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בספרומביאזמיריצחקפרופסורמציאותית.אינהשימועזכותמתן

למצביםכדוגמאות806(ע'1996נבו,:ירושלים(המינהליתהסמכות

אושריפהמשתוללתבולביתלפרוץהכרחשרואיםאש,מכביכאלו

בשלציבוריאולםלפנותהדורשיםביטחוןאנשיושלסמוך,לבית

האזרחלזכויותהאגודהבענייןפסק-הדיןפצצה.בושהוטמנהחשש

נסיבות"כשמתקיימותהשימועחובתאתהואאףמסייג

עםמתיישבאינוהשיפוטיתהביקורתענייןבהןצבאיות-מבצעיות

יחידהכאשרלמשל,,הנסיבותשלאופייןעםאווהזמן,המקוםתנאי

אומכשוללסלקעליהבמסגרתהאשרמבצעיתפעולהמבצעתצבאית

הצבאכוהותעלהתקפהעלאתרעללהגיבאוהתנגדות,עללהתגבר



חריגבאלה"...כיוצאנסיבותאוזמן,אותושנתקיימהאזרחיםעלאו

אלוףנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה4112/90בבגאזיושםזה

בהריסתהיהמדוברענייןבאותו626(.דמ)4(פ"ד(הדרוםפיקוד

ברחובצבאיתשליטהלאפשרכדיאלאהרתעה,למטרתשלאבתים

ברצחששיאןוחיילים,אזרחיםכלפיאלימותלפעולותזירהשהיה

באותוגברבמקוםהעובריםחיילהגותבפעולההדחוףהצורךאכזרי.

בכךבהתחשבבייחודכהלכתה,טיעוןזכותלקייםהחובהעלמקרה

אתלהעלותהאפשרותלרבותלתושבים,ניתנהמסוימתטיעוןשזכות

הצבאיהמפקדשלהמשפטייםוהיועציםהצבאנציגיבפניטענותיהם

במקום.שנכחו

האזרח,לזכויותהאגודהבענייןשבפסק-הדיןהחריגחללאבענייננו17.

נועדההביתהריסת4112/90.בג"ץשלהנסיבותמתקיימותולא

דחוף,צבאי-מבצעיצורךלספקנועדהלאהיאכללית.הרתעהליצירת

שלחייהםאתמיידיבאופןלסכןכדיבושישבביתשימושלמנועאו

בהריסותשהתקיימהמזושונהאינההדחיפותושבים.העוברים

שבוצעואוהאורח,לעויותהאגודהבענייןשנידונוכאלובתים
שם.שנקבעלנוהלבהתאםהאחרונותהשניםבשתים-עשרה

אופןבשוםמדובראין6696/02.מבג"צלהבנותיוכללאהמשיב18.

כימניעהכלאיןמלחמתית.צבאיתפעולהאומבצעיתבפעולה

ואזהרה.הודעהתינתן

הרשותהואצה"לבהםכאלה,בימיםתשמעלאמזאתלמעלה19.

כאילוטענהבשטח,מלאהשליטהבעלוהואהיחידההאפקטיבית

מועד.בעודתיוודעאםלנזקלגרוםעלולהלאזורפעמיתחדכניסה

לקראתהבתיםלמלכודחששישנ:יכברשנטענהטענהתשמעלאגם

פוגעהמשיבכיסודזהאיןהיוםהריצפויה.תהיהאםההריסה

אימוצאיםהינומוצדקהחששהיהואםמפגעים,מבתיאחדבכל

לכךואיןהוא,כךולאלהורס,מחכיםממולכדיםבתיםעשרותאילו

תקדים.כל

אלפעמיםמספרהגיעוהביטחוןכוחותלהדגיש,חשובבעניינו,20.

במתןסכנהכלאיןכיברורהיהכן,עלחיפושים.וערכוהבית,

בתשובתוואת,חרףעוקציה.כלביצועלפנימוקדמתהודעה

להשגותהסטנדרטית""התשובהעלחזרהמשיב,שלהמוקדמת

בנסיבותזותשובהמתןהגלוי.עלרבבהשהניתרמוקדמות,



בפסיקהעניינישימושעושהאינוהמשיבכימוכיחהעניין

בליומעורפל,סתמימענהלענותובוחרבמכתבו,המצוטטת

עניין.שללגופולמקרהלהתייחס

התקנהלהפעלתהצדקההיעדר-סמכותחוסר

כוחותמחפשיםבגינההסיבהלגבימידעכלנמסרלאלעותרים21.

פעילותביצעכינטעןלאהעותריםבפני,הבןאתהביטחון

כלשהי.

כלואיןמאחרבבית,לפגועסמכותאיןלמשיבכייטענוהעותרים22.

זו.סנקציהנקיטתהמצדיקהמספקתסיבהו/אוסיבה

כן,ועלכלשהו,פיגועביצועהבןכיטועןאינוהנראהככלהמשיב23.

עללחץאמצעילהפעילנועדלעיל,כאמורהביתבהריסתהאיום

שוועדחוקיבלתישימושזהובנם.אתלהסגירבכדיהעותרים

המשפחות.עלואיוםלחץלהפעיל

באיוםו/אוזובתקנההשימושזה,לשימושנועדהלא119תקנה24.

בנה,להסגרתהמשפחהאתלהביאשנועדהבית,והריסתבהפעלתה

שהמשיבוכמובןהבינ"ל,החוקלפיגםחוקיובלתיפסולשימושהינו

המשפחה.עללחץכאמצעיזהאיוםלממשיוכללא

צוהיעדר

נוסף,בפגםהביתאתלהרוסהכוונהנגועהשימוע,שלהעדרולצד25.

-צוכלנמסרלאלעותריםתקינים.שלטוןסדרישללשורשםהיורד

לביתם.בנוגעהמשיבהחלטתאתשיפרט-בכתבולאעל-פהלא

תקנותמתוקףהוראהניתנהאםיודעיםהעותריםאיןצו,בהעדר

-נלווהוראותואלושנקבעההפגיעההיקףמהבבית,לפגועההגנה

מסודר,צוהוציאהמשיבאםספקהעיקרית.להוראה-בכללאם

יידעלאאיש"שכזהבמצבבמלאכה.העוסקיםהחייליםאתשינחה

לדרושיהיהאי-אפשרולפיכךאסור,ומהמותרמהלדעתיוכלולא

ביתכדברי(חוקי"בלתימעשהיעשהושלאחוקשומרשיהאממנו

אסלאן220/51בג"ץ-המדינהבראשיתדומהבהקשרזהנכבדמשפט
ישבנוסף,1487(.1480,הפ"דהגליל,שלהצבאיהמושלנ'ואח'

ההחלטה.שללשקילותהנוספתערובהמשוםבכתוביםהצובהוצאת



מעוגנתבדברהנוגעיםלידיעתשיגיעבאופןהצואתלפרסםהחובה26.

המערבית)הגדהאזור(והמשפטהשלטוןסדריבדברלמנשר6בסעיף

:6סעיףז"כשת1967-,2(,מס'(

בעיני.שתיראהדרךבכליפוררומטעמיהודעהאוצומנשר,

י.ו.]שלנו,הדגשה[

עליוחובהאלאבסתר,צוויםלהוציארשאיאינוהצבאיהמפקד27.

יהודה(ביטחוןהוראותבדברלצו1סעיףעל-פיאמנםלפרסמם.

בעל-פה",צוכללהוציאאפשר"ל"שת1970-,378(,מס'(והשומרון)

עלשההודעהלכךתגרוםהצו,אתהנותנתהרשות"אזגםאבל

לנכון".שתמצאאופןובאותוהאפשריבהקדםתימסרלתוקףכניסתו

אףכימוריםתקיניםמנהלסדרי"כיהדגיש,זהנכבדבית-משפט28.

שהדברובמקוםהדחיפותעבורעםבעל-פה,צוליתןהיתרשיש

האוטובוסיםחברת469/83בג"ץ(בכתב"צוליתןישמוצדק,

1477(.92)2(תק-על(ואח'הביטחוןשרנ'ואו,'הלאומיתהמאוחדת

העובדתיתהתשתיתבבנייתפגמים

ייסמךשהמשיבהואהכרחיבית,הריסתשלזו,מעיןחמורהבהחלטה29.

בג"ץ(כהלכהובחינתםנתוניםאיסוףעלהמיוסדותאמת,עובדותעל

אלועל601(.דמ)2(פ"רבאזור,צה"לכוחותמפקדנ'נסמאן802/89

העותריםאיןזאת-כוונתואתהמשיבמבססעובדתייםנתונים

זאת,עםומנומק.כתובצולידיהםנמסרלאשהרייודעים,

עובדתיתתשתיתלהקיםהמשיבשליכולתובדברספקותמתעוררים

על-פיבשקילתםמחויבשהואהשיקוליםאתלשקוללושתאפשר

איןשימוע,ובהעדרהבית,באזורצבאיתנוכחותבהעדרהפסיקה.

האפשריותהסכנותבדברהביתןמבנהבדברנתוניםהמשיבבפני

שלהמיוחדותונסיבותיהםזהותםמספרם,בדבראוסמוכיםלמבנים

הבית.דרי

החשודבענייןעובדתיתתשתיתהעדר

בעלי-הביתשלהחוקתיותבזכויותפוגעתביתהריסתעלההחלטה30.

ראיותעללהיסמךעליהככזו,ולכבוד.לדיורהביתדייריושללקניינו

ומשכנעות.משמעיותחדברורות,



225,טל)2(פ"דהאחת-עשרה,לכנסתהבחיו-ותועדתיו"רנ'ניימן2/84ע"ב:ר'

250

:1945שעת-חירום),(ההגנהתקנותלפילסמכויותובנוגע

309,טל)19פ"דעזה,רצועתבאזורצה"לכוחותמפקדנ'שאהין159/84בג"ץ
ןמסתנן)נגדגירושצו(327

צו(708710,במ)4(פ"דהצפון,פיקודאלוףנ'ואח'עתאמללה672/87בג"ץ
ן110(תקנהלפיהגבלה

פ"דואח',הביטחוןשרנ'ואח'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה5973/92בג"ץ

112(.תקנהלפיגירושצווי(267282,זמ)1(

כך,במיוחד.חזקותראיותעלבעברעצמואתסמךהמשיבואכן,31.

פ"ד(באיו"שצה"לכוחותמפקדנ'ואח'נגאל6026/94בבג"ץלמשל,

מתאבדמחבלשלזהותונקבעהנזאל"),עניין"להלן:338,חמ)5(

הודעותהחמאס,תנועתמטעםפרסומיםשלהמצטברהמשקלעל-פי

שנלקחדםלביןהמחבלגופתרידי?'ביןרקמותוהשוואתמשטרתיות

אתהביאהראיותשלדומההצטברותלפסק-הדין).343ע'(מהוריו

צה"לכוחותמפקדנ'ואח'סביח1730/96בבגאזלקבוע,בית-המשפט

ספקאין"כיסביח"),עניין"להלן:353,נ)1(פ"ד(ואחריםבאיו"ש

שבידיהראיותחומרכידעתנו,נחה"וכיהמחבל"שלבזהותוסביר

לפסק-הדין).360-361ע'(הבטוריה"מסקנתואתהצדיקהמשיב

ומהיבבית,לפגיעההעילהמהילעותריםכללידועלאבעניינו32.

ו:משיב.נסמךעליההעובדתיתהתשתית

החשודשלבמגוריםלראותניתןאםלבחוןהמשיבשעלהיא,הלכה33.

מבלילהורסהניתןואםהמבנה,משארנפרדתמגוריםיחידתמשום

אטימתאתלשקולישניתן,הדבראיןאםהמבנה.חלקיביתרלפגוע

נ'תורקמאן5510/92בג"ץגםור'360,בע'סביחעניין(יחידה.אותה

שלמפיובית-המשפטקבעשם217חמ)1(פ"דהמרכז,פיקודאלוף

שלהמגוריםביחידתורקאךלפגועישכיברק,אז)כתוארו(השופט

ישאפשרית,אינההמבנהשלז1יקלחשהריסהומאחרהחשוד,

המבנה).שלחלקיתאטימהשלפחותהדרסטיבאמצעילהסתפק

רשאיאינוכללהמשיבלפיהחשין,השופטכב'שלעמדתוגםידועה34.

שניתןהמגוריםליחידתבנוסףדיורביחידותפגיעהעללהורות

טרור.במעשילחשודלייחסה



ומ)2(פ"רבאיו"ש,צה"לכוחותמפקדנ'חיזראן4772/91בג"ץ:ר'

פ"דעזה,ברצועתצה"לכוחותמפקדנ'אלעמרין2722/92בג"ץו150

לשורשיורדיםהדבריםכיתשיןהשופטמבהירשם(963ומ)3(

ר'וכןישראל)שלהיסודעקרונות'ברוחלפרשהשישכפיהסמכות,

נזאל.בעניין

סמוכיםלמבניםסכנה

מיועדיםשאינםהמבנהשללחלקיםאושכנים,למבניםהסכנה35.

ןהלענייןרקלשוקלו.המשיבשעלשיקולהפחותלכלהיאלהריסה,

פיקודאלוףנ'תורקמאן5510/92בג"ץגםור'360,בע'סביחבעניין

כתוארו(השופטשלמפיוביוז-המשפטקבעשם217חמ)1(פ"דהמרכז

ומאחרהחשוד,שלהמגוריםביחידתורקאךלפגועישכיברק,אז)

באמצעילהסתפקישאפשרית,אינההמבנהשלחלקיתשהריסה

כראוישקללאהמשיבהמבנה.שלחלקיתאטימהשלפחותהדרסטי

עללהורותהיאהנראה,ככלכוונתו,סמוכים.לבתיםהסכנהאת

גםפגיעההיאהצושלביצועומשמעותאולםותו-לא,הביתהריסת

וגםעליה,להורותביקשלאשהמשיבפגיעההשכניםבבתיבבתיהם

עליה.להורותסמכותקנהלא

.36

העותרים,מתגורריםבוהביתמןמזעריבמרחקלעיל,כאמור

אחרות.משפחותמתגוררותבונפרדים,נוספים,בתיםשניקיימים

ובשלהנוספים,בבתיםלפגיעהבהכרחתביאהעותריםבביתפגיעה

העותרים.ביתהריסתלאשראיןבלבד,כך

מידתיות

שיקולמרחבעלהחולשיםהם,עקרונות-עלוהמידתיותהסבירות37.

חריגהסמכותבהפעלתבמיוחדוכךבדרך-כלל,כךהמשיב.שלהדעת

בכפם.עווללאעלמפשעבחפיםלפגועזו

119,תקנהבהוראתהטמוןהאמצעי,כיהוא,המפורסמותמן
לאחררקייעשההשימושוכיהוא,וחמורחריףאמצעי
ועוד.זאתמיוחדות...בנסיבותורקקפדניותובדיקהשקילה

שלשונותדרגותמצויותעצמה119תקנהשלבמסגרתה
להחרמהעבורבלבד,בהחרמההחלחומרתם,על-פיאמצעים
אוהמבנה.בהריסתוכלהומלאהחלקיתבאטימההמלווה

המפקדעל-ידיהבניסהאמצעי,שלחומרתוכיהוא,טבעי
על-ידישבוצעהמעשהשלבחומרתוקשורהמהאהצבאי,
הריסתשלהאמצעייינקטמיוחדיםבמקריםריוכיהדייר,

המבנה.



אזורמפקדנ'חמרי361/82בבגאזאז)כתוארו(ברקהשופטכב'דברי

439443,ול)3(פ"דושומרון,יהודה

אדםהתגוררבוביתלהריסתצובית-המשפטבחןאחרבעניין38.

לנהוגישהסמכותהפעלתכישקבע,לאחרקר.בדםברצחשהורשע
שלמפיובית-המשפטפוסקוהמידתיות,היחסיותעקרונותעל-פי

ברק:אן)כתוארו(השופט

-יחסי"לא"אמצעיתהווהכולוהמבנההריסתכילינראה
מוחמדשלהרצחניתהתנהגותובין-סבירלאגםכןועל

בנסיבותהבכור.האחלמשפחתשייגו.םהיבללביןתורקמאן
חלקיתהריסההקובעתזוהייתההסבירההדרוכינראהאלה

ישאלובנתיבותאפשרית.אינהזודרךשראינו,כפיבלבד.
-ביותרחמורהואשאף-פחותהדראסטיהאמצעיאתלנקוט

חלקית.אטימהשל
220(217,חמ)1(פ"דואח',הביטחוןשרנ'תורקמאן5510/92בג"ץ(

נ'שריף2161/96בדנג"צברקהנשיאשלהמפורטיםבדבריוגםור'

485.490,נ)4(פ"דהעורף,פיקודאלוף

בוצעוולאשימוענערךלאבולענייננו,במיוחדיפיםאלודברים39.

ספקכלהמבנה.מהריסתהאפשריותלפגיעותבנוגעחיוניותבדיקות

היקףבדברספקכלטרור,במעשיהחשודשלפעולותיוהיקףבדבר

העותרים.שללזכותםשיפעלצריךובשכניהם,הביתבדייריהפגיעה

עובדתיבסיסוללאודאותחוסרשלבתנאיםלפעולהמשיבמשבחר

פוגעכשהואיצאלבלזהירות,שלשולייםלאמץעליוחובהמספק,

שלרצונולמידה.מעברהביתדיירישלהחוקתיותבזכויותיהם

חוסרשבתנאיהחשש,מפנישייסוגצריךסמכותואתלמצותהמשיב

בקניינםלמידהמעברלפגועגלול'הואפועל,הואבהםהוודאות

מפשע.חפיםשלובכבודם

פרטיםכללידועיםאיןכיהעובדהלאורגםשיקולהינההמדיתיות

ונסיבותיו.הפיגועעלממשים

התותחיםיריתחתמשפט

מחירגבושכברמתמשכים,דמיםאירועישלבעיצומםאנומצויים40.

מעשילנוכחישראל.אזרחיבקרבוהןהפלסטיניםבקרבהןבנפשיקר

רותחהדםליום,מיוםהמתרביםוההרוגינ]הפצועיםלנוכחהע11זה,

הדחףהואגדולהדמים.שפיכותלהפסקוזשניתןכללעשותומצווה



למעשיהדחףגםהואגדולמה.דברשייעשהובלבדנואשים,למעשים

שיקול-דעתשלהפעלתוקשההאירועים,שלהקשההרושםתחתנקם.

שנתפסיםמישלבזכויותיהםההתחשבותהיאקשהומסודר.מפוכח

עללהקפידמחייביםאלותנאיםדווקאאולםמ"האויב".כחלק

רוראוי.ממהלכויסטהלבלהדעת,שיקול

גםקשות.בהחלטותגםהשלטוןחוקיותעללשמורמחובתנו
קייםהמשפטשומעות,והמוזותרועמיםהתותחיםנאשר
חוקי.בלתיומהוחוקימהואמור,ומהמותרמהוקובעופועל

פ"דהעורף,פיקודאלוףנ'שריף2161/96בדנג"צברקהנשיאדברי

485491,ת4(

הדמוקרטיה.שלהגדולהמבחנהשעתהןכאלועתותדווקא:תוסיףג1

ומאוהבולםכגורםבית-המשפטעוצבכאלולשעותדווקא

האלמיהרלאהשמימהועמורהסדוםזעקתעלתהכאשרהנה,42

אליהבאההכצעקתהואראה,נאארדה"האדמה.פהמעללמחותן

חכמיתעל-ידינתפרשואלוודבריו21(,יחבראשית(אומרהואעשו"

בדבריר'(מעשה.לפףולשימועעובדתילבירורהחובהעלכמעידים

638"בע'הנ"ל4112/90בבג"ץאז,כתוארואלת,לנשיאהמשנה

:נאמרענייןובאותו

חלילהכרשע.כצדייוהיהרשע,עםצדיקלהמיעהזה,כדברמעשותלךחלילה
משפטויעשהלאהארץכלהשופטלך!
25(יחבראשית(

בחפיםלפגועהזה,כדברלעשותמתירה119תקנהלשוןאםואף43.

לפרשהמשיב,ומחויבאנו,מחויביםהריוייראון,יראולמעןמפשע

אתהמשיבביררומשלאאלו.דבריםברוחולהפעילההסמכותאת

מלהותירייזהרלהישמע,הזכאיאחשמעומשלאבירור,הטעון

ימשיךוהביטחוןהשלוםואתלראשה,גגקורתללאגדולהמשפחה

אחרת.בדרךוירדוף

כב'על-ידיזה,נכבדבית-משפטשלבפסיקההדבריםהובאווכך44.

:תשיןמשופט

ואישיישאבעוונואישהיותנו:מאזושנינוידענוכולנועקרון-יסודואותו
האבבעווןלא-ישאבןתמותהיאהחוטאתהנפש"הנביא:וכדבריומת.בחטאו

תהיה"עליוהרשעורשעתתהיהעליוהצז-יקצדקתהבן,בעווןישאלאואב
העברייןאתאלאמכיםואיןמזהיריןאלא-אם-כןעונשיןאיןכ).יחיחזקאל(

על-בניםאבותיומתולא"תורת-משה:בספרהכתובוהואמשהתורתזולבדו.
ו).יד/ב/מלכים(יומת"בחטאואם-אישכיאבותעללא-יומתוובנים



נקרא-וחירותוהאדםכבודיסוד:וח9ניארבךבוודאי-קום-המדינהמאז...
שהםערכיםבה,ונשקעבהנקראההגנה,לתקנות119תקנההוראתתוךאל

יוליכונואלהערכיםודמוקרטית.חופשיתיהודית,מדינהשלערכיםערכינו,
עודיאמרולאימים:כאותםאלהוימינועמנו,שלקדומיםימיםאלהיישר
תקהינה.שיניובוסרהאוכלהאדםכלתקהינה.בניםושיניבוסראכלואבות

;651654-655,אנ)2(פ"דמרכז,פיקודאלוףנ'ואח'ג'נימאת2006/97בג"ץ(
כוחותמפקדנ'ואה'חיזראן4722/91בבגאזחשיןהשופטכב'שלחוות-דעתואתגםור'

ברצועתצה"לכוחותמפקדנ'אלעמרין4722/92בבגאז;150(ומ)2(פ"ד(באיו"שצה"ל
חמ)5(פ"ד(באיו"שצה"לכוחותמפקדנ'ואח'נואל6026/94ובבג"ץ693(ומ)3(פ"ד(עזה

).)338

נתמכתהעותריםעםלהיפגשהאפשרותוחוסרהנסיבותדחיפותלאור45.

העותרים.עםטלפוניבעשרשעמדהח"מ,בתצהירזועתירה

ידיומתחתלהוציאהנכבדבית-המשפטמתבקשהאלוהטעמיםמכל

אתשישמעולאחרהעתירה,בראשכמבוקשבינייםוצועל-תנאיצו

להחלטיים.להופכםהמשיבתשובת

.,...

י,~

י..
עוודלי.במל,.

העותריםב"כ"..
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