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אבן תתגורר גו המרכה אח ולהרוי
 ת.1.דרם

 שוקל 945ן, חירום(, )שעת חחגגה לתקנות בהתאם חצבתי כמפקד חמשוש העורף, *יקודמפקד1.

 וממצוי מוכבר ג'בל גשכוגת הממוקם המבנה לפיו לתקנות, 119 תקנח מכוח צי להוציאאפשרוה

 101(. חמסומן חבית של מהאוויר תצלום )מצ"ב וייחרס יוחרם דהים, אבו משפוגת מרשיך,בבעלות

 "הנדון"(,)לחלן: ת.ו. דהיטאבו חביונ, והושב תואיל נשקלת תגותוצאת2.

 של למווגס אחראי ויצוא 6.3,08, ביום בירושלים, משה בקריית הרביי "מרכו בישיבת ירי פיגועביצע

 נוסדים, של ולפציעתם הישיבת, תלמידי אזרחים,שמונח

 הנ"ון, של מוו נפרדות גרעיניות משפחות מתגוררות במבסר לפיו שברשותנו המידע לאור זאת, עםיחד3.

 המרתף תומת של וחר"יח בהחרמת להסתפק מידתיות, של מטעמים חעורף, פיקוז מפקדשוקל

 הקרקע(, יקומח תמרתף קומת את מסמנים ngaq הבית של ותרשים תצלום )מצ"ב הסרסעוקומת

 למפקד ולחעבירן ככתב לפרטן עליכם הצו, תוצאת נגד חשגותיכם או טענותיכם לתציג ברצוגכנש ו א, ,'.4י

".'-,
 וחטכפון הפקס מספרי באמצעות 13/08/08, סיים יאוחר ולא ימים, שבעה תוך העורף, י'

 למעלת. שומוםו,ו

 אחרות בראיות או במסמכים לגבות יש הוכחת, הטעוכורנ משפטיוונ או עובדתיוה טעמת כייודגש,5.

 העורף. פיקוד למפקד למכתבכם יצורפואשר

 חמשפחח, לידי ישירות גם תועבר ווחודעח6.
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 שראל לי הגנהצמא

 והריסה ההרמהצו

 מצווח הנני 1945, חירום( ישעת חחגנח לתקנות 119 תקנה לפי סמכויותייבתוקף

 הריסתן עי יכן לחש, המתואררת הקומות ניצבות עליה הקרקע חהדמת עלבזאת

 : האמורות הקומותשל

 גיבל בשכונת תממוקם קומות ארבע בן במבנה הקרקע, וקומת המרתףקומת

 מצורפים . ת.1. דהים אבו המפגע התגורר בומוכבר,

 חמיזווים ותקרקע המרתף קומונר מסומנות בו תרשים וכן המבנה של תצלוםלצו

 מהצו, נפרד בלסוולק

 בישיבת ירי פיגוע ביצע דהים,אבו וזביונ ותושב הואיל ניתן זחצו

 של למותם ישירות אחראי והוא 6.3.08, ביום בירושלים, באשת גקריית חרב""מרכו

 תדבר כי סבור, ובחיותי שספים של ולפציעתם חישיבה, תלמידי אורחים,שמונת

 בעתיד. דומים פיגומים ביצוע מפני פוטנציאליים מפגעים הרוגעת לשםנתיל

 על כנייח פעולות לבצע אין בתוקף עומד זה צו עוד כל כי יובהר, ספק, הסרלמען

 זח. צו נשואתקרקע
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