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העתירה:נימוקיואלה

:עובדתימבוא

:הצדדים

ילדים,12ל-ואבנשויירושלים,תושב65,בןהינוהעותר1.

בקלנדיה,עימוהחייםילדים3ל-פרטישראל.תושביכולם

מרכזלעותרבישראל.קבעדרךמתגורריםילדיושארכל
בישראל.גםחיים

העותרעובדהיוםהדואר.ברשותהעותרעבד1990לשנתעד
כפקיד.בירושליםהפתוחהבאוניברסיטה

כיוחשודה24.5.02כאזעצורה1975,ילידתהעותרשלבתו

פיגוע.לביצועלירושליםמתאבדליוותה

מאזבירושליםמתגוררהוא1984.משנתפליטהינוהעותר

הישראלי.האוכלוסיןבמפקדורשום1956,שנת

אלמג'ארבה,בשכונתמשפחתועםהעותרהתגורר1967בשנת

העותרעלוהיההכותל,רחבתפינוילשםנהרסמשפחתוובית

שועפאט.לשכונתלעקור

שניםמזההעוסקתרשומה,עמותההיא2כנס'העותרת2.

האדם.זכויותעלבהגנהארוכות

:הבית

בשטחקלנדיההפליטיםבמחנהנמצאהעותרשלהביתא.3.

1970,בשנתנבנההביתהעותר.ידיעוןלמיטב]שטחשהוא

האו"משלוהתעסוקההסעדלסוכנותשייכתאדמהעל

רשותכברבירגמתגוררכןעלהעותרובאישורה,אונר"א)(

אונר"א.שלהיאבפועלבביתוהבעלותבלבד,



סטודנט1984ילידיבניושניאישתו,העותר,גרזהבביתב.

ואיןנקי,העותרשלעברותיכון.תלמיד1986ו-למחשבים,

1975,ילידתבתכאמורלעותרפלילי.אוביטחוניעברכללו

בביתוהתגוררהבראמלה,כפקידהעבדההיאשמה

נפרד.בחדרהעותר

סלוןחדרים,3העליונהבקומהקומות.שתיבןהינוהביתג.

מ'.140כ-הואזוקומהשטחומרפסת.ושירותיםמטבחגדול,

מיוחדתכניסהעםאחדוחדרבחדר,הבניםשניבחדר,ההורים

שנעצרה.לבת

המשפחה.אתהמשמשיםמחסנים3ישהתחתונהבקומהד.

מ'.60כ-הואזוקומהשטח

עצינטועההאדמהכדונם.שלבשטחאדמהעלבנויהביתה.

שונים.ופריזית

נחקרההיא.'העותר,שלביצתונעצרה25.5.02ביום4.

בירושלים,שבוצעלפיגועסיועעלאישוםכתבנגדהוהוגש

לגבימלאיםפרטיםאיןלמשפחהאל.בביתהצבאיבביהמ"ש

באופןמועליםהדבריםכן,ועלהמדוייקים,האשמהמהות

זה.כללי

בביתהצבאיבביהמ"שנשפטהטרםבתוהעותר,ידיעתלמיטב

אל.

ביתאלהביטחוןכוחותהגיעובוקר,לפנות3:00בשעההיום,5.

ככלמדדווכןוחצי,כשעהבמשיבביתחיפושערכוהעותר,

ובתוךרביםצבארכביהיולביתמחוץהבית.אתהנראה

חתוםצולעותרמסרולאהכוחותחיילים.10כ-היוהבית

לעותראמרואולםבבית,לפגועאפשריתכוונהבדברכלשהו
מבלי10:00בשעהישובווכיהביתאתלהרוסבכוונתםכי

אחרים.פרטיםלתת



הליכים:מיצוי

אהודלמרהח"מפנהמהעותר,ההודעהקבלתלאחרמידהיום,6.

להרוסכוונהקיימתהאםלבררוביקשאיו"ש,ביועמ"שברוש
הבית.

טרםכיעולההראשוניתמבדיקתוכיבע"פמסרברושמר7.

כילהתחייבמוכןהיהלאאולםהבית,בענייןהחלטהנתגבשה

בבית.פגיעהתתבצעלאכלשהוזמןפרקב

:המשפטיהטיעון

הטיעון:זכות

אפשריתפגיעהבדברמוקדמתהודעהניתנהלאלעותרכאמור,8.

חוששהעותרבעניין.כלשהוצובפניוהוצגולאבבית,

שהגיעוהכוחותמפיהיוםלוונאמרמאחרבביתולפגיעה

ביתו.אתלהרסוכוונהישכילביתו

מוקדמתהודעהלתתהמשיבעלהיהכייטענוהעותרים9.

בבית.הפגיעהעליחליטבטרםטיעוןזכותלעותרולאפשר

ידעוהביטחוןכוחותכיהעובדהכיהעותריםיטענוזהבהקשר

כךעלמצביעהמפגיעה/חששוולאהיום,העותרלביתלהגיע

השגהולאפשרכמקובלטיעוןזכותלתתמניעהכלאיןכי

,]בשטחכשמדוברביחודהבית,בענייןהחלטהמתןבטרם

כאמור.מוחלטתישראליתשליטהבעל

מקורה"הטבעי.הצדקמכללייסודכללהיאהטיעוןזכות10.

ראוהישראלוחכמידנא,מקדמתישראלבמורשתויסודה

המשנהדברי(אנוש".בתרבותביותרהקדומהיסודכזכות

האזרחלזכויותהאגודה4112/90בבגאזאלוןמ'לנשיא

הלכה637(.626,דמ)4(פ"דר;דרום,פיקודאלוףנ'בישראל

שלבקניינופוגעיםאיןכיהישראלי,במשפטהיאמושרשת

לושניתנהמבליוכדומה)הטובבשמובמעמדו,גםכמו(אדם



זכותכוללתהמלאבהיקפהטענותיו.אתלהשמיעהזכות

באותושתפגעהחלטהשוקלתהרשותלפיההודעה,הטיעון

הראיותהצגתהרשות,שלושיקוליהנימוקיהפירוטאדם,

להביאאפשרותומתןהרשות;שלכוונתהביסודהעומדות

כוחו,באעל-ידיאוהנפגעעל-ידיבעל-פה,אובכתבטענות

מטעמם.עדיםוחקירתראיותהבאתלרבות

ראשוןבמושכלמדוברראשית,:כפולהשימועבמתןהמטרה

בטרםדברואתלהשמיעאדםשלזכותודיונית.הגינותשל

שיקוליאתלערערבידושישנראהלאכאשרואפילוייפגע,

תורםהשימועשנית,האנושי.בכבודומההכרהנגזרתהרשות,

יכולהשימועבאמצעותהמנהלית.הרשותשלההחלטהלאיכות

ולעובדותלשיקוליםהרשותאתלהפנותלענייןהנוגעהאדם

העובדותמסכתאתלהאירעשויהואבפניה.קודםהיושלא

החלטותבפניחשובסכרהואהשימועחדש.באור

מוטעות.אובלתי-מבוססות

פיקודאלוףנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה358/88בבגאז

נדרשהאזרח)לעויותהאגודהדיןפסקלהלן:(המרכז

לסמכויותשנוגעבמההשימועשלליישומוזהנכבדבית-משפט

בית1945.חירום),שעת(ההגנהלתלונות119תקנהלפיהמשיב

:פסקהמשפט

הראוימןב...]צבאי-מבצעיצורושללמקריםפרט...

אפשרותמתןבדברהודעה119תקנהלפיבצושתיכלל

למפקדולפנותפרקליטלבחורהצו,מופנהשאליולמי

וכישיפורט,קצובזמןתוךהצו,להפעלתקודםהצבאי

אףנוספת,שהותלהםתינתןבכך,ירצואםמכן,לאחר

בטרםהזהלבית-המשפטלפנותבזמן,קצובההיא

הצו.יופעל

זהלבית-משפטלפנותרשאיתכמובן,תהיה,המדינה

תוענקזוכגוןבעתירהלדיוןכיראויבמקרהולבקש

בשמיעתה.קדימהזכות

עודאתרעלאטימהלהתבצעיכולהדחופיםבמקרים

להבדיל-העתירהשמיעתאוהערעורקיוםלפני



שלבמקרהבלתי-הפיכה.כאמורשהיא/מהריסה/

לנוגעהודעהכןגםתנתןכאמור,אתר,עלאטימהביצוע

העתירההגשתאוההשגהזכותכילויובהרבהבדבר,

עומדת.בעינה

הביטחוניהאינטרסביןהאיזוןאתבית-המשפטקבעבכך

ההכרחלבין119תקנהמכוחצוויםשלומרתיעמהירבביצוע

עונשיןכאמצעישםשתוארבמהמדוברכאשרשימועלקיים

היותוהיאהמרכזיותמתכונותיושאחתוחמור,קשה

בלתי-הפיך.

המשיבעל-ידיבפועלמיושמתזוהלכהכילציין,למותר13.

כגוןקשים,חירוםבמצביוגםשנים,12מזהסמכותובהפעלת

מתןעלהמשיבהקפיד1996,וביב%שלהפיגועיםבתקופת

ולאחרהשגות,ולהעברתייצוגלקבלתלנפגעיםראויהשהות

שניתעוגןזהנוהלזה.נכבדלבית-משפטלפנייהמכן

בבגאז19.3.2002מתאריךזהנכבדבית-משפטשלבפסק-דינו

כוחותמפקדנ'ואח'מתיבנוספות)עתירותוחמש(2264/02

הריסתםנדונהענייןבאותופורסם).טרם(עזהברצועתצה"ל

2329/02(בג"ץ(לפחותהעתירותאחתעזה.ברצועתבתיםשל

מסויםביתשלבהריסתולאשעניינהכללית,עתירההייתה

המדינהבדרך-כלל.עזהרצועתבכלבתיםבהריסתבנוהלאלא

;כיהצהירה

מבצעיים,מטעמיםלהוציאבית,הריסתעליוחלטאם

כדיההריסה,דברעלמנומקתמוקרמתהודעהתינתן

המפקדבפנילהשיגהביתאותושללבעליםלאפשר

לאההשגהתידחהאםוכיההריסה;החלטתעלהצבאי

ביאזשעות48למשךהביתלהריסתפעולותיבוצעו

שללבעליםלאפשרעל-מנתוזאתזו,השגהדחיית

לבג"ץ.בעתירהלפנותהבית

עתירות.אותןמחיקתבבסיסעמדהזוהצהרה

דחופותנסיבותוישנןמוחלטת,זכותאיננההטיעוןזכותאכן,14.

זמיריצחקפרופסורמציאותית.אינהשימועזכותמתןבהן

806(ע'1996נבו,ירושלים:(המינהליתהסמכותבספרומביא



לביתלפרוץהכרחשרואיםאש,מכביכאלולמצביםכדוגמאות

ביטחוןאנשיושלסמוך,לביתאושריפהמשתוללתבו

פצצה.בושהוטמנהחששבשלציבוריאולםלפנותהדורשים

אתהואאףמסייגהאזרחלזכויותהאגודהבענייןפסק-הדין15.

בהןצבאיות-מבצעיותנסיבות"כשמתקיימותהשימועחובת

המקוםתנאיעםמתיישבאינוהשיפוטיתהביקורתעניין

צבאיתיחידהכאשרלמשל,;הנסיבותשלאופייןעםאווהזמן,

אומכשוללסלקעליהבמסגרתהאשרמבצעיתפעולהמבצעת

כוחותעלהתקפהעלאתרעללהגיבאוהתנגדות,עללהתגבר

כיוצאנסיבותאוזמן,אותושנתקיימהאזרחיםעלאוהצבא

לזכויותהאגודה4112/90בבג"ץיושםזהחריגבאלה"...

באותו626(.דמ)4(פ"ד(הדרוםפיקודאלוףנ'בישראלהאזרח

כדיאלאהרתעה,למטרתשלאבתיםבהריסתהיהמדוברעניין

אלימותלפעולותזירהשהיהברחובצבאיתשליטהלאפשר

הדחוףהצורךאכןרי.ברצחששיאןוחיילים,אזרחיםכלפי

עלמקרהבאותוגברבמקוםהעובריםחיילהגנתבפעולה

בכךבהתחשבבייחודכהלכתה,טיעוןזכותלקייםהחובה

האפשרותלרבותלתושבים,נ.יתנהמסוימתטיעוןשזכות

המשפטייםוהיועציםהצבאנציגיבפניטענותיהםאתלהעלות

במקום.שנכחוהצבאיהמפקדשל

לעויותהאגודהבענייןשבפסק-הדיןהחריגחללאבענייננו16.

הריסת4112/90.בג"ץשלהנסיבותמתקיימותולאהאזרח,

צורךלספקנועדהלאהיאכללית.הרתעהליצירתנועדההבית

לסכןכדיבושישבביתשימושלמנועאודחוף,צבאי-מבצעי

אינההדחיפותושבים.העובריםשלחייהםאתמיידיבאופן

בענייןשנידונוכאלובתיםבהריסותשהתקיימהמזושונה

השניםבשתים-עשרהשבוצעואוהאזרח,לזכויותהאגודה

שם.שנקבעלנוהלבהתאםהאחרונות

בשוםמדובראין6696/02.מבג"צלהבנותיוכללאהמשיב17.

כלאיןמלחמתית.צבאיתפעולהאומבצעיתבפעולהאופן

ואנהרה.הודעהתינתןכימניעה



הרשותהואצה"לבהםכאלה/בימיםתשמעלאמזאתלמעלה18.

טענהבשטח,מלאהשליטהבעלוהואהיחידההאפקטיבית

תיוודעאםלנזקלגרוםעלולהלאזורפעמיתחדכניסהכאילו

חששישכיכברשנטענהטענהתשמעלאגםנוועד.בעוד

היוםהריצפויה.תהיהאםההריסהלקראתהבתיםלמלכוד

היהואםמפגעים,מבתיאחדבכלפוגעהמשיבכיסודזהאין

ממולכדיםבתיםעשרותאילואימוצאיםהינומוצדעהחשש

תעדים.בללכךואיןהוא,כךולאלהורס,מחכים

.19

שהוהבית,אלהגיעוהביטחוןכוחותלהדגיש,חשובבעניינו,

כלאיןכיברורהיהכן,עלחיפושים.וערכורבהעתבו

סנקציה.כלביצועלפנימוקדמתהודעהבמתןסכנה

מפשע:בחפיםפגיעה

צה"לכוחותמפקדנ'אלעמריןמוחמד2722/92,בבג"צ20.

השיקוליםנקבעו700-701,עמ',693ומ)3(,פ"ד,ברצועת

נקבע:השארבין119.תקנההפעלתבטרםלשקולישאשר

חלקאוהאחרים,שהדייריםלהסיקניתןמידהבאיזוב."

אוהחשודיםאוהחשודשללפעילותםמודעיםהיומהם,

שוב,יצוייןכזאת?פעילותבביצועלחשודיסודלהםהיה

בנושאאי-הווראותאוכאמור,שאי-ידיעההבהרה,לצרכי

אולםהסנקציה,נקיטתאתכשלעצמן,מונעותאינןזה

החלטתוהיקףעללהשפיעעשויזהבעניןהעובדתיהמצב

המפקד.של

..

המתוכננתמהפגיעההנובעתהלצאהקמרתמהיה.

מעורבות/כלמוכחתאינהשלגביהםאנשיםעבורבמבנה

שלמספרםמהוהחבלנית?בפעילותעקיפה,אוישירה

החשוד?המתגוררעםקירבתםמידתומהיכאלהאנשים

החשודה,לפעילותקשרכלהיהלאהמשפחהלבניבענייננו,

המעשיםמגנההמשפחהלהפך,כזה.קשרכלנטעןלאואף

מהם.ומסתייגתלבתהמיוחסים



נגדהתקנהלהפעלתהתייחסהנ"להדיןפסקכילצייןיש21.

המדינה.תנשבינגדשהפעלתהבשונו;השטחים,תושבי

מעורבותמידתבדברהנ"ללשיקולכייטענוהעותרים

גםשיוסברכפידנן,במקרהמכריענישקללתתישהמשפחה,

בהמשך.

בבניומכופלתישירהפגיעהלמעשהמהווהבביתהפגיעה22.

והמעוגנותהחוקתיות,בזכויותיהםפעמייםופוגעהמשפחה,

חמורהפגיעהפוגעהצווחירותו.האדםכבודיסוד;בחוק

היסודלחוק3בסע'המעוגנתהמשפחה,בנישלהקנייןבזכות

כדימגיעהאףזופגיעהאדם."שלבקנינופוגעיםאין"לפיו

אתשוללתוהיאמאחרהעותרמשפחתבנישלבכבודםפגיעה

הגג,קורתמכל,החשובבנכסופוגעתומגורים,למחסהזכותם

עלחייו,עללהגנהזכאיאדםכל"כימורה4סע'זה,ובעניין

כבודו."ועלגופו

:המבנהבכלמיותרתפגיעה

הביתבכללפגועהתכווןהמשיבכיהחשדעולהלעיל,כאמור23.

פגיעהמכללהימנעישכייטענוהעותריםחריג.צעדשהואדבר

הבת,התגוררהבולחדרהצואתלצמצםוישבמבנה,כוללת

לא.ותו

אשרשיקוליםעודקיימיםעמרין,בענייןהנ"לבפסה"ד24.
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:בלבד

שלהמגוריםיחידתאתלהפרידמעשית,ניתן,האםג."

כברמהווהלמעשה,היא,האםהמבנהזחלקימיתרהחשוד

נפרדת?יחידה

מבליהחשודשלהמגוריםיחידתאתלהרוסניתןהאםד.

הדבראיןאםזשכניםבמבניםאוהמבנהחלקיביתרלפגוע

היחידהבאטימתלהסתפקהאפשרותנשקלהשמאניתן,

"בדבר.הנוגעת



העותריםבטענתתומךהנ"להקריטריוניםשלבחינתםגם25.

הספציפילחדרלהגבילהישהפגיעה,אתלאשריוחלטאםלפיה

מעצרה.לפניהבתהתגוררהבו

הצוויםאתלהוציאמתבקשהמשפטביתכב'כן,עלאשר

להחלטיים.ולהופכםכמבוקש,
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	הזכות להשמיע את טענותיו .בהיקפה המלא כוללת זכות
הטיעון הודעה ,לפיה הרשות שוקלת החלטה שתפגע באותו
אדם ,פירוט נימוקיה ושיקוליה של הרשות ,הצגת הראיות
העומדות ביסוד כוונתה של הרשות ;ומתן אפשרות להביא
טענות בכתב או בעל -פה,על -ידיהנפגע או על -ידיבא כוחו ,
לרבות הבאת ראיות וחקירת עדים מטעמם .
המטרה במתן שימוע כפולה :ראשית ,מדובר במושכל ראשון
של הגינות דיונית .זכותו של אדם להשמיע את דברו בטרם
ייפגע ,ואפילו כאשר לא נראה שיש בידו לערער את שיקולי
הרשות ,נגזרת מההכרה בכבודו האנושי .שנית ,השימוע תורם
לאיכות ᘀ



