה כי טוענים, העותרים הסמכות. הפעלת

 בתקנה השימוש של חהרתעתית בתכלית פוגמת ,המשפחה במעשי תלות ללא נהרס הבית

 הגרעינית, המשפחה בני כלפי מכוונת אינה ההרתעה לעיל, כאמור כי נשיב, לכך .119

 אותם כלפי מכוונת ההרתעה j נלווית היא וחאטימח ההחרמה ביצוע בשל בחם שהפגיעה

 וביתם תיפגע משפחתם כי וההבנה מפשע, חפים כנגד טרור פיגועי לבצע השוקלים גורמים

 עמדת משכך, הפיגוע. את לבצע מכוונתם בחם לחוור לחם תגרום כך, ינהגו באם ייחרב

דנן. במקרה לרבות המטרה, לבין האמצעי בין רציונלי קשר קייס אכן כי היא המשיב

נפרט. בנושא, הפסוקה להלכה בהתאם זאת,

 שירות של דעת חוות הנכבד חמותב בפני שהוצגה לאחר חמאד, בעניין הדין פסק במסגרת .68

 ידי על פיגועים מביצוע פוטנציאליים מחבלים הרתעת לנושא המתייחסת הכללי הביטחון

!כדלקמן m בעניין הנכבד המשפט בית קבע ,119 בתקנה שימוש

 משפתות בבתי לפגיעה שהשש דעתי. את המה לגו שחוצג חחומר ״]״,(
 וות7הספ הרו* לפיכד. בנוה. מהבלים אצל הרתעה יוצר המחבלים

 המסת של ההרתעה וה3ל ביהס ובספרות זה7בפס> לאהדוגה שהובעו
 איו בכלל מ שמצאה הפסולה. מהחלפה לסטות מ&ום ראיתי לא בתים.

mram באמצעי שימוש לעשות המוסמכות חרשויות בההלסת להתערב 
חח״מ( הוספה, ]ההדגשח זה.״

ן נאור או( לנשיא)כתוארה המשנה ,כב מפי נפסק עואודה, ובעניין

 יש כי מסקנה לכלל עתה שהגיע המשיב בהחלטת להתערב מקום ״אין
 כפי כזו. הרתעה תיצור המפגע בית הריסת וכי מוחשית, בהרתעה צורך

 גורמי בהערכת להתערב נוטה אינו המשפט 'בית בפסיקתנו, שנקבע
 או בתים הריסת של באמצעי השימוש של האפקטיביות בדבר הביטחון
 אחת לא שצוין כפי וכן, ,אחרים המדתיע כגורם אטימתם

נמנעו פיגועים כמה שיוכיח מדעי מחקר לערוך ניתן לא בפסיקתנו,

n»!wa. JW1 »פמ&ת״גתעז״י ..ש!ג0’ה«טנ
 בעת ושומרון יהודה באזור האירועים של מעוצמתם הנובעות המסקנות
[.24 פסקה עואודח, ]עניין בר לענות למשיב מובהק עניין הן האהרוגה



 הפרט, להגגת המוקד בעמץ הדיו לפסק 13 בסעיף סולברג השופט כב׳ דברי ראו, ועוד

 כי עולה, המקובץ ״מן :במשא ומגוונים שונים ומחקרים תובנות ידו על שנסקרו לאחר

 את פוטנציאלי מחבל עורך שאותו העלות-תועלת לתהשיב תוסיף מהבליס בתי הריסת

חדין[ לפסק 13 ]סעיף מעשיר׳. על מחיר ישלמו שקרוביו כך על הידיעה

 חיח ניתן כי העותרים טוענים פחותה, שפגיעתו חאמצעי חשני, המידתיות למבחן ביחס

 בנסיבות בהתחשב בלבד. חדירח פתחי של סגירח חכוללת חפיכח, באטימח לחסתפק

 השגת שלצורך חרי המחבל, שביצע בפיגוע ובנפש בגוף הפגיעה היקף לרבות דגן, המקרה

 האמצעי היא בבטון, מילויה באמצעות הדירה, של הפיכה בלתי אטימח חחרתעה,

 הרתעה המשיב לעמדת מחייבות הקשות, ותוצאותיו הפיגוע מאפייני פחותה. שפגיעתו

 כי יצוין, דנן. במקרה שנבחרה מזו פחותה בדרך תושג שלא ואפקטיבית, ממשית

 בשל אולם העתירה, מושא המגורים דירת את להרוס חיתה המשיב כוונת מלכתחילה

 המחבל, הורי של המגורים בדירת הפוטנציאלית הפגיעה שבראשם הנדסיים שיקולים

להריסתו. ולא המבנה לאטימת לפעול הוחלט

 כאמור, מטעמם הנדסית דעת חוות צירפו העותרים האיטום, ביצוע לאופן בהקשר עוד

 את בחן המשיב הסמוכה. ההורים ליחידת הפיכים בלתי נזקים ליצירת חשש קיים לפיה

 ההנדסיים הגורמים עם ובהתייעצות ההנדסית, הדעת חוות ידי על שהועלו הטענות

 בחוות המתואר לנזק להוביל צפוי לא האטימה ביצוע אופן כי למסקנה הגיע המקצועיים,

 :שלבים בשני יתבצע הדיור יחידת איטום בפרט, העותרים. מטעם שהוגשה הדעת

 כולו. המרתף למילוי עד הפנימיות המדרגות דרך המרתף לקומת בטון יוזרם ראשית,

 ישמש שבמרתף שהבטון מנת על שעות, 24 המקצועיים הגורמים ימתינו מכן לאחר

 הגורמים ישובו מכן, לאחר הסמוכה. ליחידה נזקים וימנע הקיים במבנה לתמיכח

 על לתקרה, מסוים מרווח השארת תוך בבטון, הכניסה קומת את גם וימלאו המקצועיים

 לקיר חיזוק יבוצע כן, כמו החורים. יחידת עם המשותפת לרצפה נזק למנוע מנת

 מעורבות פנים, כל על החורים. יחידת עם הגובל הבלוקים לקיר נזק למניעת הבלוקים,

 סבור המשיב המהלך. של והמידתי הסביר הביצוע את תבטיח ההריסה בחליך מהנדסים

 ביחס העותרים שהעלו לחששות ראוי מענה ליתן כדי יש האמורים הצעדים בכלל כי

האטימה. מימוש לאופן

 את מוחלטת בצורה לשלול מתן ״לא לפיהן העותרים לטענות נתייחס סיום, בטרם

 ראייתית תשתית להיעדר רמיזה תוך ,,מכוונה׳ בלתי דרכים בתאונת דובר כי האפשרות

 חייתה לא זו שטענה היה מוטב כי סבור המשיב לעתירה(. 60 דנן)סעיף במקרה מספקת

 )תיעוד האירוע ממקום האבטחה מצלמות של הקשח בתיעוד לצפות די כלל. מועלית

 המחבל של משאיתו כי בבירור נראה בו באינטרנט(, דבעי מאן לכל זמין אף חלב שלדאבון

 לניסיון אינדיקציה בל מבלי החיילים, חתקחלות של למרכזה מדויק באופן שועטת

בשנית. הפגועים את ודורס עקבותיו על שב המחבל מכן ולאחר בואה, מפני להזהירם
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 ראיות על מבוססת 119 תקנח פי על בסמכות לנקוט חחחטלה כי יוזכר, אף זח בהקשר

 קביעתה ראו זח לעניין בענייננו. גם כך כי סבור והמשיב הדעת, את המניחות מינחליות

 פיקוד מפקד ,ג אטדש מוסטפה פיראס 1336/16 בבג״ץ הדין בפסק חיות השופטת כב׳ של

: כדלקמן {,3.4.16 באר״ש, העודף)פורסם

 וו9 תקנח הפעלת לצירך הפסוקה ההלכה פי על הנדרש חדאייתי ׳״.״הרף
 הבית מתושבי שאחד לכך הדעת׳׳ את ״המגיהות מנהליות ראיות הוא

 המשפט בית ובלשון 119 בתקנה המפורט הסוג מן מעשים ביצע
 והוא שיפוטית, ערכאה של מרשיע זקוקלפסק-דין אינו הצבאי *המפקד

 היה סביר אדם אם היא, השאלה שלו מבחינתו בית-משפט. אינו עצמו
 361/82 ץ )בג״ ,,מספיק הוכחתי עדך בעל חומר לפניו המצוי בחומר רואה
 בג״ץ (;1982) 442 ,439 (3לו) פ״ד ושומרון, יהודה אזור מפקד נ׳ המרי

י פסקה בטנו[ ]פורסם העורף, פיקוד מפקד ג׳ ג׳עאביס 7823/14
״ (.12 בפסקה סקאפי, עניין לאחרונה וכן (31.12.2014)

 הנכבד המשפט בית של להתערבותו עילה כל אין כי היא המשיב עמדת האמור, כל לנוכח .72

 התגורר שבח המגורים יחידת כלפי ,119 תקנח לפי סמכותו את להפעיל המשיב בחחלטת

לחידחות. חעתירח דין לפיכך, קונבר.

 שנוקט האמצעי של האפקטיביות בדבר עדכנית כללית דעת חוות המשיב בידי כי נציין .73

המשיב.

 חחסוי חחומר את המשפט בית בפני יציג המשיב לנכון, ימצא חנכבד המשפט שבית ככל

אחד. צד ובמעמד העותרים בהסכמת האמור,

.האפשרי ?דמ7נה בעתירה להכריע הנכבד המשפט מבית יבקש המשיב .74

 תמיר אלוף העורף, פיקוד מפקד של בתצהירו נתמכות זו בתגובה המפורטות העובדות .75

ידעי.

סיפובו
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