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העותרים

-נגד-

עזהרצועתבאזורצה"לכוחותמפקד1.

הביטחוןשר2.

המשיבים

תנאיעלצולמתןעתירה

בינייםולצו

כדלקמן:טעמיםוליתןלבאהמשיביםאתלהזמיןמתבקשהנכבדהמשפטבית

ירילוחמה,באמצעישימושתוךבתיםהריסתפעולותלאלתריופסקולאמדוע1.
מפשע,חפהמסיביתאוכלוסיהשלהמגוריםבתיכלפיוממושך,מסיבי

מבוקשים.ללכידתכאמצעירכוש,וללאגגקורתללאהאוכלוסיהאתהמותירות

הנפגעים.לתושביםפיצוייםותשלוםחלופידקורמתןלאלתריוסדרלאמדוע2.

בינייםלצועתירה

תוךהבתיםהריסתפעולותאתלהפסיקלמשיביםלהורותמתבקשהנכבדהמשפטבית
אוכלוסיהשלהמגוריםבתיכלפיוממושך,מסיביירילוחמה,באמצעישימוש

כאמצעירכוש,וללאגגקורתללאהאוכלוסיהאתהמותירותמפשע,חפהמסיבית
בעתירה.ההחלטהלמתןעדמבוקשים,ללכידת



2

העתירה:נימוקיואלה

העובדתיהרקע

אלמתוגבריםצבאכוחותהגיעובצהריים12:00השעהבסביבות10.9.92ביום
שבמקום.המגוריםבתילכיווןביריופתחושברפיחציאםשכונת
ביקשומוקדמת,התראהכלוללאלערךוחציכשעהשנמשךמסיביירילאחר

הבתיםדיירימבתיהם.לצאתהבתיםמדיירירמקולים,באמצעותהצבא,כוחות
רכושםאתמבתיהםלהוציאשהותלהםשניתנהומבליבחופזהמבתיהםיצאו

וחפציהם.
ושםהקרובהספרביתבבנייןהצבאכוחותידיעלורוכזוהובלוהדיירים
בנפרד.אחדכלהצבא,כוחותידיעלנחקרו,

לערך.20:00לשעהעדנמשךהמגוריםבתילעברהירי
קשהבאופןנזוקונוספיםבתים6בתים.6כלילנהרסוהפעולהבמהלך

החפציםרובמהירי.כתוצאהקרסואףוחלקםנסדקוקירותיהםביותר:
מזרונים,בגדים,ארונות,לרבות(לחלוטין,הושחתובבתיםשהיווהרהיטים

מקררים,מאוררים,כיורים,שמש,דודיחשמליים,מכשיריםמטבח,כלי
ילדים).וצעצועירדיומקלטיטלויזיות,

שמירה.וכלבעיזיםעופות,600נהרגועופות,לולכלילהושמדכן,כמו

הסמוכיםבפרדסיםנפצע,נוסףומבוקשמבוקשיםשנינהרגוהפעולהבמהלך

(הארוע.למקום

רכוש.וללאגגקורתללאאישכשמוניםהותירההפעולה

3.העותרמטעםתצהירמצ"ב

וביקשוסוהילהבניכפראלמתוגבריםצבאכוחותהגיעו22.9.92ביום
דקות.בתוךמבתיהםלצאתרמקולים),באמצעות(הבתים,מדיירי
מבתיהםלהוציאשהותלהםשניתנהמבליבחופזהמבתיהםיצאוהבתיםדיירי
קולותשמעומשםלבתיהםסמוךבמקוםהצבאידיעלרוכזוהםכלשהם.חפצים

שעות.כשששנמשכועזיםירי
מיריותוהושמדנהרסורכושםבתיהםכיגילולבתיהםלחזורמשהורשו
כדורים.

כלשהו.חשודאומבוקשולאינעצראותרלאהפעולהבמהלך

רכוש.וללאגגקורתללאאישוחמישהכעשריםהותירההפעולה

אלמתוגבריםצבאכוחותהגיעובבוקר,06:00השעהבסביבות11.12.92ביום
לצאתרמקולים)יבאמצעות(מתושביו,וביקשושבחן-יונס,הפליטיםמחנה

שהותלהםשניתנהמבלימבתיהםיצאוהמחנהתושבימיידי.באופןמבתיהם
משםמקום,בקרבתהצבאכוחותידיעלורוכזומהבתיםורכושחפציםלהוציא

הירי.קולותאתשמעו

בצהריים12:00לשעהעדברציפותהמגוריםבתילעברירוהצבאכוחות



ארבעשלורכושןחפציהןמגוריהן,בתיליסודעדנהרסומהיריכתוצאה
.משפחות

כלשהו.חשודאומבוקשנעצרולאאותרלאהפעולהבמהלך

רכוש.וללאגגקורתללאאישושלושהארבעיםהותירההפעולה

מתוגבריםצבאכוחותהגיעובצהריים,14:00השעהבסביבות22.12.92ביוםד.

לצאתרמקולים),מהתושבים,(באמצעותוביקשושבחן-יונס,מעןשכונתאל
להוציאשהותלהםשניתנהמבלימבתיהםיצאוהתושביםמיידי.באופןמבתיהם
אתשמעושםמקום,בקרבתהצבאידיעלרוכזוהםמהבתים.ורכושחפצים
הירי.קולות

לערך.שעותשמונהבמשךברציפותהמגוריםבתילעברירוהצבאכוחות

ו/אוהבתיםבתוךמצוישהיהורכושרהיטיםחפצים,קרסו,המגוריםבתי
והושחתו.קשותניזוקובקרבתם

כלשהו.חשודאומבוקשנעצרולאאותרלאהפעולהבמהלך

(רכוש.וללאגגקורתללאאישושמונהשישיםהותירההפעולה

1.בעותרתחברהדולב,הגב'מטעםתצהירמצ"ב

אלמתוגבריםצבאכוחותהגיעובצהריים13:00השעהבסביבות14.1.93ביוםה.
המשפחהבנישהואן.משפחתשלמגוריהבתישניאלוהתקרבוחן-יונסהעיר

שניתנהומבלימיידי,באופןמהבתיםלצאתהרמקולים),באמצעות(התבקשו

מביתם.כלשהורכושלהוציאשהותלהם
והירימבתיהם,מטרכמאתייםשלבמרחקהצבאידיעלהוחזקוהמשפחהבניז

החל.בתיהםלכיוון

ברציפות.שעותמששלמעלהנמשךהירי

הושחתו.שבהםוהחפציםהרהיטיםקרסו,המגוריםבתי

כלשהו.חשודאומבוקשנעצרולאאותרלאהפעולהבמהלך

רכוש.וללאגגקורתללאאישעשרארבעהותירההפעולה

שכונתאלמתוגבריםצבאכוחותהגיעומוקדמת,בוקרבשעת11.2.93ביוםו.
לצאתעליהםכירמקולים),באמצעות(לתושבים,והודיעושבחן-יונסאל-אמל
להוציאשהותלהםשניתנהמבלימהבתיםיצאוהתושביםמיידי.באופןמבתיהם
שלבמרחקהצבאכוחותידיעלהוחזקוהתושביםמהבתים.ורכושחפצים -

קולותשמעוושםמבתיהםמטרכמאתיים
עזים-של

והפגזות.ירי



ברציפות.שעותמששלמעלהבמשךהמגוריםבתילעברירוהצבאכוחות

בתוכםשהיהוהרכושהרהיטיםונהרסו.קרסומגוריםבתיושנייםכעשרים
הושחת.ובקרבתם

ארבעהנעצרוזאת,עםיחדכלשהו.מבוקשנעצראואותרלאהפעולהבמהלך
מבוקשים.היושלאאנשים

רכוש.וללאגגקורתללאבקירוב,איש,וחמישיםמאתייםהותירההפעולה

אלח'אלדימשפחתשלביתהלקירבתמתוגבריםצבאכוחותהגיעו16.3.93ביום

המשפחה,לבניהודיעוהצבאכוחותבעזה.סוידילמרפאתבסמוךהנמצא
יצאוהמשפחהבניבמהירות.מביתםלצאתעליהםכירמקולים),באמצעות(

הצבאכוחותמביתם.ורכושחפציםלהוציאשהותלהםשניתנהמבלימהבית
מביתם.קילומטרבמרחקהמשפחהבניאתהחזיקו

הביתקירותבקירוב.שעותששבמשךהמשפחהביתלעברירוהצבאכוחות
שימוש.מכללויצאהושחתוהרכושהריהוטכלהתנפצו,השמשותנסדקו,

כלשהו.אדםאוחשודמבוקש,נעצרולאאותרלאהפעולהבמהלך

כלוללאהרוסביתעםנפשות,ששהמונהאלח'אלדימשפחתאתהותירההפעולה
רכוש.

מחנהאלמתוגבריםצבאכוחותהגיעומוקדמת,בוקרבשעת20.3.93ביום
מהבתיםלצאתרמקולים),באמצעות(לתושבים,והודיעודיר-אל-באלחהפליטים

שהותלהםשניתנהמבליבמהירותמהבתיםיצאוהתושביםדקות.שלושתוך
לידהצבאכוחותדי~עלהוחזקוהתושביםמהבתים.ורכושחפציםלהוציא

מכוסות.ועינהםקשורותכשידיהםשעותעשרהשתיםבמשךהים,

בתיעשרחמישהברציפות.שעותכשמונהבמשךהבתיםלעברירוהצבאכוחות
בקרבתם.אובהםשהיווהחפציםהרכושלרבותכלילנהרסומגורים

נלכדו.בוהביתובעלמבוקשיםארבעהנעצרוהפעולהבמהלך

רכוש.וללאגגקורתללאאישושבעהעשריםכמאההותירההפעולה

אלמתוגבריםצבאכוחותהגיעובוקר,תונ~ל=00:20ביעה5.4.98ביום
לתושבים,והודיעוצאברין,הקולנועלביתסמוךברפית,הראשיהרחוב

בכוונתםכיוזהבכספיםולהוציאמביתםבמהירותלצאתרמקולים),באמצעות(
הצבאכוחותירומהבתים,האנשיםשלהבהולהיציאתםבעתהבתים.אתלפוצץ

כחמששלבמרחקהצבאידיעלהוחזקוהבתיםתושבילראשיהם.מעלכדורים
בקר.במכלאתמביתם,מטרמאות

מבניםשנישעות.לשלושקרובבמשךהמגוריםבתילעברירוהצבאכוחות
בהם.שהיההרכושכלעלכלילנהרסו



עלהוחזקואשרהתושביםזאת,עםיחדמבוקשים.אותרולאהפעולהבמהלך
הצבאכוחותידיעלנחקרוכאמור,האירוע,במהלךבקרבמכלאתהצבאידי

הבתיםבעלישלמבניואחדהלכו.ולאןמבוקשיםבמקוםהסתתרוהאסונשאלו
חודשים.ארבעהשללתקופהמנהליבמעצרנעצר

רכוש.וללאגגקורתללאאישוארבעהשלושיםהותירההפעולה

שכונתאלמתוגבריםצבאכוחותהגיעובבוקר,07:00בשעה20.4.93ביוםי.
מהבתיםלצאתרמקולים),באמצעות(לתושבים,והודיעובעזה,תרפאח

להוציאשהותלהםשניתנהמבליבמהירותמהבתיםיצאוהתושביםבמהירות.
כשנישלבמרחקהצבאידיעלהוחזקוהתושביםורכוש.חפציםמהבתים

קשורותכשידיהםלחוד,וילדיםנשיםלחוד,גבריםמבתיהם,קילומטרים
מכוסות.ועינהם

ברציפות.שעות,משמונהלמעלהנמשךהמגוריםבתילעברהצבאכוחותירי
ובקרבתם.בתוכםשהיווהחפציםהרכושעלכלילנהרסובתיםושניםעשרים

לאחרושוחררונעצרוהשכונהמתושביארבעהאחד.מבוקשנהרגהפעולהבמהלך
.מכן

רכוש.וללאגגקורתללאאישכמאההותירההפעולה

שלזהלפרקהמתייחסאמינהמרמטעםתצהירמצ"ב
העתירה.

פעלובהםהמקריםכלשלממצהרשימהמהוויםאינםלעילשתוארוהמקריםך
הצבאכוחותהעותרים,ידיעתלמיטבלעיל.שתוארלזהדומהבאופןהמשיבים

לנקוטממשיכיםוהםנוספיםאירועיםשלרבבמספרדומהבאופןפעלו
זו.עתירהמוגשתבהםהאלוהימיםבעצםגםלעיל,המתואריםבאמצעים

ללכידתבטחוניתכ"מטרההמשיביםידיעלהוגדרההנ"להפעולותמטרתיב.
.מבוקשים"

בנדון,עזהחבלבאזורהמשפטיהיועץלשכתותשובתהח"מפנייתהעתקימצ"ב
בהתאם.ב',א'כנספחיםוהמסומניםמהעתירהנפרדבלתי.חלקהמהווים

ובתוצאותיהןבאופייןבמהותן,דומותהמשיביםידיעלהמבוצעותהפעולותיג.
ההגנהלתקנות119תקנהמכוחאחת,לאהמבוצעות,וההרתעההענישהלפעולות

רכוש.שלוהריסההחרמהשעניינה1945,חירום)שעת(

החובותאתמקיימיםהמשיביםאיןהעתירה,נשואבפעולותזאת,עםיחד
ביתובפסיקתבתקנההקבועותהסמכות,הפעלתלאופןביחסעליהםהמוטלות

ה.זכבדנמשפט
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העותרים

אדםלזכויותולמאבקלדמוקרטיהלחינוךעמותההינהאחתמספרהעותרת
.בישראל
זכויותושוויוןלדמוקרטיהחינוךאדם,זכויותלמעןנאבקת1העותרת
ישראל.במדינת

שוטףבאופןהמטפלעזה",צוות"בשם:המכונהצוותפועל1העותרתבמסגרת
ברצועה.אדםזכויותהפרתלגביעזהרצועתתושבימצדבתלונות

אדםזכויותהפרתשלבמקריםשוטףבאופןהמטפלאירגוןהוא2מספרהעותר
ירושלים.ובמזרחבשטחים

כתוצאהנפגעביתואשרשברפיתציאםשכונתתושבהוא3מספרהעותר
לעתירה.א1בסעיףהמתוארתמהפעולה

מהפעולהכתוצאהנפגעביתואשרסוהילהבניכפרתושבהוא4מספרהעותר
לעתירה.ב1בסעיףהמתוארת

כתוצאהנפגעביתואשריונסבחןהפליטיםמחנהתושבהוא5מספרהעותר
לעתירה.ג1בסעיףהמתוארתמהפעולה

המתוארתמהפעולהכתוצאהנפגעביתואשררפיתתושבהוא6מספרהעותר
לעתירה.ט1בסעיף

מהפעולהכתוצאהנפגעביתואשריונסחןהעירתושבהוא7מספרהעותר
לעתירה.ה1בסעיףהמתוארת

הדעתשיקולבדיקת-שיפוטיתביקורת

תחתהיוצאיםהשוניםוהאקטיםהצוויםההחלטות,הפעולות,כייאמרראשית1.
פיקוחללאלמעשה,ונעשיםיוצאיםהמוחזקים,בשטחיםהמשיביםשלידיהם

כלשהו.פרלמנטרי
הנעשהעלהמפקחתהיחידההזרועאתמהווה~ג?מעשה,זה,נכבדמשפטבית

תקיפתהמאפשרתוהיחידההאחתהדרךהיאהשיפוטיתוהביקורתבשטחים

המוחזקים,בשטחיםהמשיביםשלידיהםתחתהיוצאותהשונותהפעולות

המשפטשלהיסודותפיסותהבינלאומיהמשפטשלהמלחמהדיניהחלתבאמצעות
בישראל.הנהוגותהמינהלי

שלהשיפוטילפיקוחההםנתוניםוככאלהישראלמדינתשלוחיהינםהמשיבים2.
שלוחיה.עלהמדינה



פידהביטחון,שרנ'קוואסמה320/80בבג"צכהןחייםהשופטכבודוכדברי

113:127,)3(לה

המקום,יהאאשרויהאהםישראלמדינתשלוחיופיקודיוהאזורמפקד"
מנהגהואמדינתם,מנהגלנהוגהםמצוויםשליחותם,הםעושיםבואשר

תפקידושבמלאולטענה,יקשיבלאלעולםזהמשפטביתחוק.מדינת
מןחוצנולנערמדינהעובדאוצבאאישיכולשםאיהמדינהמטעם

חוקיה."מלכותשלהעולמןאובהן,מתנהלתהמדינהאשרהמידות

בעברזוערכאההתייחסההמדינה,רשויותעלהשיפוטיתהביקורתלשאלת
:קבעהו

המשפטביתהביקורת,שבטתחתסטטוטוריתרשותשלפעולתההעברתבעתא.
חומרהרשותבפניהיהואםחוקייםהיוהדיוןדרכיאםכללבדרךבודק

החלטתה.לבססהיהשיכול
הבחירותועדתיו"רנ'אבנריאוריניימן,משה3/822/82ע"ב(

225.()2(ל"טפ"דעשרה,האחתלכנסתהמרכזית

שימושתוךסמכותהתפעילשהרשותהוא,הדיון"ל"חוקיותהכרחיתנאיב.
למטרתה.בה

זריםשיקוליםהובאושלאהיתר,ביןמשמעו,למטרתהבסמכותשימוש
מקוםאיןוכירלוונטי,נתוןהרשותשלהלבמתשומתנעלםושלא

הנ"ל.)2/843/84ע"ב(קיצונית.סבירותאיבהחלטהנפלהכילמסקנה

הם:זועתירהלענייןהמכריעיםההיבטים

-כבוששטחתושבישלמגוריהםובתיהפרטירכושםוהשחתתפגיעההאםא.

וכלליהמלחמהדיניפיעלמותרתאישי,באורחעבירהביצעושלא
הבינלאומי.המשפט

ברכושההפיך,ובלתיקשהישיר,באופןהפוגעיםבאמצעיםנקיטההאם
סבירההיאמפשע,וחפהמסיביתאוכלוסיהשלמגוריהובבתיהפרטי
הציבורלביטחוןהנשקפתהסכנהשלוקירבתההסכנהלמידתביחס

הנ"ל.הפעולותבאמצעותלמנועמנסיםאותהולשלומו,

כבסיסהמשמשקרובה,וודאותברמתאמיןל.מהימן,מידעקייםהאם

המשיבים.נוקטיםבהןלפעולות

מטרותקידוםולשםזריםשיקוליםשקילתמתוךהמשיביםפועליםהאם
באופיין.והרתעתיותעונשיות-זרות

לנפגעיםופיצויחלופידיורלמתןדואגיםהמשיביםהאסה.



בטחונייםצבאייםצרכים

היאידםעלשהוגדרהכפיזו,עתירהנשואהמשיבים,פעולותכאמור,מטרת1.
מבוקשים".ללכידתטהורה,בטחונית"

צרכיםשלרחבמתחםבחובווכולללמדיירחבהואבטחונית",מטרה"הביטוי:

שונות.ברמות
לשםהננקטתפעולההיאבטחונית"מטרה"השגתלשםהננקטתפעולהככלל,
והציבור.הצבאשלושלומולבטחונוהנוגעיםההיבטיםכללהבטחתו/אוהשגת

בטחוניתמטרה"בטחונית",מטרה"כגון:למונחיםברורותהגדרותשלהיעדרן
המשפט,בתיובפסיקתבחקיקהצבאי",ו"צורךבטחון"שיקולי"טהורה",

הדעתלשיקולמשפטיותעכבותלמנועהיאהרחבהמינוחכוונתמקרית.איננה
וללאמהירהפעולההמצריכהאמיתית,מצוקהשלבמצבהמדיניותקובעישל

ות.שהי

עםיחדנתון.ברגעבמהירותלפעולהתפקידלממלאלאפשרנועדהרחבהמינוח
להצביעמוכןלהיותצריךחריגות,סמכויותלעצמוהנוטלהתפקידממלאזאת,

ומוצדקות.סבירותפעולותיוהיוהשעהשבנסיבותכךעל

השגתלשםהננקטהאמצעיאוהפעולהכאשרומוצדקותסבירותיהיוהפעולות
לדרגתוחומרתו,יעילותומהותו,מבחינתתואם,יהיההבטחונית"ה"מטרה
מבחינתוהןמהותהמבחינתהןוהציבור,הצבאושלוםלביטחוןהנשקפתהסכנה

קירבתה.
אחרות:ובמילים

חמורההיאוהציבורהצבאשלושלומולבטחונוהנשקפתהסכנהשדרגתככל
מניעתלשםלהפעילשישהאמצעידרגתלעלותעשויהגםכךיותר,וקרובה

וחומרתו.מהותויעילותו,מבחינתהסכנה,
נמוכההיאוהציבורהצבאשלושלומולביטחונוהנשקפתהסכנהשדרגתככל

האמצעידרגתתרדגםכךקירבתה,ו/אוחומרתהו/אומהותהמבחינתיותר,
.וחומרתומהותומבחינתהסכנה,מניעתלשםלנקוטשיש

עלהמוטלותהפנימיותוההגבלותהעצמית"ההגנהזכות"שליישומהדרכי
מדינהביןהמבדיליםהםבטחון",צרכי"שלבנימוקחריגיםבאמצעיםהשימוש

בידיכפייהמכשירהחוקמשמשבהמדינהלביןהחוק,שלטוןעקרוןנוהגבה

השלטון,ברסןלאוחזיםהנראותומדיניות,אמונותדעות,לאכיפתהשלטון
בשטחיםלרבותהאדם,בזכויותפגיעהכלוכמצד,עותכצודקותנתוןיברגע

ידהךעלהמוחזקים

הרשותחייבתה"מטרה",להשגתה"אמצעי"בחירתלשםדעתשיקולבהפעילה
מהותאתלבחוןהחוק,שלטוןעקרוןנוהגבהבמדינההתפקידממלאו/או

העומדיםהאמצעיםשלחומרתםודרגתמהותםלעומתקירבתהומידתהסכנה

לרשותה.



ואח'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה358/88בבג"צזוערכאהשקבעהוכפי
הטמונההסמכותהפעלתיבגל,925)2(מגפ"דואח',המרכזפיקודאלוףנ'

שלוהריסההחרמהשעניינה1945חירום)שעת(ההגנהלתקנות119בתקנה
539:בעמודרכוש,

אףזהובהקשרכדיו,מופעלהדעתשיקולאםבוחןהשיפוטיהפיקוח"
גםהיתר,וביןכיאות,ונבדקהנשקלהההחלטהאםלשאלה,הדעתניתנת

אשרהמעשהשלחומרתואתתואמתהתקנהשלההפעלהומידתההפעלהאם
מידהאמותלפישנערכההבדיקהבעקבותליישמה,מתכווניםבעתיו

".אלה

לתוצאותרבמשקלליתןהתפקיד,ממלאעלו/אוהרשותעלחובהכן,כמו
האםהשאלהלרבותממנו,להיפגעהעלוליםאלהכללגביהאמצעיהפעלת
והציבור.הצבאשלושלומולבטחונוסכנהמהםנשקפתמידהובאיזו

עזה,רצועתבאזורצה"לכוחותמפקדנ'קהווג'י987/89בבג"צשנקבעוכפי
227:230,)2(מדפ"ד

היאהיקףבאיזהובשאלההנ"ל119תקנהמכוחהסנקציהבהפעלתאכן"

להיפגעהעלוליםאלהכללגביבתוצאתההיתר,ביןלהתחשב,ישתופעל,

במבנההמתגורריםסייעומידהבאיזובחשבוןלקחתישכךובתוךממנה
בכלל,אםהאחרונים,נקטואמצעיםואילוהפוגעתהפעילותלביצוע

למניעתה."

ביותר.מהחמוריםהםזו,עתירהנשואהמשיבים,ידיעלהננקטיםהאמצעים

מסיבית.אוכלוסיהשלורכושהמגוריהבתיוהשמדתבהריסתהמדובר

הטמונותההריסהסמכויותמהפעלתהמתקבלותלתוצאותדומותאלותוצאות
והדגיש,קבעלגביהןואשר1945,חירום)שעת(ההגנהלתקנות119בתקנה

ההריסה,סמכותבייחודביותר,חמורותהןכיאחת,לאזה,משפטביתבעבר,
להישקלצריכהוהפעלתההפיך,בלתיאמצעישהיאהאטימה),מסמכותלהבדיל(

ומקרה.מקרהבכלובזהירותהיטב

צה"לכוחותמפקדנ'ואח'אגא1005/89בג"צלעיל.המוזכר358/88בג"צ(

539(.536,)1(מדפ"דעזה,ברצועת

הריסת"בנושאבצלם","ארגוןידיעלשהוכןלדו"חצה"לדוברתגובתפיעל

מבוקשיםכ-200בשטחיםכיוםפועליםמבוקשים",ללכידתפעולותבמהלךבתים
חמושים.

נפרדבלתיחלקהמהוויםצה"ל,דוברתגובתוהעתקבצלם""דו"חהעתקמצ"ב
בהתאם.ד',ג'כנספחיםוהמסומניםמהעתירה

עתירהנשוא-ההרסבפעולותשיטתיבאופןלנקוטימשיכווהמשיביםבמידה

לטענתם,בשטחים,כיוםהפועליםהחמושיםהמבוקשים200ללכידתעדזו,
להשמדהצפוייםמגוריםבתישמאותהרילגדול),אףעשוימספרםליאשר
רכוש.וללאגגקורתללאיוותרותושביםאלפיעשרותעדואלפי
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עברושלאתמימיםבאנשיםפוגעיםהמשיביםנוקטיםבהםהאמצעיםמכך,יתרה9.
אנשיםנמצאיםבביתםכיחשדקייםהיותר,לכל,אלאאישי,באורחעבירהכל

אישיבאופןעבירהביצעוכיחשדקייםהאחרוניםאלולגביאשראחרים,
והציבור".הצבאבטחון"אתלסכןעלוליםהםו/או

מאסיביתאוכלוסיהכנגדהמופעליםחמוריםכהבאמצעיםנקיטהלטענתנו,10.
ורקאךכסבירים,לראותםשניתןהאמצעיםמתחםבתוךתיכללמפשע,וחפה
גבוהה.וודאותוברמתמיידיתקרובה.ממשית.סכנהלמנוענועדוהםכאשר

והציבור.הצבאשלושלומולבטחונו

שלילית.היאכךעלהתשובההמשיבים?פועליםבהןהנסיבותהןאלוהאם

סיכנואשרעבירותבביצועהחשודיםאנשיםעלללמדבאמבוקשים""הביטוי:11.
שהםחששקייםואשרבעבר,והציבור,הצבאשלושלומובבטחונוופגעו

בעתיד.והציבור,הצבאשלושלומובבטחונוולפגועלסכןעלולים

עיקריות:מטרותשתילהשיגנועדההמבוקשיםלכידת

לעבר.ביחס-הצורךבמידההענשתםא.

לעתיד.ביחס-מהםנשקפתשהיאחששקייםאשרהסכנה,מניעתב.

לשםאשרהמשיבים,כלשוןהטהורה",הבטחונית"המטרההיאהשנייההמטרה
זו.בעתירהכמתוארהםפועליםלטענתם,השגתה,

כךועלאמיןבלתי(מידע,סמךעלהמשיביםפועליםזועתירהנשואבפעולות12.
בעתידכייתכןאשרמבוקשיםנמצאיםמסויימיםבבתיםלפיו,בהמשך),נעמוד
והציבור.הצבאשלושלומובביטחונויפגעויחסית.הרחוק

פעילותביצועכדיתוךדהיינו:חם",על"מבוקשיםבלכידתהמדובראין
הנשקפתהסכנהשאזהביטחון,מכוחותהימלטותכדיתוךאוידם,עלעויינת

וודאותהורמתמוחשיתמיידית,קרובה,אףאלאממשיתרקלאהיאמהם
למוחלטת.קרובהאומוחלטת,

לבצעעומדיםהםכיחששקייםאשראנשיםבלכידתהמדובראיןכןכמו
כלשהו.מוגדרובמועדמוגדרתעויינתפעילות

קירבתהדרגתאשרמוגדרת.בלתיסכנהלגביביותרעכלליתבהערכההמדובר
שכןכללאגבוהה.קירבהבדרגתהמדוברשאיןלעובדהפרטכבד.בערפללוטה

ביותר.נמוכהוודאותהרמתואשרמיידית,

מרהביטחוןשראלהופנתהאשרלשאילתאהביטחוןשרסגןשלמתשובתוגם
זולפחותהמשיבים,(ולופעולותכיעולה,צוקרדדיח"כע"ירבין,יצחק
עלמבוצעותהשאילתא),התייחסהספציפיתאליהבחן-יונס,13.11.92סיום
ו/אואנשיםאללאאפילומתייחסתאיננהאשרביותרכלליתהערכהסמך

ספציפייםמבוקשיםו/אוחשודים



נפרדבלתיחלקהמהוותהביטחון,שרסגןותשובתהשאילתאהעתקימצ"ב
בהתאם.ו',ה'כנספחיםוהמסומנותמהעתירה

תואמים.אינםהמשיביםידיעלהננקטיםהאמצעיםכיעולהלעילמהאמור13.
המשיבים.לטענתאשר.המטרהאתפגיעתם.ומידתחומרתםמהותם.מבחינת

ניתןאשרהאמצעיםשלהמתחםבתוךמצוייםאינםהםכןועללהשיג,נועדו
כסבירים.הענייןיבנסיבותלראותם.
קיצוני.באורחסבירותבלתיהןהמשיביםפעולותכיאנוטועניםלפיכך.

לאפשרנועדבטחונית"מטרה"למונחברורההגדרהשלהיעדרהמכך,יתרה14.
המצריכהאמיתיתמצוקהשלבמצבנתון.ברגעבמהירות.לפעולהתפקידלממלא
שהיות.וללאמהירהפעולה

במישוררגילות""נסיבותביןההבחנהעלאחת,לאעמד,זהנכבדמשפטבית
פעולההמצריכהאמיתיתמצוקהשלמצבמתקייםבהןנסיבותלביןהבטחוני,

שהיות.וללאמהירה

מתןחשיבותעלהנכבדהמשפטביתעמדלעיל,המוזכר358/88צ"בב
רכוששלוההריסהההחרמהסמכויותמהפעלתלהיפגעשעשוילמיהאפשרות,
לפניהשגותיולפרוש1945,חירום)שעת(ההגנהלתקנות119בתקנההקבועות

541בעמודההריסה.בטרםעודהנכבד,המשפטביתבפניו/אוהאזורמפקד
כדלקמן:שמגרהנשיאכבודקובעהדיןלפסק

מן8,בסעיףכאמורמבצעיצבאיצורךשללמקריםפרטכיסבור,הנני"
למיאפשרותמתןבדברהודעה119,תקנהלפיבצו,שתיכללהראוי

להפעלתקודםהצבאילמפקדולפנותפרקליטלבחורהצו,מופנהשאליהם
להםתינתןבכך,ירצואםמכן,לאחרוכישיפורט,קצובזמןתוךהצו,
יופעלבטרםהזההמשפטלביתלפנותבזמן,קצובההיאאףנוספת,שהות

הצו."

כבודקובעמבצעי",צבאיצורך"שללמקריםהמתייחסהדין,לפסק8בסעיף
:כדלקמןשמגרהנשיא

השיפוטתהביקורתענייןשבהןמבצעיות,צבאיותנסיבותישאכן,"8.
הנסיבות:שלאופייןעםאווהזמןהמקוםתנאיעםמתיישבאינו

במסגרתהאשרמבצעית,פעולהמבצעתצבאיתיחידהכאשרלמשל,
עלאתרעללהגיבאוהתנגדותעללהתגברמכשולוחולסלקעליה

אוזמן,אותושנתקיימהאזרחיםעלאוהצבאכוחותעלהתקפה
צורךהמוסמכתהצבאיתהרשותרואהשבהןבאלה,כיוצאנסיבות

בנסיבותאין,הענייןשלמהותועצםלפימיידית.בפעולהמבצעי
עלמתחייבביצועהאשרהצבאית,בפעולהלהשהיהמקוםכאלה,
אתר."

נשואבמקריםלפעולהמשיביםנאלציםו/אונאלצובהןהנסיבותאינןאלו
העתירה.



פעולה-שיטה""למעשההואבעתירהכמתוארהמשיביםפועליםבוהאופן15.
ו/אוהמשיביםאשרהכרעהשלתוצראיננהואשרושוב,שובעצמהעלהחוזרת
פעולההצריךאשראמיתימצוקהשלבמצבלקבלנאלצוהתפקידים,ממלאי
ומיידית.מהירה

שלאשיטתי.באופןקיצוני.סבירותבחוסרלפעולבוחריםשהמשיביםהעובדה
הכרעותקבלתהמצריךאמיתי.מצוקהשלמצבעקבהנוצרותהמגבלותתחת

השיקוליםעלמעידשהיות.וללאמהירהבפעולהונקיטהמזורזבאופן

מאחוריהמסתתרותבהמשך).נעמודעליהן(האמיתיות.אךהזרות.והמטרות

המשיבים.ידיעלהננקטותהשיטתיותהפעולות

הבינלאומימשפט-

מתייחסמלחמה,בזמןאזרחיםהגנתבדבר1949,משנתהרביעי,ג'נבההסכם16.
כבושים.בשטחיםאזרחיםאלבעיקר,
שנכבשוהשטחיםעלחלותותקנותיוג'נבהבהסכםמתקשרצדהיאישראלמדינת

אוהמוחזקיםהשטחיםמכונים:שהםוכפי-בשליטתהונשארוהמדינהידיעל
הכבושים.השטחים

על:אוסרהרביעיג'נבהלהסכם33סעיף17.

אישי.באורחידועלבוצעהשלאעבירהעלאדםהענשתא.

קולקטיבים.עונשיםהטלתב.

וטרור.הפחדהבאמצעישימושג.

ביזה.ד.

ורכושם.אנשיםכלפיגמול-פעולותה.

אתומשחיתותהורסותהפוגעותפעולותהןזו,עתירהנשואהמשיביםפעולות18.
לכלואשראישי,באורחעבירותביצעושלאתושבים,שלמגוריהםובתירכושם
עבירותשביצעויתכןאשראחריםאנשיםנמצאיםשבביתםחשדקייםהיותר

אישי.באורח

להסכם33בסעיףהקבועיםהאיסוריםכלעללמעשהעוברותאלה,פעולות
ביזה.עלהאיסורלמעטג'נבה.

אישיבאורחידועלבוצעהשלאעבירהעלאדםלהענישהבאותפעולותאלו

המבוקשים.לא,אפילואינם,והנפגעיםהנענשיםבאשר

כקולקטיב.אוכלוסיהעלהמוטליםעונשיםאלו.
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וטרור.הפחדהאמצעיהמהוותהפעולותמסוגהןאלופעולות

וכגמולכתגובההבאותורכושם,אנשיםכלפיהמבוצעותפעולותהןאלו
אחרים.אנשיםו/אומבוקשיםידיעלשבוצעועוינותלפעולות

מוחזק,בשטחשלטוןשלהמדיניותאתלהנחותהחייבותהיסוד,מאושיותאחת19.
נורמאלים.חייםשלהרגילהמשכםאתהאפשר,במידתלאפשר,הרצוןהיא

הנספחות1907משנתביבשההמלחמהשלומנהגיהדיניהבדברלתקנות43תקנה
זה,נכבדמשפטביתידיעלשאומצהוכפי1907,משנתהרביעיהאגלהסכם
כדלקמן:קובעת

בכללנקוטעליוהכובש,לידילמעשההחוקיהשלטוןסמכותבעבור"
הסדראתהאפשרבמידולהבטיחלהחזירמנתעלשביכלתוהאמצעים
אםאלאבארץשבתוקףהחוקיםכיבודכדיתוךהציבוריים,והחיים

לכך."מוחלטתמניעהקיימת

מקנהמועד,ארוךצבאיממשל-המוחזקיםבשטחיםהצבאיהממשלהיותעובדת
הצבאייםהצרכיםפניעלהאוכלוסיהצרכיהבטחתלחשיבותנוסףמשקל

בטחוניים.

ברמה.שולטיםבטחוניים-הצבאייםהצרכיםמועדקצרתצבאיתבתפיסה"
המקומיתהאוכלוסיהצרכימועד,ארוכתצבאיתבתפיסהזאת,לעומת
תוקף."יתרמקבלים

צה"לכוחותמפקדנ'שיתופיתאגודהוכו'איכסאןג'מעית393/82בג"צ(

801(.786,)4(לזפ"דושומרון,יהודהבאזור

מאותומותירותרכוש.פרטימשחיתותמגורים,בתיוהורסותהפוגעותפעולותח2.
וחמורהקיצוניתמאסיבית,פגיעהמהוותרכוש,וללאגגקורתללאאדםבני

המוטלתהחובהאתומפירותהכבושיםבשטחיםהחייםשלבנורמאליזציהביותר-
הציבוריים.והחייםהסדראתלהבטיחהמשיביםעל

ממצוקההנובעבטחוניצורדשמתקייםבשעהורקאךאפשריתהנ"להחובההפרת
בפעולהנקיטהידיעלורקאךפתרונהעללבאהיכולהאמיתיתבטחונית

הנ"ל.החובהלהפרתהגורמת

שלפנינו.בנסיבותמתקייםלאזה,ממיןצורךכאמור,



זרותומטרותזריםשיקולים

השגתןולשםזריםשיקוליםמתוךזועתירהנשואבאמצעיםנוקטיםהמשיבים21.
עליהן.מצהיריםשהםמאלוזרותמטרותשל

הרתעתיות,ומטרותעונשיותמטרותלשמשנועדוהמשיביםפעולותלטענתנו,
ומהוותלמבוקשים",מחסהב"מתוהמשיביםבעיניהחשודהלאוכלוסיהביחס

מבוקשים.ידיעלהמבוצעותעויינותלפעולותתגמולפעולות

ולכנותהאמיתיותכוונותיהםאתלהסתירהמשיביםבחרומכך,לטענתנויתרה
בכדימבוקשים",לכידתלשםפעולות"בשם:ידםעלהננקטיםהאמצעיםאת

אתלהשהותזה,נכבדמשפטביתפסיקתמכוחעליהם,המוטלתהחובהאתלעקוף
הענישהסמכותמהפעלתלהיפגעשעלוללמילאפשרמנתעלהפעולהביצוע

משפטביתבפנילעתור1945,חירום)שעת(ההגנהלתקנות119בתקנההטבועה
זה.נכבד

שלהמוצהרותמטרותיהןשלהפנימיהגיונםפיעלכילעובדהעריםהננו
עלולההפעולה,בטרםמהפעולה,להיפגעשעלוללמיהודעהמתןהמשיבים,

יתכןאשרמבוקשיםלאותםגםיוודעוהדברמאחרהפעולה,מטרתאתלסכל
ביצועבטרםממנולהימלטיוכלווהםלפגועמתכווניםבובמבנהונמצאים
המטרההיאזואםורקאךנכונהתהיהזוטענהזאת,עםיחדהפעולה.
הוא.כךלאולטענתנו,המשיביםפעולותמאחוריהעומדתהאמיתית

אשרהמטרותאתמשיגותאכןהמשיביםפעולותהאםהשאלה,אתנבחוןאס22.
מזערית.היאהצלחתןמידתכילדעתניווכחהמשיבים,לטענתלהשיג,נועדו
ומאותמשפחותעשרותשלבתיהןלהריסתשגרמוהפעולות.שלהמכריעברובן

כלשהו.מבוקשנלכדלאאדם.בני

ה"אמצעי"שביןההתאמהחוסרעלמצביעההפעולותשלהמזעריתיעילותןמידת
יעלותם.איחרףאלובאמצעיםלנקוטממשיכיםהמשיביםכיהעובדהל"מטרה".

עיניהם.לנגדעומדותאחרותומטרותששיקוליםכךעלעדיםכאלףמעידה

מבוקשיםשליחסיתהמועטמספרםשביןהעצוםה"פער"מעצםהמתבקשתהמסקנה23.
משלמתאותומידייהיקרה"מחיר"לבין,מהפעולותאלואיבמהלךהנלכדים

שהמשיביםמאלושונותהןהפעולותשמטרותהיא,המקומיתהאוכלוסיה
ב"מחיר".דווקאומתמקדותעליהן,מצהירים

הפעולות.שלליבןלבלמעשההואהואהאיכלוסיהמשלמתאותוהיקרה"מחיר"

אםביןיקר.מחיר""לשלםהמקומיתלאוכלוסיהלגרוםכדינועדוהפעולות
ביןלמבוקשים",מחסהב"מתןהחשודהאוכלוסיהקולקטיביבאופןלהענישכדי
המדובראםוביןלמבוקשים"מחסהמ"מתןהציבוראתלהרתיעכדיאם

ידיעלהמבוצעותעויינותלפעולותתגמולפעולותביצועשלבמדיניות
מבוקשים.

לפנייתהעזה,חבלבאזורצה"לשלהמשפטיהיועץששלחהתשובהמכתבוממסגרת24.
לכידתהינההמבצעיםמטרתכיהואמצייןלעתירה),בבנדון,(נספחהח"משל--

תושבילהענישאולפגועשנועדאחדמבצעולואיןוכימזוייניםמבוקשים



-15-

לנכונותראיהכיהואמוסיףעודלמבוקשים.סיועבמתןהחשודיםבתים
וכישנפגעו,הבתיםתושביאתלפצותהתחייבשצה"להעובדההיאדבריו
רצוי".בלתילוואיתוצר"היאלרכושםהנזקגרימת

למרותכימיידיאמרעזה,בחבלהמשפטיהיועץשלל"ראיותיו"וביחסראשית
יוםעצםשעדהרישנפגעו,הבתיםלתושביפיצוימתןבדברצה"להצהרות

ורכושםשבתיהםמאלובלבדאחדתושבולופיצה.סרסצה"לזו.עתירההגשת
הפיגועמאזחודשיםתשעהחלפושעברוהעובדהחרףהפעולות,במהלךנפגעו

.ןהראשו

מעיןהמקומיתבאוכלוסיההקשהבפגיעהלראותקשההקיימות.בנסיבותשנית.
נהפוך-הוא!עזה).בחבלהמשפטיהיועץכלשון(רצוי",בלתילוואיתוצר"

לפגיעהרצוי"לוואיתוצר"מעיןמהווההמבוקשיםלכידתהקיימותבנסיבות

..המקומית.באוכלוסיההקשה

אמיןמידעשלקיומושאלת

שלהמכריעברובןמבוקשים.נמצאוהפעולות,שליחסיתקטןחלקבמהלךרק25.
קורתללאאדםבנימאותוהותירוורכושבתיםלהריסתגרמואשרהפעולות,

כלשהו.מבוקשבמקוםנמצאלא-גג

מידעבסיסעלפועליםאינםהמשיביםכיאנוטוענים,זועתירהבמסגרת

נמצאיםהאםהעובדתית,לשאלהביחסדיוומבוססמהימןאמין.בדוק.
מהפעולות.כתוצאההנפגעיםבמבניםמבוקשים

במקוםנמצאושלאבדיעבדהסתברהמקריםשלהמכריעברובםכיהעובדהעצם
תשתיתהיווהאשרהמידעויחידה:אחתמסקנהעלבהכרחמצביעהמבוקשים,
נכון.ובלתימוטעההיהלפעולותעובדתית

ובנתוניםבעובדותמעוגנתלהיותצריכהכלשהיציבוריתרשותשלהחלטתה26.

להחלטתה.עובדתיתתשתיתיהוושאלהקודםכהלכה,ונבחנונאספואשר

)2(מדפ"דעזה,בחבלצה"לכוחותמפקדנ'ואח'נסמאן802/89,בג"צ(
605.),601

49(בעמוד29,)8(לזפ"ד(הפנים,שרנ'ואח'ברגר297/82בבג"צ
עלההחלטהקבלתלתהליךשמגר,השופטכבודהנכבד,המשפטביתנשיאמתייחס

חוק:פיעלסמכותלושהוקנתהמיידי

מןחוקפיעלסמכותלושהוקנתהמיידיעלההחלטהקבלתתהליך"
אשרחיוניים,בסיסייםשלביםממספרכלל,בדרךמורכב,שיהיההראוי

לנושאהתייחסותתוךהמשפטיתהסמכותלהפעלתהמוחשיהביטויהם
הדעתחוותלרבות(הנתוניםוסיכוםאיסוףהם:ואלומוגדר,-

הנתוניםשלהמשמעויותבדיקתכאלה),ישנןאםהנוגדות,המקצועיות
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מעלותיהןבדיקתאתגםחלופות,תיזותשלבמקרההכולל,דבר(
המנומקת.ההחלטהסיכוםולבסוף,הנוגדות)התיזותשלומגרעותיהן

וכיטענה,כלשלהוגנתבחינהתיעשהכימבטיח,זהכגוןתהליך
והציבורית.המשפטיתהביקורתבשבטלהעבירניתןאותההחלטה,תגובש

מקרה,לכלישימיםאמנםלעיל,שהותווהכללייםהקווים............
ולאורהענייןשלאופיולפימשתניםוהפירוטההעמקהשלמידתםאך

עלקריהדעת,שיקולשלההפעלהדרךעלההקפדהשלו.הנתוניםמכלול
המפעילהשלטונית,רשותידיעללעיל,המתוארתההחלטה,קבלתדרך

החוקשלטוןשלקיומועלשמירהלשםחיוניתדין,פיעלסמכות
ובבחינתםבשקילתםכרוכהשתהיהפעולה,דרךלנקוטהחובההמהותי:

שלהבדיקהלפיהואשרהרלוואנטיים,הנתוניםכלשלהעניינית
להבטחתההוגנתהדרךהיאלהחלטה,קודמתלענייןהנוגעיםהנתונים

ולשםענייניועלשמירהלשםאשרהפרט,שלדיןפיעלזכויותיו
למינהל".הסמכותהוקנתהצרכיושירות

עלהממונההרשותשלבתחומהאנומצוייםכאשרגםונכוניםיפיםהדברים
בטחונית".צבאיתב"פעולההמדובראפילווהבטחון,הצבאכוחות

בחובההטומנתבטחונית"יצבאיתב"פעילותמדוברכאשרלטענתנו,מכך.יתרה
האמוריםהדבריםמקבליםמפשע.חפהאוכלוסיהכנגדצבאייםאמצעיםהפעלת
שבעתיים.בהםלדקדקמקוםוישתוקףמשנהלעיל

התשתיתכיברורהבידיעהזו,קיצוניתפעולהבדרךלנקוטבהמשיכם27.
נכונה,בלתיהיאושוב,שובבדיעבד,שמסתברכפילפעולתם,העובדתית

קיצוני.סבירותובחוסרהתקיןהמינהללכלליבניגודהמשיביםפועלים

הפיךבלתילנזקהגורםביותר.קיצוניבאמצעינקיטהעלהחלטהקבלת
תשתיתסמךעלמפשע.וחפהמסיביתבאוכלוסיהביותרקשהבאופןוהפוגע

הינםכנכונה.עצמהולהוכיחהמציאותבמבחןלעמודשסיכויהעובדתית
באופןסבירבלתיבאורחהדעתבשיקולשימושעשייתמהווהביותר,קלושים
קיצוני.

ביטלשםלעיל,המוזכר802/89בג"צאתזובהזדמנותלהזכירלמותרלא28.
ולאטוםלהרוסעזה,בחבלצה"לכוחותמפקדהחלטתאתהנכבדהמשפטבית
השתיתעליההעובדתיתמהתשתיתחלקכימשנמצאשם,העתירהנשואהמבנהאת

לרבותאלימות,מעשישלשורהבביצועאדםהודאת(החלטתואתשםהמשיב
הכנסהמסמשרדיוהצתתישראלשלטונותעםפעולהבשיתוףחשודיםתקיפת
אתלבטלהראוימןכיקבעהנכבדהמשפטביתנכונה.בלתיהיתהבעזה),
המקרהעובדותלאורעמדתו,אתמחדששישקולמנתעלהמשיבהחלטת

האמיתיות.

הריטוענים,שהםכפימבוקשים",ללכוד"היתההמשיביםמטרתאכןלו29.
בירורלגביאכפתיות".חוסר"שלרבהובמידהבפזיזותלוקותשפעולותיהם

האמיתיות.העובדות
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רסןכלמשתחרריםהמשיביםבומצבלסבוליכלההדעתאיןלטענתנו,
בנסיונותיהםהמקומיתהאוכלוסיהשלורכושהמגוריהבתיעלו"מהמרים"
מבוקשים.ללכודכשלעצמה).והחיוניתהלגיטימית(ובשאיפתם

שלאטימהאוהריסהשעניינה1945,חירום)שעת(ההגנהלתקנות119תקנה30.
וודאות.מידתשלדרגותלשתימתייחסתמבנים,

:כדלקמןקובעתהתקנה

וכו'רכוששלוהריסההחרמה"

כלישראלממשלתלזכותשיוחרמובצולהורותרשאיצבאימפקד-)1(119
נורהשמהםד.ז.),שלידגש(בהםלחשודטעםלושישקרקע,אומבנהבית,
באופןגורואוהתפוצצופוצצו,נזרקו,שמהםאוכחוק,שלאכלשהואשנשק
דגש(אוכחוק,שלאכלשהםמבעיראונפיץחומראוידרימוןפצצה,אחר
אושכונהכפר,עיר,שטח,בכלהשוכניםקרקעאומבנה,בית,ד.ז.),כלשלי

מתושביהם,מקצתאותושביהם,כיד.ז.),שלידגש(לדעת,נוכחשבהםרחוב,

שלאחרשותפיםהיואוהעוברים,ידיאתחיזקואולעבור,ניסואועברו,
הטלתאואלימותכרוכותשבהעבירההאלה,התקנותעלעבירהלעובריםמעשה
אומבנהאוביתומשהוחרמוצבאי;משפטבביתנדוניםשעליהעבירהאואימה
דברכלאוהמבנהאתאוהביתאתלהחריבהצבאיהמפקדרשאישהם,כלקרקע
הקרקע....."פניעלהגדל

אשרכחוק,שלאכלשהואשנשקנורהעצמםמהםמבנים,ביןמבחינההתקנה30.
כאמור(בכך,בהם"לחשודטעם"הצבאילמפקדשישדיוהחרבתםהחרמתםלשם

אועברו,מקצתם),או(שתושביהם,מבנים,לביןהתקנה),שלהראשוןבחלקה
מעשהשלאחרשותפיםהיואוהעוברים,ידיאתחיזקואולעבור,ניסו

הצבאילמפקדלושישבכךדיאיןשאזהאלה,התקנותעלעבירהלעוברים
הצבאימשהמפקד-התקנהוכלשוןזאת,לדעת""עליואלא,בהם",לחשודטעם"

לדעת".נוכח"

להחרבתואףקשותלפגיעותגורמותזו,עתירהנשואהמשיבים,פעולות
או(שתושביהם,בהם,לחשודטעםהיותר,לכליש,למשיביםאשרמבנים,

שותפיםהיואוהעוברים,ידיאתחיזקואולעבור,ניסואועברו,מקצתם),

הנ"ל.התקנותעלעבירהלעובריםמעשהשלאחר

כחוק.שלאכלשהואשנשקנורהעצמם(מהםאשרבמבנים,המדובראין

בחלקהכאמורמבניםוהחרבתהחרמתלשםהדרושההוודאותומידתהבירורעומק
הדרושההוודאותומידתהבירורמעומקומחמירהגבוהההיאתקנה.שלהשני
נוכח"המונח:התקנה.שלהראשוןבחלקהכאמורמבנים.והחרבתהחרמתלשם

וודאות.שלומחמירהגבוההמידהלצייןבאלדעת"
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בהם,לחשודטעמיםלמשיביםישהיותרלכלאשרמבנים,להריסתבגרימתם31.
אועברו,שתושביהםוודאותם),אמינותםחוסרעלמצביעהנסיוןאשרטעמים(

מעשהשלאחרשותפיםהיואוהעוברים,ידיאתחיזקואולעבור,ניסו
חריגהותוךכדיןשלאהמשיביםפועליםהנ"ל,התקנותעלעבירהלעוברים

.תםומסמכ

ופיצויים-חלופיור

למיפיצוייםותשלוםחלופידיורמתןהסדירוטרםהמשיביםכאמור,32
שחלפוהעובדהולמרותכןלעשותבכוונתםכיהצהרותיהםלמרותמהנפגעים,

הראשונה.הפגיעהמאזחודשיםכתשעה

תושבילהענישאולפגועשנועדאחדמבצעולואין"המשיבים,ולטענתמאחר33.
המשפטיהיועץשללמכתבוב7בסעיףכאמורסיוע",במתןהחשודיםבתים

שנפגעוהתושביםכיהעובדהביותרתמוההלעתירה),בנספח(עזה,בחבל
דיור-לאאפילוכלשהו,פיצויקיבלוטרםהעתירה,נשואהפעולותבמהלך
.חלופי

הריהמשפטי,היועץכלשוןרצוי",בלתילוואיב"תוצרהמדובראכןאם34.

חלופידיורלמתןנפגעו,ורכושםשביתםלתושביםלדאוגהמשיביםעלשחובה

כספי.ולפיצוילאלתר

מקרקעיןאשרהכבושים,השטחיםתושבכי,בעברהורהזהנכבדמשפטבית
בצורדדוברצבאי",(שםצורך"עקבהצבאכוחותידיעלנתפסו""שלופרטיים

בביתהסדרוהפרותבטחוניתמתיחותבשלחייליםשלמוגברריכוזלשכן

המקרקעין.עבורשימושדמילתשלוםאוטומטיבאופןזכאילחם),

116(.)2(מגפ"דושומרון,יהודהלאזורהצבאיהמפקדנ'ג'וחאבג"צ(

הכבושים,השטחיםתושבשלהפרטיורגושומגור"קביתשכאשרוחומרקל

ולפיצויחלופילדיורזכאיהואצבאי",צורך"עקבניזוק,אומושמדנהרס,
נזקיו.בגיןכספי

שהמשיביםבשעההפקר"."אינוהשטחיםתושבישלהפרטיורכושםמגוריהםבתי35.
צבאיים",צרכים"מילויכדיתוךבופוגעיםו/אולצרכיהםשימושבועושים

הניזוקים.אתלפצותעליהם
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לתושביםחלופיודיורפיצוילמתןדואגיםאינםשהמשיביםהעובדהכאמור,36.
כאלףמעידההעתירה,נשואמהפעולותכתוצאהנפגעיםמגוריהםובתישרכושם

עיניהם.לנגדהעומדותוהעונשיותהזרותהמטרותעלעדים

כמבוקש.החלטיוצותנאיעלצוליתןהנכבדהמשפטביתמתבקשהללוהטעמיםבל

בינייםלצועתירה

מבוקשים,לכידתלשםזו,עתירהנשואהמשיביםידיעלהננקטיםהאמצעים1.
הפיכותובלתיקשותלפגיעותגורמיםהםבאשרביותרמהחמוריםהםלטענתם,

מפשעחפיםאדםבנימאותומותיריםהשטחים,תושביוברכושהמגוריםבבתי
רכוש.וללאגגקורתללא

גבוהה.ובתדירותשיטתיבאופןהאוכלוסיהכנגדננקטיםאלואמצעים2.
כללשלללכידתםעדאלובאמצעיםלנקוטימשיכוהמשיביםכיהרושםקיים

המשיביםידיעלמוערךמספרםואשרבשטחיםכיוםהפועליםהמבוקשים
במספר.כמאתיים

אלפיעשרותעדואלפיולהיפגעלהיהרסצגגייםמגוריםבתישמאותיוצא3.
התקופהבמהלךרכושוללאגגקורתללאלהיוותרעתידיםהשטחיםתושבי

הקרובה.

אתתואמותאינןהןבאשרקיצוניבאורחסבירותבלתיהןהמשיביםפעולות4.
ודרגתקירבתהחומרתה,מהותה,מבחינתהמדינה,לבטחוןהנשקפתהסכנהדרגת

בעתירה.וכמפורטפועלים,הםבהןבנסיבותודאותה,

.5
בעתירהכמפורטהבינלאומי,המשפטלכלליבניגודעומדותהמשיביםפעולות.
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חריגהתוךומבוצעותהמנהליהמשפטלכלליבניגודעומדותהמשיביםפעולות

ונבחנונאספואשרובנתוניםבעובדותמעוגנותאינןהןבאשרמסמכות
לשרתנועדוהןובאשרלפעולותיהם,עובדתיתתשתיתשיהווקודםכהלכה,
בעתירה.כמפורטוהכלזרות,מטרות

לאוכלוסיההפיךובלתיחמורנזקגרימתלמנועכדיבזהמבוקשהבינייםצו
ההחלטהעלולהכמבוקש,בינייםצושבהעדרומהסיבהמפשע,וחפהמסיבית.
אפקטיבית.בלתילהיוותרבעתירה,

כמבוקש.בינייםצוליתןהנכבדהמשפטביתמתבקשאלומטעמים

עו"דזים,דפנה
העותריםב"כ

F:laxlFILESIDAF-מב/4321(הזע-תווצ)/1קובץ:
























































