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 המשיב מטעםתגובה

 זו. לעתירה תגובתו להגיש המשיב מתכבד ארבל השופטת כס להחלטתבהתאםנ.

 ההגנה לתקנות 119 תקנה לפי סמכותו מכוח העורף, פיקוד מפקד בהחלטת העתירה שלעניינה2.

 של והריסה החרמה על לצוות 119"(, ו"תקנה ההגנה" "תקנות : )להלן 1945 חירום(,)שעת

 הפיגוע את שביצע אבו-דהית, המחבל התגורר בו בבית הקומות ארבע מתוךשתיים

 לצורכי וזאת "המחבל"(, : )להלן חודשים כמה לפני בירושלים הרב" "מרכז בישיבתהקטלני
הרתעה.

 מאז המשיב נהג על-פיה המדיניות את לשנות מקום אין כי הינה, שבעתירה העיקריתהטענה3.

 עליה ההריסה אופן נגד טענות גם לעותרים 119. בתקנה שימוש לעשות שלא 2005, שנתתחילת

 גם העותרים בבניין. האחרות בדירות תיפגע שלטענתם באטימה(, מדובר )למעשההוחלט

 יתר טרור. ארגון במסגרת הפיגוע את עשה לא שהמחבל העובדה בחשבון נלקחה לא כיטוענים,

 להפנות ונבקש הנכבד, המשפט בית על-ידי רבות פעמים נדחו כבר זו בעתירה המועלותהטענות

 בעתירתם. שונים במקומות בכך מודים העותרים שאףלכך

 כפי העתירה. נושא בהחלטתו הנכבד המשפט בית של להתערבותו עילה אין כי ~WD,המשיב4.

 להלן.שיפורט

 הפיגוע ובעקבות לאחר האחרונים, בחודשים בירושלים שבוצעו הנוספים לפיגועים לבבשים5.

 - )וספים פוטנציאליים מפגעים של בהרתעתם עליונה חשיבות שיש וכיוון זו, עתירה)שוא

 המשיב של שלדעתו וכיוון - ירושלים מזרח תושבי מקרב כאמור פוטנציאליים מפגעיםבפרט

 - נוספים מפגעים להרתעת משמעותית בצורה תתרום אכן 119 תקנה לפי הסמכותהפעלת

 האפשרי. בהקדם זו בעתירה להכריע הנכבד המשפט מבית יבקשהמשיב



 לעניין הצריכות העובדותעיקרי

 ומשפחתוהמחבל

 במקצועו, מהנדס הינו בישראל, קבע לישיבת רישיון בעל העותר, המחבל. של אביו הינוהעותר6.

 בבעלותו מוכבר, ג'בל בשכונת כאמור המצוי המשפחה, של המגורים לבית שבנוסף אמיד,אדם

 בית. עקרת היא המחבל של אימו צפפא. ובבית חנינא בביתמבנים

 ועם העותר עם התגורר המחבל בישראל. קבע לישיבת רישיון בעל היה 1982, שנת ילידהמחבל,7.

 במזרח-ירושלים. מוכבר ג'בל בשכונת העותר שבנה בבית אחרים גרעינית משפחהבני

_Sלמחבל המחבל. בבית מתגוררים שכולם רווק, ואחד נשואים שגייס אחים, שלושהלמחבל 

 האחיות ושתי אחת נשואה אחות מתגוררות המחבל בבית נשואות. מהן שש אחיות,שמונה

הרווקות.

 ומרכזי ותיק חמא"ס פעיל הינו האב-השתר החמא"ס. תנועת עם מזוהים המחבל משפחתבני9.

 פעילותו בגין בעבר נכלא ואף בשכונה החמא"ס בהנהגת בעבר חבר היה אחמד האחבשכונה.

 שעמד כמי מחקירתו עלה הפיגוע, לאחר מחו"ל שחזר דיאא, הרווק, האח חמא"ס.בחוליית

 עולמי. ג'יהאד פעילי עםבקשר

 הענייניםהשתלשלות

 קרית בשכונת הרב" "מרכז לישיבת המחבל חדר ערב, בשעת אדר, חודש ראש 6.3.08,ביום10.

 מתלמידי 8 נרצחו בפיגוע קלצ'ניקוב. מרובה הישיבה תלמידי לעבר בירי ופתח בירושלים,משה

 26 בן נוסף ותלמיד קטינים( ארבעה )מתוכם חייהם של העשרה בשנות נערים מהם 7 :הישיבה

 נורה עצמו המחבל קשה. באורח חלקם נוספים, תלמידים הרצחני בפיגוע נפצעו כן כמושנים.

 מקום. בקרבת המתגורר צה"ל קצין על-ידי הפיגוע במהלךונהרג

 צעירים, אנשים של חייהם לגדיעת שהביא ונפשע רצחני אירוע של יבש, לקוני, תיאורזהו

 אחרים. רבים של חייהם על ושכול הרס חורבן,והמיט

 תנועת עם מזוהים ומשפחתו המחבל והשב"כ, ישראל משטרת על-ידי שנאסף למידעבהתאםגג.

 היו המחבל משפחת שבני מידע הביטחון גורמי בידי אין זאת, עם מוכבר. בג'בלהחמא"ס

 הפיגוע. לתכנוןמודעים

 דבר וחזבאללה, חמא"ס דגלי הונפו ובמקום אבלים סוכת המחבל בבית הוקמה הפיגועלאחר

 את T"w>T להזדהות רצונם ועל המשפחה בקרב הרוח הלכי על הביטחון, גורמי לדעתהמעיד,

 הקיצוני. האיסלאם לזרמי והפיגועהמחבל



 ועליהן כרזות בירושלים נוספים ובאזורים המחבל לבית בסמוך פוזרו הפיגוע לאחרבסמוך

 גורמי ברשות בירושלים. גבורה" "פעולת שביצע כ"שאהיד" בהן שהוגדר המחבל שלתצלומו

 המחבל לבית מקומיים פח"ע גורמי של לרגל" "עלייה אודות רב מידע הצטבר גםהביטחון

 המעשה. עם הזדהות הבעתלטובת

 פיגועי מביצוע המדינה ואזרחי תושבי את להרתיע החיוני הצורך ובשל הפיגוע, חומרתבשל

 חינוך, במוסדות חניכים כלפי המופנים כאלה שכן כל לא ישראל, מדינת בתחומי נוספיםטרור

 כלפי 119 תקנה לפי סמכותו את להפעיל הביטחון, ושר הרמטכ"ל דעת על המשיב,החליט

 המחבל. התגורר בוהבית

 הן ישראל מדינת בשטח הן 119 תקנה לפי הסמכות הופעלה לא 2005 שנת תחילת שמאזכיוון

 ביום זה. בעניין ההחלטה קבלת בטרם הסוגייה של בחינה נערכה והשומרון, יהודהבשטח

 כל של עמדותיהם בחינת לאחר העקרונית, עמדתו את לממשלה משפטי היועץ הביע3.7.08

 להחרמה הליך נקיטת על כיום גם להורות משפטית מניעה קיימת לא כי הרלוונטיים,הגורמים

 החלטי, באופן - המוסמך הגורם לדעת - נדרשת זו פעולה אם 119, תקנה לפיוהריסה/אטימה

 זאת, זה_ בעניין והמתחייב המקובל ההליך ולקיום המידתיות לכללי ובכפוף ביטחון,מטעמי

 בתים. מהריסת הביטחון מערכת נמנעה שנים כמה שמשךלמרות

 להחרים הלכאורית כוונתו על דהים אבו משפחת של לבא-כוחה המשיב הודיע 6.8.08ביום

 על רוזנטל לעו"ד נמסר גם בהודעה משפחתו. בני עם המחבל התגורר בו מהבית חלקיםולהרוס

 בטרם והריסה, החרמה צו הוצאת נגד המשיב בפני להשיג המחבל משפחת שלהאפשרות

 בעניין. סופית החלטה על-ידותתקבל

 משש. ומסומן מצורף 6.8.08 ביום שניתנה ההודעהצילום

 לפי בסמכות שימוש לעשות הכוונה נגד למשיב השגה המחבל משפחת הגישה 3.8.08נביום

 הבית. כלפי 119תקנה

 מש/2. ומסומן מצורף ההשגהצילום

 סמכותו מכוח המשיב, חתם המחבל, משפחת השגת את לדחות שהחליט לאחר 25.8.08,ביום

 התגירר בו במבנה הקומות ארבע מתוך שתיים של והריסה החרמה צו על 119, תקנהלפי

 ן כדלקמן להוצאתו, הטעם ננקב בצו "הצו"(. : )להלן משפחתו בני עםהמחבל

 "מרכז בישיבת ירי פיגוע ביצע דהית. אבו חסין השאם עלא הבית ותושב הואיל ניחן זה"צו
אזרחים, שמונה של למותם ישירות אחראי והוא 6.3.08, ביום בירושלים, משה בקריתהרב"

 הרתעת לשם נחוץ הדבר כי סבור. ובהיותי נוספים של ולפציעתם הישיבה, תלמידי
 בעתיד." דומם פיגועים ביצוע מפני פוטנציאלייםמפגעים

 מש/3. ומסומן מצורף זו, עתירה )ושא המשיב, שהוציא הצוצילום



 החלטת על המחבל משפחת לבא-כוח העורף פיקוד של המשפטי היזעך הודיע 26.8.08ביום1.

 המשפחה באפשרות כי רוזנטל לעו"ד נמסר גם בהודעה שהוגשה. ההשגה את לדחותהמשיב

 ממועד ימים שבוע תוך וזאת 119, תקנה לפי שהוצא הצו נגד לצדק הגבוה המשפט לביתלעתור

 2.9.08. מיום יאוחר ולא ההשגה, דחיית על ההודעה שלקבלתה

 מש,4. ומסומן מצורף ההשגה דחיית על ההודעהצילם

 לקבל בבקשה העורף פיקוד של המשפטי היועץ אל המחבל משפחת בא-כוח פנה 27.8.08ביום1.

 חשיבה צוות על-ידי שהוכנה במצגת אלא בדוח מדובר אין כי )יוער, שני" ועדת "דוח אתלידיו

 הרמטכ"ל החליט שבעקבותיה 2005, שנת בתחילת לרמטכ"ל שהוצגה שני, האלוףבראשות

 בא-כוח ביקש עוד נוסף. חומר וכן 119(, תקנה לפי הסמכות הפעלת המשך את להשעותבשעתו

 לבית עתירה הגשת לשם זו לפנייתו מענה קבלת מיום ימים שבוע של דחייה המחבלמשפחת

 לצדק. הגבוההמשפט

 מש/5. ומסומן מצורף 27.8.08 מיום הפנייהצילום

 המועד את להאריך הדין משורת (Ot)D הוחלט כי המחבל, משפחת לבא-כוח נמסר 1.9.08ביום,1.

 4.9.08. ליום עד הצו יבוצע בטרם הנכבד המשפט לבית עתירהלהגשת

 מש/6. ומסומן מצורף 9.08.נ מיום ההודעהצילום

 בה 7528/08(, )בג"ץ המשיב נגד זה נכבד משפט לבית עתירה דכאן העותר הגיש 2.9.08ביום(2.

 של והעתק שני", ועדת "דוח העתק את לידיו להעביר להורות הנכבד המשפט מביתביקש

 הטיעון זכות את לממש לו לאפשר מנת על וזאת ההריסה, לביצוע ההנדסיותהתוכניות

 להימנע למשיב הורה אשר 7528/08, בבג"ץ ארעי צו-ביניים ניתן 3.9.08 ביוםבמלואה.

 לעתירה מענה להגיש המשיב על כי נקבע, כן אחרת. החלטה למתן עד - המתוכננתמההריסה

 יום. 30תוך

 שני. האלוף בראשות החשיבה צוות של המצגת העותרים לב"כ הועברה 10.9.08 ביוםכברנ2.

 המחבל בבית שהוחרמו הקומות ששתי באופן הצו את לממש הוחלט הנדסיים, אילוציםבשל22.

 לה העורף, פיקוד של המשפטי היועץ של זה בעניין 7.10.08 מיום הודעה יהרסו. ולאיאטמו

 המחבל. משפחת של לבא-כוחה הועברה המתוכננת, האטימה אודות הנדסית דעת ח11תצורפה

 אליו הועברה המחבל, משפחת של בא-כוחה של 7.10.08 מיום פניה בעקבות 26.10.08,ביום

 המתוכננת. לאטימה במגע מפורטת הנדסית דעתחוות

 מש/7. ומסומן מצורף העורף פיקוד של המשפטי היועץ של 7.10.08 מיום ההודעהצילום

 משק_ ומסומן מצורף 7.10.08 מיום המחבל משפחת של בא-כוחה של פנייתוצילום

 מש/9. ומסומן מצורף 26,10.08 מיום המפורטת ההנדסית הדעת חוותצילום



 הגיש 7528/08, בברץ שהתבקש החומר מלוא המחבל משפחת לבא-כוח כאמור שהועברלאחר23.

 עתירה להגיש אפשרות לעותר שתינתן וסוכם 7528,08, בבג"ץ העתירה למחיקת בקשההעותר

 גופו. הצו נגד וזאת ימים, כמה בתוךחדשה

 לעתירה. ע/8 כנספח צורף 7528/08 בבג"ץ העתירה למחיקת העותר שהגיש הבקשהצילום

 המשיב. שהוציא צו כלפי כאמור שמופנית הנוכחית, העתירה הוגשה 6.11.08ביום24.

 המחבל משפחתבית

 אביו מתגוררים בבית ירושלים. במזרח מוכבר ג'בל בשכונת נמצא המחבל התגורר בוהבית25.

 של רווק אח וכן המחבל, של נשואה אחות המחבל, של נשואים אחים שני המחבל, שלואמו

 הפיגול. לאחר מחו"ל )שחזרהמחבל

 ממפלס נמוכות בבית מהקומות שתיים - העותר שבבעלות קומות ארבע בן אבן במבנהמדובר26.

 הראשונה" "הקומה ן )להלן מעליו מצויות ושתיים 1"( מינוס ו"קומה "מרתף" : )להלןהכביש

 בלבדן. אחת דירה יש )במרתף דירות שתי יש במרתף, למעט קומה, בכל העליונה"(.ו"הקומה

 ושירותים. מטבח סלון, שינה, חדרי שלושה יש דירה בכל עצמה, בעתירה האמורעל-פי

 המאפשר הבניין, בתוך פנימי מדרגות לגרם המובילה המערבי, מצידו ראשית כניסהלמבנה27.

 אינו הפנימי המדרגות )גרם העליונה ולקומה הראשונה לקומה לעלות וכן נ מינוס לקומהלרדת

 דלתות שתי קיימות וכן למרתף, נפרדת חיצונית כניסה דלת קיימת בנוסף, למרתף(.מוביל

 המרתף. שמעל 1 מינוס <nulp גם נפרדות חיצוניותכניסה

 וסאלח אחמד - המחבל של נשואים אחים מתגוררים המבנה של העליונה בקומה הדירותבשתי28.

 וילדים(. )אשה הגרעינית משפחתו בני עם מהם אחד כל-

 עולה שגם - שנאסף המידע לפי כי יודגש, הראשונה. בקומה הדירות בשתי התגוררהמחבל

 הוריו בדירת היה המחבל של חייו מרכז - עצמת בעתירת שפורטו הנתמים עם אחדבקנה

 בקומה הסמוכה בדירה בחדר ישן היה גם קרובות לעתים וכי הראשונה, בקומההמצוייה

 חייו מרכז גם ההורים דירת של היותה לעניין שיתחתן. לאחר עבורו מיועדת שהיתההראשונה,

 אינה ההורים לדירת הסמוכה הדירה עצמה, בעתירה האמור שעל-פי לכך, נפנה המחבלשל

 הרווק אחיו כיום ישן בו נוסף )וחדר כאמור המחבל בשעתו ישן בו אחד חדר למעטמרוהטת,

 הפיגוע(. לאחר רק מחו"ל שחזר דיאא, המחבל,של

 האמור ועל-פי להשכרה, מיועדות הכביש, <D>Dt שמתחת 11 ו, מינוס בקומה הדירותשתי

 כיום. ריקות עומדות הןבעתירה

 וילדיה(. )בעלה הגרעינית משפחתה עם המחבל של הנשואה אחותו מתגוררת במרתףבדירה



 הנשוי האח - עליונהקומה הנשוי האח - עליונהקומה

קומהראשווה-דירתהמחבלוהוריו. מיועדת היתה הדירה - ראשונהקומה  אחד בחדר לן המחבל נישואיו. לאחרלמחבל

 הרווקהאח אחד בחדר לן כיום קרובות. לעתיםבדירה

 )ריקה( להשכרה מיועדת - 1 מינוסקומה )ריקה( להשכרה מיועדת - 1 מינוסקומה

 הנשואה האחות -מרתף

 הדירות שתי נגד וכן להשכרה( )המיועדות 1 מינוס בקומה הריקות הדירות שתי נגד מכווןהצו29.

 הנדסיים קשיים בשל המחבל. למגורי בפועל כאמור שימשו ששתיהן הראשונה,בקומה

 את <WUU הוחלט סביבתי, לנזק לגרום מבלי דנן במקרה הביניים קומות שתי שלבהריסתן

 לעיל. משט נספח הדעת, בחוות שפורטה בשיטה הדירות, של קבועה אטימה של בדרךהצו

 המשפטיהטיעון

 הנורמטיביתהתשתית

 ההגנה, לתקנות 119 תקנה מכוח מבנה, של הריסתו או ואטימתו החרמתו על להורותהסמכות30.

 ישראל. במדינת התקף הדין מן חלק בהיותה העורף, פיקוד מפקד למשיב,מוקנית

 : כדלקמן המחייב, האנגלי בנוסחה קובעת, ההגנה לתקנות 1%9תקנה
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 מתגורר בו המבנה כל את ולהרוס להחרים המשיב את כאמור מסמיכה 119 תקנה כייודגש,31.

 גם הנכבד, המשפט בית מלפני שיצאה הפסוקה ההלכה על-פי זאת, עם משפחתו. בני עםהמפגע

 בצורה האמורה סמכותו את להפעיל עליו 119, תקנה לפי בסמכות <Dlp1 המשיב מחליטכאשר

 הפסיקה. עמדה עליהן נסיבות של במכלול בהתחשב ומידתית,סבירה



 בשנות ואף ה-90' בשנות ה-80', בשנות ישראל מדינת בשטח הופעלה 119 תקנה לפיהסמכות

 בג"ץ : )ראי זה נכבד משפט בית של ביקורתו את פעם אחר פעם עברה והפעלתהה-000ן,

 פ"ד הבטחון, שר נ' טמע 261,89 בג"ץ , )1989( 177 מג)3( פ"ד היטחין, שר נ' רגשי387/89

 ; )להלן )1996( 353 נ)1( פ"ד צה"ל, כוחות מפקד נ' סייח 730,96ן בג"ץ )1989(ן 589מגק(

 : )להלן )996ן( 485 נ)4( פ"ד העורף, פיקוד אלוף ג' שריף 96,י6ג2 דנג"ץ ; יגיח"("פרשת

 )להלן: )2003( 55 נז)2( פ"ד העורף, סיקור אלוף נ' עבאסי 8084/02 בג"ץ ן סביח"("דנג"ץ

 : )להלן )2003( 810 נח)1( פ"ד הטרף, פיקוד אלוף נ' שרבאתי 10467/03 בג"ץ ן עבאסי""פרשת

 שרבאתי"(."פרשת

 כב' של לדבריו למשל, נפנה, ישראל מדינת בשטח 119 תקנה לפי הסמכות של הפעלתהלעניין

 על נוסף לדיון בבקשה עסק אשר לעיל, שהוזכר 2161/96(, )דנג"ץ שריף בדנג"ץ ברקהנשיא

 של ביתו כעד 119 תקנה פי על הסמכות להפעלת בנוגע עתירה שדחה 1740/96 בבג"ץ הדיןפסק

 : כדלקמן ירושלים, מזרח תושב חמא"סמבוקש

 אשר העליון המשפט בית של פסיקה בשרשרת חוליה הוא זה משפט בית של דינו פסק"אכן,
 בית. הריסת של האמצעים את להפעיל בסמכותהכיר

 חייב כי ובמשורה; חריגים במקרים להפעילה יש כי היא; חריפה זו סנקציה כינקבע

 ענישה אינה האמצעי מטרת כי התגובה. לחומרת המעשה חומרת בין סביר יחסלהתקיים
 עזה ברצועת צה"ל כוחות מפקד נ' אלעמרין 2722,92 בבד"צ עמד בך השופט הרתעה.אלא
 דינו בפסק כך על חזר הוא בחשבון. לקחתם שיש השונים השיקולים על 643 מו)3()פיד

 גם זאת, עם באיזור. ולא בישראל מצוי ההריסה נשוא הבית אמת. 1740/96.בבג"צ

 טכס 261/89בג"צ )ראה חרום( )שעת ההגנה בתקרת להורסו הסמכות מצויה בישראל המצוי ביתלגרי
 ראיד 387,89 בג"צבירושלים(: העתיקה בעיר דירה )אטימת 559 מג)2( ס"ד הביטחון, שר ג'

 לא העתיקה(,. בעיר דירה )אטימת 177 מג)3(ס"ד ושומרון, יהודה באזור צה"ל כוחות ממקד נ' רג'בי
 הפליה. מתוך נעשית היאכי זו. סמכות של הפעלתה לענין מצאת'.

 . 740,96) בבג"צ כולו ההרכב החליט כך ראויה. היא המשיב עיניו לבגד שהעמידהתכלית
 אלא ענישה אינה התכלית זה. משפט בית של עניפה פסיקה רקע על חידוש כל בכךאין

 בית סמך עליהם המומחים הצהירו כך המטרה. להשגת רציונלי הוא שננקט האמצעיהרתעה.
 מפשע הפיה אנשים של קר בדם לרצח סיוע מידתי. הוא האמצעי העניין, בנסיבותהמשפט.

 החמורים שהאמצעים לאחר זאת ביותר. חמור אמצעי מצדיק הוא ביותר. חמור מעשההוא
 ע.ה.[ - הוספה ]ההדגשה מכפיקים.'י כבלתי נמצאו - בלבד אטימה כגון -פחות

 הסמכות הפעלת של התכלית הפסוקה, ההלכה על-פי לעיל, שהוזכרו הדין מפסקי אףכעולה

 אפוא מופעלת אינה 119 תקנה לפי הסמכות עונשית. ולא בלבד הרתעתית היא 119 תקנהלפי

 מסקנה, לכלל מגיע הצבאי המפקד אם רק מיפעלת היא אלא בעבר, שבוצע הפיגוע בשלכעונש

 בלבד. זו ולתכלית - בעתיד נוספים פיגועים ביצוע מפני מפגעים ירתיע בסמכות השימושכי

 עשוי - זממו את יבצע אם להיפגע עשויים משפחתו בני כי היודע מפגע כי היא, המוצאנקודת

 מפגע, של משפחתו בני כלפי גם פועלת ההרתעה שתיכנן. הפיגוע את מלבצע כך בשללהירתע

 כן. יעשו לא אם לבית שיבולע יחששו אם הפיגוע למניעת שיפעלו תוכניותיו, עלשיודעים



 לגביו לנקוט שהוחלט מחבל בבית המתגוררים נוספים באנשים הפגיעה הפסוקה, ההלכהעל-פי

 למטרה בלבד נלווית פגיעה היא אלא קולקטיבית, ענישה בגדר אינה 119 תקנה לפיבסמכות

 חק-על הבטחון, שר נ' שוקרי 798/89 בבג"ץ למשל, נפסק, כך הסמכות. הפעלת שלההרתעתית

 : כדלקמן )1990(, 9075)1(

 מטרת אינה זו אמת. ואמו. העותר של הגג בקורת פוגעת המבנה הריסת כי לכך, אנו"מודעים
 פיגועים, של פוטנציאלים מבצעים להרתיע באה זו קשה תוצאה תוצאתה. זוהי אךההריסה,
 ולא ובטחונו הציבור בשלום רק לא ידיהם, במו פוגעים, הם בפעולותיהם כי להביןהחייבים

 עצמם. להם הקרובים של בשלומם גם אלא מפשע, חפים של בחייהםרק

 חמישה של מורחב בהרכב שניתן דין בפסק הרוב בדעת מצא, אז( )כתוארו השופט כב' כינוסיף,

 338 מח)5( פ"ד ושומרון, יהודה באזור צה"ל כוחות מפקד נ' נזאל 6026/94 בבג"ץשופטים

 גם 119 בתקנה הקבועה הסמכות את להפעיל מניעה אין כי קבע ttbhtt)~ "פרשת : )להלן)994נ(

 : כדלקמן וחירותו, האדם כבוד : יסוד חוק חקיקתלאחר

 אינה וחירותו, האדם כבוד לחוק-יסוד: מנוגדת למשיב הנתונה הסמכות שהפעלת הטענה,"גם

 היסוד חוק של תחילתו ערב קיים שהיה דין בגדר הן התקנות שהלוא לעותרים; להועיליכולה

 עמס )השווה: כנן על אותן הותירה דינים, שמירת בדבר היסוד, לחוק 10 סעיףוהוראת

 על ובהסתמך השנים. במרוצת אכן, פורסם[(. ]טרם ישראל מדינת נ' בן-חורין4,94
 על- לפעול הצבאיים המפקדים של סמכויותיהם היקף את הפסיקה הגבילה כלליים,עקרונות

 אין שלנו החוקים ספר עלי 1 19 תקנה הוראת רשומה עוד שכל נפסק, זאת עם 1. 19 תקנהפי
 בבג'יצ גולדברג השופט של )כביטויו העולם'י מן כבטלה י'לראותה בן-חורין זהבית-משפט
 רשאים איננו כי מוסיף, הייתי כשלעצמי פורסם[(. ]לא הביטחון שר נ' מבאר אל3567/90

 את שתרוקן במידה התקנה במסגרת לפעול הצבאיים המפקדים של יכולתם את להגבילגם
 שישתמשו על-מנת הצבאיים המפקדים לרשות זה כלי העמיד המחוקק ממשי. מתוכןהוראתה

 בזהירות זה אמצעי של בהפעלתו הם נוהגים עוד וכל הביטחון. לקיום חירום כאמצעיבו
 דעתם." בשיקול להתערב מקום עמנו אין הראויה, המידה גבול את עוברים ואינםובסבירות,

 : כדלקמן 8084/02(, )בג"ץ עבאסי בפרשת הדין בפסק ברק הנשיא כב' ושנהוהוסיף

 "דין הן אלה תקנות חירום(. שעת ) ההגנה לתקנות 1 19 בתקנה מעוגנות המשיב"פעולות
 ועל וחירותו(, האדם כבוד לחוק-יסוד: 10 )סעיף חוק-היסוד" של תחילתו ערב קייםשהיה

 איפוא, הוא, התקנות של שינויין או ביטולן בתוקפן. לפגוע היסוד חוק של בכוחו איןכן

 יש כן על היסוד. חוקי רקע על להיעשות צריך התקנות של פירושן זאת, עםלמחוקק.
 מידתי." באופן 1 19 בתקנה למשיב הנתונה הסמכות אתלהפעיל

 אלו כאשר ובמיוחד 119, תקנה לפי הסמכות שבהפעלת לחומרה ומודעת ערה הביטחוןמערכת

 בסמכותו שימוש לעשות מונחה הצבאי המפקד הריסה. כגון הפיך, בלתי באופןמופעלות

 וההרתעה הענישה במערכות אין טיבם מעצם אשר חמורים, מקרים באותם בתיםלהריסת

 לבצע הזוממים ומפגעים מחבלים כלפי וראויה מספקת להרתעה להביא כדיה"רגילות",

 נוספים.פיגועים



 של יוצא פועל הינה 119 תקנה לפי מפגע של בית והריסת/אטימת החרמת של הסמכותהפעלת36.

 מחוייב כך לעת, מעת משתנים הטרור שפני במידה בה הקונקרטיות. והמקום הזמןנסיבות

 פני לקדם כדי הננקטים האמצעים שינוי תוך הנדרש, ובמידת בהתאמה לפעול הצבאיהמפקד

 החבלנית. בפעילות המלחמה במהלך ולהצמיתה,הרעה

 כי כך, על להתפלא אין חבלנית, לפעילות בתגובה מופעלת 119 תקנה לפי שהסמכותמאחר37.

 ולמידת החבלניים האירועים של להיקפם ישיר ביחס היה השנים במהלך הפעלתההיקף

 נדירה התקנה לפי הסמכות הפעלת היתה פחתו, הטרור התקפות בהן בשנים כך,חומרתם.

 הביטחון כוחות נאלצו יום-יומית", ל"שגרה הפכו טרור אירועי בהן בתקופות ואילויותר,

 פן הטרור, גזע את ולגדוע להרתיע מגמה מתוך התקנה, הפעלת של יותר רבה בתדירותלהגיב

 יותר. עוד ויתפשט הנגעיתרחב

 על ובראשונה, בראש מבוססת, 119, תקנה לפי צעדים נקיטת כי ולציין, לחזור המקוםכאן35.

 הפגיעה בין איזון , הסנקציה היקף לבין החבלני המעשה חומרת בין איזון איזונים. שלשורה

 זכותו בין איזון , עתידיים פוטנציאליים מפגעים בהרתעת הצורך לבין המפגע במשפחתהצפויה

 והסדר הביטחון על לשמור השלטון של וחובתו זכותו לבין לקניינו אדם כל שלהבסיסית

 ואזרחיה. ישראל תושבי של וביטחונם שלומם ועלהציבורי,

 המגורים זיקת , והמקום הזמן נסיבות , המעשים חומרת נשקלת אלה, איזונים במסגרתכך,

 שיקולים , אחרים אנשים על האמצעי הפעלת השפעת הבית, של גודלו לבית, המפגעשל

 השיקולים כלל של ואיזון בחינה שקלול, לאחר רק נוספים. שיקולים באלה וכיוצאהנדסיים,

 אם להחלטה הצבאי המפקד יגיע המקרה לנסיבות רלוונטיים שהם כפי לענייןהצריכים

 בהרכב שניתן הדין פסק למשל, )ראו, היקף ובאיזה מבנה, אטימת הריסת/ של אמצעילהפעיל

 לעיל(. שהוזכר 6026/94, בג"ץ נואל, בפרשתמורחב

 הפרט אל הכללמן

 שלהם, החינוך במוסד העת באותה ששהו בתלמידים, פגיעה לשם כוון המחבל שביצעהפיגוע39.

 קטינים, מחציתם הישיבה, מתלמידי 8 כאמור נהרגו בפיגוע בירושלים. הרב" "מרכזישיבת

 קשה. באורח חלקם נפצעו, נוספיםותלמידים

 ונגישותו ישראל תושב של התנועה חופש לרעה נוצל בו בחומרתו, קיצוני סחר באירועמדובר

 תוצאותיו. חומרת ואת הפיגוע עוצמת את שהגביר באופן תלמידים, הומה חינוךלמוסד

 מודרנית, חברה על-ידי שמוכר כזה ואנושי, מוסרי התנהגות קוד כל של בוטה בשבירהמדובר

 אזרחים של וחייהם שלומם זכויותיהם, על בשמירה הצורך ואת החיים ערך אתהמקדשת

 בפרט. קטינים, ושל בכלל,תמימים,



 מתחנכים בהם חינוך, מוסדות אלפי מצויים ירושלים, בעיר זה ובכלל ישראל, מדינתברחבי40.

 נוער. ובני ילדים פעוטות, אלפימאות

 של מיכולתם כלל, בדרך קטנה, עצמם על להגן קטינים של יכולתם כי לציין, יהיהלמותר

 לרשותם. לעמוד שיכולים ההגנה אמצעי מבחינת הן פיזית מבחינה הן כן, לעשותבגירים

 מפגעים בהרתעת הקיים הכללי החיוני לצורך מעבר כי המשיב, לדעת נובע, לעילמהאמור41.

 של בהרתעתם קונקרטי חיוני צורך קיים גם תמימים, באזרחים לפגוע הזוממיםנוספים

 עת בתלמידים, מכוון באופן מפגיעה ישראל, בתחימי מלא תנועה חופש on>w נוספים,מפגעים

 החינוך. במוסדות מצוייםהם

 התגורר בו המבנה כל את ולהרוס להחרים המשיב את כאמור מסמיכה 119 שתקנה אףעל42.

 לפי הסמכות הפעלת על גם הפסוקה ההלכה על-פי שחל המידתיות לעקרון לב ובשים -המחבל

 המצויות הדירות 3 כלפי 119 תקנה לפי סמכותו את להפעיל שלא המשיב החליט - 9!1תקנה

 עם המחבל של הנשואה ואחותו הנשואים אחיו שני מתגוררים בהן העליונה, ובקומהבמרתף

 הנפרדות. הגרעיניות משפחותיהםבני

 הצורך זה ובכלל ירושלים, מזרח תושבי נוספים מפגעים בהרתעת הצורך בשל כייודגש,43.

 בהחרמת להסתפק המשיב לדעת מקום כל אין חינוך, במוסדות פיגועים מלבצעמהרתעתם

 וכי ן דיה מספקת הרתעתית תוצאה ישיג לא הדבר שכן הוחלט, עליה מזו פחות בהיקףואטימה

 בהן הדיור יחידות wl>w למעט הבית, כל ואטימת החרמת הינו דנן במקרה הראויהאיזון

 נפרדות. גרעיניות" "יחידות בגדר שהם המחבל, של הנשואיס ואחותו אחיו שנימתגוררים

 1730/96(, )בג"ץ סציח נפרשת דומה בעניין שנאמרו המפורשים לדברים להפנותנבקש

 :כדלקמן

 מגורים, יחידת לאותה ביחס אך הוצאו ההריסה צווי כי המשיב, במסקנת פגם גם מצאנו לא"7.

 כנגד גם מכוון ההריסה שצו בפנינו, הוכח לא מהעתירות אחת באף בה. התגוררשהחשוד

 של בדירה המקרים בכל המדובר החשוד. התגורר בה מהדירה, נפרדות מגוריםיחידות

 הרווקים. ואחיותיו אחיו ועם מהם, אחד או הוריו, עם ביחד החשוד המחבל גר בהמשפחה,

 המבנה הוצא אזי משלו, משפחתי תא עם נפרדת, ביחידה גר החשוד של האחים אחדכאשר

 ההריסה. מצו אח אותושל

 כלבד המחבל של הפרטי החדר בהריסת יסתפק שהמשיב העותרים, של החלופיתהצעתם8.

 בלתי במיוחד נראית באטימתו, או המשפחה חברי יתר עם המשותפת המגוריםבדירת

 ההתאבדות. פיגועי של במקרים המדובר כאשרמשכנעת.

 יוכל מכו שלאחר החשש ולהתאבד. עצמו את למוצץ המתכונו מחבל לגבי כינראה,

 הרתעתי גורם לשמש יוכל לא להרסו. אף או בלבד, הפרטי חדרו את לאמוםהצבא

 - הוספה ]ההדגשה משמעות." כל מאבו המשיב של חצו היה כזו בסיטואציהכלשהו.

ע.ה.[



 1 מינוס בקומה הדירות את DIUN>1 להחרים בהחלטתו להתערב עילה כל אין כי יטען,המשיב44.

 המחבל. של בביתו הראשונהובקומה

 קרי - ראויה לתכלית שנועדה , ראשית בחקיקה למשיב הנתונה סמכות על-פי בהחלטהמדובר

 טרור פיגועי חריצוע מזרח-ירושלים תושבי מפגעים על בדגש נוספים, מפגעיםהרתעת

 וסבירה. מידתית בצורה הופעלה שגם י המדינה בשטחנוספים

 המדיניות לשינוי עילה העדר בדנתלטענה

 תקנה לפי הסמכות את להפעיל ההחלטה כי הינו, בעתירתם העותרים שמעלים העיקריהנימוק45.

 לעשות שלא האחרונות, בשנים המשיבים של במדיניותם שינוי מהווה הבית של בעניינו119

 119. תקנה לפי בסמכותשימוש

 שני, אודי האלוף בראשות חשיבה צוות בשעתו שהכין למצגת העותרים מפנים זהלעניין

 שבועות מספר לפני אליהם שהועברה בתים", הריסות לעניין מחודשת "חשיבהשעניינה

 לאותה נכון בשעתו, הרמטכ"ל החליט בעקבותיה 7528/08, בבג"ץ הקודמת העתירהבמסגרת

 119. תקנה לפי הסמכות הפעלת את להשעותהעת,

 119 תקנה לפי הימנות הפעלת כי החשיבה, צ11ת על-ידי צויין עצמה במצגת שגם לכך,נפנה

 במצגת(. ו-11 5 )עמודים מחבלים בהרתעת נוסף כגורם הביטחון גורמי כל לדעת הונחהאכן

 הפסקה, כדי עד - כשיטה 119 בתקנה השימוש צמצום על יום של בסופו המליץ החשיבהצוות

 במצגת(. 15 )עמ' קיצון למקרי האמור האמצעי שימורתוך

 הרמטכ"ל החליט שבסיומו 2005, בפברואר הרמטכ"ל שערך בדיון הוצגה האמורההמצגת

 הרמטכ"ל כי יודגש, זאת עם 119. תקנה לפי בסמכות השימוש את העת, לאותה נכוןלהשעות,

 החשיבה(. צוות שהמליץ )כפי קיצוניים במקרים ההחלטה את לבחון מקוס שיהיה קבע,גם

 מש/10. כנספח מצורף והוא לעתירה ע/10 כנספח צורף החשיבה צ11ת שהכין המצגתצילום

 ההחלטה דבר על הנכבד המשפט לבית המדינה הודיעה האמורה, הרמטכ"ל החלטתבעקבות46.

 ועומדות תלויות שהיו שונות עתירת במסגרת 19נ תקנה לפי בסמכות השימוש אתלהשעות

אז.

 שאין בהחלטה מדובר אין כי היטב הובהר עתירות, באותן שניתם ההודעות במסגרת כינוסיף,

 בסמכות בעתיד שימוש לעשיית המתאימות, בנסיבות אפשרות, קיימת כי ונמסר חזרה,ממנה

 העתירות עתירות. באותן שניתנו והחלטות דין מפסקי גם בבירור עולה זה דבר 119. תקנהלפי

 לשוב העותרים של זכותם שמירת תוך המדינה, הודעת לאור נמחקו ועומדות תלויותשהיו

 119. בתקנה הקבועה הסמכות על-פי בעניינם ולפעול לשוב יוחלט אם המשפט לביתולפנות



 תק-על המערבית, בגדה צה"ל כוחות מפקד נ' חג'אז 294,04 בבג"ץ הדין פסק למשל,ראו,

 כוחות מפקד נ' סעד 295/04 בבג"ץ הדין פסק לביטול בבקשה החלטה , )2005( 20051312)2(

 בגדה צה"ל כוחות מפקד נ' נאסר 7733/04 בג"ץ )2005(; 1461 2005)2( תק-עלצה"ל,

 ו-מש/13. מש/12 משתג ומסומנים המצורפים )2005(, 3855 2005)2( תק-על .המערבית

 בחומרתם, קישגיים מקרים מאותם בוודאי הוא דנן המקרה כי וגלוי, ברור הדבריטעל-פני

 החשיבה, צ11ת להמלצת בהתאם 2005, שנת בתחילת הרמטכ"ל שקבע המדיניות לפישגם

 בהתאם וזאת 119, תקנה לפי בסמכות שימוש עשיית ביצועם בגין לשקה יהיהניתן

 2005. שגת מאז שחלהלמדיניות

 העיוורים. של העיקרית הטענה לדחיית להביא כדי בלבד בכךדי

 בתים כלפי גם 119 תקנה לפי סמכותו את להפעיל מתכוון שהמשיב וכיוון הצורך, מןלמעלה

 בנסיבות השינוי שלאור יטען המשיב ירושלים, מזרח תושבי נוספים מפגעים התגוררובהם

 2005. בשנת שנקבעה המדיניות את לשנות מניעה כל אין 2005, בשנת ההחלטה התקבלהמאז

 לשוב רשאי המשיב מינהלית, רשות ככל המשיב. בידי ונותרה היתה 119 תקנה לפיהסמכות

 זאת. מצדיקות הנסיבות לדעתו אם לעת, מעת ולשנותה מדיניותו, את לעת מעתולשקול

 נסיבות, משינוי יוצא כפועל היתר בין מדיניות, לשנות מינהלית רשות של הטבועה סמכותהעל

 חודשים כמה לפני שנאמרו לדברים לדוגמא, זה, בעניין נפנה אחת. לא הנכבד המשפט ביתעמד

 ע"ר העין, ראש נאות עמותת נ' פנייה לתכנון הארצית המיעצה 1386,04 בעע"מ הדיןבפסק

 : כדלקמן )2008(, 2237 2008)2(תק-על

 המינהלי במשפט הנטוע הבסיסי הכלל גם תורם בענייננו הרחבה לפרשנות כי לציין,חשוב
 או ידו, על שנתקבלה בהחלטה נוספת פעם לעיין רשאי מינהלי גוף מסוימים, בתנאיםלפיו,

 שהגוף פסוק', 'סוף משום שנתקבלה מינהלית בהחלטה לראות אין כלל, בדרךמטעמו.
 עמדו אשר הנסיבות בו במקום לחול עשוי זה כלל )...(. בה ולעיין מלחזור מנוע יהאהמינהלי
 את חדשה הערכה להעריך מבקשת הרשות כאשר או )...( נשתנו הראשונה ההחלטהבבסיס

 פד'יי ולבנייה. לתכנון המחוזית הוועדה נ' חדג'ס רוברט 3 18/75 בבג"צ הקיימות.הנסיבות
 לנדוי: השופט ציין )1976(, 133ל)2(

 לעיין מוסמכת ובנייה תכנון ועדת כי היא זה משפט בית בפסיקת הרווחת"ההלכה
 הנוהגת דין" בית "מעשה ותורת קודמת. מהחלטה בה ולחזור בהחלטותיהמחדש

 מבחינה רשאית תכנון רשות כלפיה. נוהגת אינה שיפוטיות רשויות שלבהחלטותיהן
 הנסיבות השתנו כאשר לרעתו. ואם האזרח, לטובת אם דעתה את לשנותעקרונית

 הערכה הקימות הנסיבות את להעריך יכולה היא וכן ... הראשונה הההלטה קבלתמאז
 הציבור".'י בטובת הנעוצים חשובים מטעמים כן לעשות לנכון מוצאת היא אםחדשה



 281 מ)2( פ"ד רמאללה, נפת האזרחי, המינהל מפקד נ' טואד 263/85 בג"ץ למשל, ראו,וכן

 : כדלקמן)1986(,

 בשבט זה בתחום מדירותו להעביר הצבאי הממשל חייב ואף רשאי זה"בהקשר
 כי מכך, מבע ממילא השעה. מצורכי מתחייב מה לעת. מעת ולבחון התקופתיתהביקורת

 ולשיקולים והכלכליות המדיניות הביטחוניות. להתפתחויות וכשף לתקופהו טוב דברכל
 מייניות. כי היתר, בין מכך, מבע ממילא ולשקלם. להעריכם שומה אשר באלה,כיוצא
 זהה שאלה כאשר גם מידה, כקנה לשמש בהכרח חייבת אינה 1981, בשנתשנהגה

 אל כאמור, מותאמת, להיות יטלה אלה בתחומים המדיניות כי 1983, כשגתוכחגת

 כל 334(. בעמ' 309, לט)1( פ"ד עזה, רצועת באזור צה"ל כוחות מפקד ג' שאהין159,84 )בגי'צ העבר מניסיון שנבעו ושימיים, לקחים לשקף גם יכולה שהיא כפי השעה,צורכי

 אלא שרירות, מעשה הסמכות בהפעלת יש שמא לחשש או לחשד הבסיס נוצר לאעוד
 מהותי-כללי פגם לגלות שאין מנחים. קווים במסגרת השלטונית הסמכות בהפעלתהמדובר
 להוליך היכולים הפגמים, מבין שהוא ספציפי פגם ביישומם לגלות אין עוד וכלבתוכנם,

 כי לזכור. הרי יש להתערב המשפט בית ייפה לא הסטטוטורית, הרשות של פעולתהלפסילת
 שיקול- את ממירים ואיננו משפחות, באיחוד הדנה הוועדה. על ערעור כערכאת יושביםאיננו

 הגבוה המשפט בית של התערבות האזור. מפקד של בשיקול-דעתו או בשיקול-דעתהדעתנו
 מתגלה ההחלטה של או ההליכים של המנחים, הקווים של בבחינתם אם רק מוצדקת,לצדק

 רשות של פעולתה העברת לצורך לעצמנו אימצנו שאותן המידה. אמות על-פיליקוי

 ע.ה.[ - הוספה ]ההדגשה ...'י. הביקורת שבט תחתסטטוטורית

 ממזרח תושבים מעורבים בו טרור גל יש 2007 שנת מאז השב"כ, שמסר הנתוניםעל-פי49.

 הטרור גל של עיקרי מאפיין לעבר, בניגוד כאשר 2008, בשנת שהתגבר טרור גלירושלים,

 ולא בעצמם, הפיגועים את מבצעים מזרח-ירושלים שתושבי הוא היקפו, מלבדהנוכחי,

 האזור. תושבי מפגעים של כסייענים רק כבעברמשמשים

 לבצע ירושלים ממזרח תושבים של כוונות אודות מידע הצטבר גם הביטחון גורמי שבידינוסיף,

 ממזרח תושבים בידי להתבצע שתוכננו נוספים פיגועים כמה סוכלו ואף נוספים,פיגועים

ירושלים.

 וכן האמור, המחר גל מאפייני מפורטים בו הכללי, הביטחון שירות של גלוי סיכוםצילום

 מש/14. ומסומן מצורף שבוצעו, פיגועיםרשימת

 משגה שאת וביתר - האחרונות בשנתיים כי המשיב, בפני דעתו חיווה הכללי הביטחוןשירות .50

 תחילת מאז ששררה המדיניות שינוי את השב"כ לדעות שמצדיק נסיבות, שינוי חל -האחרינה

 תרתיע 119 תקנה לפי תסמכות הפעלת וכי ; 119 רנקנה לפי הסמכורנ להפעלת בנוגע 2005שנת

 את מלבצע ירושלים, מזרח תושבי שהם כאלה ובפרט תפוטנציאליים, מהמפגעים חלקלפחות

 ירושלים ממזרח תושבים על-ידי שמבוצע הגואה הפיגועים גל את לבלום תסייע ובכךזממם,

 האחרונה. בשנה שהתגבר האחרונות,בשנתיים



 כך בשל וגבר הלך כאמור, המדינה ואזרחי תושבי בהרתעת החיוני הצורך השב"כ,לדעת

 תושבי מפגעים על האחרונות בשנים מקשה לאיו"ש מסביב הביטחון גדר הקמתשהתקדמות

 מזרח מתושבי מונעת אינה שהגדר בעוד המדינהן בשטח פיגועים ולבצע להיכנסאיו"ש

 אף והיא המדינה, בשטח חופשית בצורה לנוע ישראליות, זהות בתעודות המחזיקיםירושלים,

 ישראל. מדינת לשטח איו"ש בין ישראליות זהות תעודות מחזיקי של מעברם את מונעתאינה

 על-ידי שבוצעו פיגועים 2007, בשנת שהחל בירושלים הפיגועים גל לאור השב"כ,לדעת

 של כוונות על שהצטבר המידע ולאור האחרונה, בשנה שהתגבר גל מזרח-ירושלים,תושבי

 בהרתעת החיתי השרך מאד התגבר פיגועים, לבצע ירושלים ממזרח נוטפיםתושבים

 התגבר שכן כל לא המדינה; בתחומי טרור פיגועי מביצוע מזרח-ירושלים תושבימפגעים

 בודד", "מפגע של במתאר נעשים שחלקם בפיגועים שמדובר העובדה לאור האמורהצורד

 קיים אזי - הפיגיע במהלך למות המען מאורגנת, טרור לתשתית קשור שאינו מפגעקרי,

 נוטפים מפגעים של מוקדמת שהרתעה מבאן, מועד. מבעוד הפיגוע את ליעל מענהקושי

 יותר. עוד חיונית היא האמורמהים

 הרמטכ"ל גם שותפים לה - המשיב לדעת הכללי, הביטחון שירות של האמורה דעתו חוותלאור

 המדינה, ותושבי אזרחי של מקסימאלית להרתעה רבה חשיבות כיום קיימת - הביטחוןושר

 בשים ודאי ; המדינה בשטח נוספים פיגועים ביצוע מפני בפרט, ירושלים, מזרח ותושביבכלל,

 בודד". "מפגע של במתאר האחרונים, בחודשים שבוצעו מהסוג פיגועים בסיכול לקושילב

 של ביתם נגד גם כמו - המחבל של ביתו נגד 119 תקנה לפי בסמכות השימוש המשיב,לדעת

 ממש. השעה צו אפוא היא - ירושלים מזרח תושבי נוספיםמפגעים

 דווקא מפגע של ביתו נגד 119 תקנה לפי הסמכות של הפעלתה על ההחלטה זו, אף זולא

 י מזרח-ירושלים תושב על-ידי שבוצע , הפיגוע לחומרת לב בשים היתר, בין נעשתה, דנןבמקרה
 פשיטא, נפצעו. נוספים ואחרים למדו, בו החינוך מוסד בתוך תלמידים שמונה נרצחובמהלכו

 בעתיד. חינוך במוסדות נוספים פיגועים מביצוע הניתן ככל להרתיע מאד עדשחיוני

 כמה לפני טרקטורים נהגי על-ידי בירושלים שבוצעו )אלה נוספים פיגועים שני לגבי כינעדכן,

 בהם הבתים כלפי 119 תקנה לפי סמכותו את להפעיל בכוונתו כי המשיב הודיע כברחודשים(,

 התגוררו בהם בבתים המתגוררים המפגעים של משפחתם לבני ואיפשר המפגעים, שניהתגוררו

 זה. בעניין סופית יחליט בטרם השגות לו להגישהמפגעים



 צורך קיים כאשר - הטרור פיגועי מתרבים בה בתקופה 119 תקנה לפי הסמכות הפעלתלעניין52.

 נבקש - הגואה הטרור גל את להפסיק מנת על וזאת נוספים מפגעים של בהרתעתםמוגבר

 פיקוד אלוף נ' האזרח לזכאות האגודה 358/88 בבג"ץ שמגר הנשיא כב' של לדבריולהפנות

 באיו"ש בשעתו 119 תקנה להפעלת בנוגע שנאמרו 539, בעמ' )1989(, 529 מג)2( פ"דהמרכז,

 : כדלקמן עזה,וברצועת

 אכיפת ללא ביטחון אין הציבורי. והסדר הביטחון לקיום תנאי היא אלימות מעשי"מניעת

 מרתיעה. השפעה גם בחובה נושאת איננה אם יעילה, תהיה ולא תצלח לא חוק ואכיפתהחוק.
 העבירה, חומרת של יוצא פועל מקרה בכל הוא החוק לאכיפת הננקטים צעדים שלהיקפם

 מעשי למשל. מתרבים, אם המבוצעים. העבירה מעשי של מהותם ושל ביצועה תדירותשל
 שנועדו התקפות מבוצעות אם או הצבאיים, השלטונות עם מגעיהם בשל אנשים שלרצח

 תדירה הפעלה מתחייבת ופחד, אימה לזרוע כדי רכוש של או אדם בני של לשריפתםלהביא
 דופן יוצאי אינם צבאי ממשל ושטחי אתר, בכל נכונים אלה דברים החוק. של יותרומחמירה
 המשפם לפי הם למעשה, הלכה ושמירתו והביטחון הסדר קיום הוא, נהפוך זו;מבחינה

 הצבאי.י' הממשל של המרכזיים מתפקידיו הפומבי,הבינלאומי

 שינוי כי הביטחון, ושר הרמטכ"ל סבורים אף וכך סבור, המשיב לעיל, האמור כללאור53.

 שימוש לעשות מקום יש וכי 2005, בשנת הוחלט עליה המדיניות שינוי את מצדיקהנסיבות

 עצירת לשם יידרש שהדבר ככל המדינה, תושבי מפגעים של בתים כלפי 19! תקנה לפיבסמכות

 הטרור.גל

 שמרתף העלימה שנקומה המגורים ליחידות האטימת שתגרום נזק נדברלטענות

 קיים כי נמצא שכן ואטימתן, הקומות שתי החרמת של בדרך הצו את לממש החליטהמשיב54.

 סביבתית. פגיעה שתיגרם בלא בהריסתן הנדסי קושי דנןבמקרה

 שניתן כך על המצביעה המשיב, מטעם מומחה של מפורטת הנדסית דעת חוות קיימתכאמור,

 בהן. לפגוע שלא שהוחלט לקומות נזק שייגרם ללא האטימה, את לבצעיהיה

 עליה בשיטה הדירות אטימת לפיה מטעמם, פרטית דעת חוות לעתירתם צירפוהעותרים55.

 המשיב. החליט עליה האטימה את לבצע שאין אפוא טוענים והם הדירות, ביתר יפגעהוחלט

 8.12.08 וביום המשיב, מטעם המומחים לבחינת הועברה העותרים מטעם הפרטית הדעתחוות56.

 לפיכך, העותרים. של מטעמם הפרטית הדעת חוות את הסותרת הנדסית דעת חוותניתנה

 הוחלט. עליה באופן הקומות, בשתי הדירות של האטימה ביצוע על עומדהמשיב

 מש,15. ומסומן מצורף 8.12.08 מיום הדעת חוותצילום



 הדעת חוות לאור האטימה, את לבצע בהחלטתו להתערבות עילה אין כי יטען,המשיב

 מטעמו. המומחה שלההנדסית

 המומחים דעת חוות על החלטתה לסמוך רשאית המינהלית הרשות הפסוקה, ההלכהעל-פי

 המנחה הדין בפסק לאמור גפנה יה לעניין מוזממת. פרטיות, דעת חוות על ולאמטעמה,

 )1980(, 693 לד)2( פ"ד ישראל, מדינת נ' בע"מ שמורים תעשית "נון" 13/80 בג"ץ זו,בסוגייה

 :כדלקמן

 או ראוי פלוני מזון אם בשאלה גם כן מקצועית שאלה בכל שכמו ההנחה מן אנו יוצאים"5.

 המומחים כל בין כמו חלוקות: המקצוע אנשי של והדעות יכול אדם. למאכל ראויאינו

 בעלי יש המקילים. מהם ויש המחמירים מהם יש וטרינריים מומחים בין גם כןלסוגיהם

 שהמומחים העותרת לטובת להניח אנו ומוכנים שונות. אסכולות בעלי ויש שונותשיטות

 לא במקצועם הם גדולים אדם. למאכל הם ראויים האלה שהדגים דעתם לה חיוו אשרשלה
 האיטלקיים שהווטרינרים להניח אנו שמוכנים כשם - הבריאות משרד מומחי מאשרפחות
 הישראליים. הווטרינרים מאשר פחות לא מלאכתם אתיודעים

 בין 11 כמו מקצועית בשאלה להכריע מסוגל, ואינו מוסמך, אינו זה בית-משפטאבל
 בכית- להכרעה המקצועית השאלה עומדת בו אשר ענין זה אין הפלוגתא: בעליהמומחים
 מילוי לשם בית-המשפט נאלץ בו ואשר הדין, בעלי בין במחלוקת השנויה כשאלההמשפט
 ההוק הסמיך שלפנינו בענין הסותרות. הדעות מן אחת לו ולאמץ להעדיף השיפוטיתפקידו

 חולקים אפילו הפוסל. הוא הקובע, הוא הבודק, הוא : הממשלתי" הוטרינרי "הרופאאת
 חייב הוא מורידה: ואינה מעלה אינה שלהם דעתם החוק מבחינת הווטרינרים. חכמי כלעליו

 בית-המשפט בעיני גם מינה נפקא אין לכן שלו. ושכנועו ואמונתו ידיעתו מיטב לפילהחליט

 לפי מוסמכת היא רק אשר הרשות לפני שעמדה בשאלה אחרים מומחים של דעתםמה
 אחרות דעות שתיתכנה או שיש מאליו, המובן כדבר כמעט מניח, בית-המשפטהחוק:

 אינה ההן האחרות שלדעות אלא חוק, על-פי המוסמכים המומחים של קביעתם אתהשוללות
 משפטית. נפקות שוםנודעת

 הרשות לפני היה אם כידוע, היא, דא בכנון זה בבית-משפט להכרעה העומדתהשאלה
 לידי הגיעה לא ואם החלטתה, לידי להגיע יכלה על-פיו אשר כלשהו חומרהמוסמכת
 הדגים את הווטרינריים הרופאים פסלו אילו לענין. הזרים פסולים שיקולים על-פיהחלטתה

 חומר לפניהם היה שלא לזמר היה ניתן כלום, עליהם לדעת ומבלי אותם לבדוקמבלי
 משום הדגים את הווטרינריים הרופאים פסלו אילו או לפוסלם; יכלו על-פיו אשרכלשהו
 לשימורים נוטה טעמם היה שלא משום או האיטלקי, היבוא מן נוחה דעתם היתהשלא

 לא באלה וכיוצא כאלה העגות וזרים. פסולים היו ששיקוליהם לומר היה ניתןמתועשים,
 פסילתם פסלו דנן הממשלתיים הווטרינריים שהרופאים פליגי לא עלמא כולי לפנינו;נטענו

 לנגד היה ושלא הדיבור(. את ארחיב עוד מקצתו )ושעל לפניהם שהיה החומר סמךעל
 ראויים אינם או אדם למאכל אלה דגים הם ראויים אם השאלה בירור אך אלאעיניהם

 על גם ובעתירה פסולים", או זרים "מניעים על העותרת בא-כוח מדבר הטיעון)בעיקרי
 ולשבחו ; הלב תום חוסר ראה ובמה אלה מניעים היו מה לנו גילה לא אך - לב תוםחוסר
 שבעל-פה(." בטיעונו אלה סתמיות טענות על חזר שלאייאמר



 עבאסי בפרשת נדחו כבר העותרים כעת שמעלים לטענות מאד דומות טענות זו, אף זולא58.

 : כדלקמן 8084,02(,)בג"ץ

 נזק תגרום הבתים אטימת כי לנו, שהגישו מקצועית דעת חוות בסיס על העותרים,"טענו
 הריבת כי העותרים טוענים כן כמו למוטטם. אף ועלולה הבתים חלקי בשארלמתגוררים

 עיינו הסביבה. לבתי לנזקים זאת בכל לגרום עלולה 8084/02 בבג"ץ העותר שלביתו
 לכך הנדרשים בצעדים "לנקוט התחייב המשיב המשיב. בפני גם מצויה וזו הדעת,בחוות
 כי המשיב ידי על הוחלט כך, ולשם עליהם חלים הצווים שאין למבנים נזק ייגרםשלא
 מיום המשיב להודעת 4 )פסקה בשטח" הנדסי פיקוח תוך ייעשה הצוויםביצוע

 לפני העותרים מטעם המומחה של דעתו בחוות יעיין כי המשיב על חזקה 21.1(. 20021.
 לדחות כדי המשיב בהתחייבות די זה רקע על ההגנה. לתקנות 1 19 בתקנה שימוששיעשה

 זה." בעניין העותרים טענותאת

 נקמה. העיקרית שמטרתה הרתעתית, %א עתשית שמטרתה ביממות מדיר בילטענה

 12 )עמ' הרתעתית ולא עונשית הינה 19נ תקנה לפי הסמכות מטרת כי טוענים,העותרים59.

 המחבל. שביצע הפיגוע בגין נקמה הינה הסמכות הפעלת מטרת וכילעתירה(,

 הרתעתית אינה 119 תקנה לפי הסמכות הפעלת מטרת כי הטענה מודים, עצמם שהעותריםכפי60.

 הרבה הפסיקה לכל ונפנה הנכבד, המשפט בית על-ידי פעם אחר פעם נדחתה כבר עונשיתאלא

 לעיל. הובאה שחלקה זה, מסוג טענות ודחתה ששבה 119, בתקנההעוסקת

 במקרה 119 תקנה לפי סמכותו שהפעלת סבור הוא כי להדגיש, יבקש המשיב ספק, הסרלמש61.

 היה הצו הוצאת בעת ידו על שנשקל היחיד הטעם כי ; הרתעתיים מטעמים חיונית הינהדנן

 או עונשיים שיקולים הצו הוצאת בעת שקל לא הוא וכי , נוספים מפגעים להרתיעהצורך

 נקמה.שיקולי

 "ירותו האדט כנוד : ייעד חוק לתחולת בנסעלטענות

 כבוד : יסוד בחוק הקבועה ההגבלה בפסקת לעמוד יכולה אינה 119 תקנה כי טוענים,העותרים62.

 על-ידי רבות פעמים נדחתה כבר זו טענה כי מודים עצמם השתרים זאת, עם וחירותו.האדם

 מדעת דלעיל למובאות למשל, )נפנה, זה בעניין להרחיב צורך אין ולפיכך הנכבד, המשפטבית

 לעיל(. 8084/02( )בג"ץ עגאיי בפרשת הדין ומפסק 6026/94( )בג"ץ נואל בפרשתהרוב

 בפיגיע המשפחה בני לאי-משרבות בנוגעלטענות

 בהם במקרים רק ולהפעילה 119, בתקנה השימוש את לצמצם מקום יש כי טוענים,העותרים63.

 בינם דם קשר של קיומו בשל רק ולא עצמו, הפיגוע לביצוע קשר עצמם הבית לדיירי כייוכח

 הפיגוע. מבצעלבין



 זה לעניין הנכבד. המשפט בית על-ידי ונדחו הועלו כבר העותרים של זו לטענה דומותטענות64.

 יהודה באזור צה"ל כוחות מפקד נ' פארה אגו 2418/97 בבג"ץ הדין בפסק האמור למשל,ראו,

 : כדלקמן )1997(, 226 נא)1( פ"דושומרון,

 של משפחתו בני ואת העותר את הקושרות ראיות קיימות שאין הדבר נכון"אמת
 מבנה הריסת של מטרתו פעם לא שנפסק כפי אך לו, המיוחסים למעשיםהמחבל

 פיגועים, של פוטנציאליים מבצעים "להרתיע ומטרתה עונשית ולא התרעתיתהיא
 הציבור בשלום רק לא ידיהם, במו פוגעים, הם בפעולותיהם כי להביןהחייבים
 עצמם"." להם הקרובים של בשלומם גם אלא מפשע בחפים רק ולאובטחונו

 נו)6( פ"ד עזה, ברצועת צה"ל כוחות מפקד נ' זערער 6996/02 בבג"ץ הדין בפסק האמור ראווכן

 : כדלקמן )2002(,407

 הבית שבני ולעובדה הבית של ההנדסי למבנה דעתו את המשיב משגתן כי סבורים אנו"עוד

 הזמן מנסיבות המתחייבים הרתעה לשיקולי לתת שיש סבר אך בצוותא, התגוררוכולם
 אם גם דעתו, שיקול של הלגיטמיים מהגבולות המשיב הרג לא מכרעת חשיבותוהמקום

 - שלי ]ההדגשות הבן." של למעשיו מודעים היו הבית תושבי ששאר ראייה קיימתאין
ע.ה.[

 של מאחיו אחד כי ן בשכונה חמא"ס כאיש מוכר עצמו העותר כי נזכיר, הנדרש מןלמעלה65.

 על מחקירתו מידע קיים המחבל של נוסף אח לגבי וכי י ביטחוניות בעבירות הורשעהמחבל

 והאחים האב של מעורבותם בגין הוצא לא הצו כי יודגש, זאת עם טרור. ארגוני עםקשריו

 של בעניינה התמונה את <Atsn מנת על רק הינו בתגובה זה בעניין האמור וכיהאמורה,

 במשאה.המשפחה

 הפיגוע במהלך למות המוכן מחבל בלתי-מרתיע 119 תקנה לפי האמצעי של היותו בדברלטענה

 כיוון 119, שבתקנה בסמכות להשתמש מקום אין כי לעתירה, 10 בעמוד טוענים,העותרים66.

 לבצע מתכוון אשר "אדם לטענתם שכן, עתידיים, פיגועים מביצוע מחבלים מרתיעה אינהשהיא

 לא - החיים של בערך בעצם מזלזל הוא כמה עד מוכיח ובכך - עצמו ואת - מפשע חפים ולהרוגפיגוע

 משפחתו.". בית על המרחפת עתידית מסכנתיושפע

 בפני דעתו חיווה דא, בכגון המוסמך המקצועי הגורם שהוא הכללי, הביטחון שירותכאמור,67_

 בתים כלפי גם )כמו דנן במקרה המחבל בית כלפי 119 תקנה לפי בסמכות שימוש כיהמשיב

 תושבי נוספים מפגעים להרתיע יכול ירושלים(, מזרח תושבי נוספים מפגעים התגוררובהם

 לגופה. להדחות הטענה דין לפיכך, בעתיד. פיגועים מביצוע מהם( חלק )לפחות ירושליםמזרח



 נקבע, כך הנכבד. המשפט בית על-ידי פעם אחר פעם נדחו כבר זה מתוג טענות זו, אף זולא

t>WU>6026/94( )בג"ץ נזאל בפרשת ! 

 לאחרים. מרתיע אמצעי מהווה אינה מחבלים של בתיהם הריסת כי טענו, העותרים"באי-כוח

 לשם בית בהריסת שיש בתועלת לפקפק יש טענו, בעיקר, הניסיון. מלמד לדעתם.כך.
 ... ממשפחותיהם. הרחק והמסתתרים הרצחנית בשליחותם המאמינים מחבלים שלהרתעתם

 בפני ועלתה חזרה בכוח מחבלים להרתיע כדי בה יש מחבל של ביתו הריסת אםהשאלה
 הערכתם על זה, בעניין לחלוק, מקום מעולם נמצא לא וככלל הרבה, פעמים זהבית-משפט
 סותרת חוות-דעת בפניו משהובאה גם הביטחון. לקיום האחראיים הגורמים שלהמקצועית

 אחראי גם אך מומחה שהינו מי לבין מומחה שהוא מי בין במחלוקת כי המשפט, ביתסבר
 )...(. האחרון של לדעתו עדיף משקל שיינתן הדבר טבעי הביטחון,לקיום

 השופט כדברי ולכאן; לכאן מומחים דעות בין בברירה לעפוק מבלי הטענה הוכרעה לרובאך
 הפרשיות: באחתגולדברג

 גם כי אלה. עתירות של גורלן להכריע כדי מספריים בנתונים יש כי סבורים אנואין
 מנגד עומדת עיקר, כל יעילים אינם האמורים האמצעים לפיה תפישה קיימתאם

 היה בהם נקט ושאילמלא רבה, השפעה אלה לאמצעים יש כי המשיב שלתפישתו
 מצב ובהערכות נוגדות בהשקפות אפוא, לנו, עניין יותר. מתדרדר באזורהמצב
 )בג"צ שיפוטיות" בערכאות בת-הוכחה אינה חברתה על מהן אחת שצדקתשונות,

 פורסם(. לא - המערבית הגדה באזור צה'יל כוחות מפקד נ' עויג'אן982/89

 קנאים של הרצחניים במעשיהם הטמון הנורא ההידוש ובשל לענייננו. גם יפים אלהדברים
 נניח. אם גם אומר: הווה שאת. ביתר אף הם יפים לאחרונה, עדים הננו להםמתאבדים,
 ליעילותו ביחס צבאי, מפקד של בהערכתו להתערב המשפט בית עשוי מתאימותשבנסיבות

 המחלוקת הובאה בהן הנסיבות מדי, מומחה של דעתו העדפת תוך אחר, או זה אמצעישל
 על- השופט. של האישית התרשמותו תהא כזאת. להתערבות בסיס מקימות אינןבפנית

 האחרונים היסוסיהם על לשער בכוח מועמדים תעודד לא מתאבדים מחבלים שלבתיהם מהריסת שהימנעות החיוב, דרך על לקבוע, בידו אין תהא, אשר חייו וניסיון הבנתופי

 ניצב כשמגגך בנעלם, עוסקים שאש בכך די ולדידי. כאלה. בפיגועים חלק ליטולאם
 ע.ה.[ - הוספה המשיב."]ההדגשה של ובהחלטתו בהערכתו מהתערבותלמנעה כיי אדם, בחיי שתחסוך אפשר האמור האמצעי ששיטת כלקוהו( סיכוי גם )ולואסיכוי

 : כדלקמן )1997(, 651 נ"א)2( פ"ד מרכז, פיקוד אלוף נ' ג'נימת 2006/97 בג"ץ ראווכן

 הפעלתה קיבוצית. לענישה סמכות אינה 1 19 תקנה פי על הצבאי למפקד הנתונה"הסמכות

 להרתיע נועדה והפעלתה מינהלית, היא הסמכות העותר. משפחת בגי את להעניש נועדהלא

 של הגג בקורת פוגעת המבנה הריסת כי לכך, אנו מודעים הציבורי... הסדר את לקייםובכך

 עם הרתעתית. מטרתו עונשי. הוא אין ההריסה. צו מטרת אינה זו וילדיה. הראשונההעותרת

 פגיעה למצע כדי הוא. חיוגי זה יבר כי חושב המשיב המשפחה. לבני קשה תיצאתוזאת
 את להרתיע עשוי המשטחות לחץ כי מרס הוא מפשע. חפים אנשים של בחייםמספת

 המעטים האמצעים במסגרת אך יעיל. הוא זה אמצעי אכן כי מלא בטחון אידהמחבלים.
 הנשיא )כב' זה."... באמצעי גם לזלזל אין חיות", "פצצות בפני להתגונן למדינהשמתרו
 654( בעמ'ברק,



 שיוכיח מדעי מחקר להערך, יכול ולא נערך. לא הנשיא. חברי של לדעתו דעתי מצרףאני
 בתים אטימות של הרתעה מפעולות כתוצאה ניצלו. נפשות וכמה במנעו. סילעימכמם

 כדי מסויימת הרתעה קיימת כי הדעה את לבטל גיתן לא כי די מבחינתי אולם,והריסתם.
 655(". בעמ' שם גולדברג, השופט הצבאי.")כב' המפקד של דעתו בשיקול אתערבשלא

 ע.ה.[ - הוספו]ההדגשות

 : כדלקמן 11730/96, )בג"ץ סביח בפרשת בך השופט כב' של דבריו ראווכן

 פסולים, הינם המשיב ידי על שהוצאו ההריסה צווי כי להראות מגמתן ואשר בעבר,פעם לא כבד שהועלו טענות על היתר, בין בטיעוניהם, חזרו העותרים של המלומדים הכוח"בא'

 כללי ואת הבסיסיים הצדק מושגי את הנוגדת קולקטיבית, ענישה משום בהם ישבאשר
 הנדונים הצווים מטרת כי דין, פסקי של בשורה קבע זה משפט בית הבינלאומי.המשפט
 בכוח, עבריינים הרתעת אם כי הפיגועים, מבצעי המחבלים של משפחותיהם הענשתאיננה
 בביצוע כי לכך, הם מודעים אם מזימתם מביצוע להרתע עשויים בחלקם, לפחותאשר

 זה שיקול קרוביהם. של מגוריהם מקום את גם אלא חייהם, את רק לא הם מסכניםמעשיהם
 פיגועי ביצוע בדרך חייהם את להקריב המתכוונים מחבלים, על להשפיע אףעשוי

התאבדות".

 טרור ארגון במסגרת הפיגיע את עשה לא המחבל כי העובדה בחשבון נלקחה לא כילטענה

 הפיגוע את ביצע לא המחבל כי העובדה את בחשבון לקח לא המשיב כי טועניםהעותרים69.

 טרור. בארגון פעילותבמסגרת

 את מבצע שאינו בודד", "מפגע של במתאר פיגוע של סיכולו לעיל, שצויין שכפי עקא,דא70.

 טרור. ארגון במסגרת שמבוצע פיגוע של מזה קשה טרור, ארגון במסגרתהפיגוע

 שכן המחבל, דוגמת מפגעים כלפי מוגברת בהרתעה חשיבות קיימת דווקא אלה,בנסיבות

 ספק כן, על ויתר ; פחות יעילים לבצע מתכננים שהם הפיגועים את לסכל האחריםהאמצעים

 בודד". "מפגע של במתאר מתוכננים פיגועים לסכל אפשרות קיימת בכלל אםרב

 גזענית בצורה נעשית הסמכות הפעלת לפיהלטענה

 השימוש שכן גזענית, בצורה נעשית 119 תקנה לפי הסמכות הפעלת כי טועניםהעותרים71.

 יהודים. כלפי ולא ערבים כלפי רק מופעלבסמכות



 )בג"ץ שרבאתי בפרשת הנכבד המשפט בית על-ידי ונדחתה נדונה כבר האמורה הטענהגם72.

 : כדלקמן10467/03(,

 אף ירושלים. העיר של בתחומה 1 19 תקנה לפי פעולה שתינקט ראוי זה אין לפיההטענה

 נשוב כי מציע ואני הדין(. לפסק 8 בסעיף הנ"ל, 8084/02 בג"צ )ראו בעבר נדחתההיא

 עויניך בפעילות המעורבים ירושלים מזרח תושבי של הגדל ומספרם הואיל אותה,ונדחה
 הצורך אתמדגיש

 להעם-

 זה מגזר כלפי גם הרתעה אמצעי הצבאי המפקד של לרשותו
 בין אפליה בדבר העותרים של האחרת בטענתם גם לנהוג מציע אני דרך באותהבאוכלוסיה.

 כאמוד, בתים. של הריסה או לאטימה הנוגע בכל יהודיים למפגעים פלסטיניםמפגעים
 ככל יהודיים מפגעים של התופעה עונשית. ולא הרתעתית היא אלה אמצעים שלמטרתם

 היהודי הציבור של המכריע שחלקו בעוד בלבד, בודדים של נחלתם היא מופלגת,שחומרתה
 לנקוט נדרש לא זה ציבור של הרתעתו שלצורך מכאן, ממנה. וסולד אותה מוקיעבישראל

 הפלסטיני. הציבור בקרב המצב שונה הדאבה, ולמרבה ומאידך, האמור, הסוג מןבסנקציות
 ובעיקר שנמנעו, האחרים ולרבים שבוצעו הפיגועים של הגדול למספרם להפנות די זהלעניין
 מכריזים עליהם המשתה" ו"ימי ביהודים, הרג מעשי בעקבות השמחה למצהלות להפנותנכון

 בניהם. מות על למשפחות שנודע לאחר "שאהידים" המוגדרים אלה שלבני-משפחותיהם

 אלה של וגדל ההולך מספרם מובן גם ומכאן המפגעים-המתאבדים, של מעשיהם אתישראל ידי על המוחזקים בשטחים האוכלוסייה מעודדת כמה עד להבהיר כדי באלה ישלהשקפתי.

 צמצום לשם הרתעה גורמי אחר לתור הצורך זה במצב "פצצות-חיות". לשמשהמוכנים
 בשימוש אלא מדובר, באפליה שלא ומכאן ממנו, נעלה שאין קיומי צורך הוא ההרג,מעגל

 ע.ה. - הוספה ]ההדגשה ." 1 19 בתקנה ומאוזןמדוד

 1277 94)3( תק-על הבטחון, שר נ' נבי 6189/94 בג"ץ גם ראו ההפלייה טענת דחייתלעניין

.)1994(

לסיכום

 נושא הצו את להוציא בהחלטתו הנכבד המשפט בית של להתערבותו עילה אין כי יטש,המשיב73.

 להדחות. העתירה דין וכי זו,עתירה

 העורן פיקוד מפקד גולן, יאיר אלוף של בתצהירו נתמכות זו בתגובה המפורטותהעובדות74.

בצה"ל.

 תשס"ט בכסלו, י"זהיום,

 2008 בדצמבר,14

 ,,,, ",/ עו"ד הלמן,ענר

 ,/ הבג"צים ענייני עלממונה

 המדינהבפרקליטות
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 צהירת

 כלהלן: בזאת מצהיר גולן, יאיר אלוף הח"מ,אני

 לישראל. הגנה בצבא העורף פיקוד מפקד בתפקיד משמשאני1.

 "משיב(. תגובת - )להלן 9353/08 בג"ץ בתיק המשיב מטעם בתגובה לתמיכה ניתן זהתצהירי2.

 אמת, הן ומעמדותי להחלטותי משגעות המשיב בהגובת המפויטותהעובדות3.

 ואמונתי. ידיעתי ושיטב אמת הן המשיב בתגובת המפורטות העובדותיתר

.ן שקיבלתי. משפטית עצה ולי הן  המשיב בתגובת המפורטות הכהופכיותהטעטת  חתימתי זו שמי,זה4.
 1. אמת. תצהירי ותוכו
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1) -יו *ףן

 .ן
אישור :.י

 לי המוכר עלן, יאיר אלוף בפר התייצבהי 14.12.08 ביום כי בזה מאשר עו"ד, ריס, רועי הח"מ,"גי
 בחוק, הקבועים לעונשים צפוי יורה כן יעשה לא שאם האמת. את לנמר עליו כי שהזהרתיו ונשחראהבת,
 תצהירו. על בפניחתם

ש"ל


