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מבוא

26מתגוררותבוחברון,בעירמגוריםביתשלבגורלוהואזועתירהשלעניינהא.1.

נפשות.

ביתשלהריסהאואטימההחרמה,שלסנקציהלהפעילהמשיבשלסמכותוב.

זהנכבדבית-משפטשלעניפהפסיקה1945.שעת-חירום),(ההגנהבתקנותמצויה



הראויההליךאתסמכותו,בהפעלתהמשיבשלשיקול-דעתומסגרתאתהגדירה

במקרהכייטענו,העותריםהשיפוטית.הביקורתהיקףואתהסמכותבהפעלת

שמיעתללאחפוזה,מחטףבפעולתאלו.מהלכותחריגהתוךהמשיבפועלשלפנינו

להורותהמשיבעלולהעובדות,מלואעלהחלטתואתלבססומבליבדבר,הנוגעים

גג.קורתללארבותנפשותשישאירוחמור,קשהצעדעל

הצדדים

של-שוויקיואישתו2,מס'העותרשלאימוהינה1מס'העותרת2.

להלן.שיפורטכפיישראלע"יהעצור

5ל-ואבנשוי37,בןשוויקי,_העצורשלבנוהינו2מס'העותר3.

.ילדים

זכויותעלבהגנהארוכותשניםמזההעוסקתרשומה,עמותההיא3מס'העותרת4.

עזה.וברצועתהמערביתבגדהצה"לעל-ידיהמוחזקיםבשטחיםהאדם

הביתמצויבהםבשטחיםמחזיקהמערבית,בגדהצה"לכוחותמפקדהמשיב,5.

על-ידיזהמכוחלוהמוקנותובזכויותבחובותונושאלוחמתית,החזקהתחת

שעת(ההגנהתקנותעל-פיצבאי"מפקד"גםהואהמשיבהבינלאומי.המשפט

והריסהאטימההחרמה,צווילהוציאסמכותבידיוישככזה,1945.חירום),

אלו.לתקנות119לתקנהבהתאם

העובדות

סמוךהצבאשלג'יפים4בכ"מלווהמהשב"כירוןקפטןהגיעימים10כ-לפני6.

כיהשארביןלוומסרהבן_,הבית,מבניבאחדפגשהואהעותרים.לבית

עדנהרסלאכיצדמביןאינווכילפנותו,להםמייעץהואוכיבקרובייהרסהבית

היום.

אבכיהואהידועכלהבית.בהריסתהאיוםלסיבתודאיתידיעהאיןלמשפחה7.

הצבאיהמשפטבביתלדיןעומדוהוא14.3.03,ביוםנעצרשוויקי,_המשפחה,

האבשלמעצרוהנראה,ככלבדיוק.מואשםבמהיודעיםאינםאולםאל,בבית

לישראל.מבוקשבתושלשבעלהלכךקשור

בחודשיםהמשפחהבביתביקרוהביטחוןוחות:כיעתהכברלצייןחשוב8.

6במשךחיפושוערכואז15.9.02ביוםראשונהפעםפעמים,3כ-האחרונים

אתוהרסופצצותוזרקוהביתבתוךירואז19.2.03ביוםשניהפעםשעות,

השב"כ,אישהתנצלמבוקשם,מצאומשלאובסוף,עהן



אתשברואז14.3.03ביוםשלישיתופעםהנוחות",חוטר"עלחכיםקפטן

האב.אתועצרוהבנים,אחדהכאתשכללחיפושערכוהבית,חלונות

מראשהודעהמתןאיבדבראפשריתטענהכלוכלמכללדחותבהישזועובדה

לביתלהגיעהצבאידעקודמותבפעמיםכיעובדההבית".ממלכוד"חששבשל

עוברטיעוןוכותמלתתמניעהבדברטענהכללהעלותואיןחשש,בליבעצמו,

ההריסה.לביצוע

:הליכיםמיציי

בפקס,איו"ש,יועמ"שלמשרדבע"פפנהבערך16:10בשעה21.5.03,ביום9.

א/.ומסומןמצ"בשהעתקו

לאפשרכדימראש,כךעליודיעבביתלפגועכוונהותהיהבמקרהכיביקשהח"מ

לערכאות.ופנייהכדיןהשגה

בביתלפגועכוונהאיןהזולעתכיבע"פפסותימורמרהודיע25.5.03ביום

לתתהסכיםפסומרהפסיקה.עקרונותלפיהמשיביפעלכזוכוונהוכשתתגבש

הנכבד.לביהמ"שלפניה:0010שעה27.5.03ליוםעדשהותלח"מ

:הבית

ובהקרקעקומתקומות,שלושבןהואהבית")"להלן:(העתירהנשואהבית10.

ובסמוךמ',300כ-קומהכלשטחמגורים.דירות5ובהןקומותושתימחסנים,

פרי.עציהנטועהדונםכחצישלקרקעישלבית

וכדומה.עזיםתרנגולות,לגידולהמשמשיםכמחסניםמשמשתהקרקעקומתא.

אשתועםנקי,ועברו35בן,הבן_גרבאחתדירות,3ישהראשונהבקומהב.

ושירותים.מטבחסלוןשינה,חדרי2ישזובדירהילדיו.ו4-

חדרזובדירהילדיו.ושניאישתועםנקי,ועברו28בןהבן_מתגוררבשניהג.

ושירותים.מטבחסלוןשינה,

בדירהוביתו.אישתועםנקי,ועברו27בןהבן-מתגוררהשלישיתבדירהד.

ושירותים.מטבחסלוןאחת,דירהזו

המשפחה,_אבמתגורראחתבדירהדירות.שתיישהשניהבקומהה.

וארבעת1,מס'העותרתאישתו,עםביחדילדים,12לואבנשוי58,בן

נקי.ועברושנים3מזהמובטלהואילדיהם.



עובדהואילדיו.5ו-אישתועם37,בן2,מס'העותרמתגוררהשניהבדירהו.

נקי.ועברובניין,כפועל

נפשות!26זהבביתגרותבסה"כ

:כדלקמןהוצאוהביתלבנייתההוצאותכילצייןישב.

המשיכההמשפחה1967.מלחמתלפיהראשונהמהקומהחלקנבנהתחילה,

משקיעבןכלכאשר1995,בשנתהביתבנייתאתוסיימו1990ה-בשנותבבניה

דירתו.שלהבעליםלמעשהמהווהמהבניםאחדוכלדירתו,לבנייתמכספו

:סמוכיםבתים

נשואמהביתהמרוחקיםבתיםקיימיםהעתירהנשואלביתבסמוךכילצייןחשוב

בערך.מטרים10מרחקהעתירה

שאירעכפימוקדמת,הודעהכלבליהביתאתלהרוסעלולהמשיבהניסיון,לאור11.

זועובדהזו.עתירהמוגשתזאתולאורבעניין,מוקדמתפנייהוחרףבעבר,

כךעללהודיעמבליהעותרביתאתלהרוסהמשיבבכוונתאףשמאחששמעוררת

ויעדה.מהותה,היקפה,ההריסה,עצםעללהשיגאפשרותלתתומבלימראש

המשפטיהטיעון

הטיעוןזכות

ישראלבמורשתויסודהמקורה"הטבעי.הצדקמכללייסודכללהיאהטיעוןזכות12.

אנוש".בתרבותביותרהקדומהיסודכזכותראוהישראלוחכמידנא,מקדמת

נ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה4112/90בבגאזאלוןמ'לנשיאהמשנהדברי(

הישראלי,במשפטהיאמושרשתהלכה637(.626,דמ)4(פ"דהדרום,פיקודאלוף

מבליוכדומה)הטובבשמובמעמדו,גםכמו(אדםשלבקניינופוגעיםאיןכי

הטיעוןזכותכוללתהמלאבהיקפהטענותיו.אתלהשמיעהזכותלושניתנה

נימוקיהפירוט;אדםבאותושתפגעהחלטהשוקלתהרשותלפיההודעה,

ומתן;הרשותשלכוונתהביסודהעומדותהראיותהצגת;הרשותשלושיקוליה

לרבותכוחו,באעל-ידיאוהנפגעעל-ידיבעל-פה,אובכתבטענותלהביאאפשרות

מטעמם.עדיםוחקירתראיותהבאת

דיונית.הגינותשלראשוןבמושכלמדוברראשית,:כפולהשימועבמתןהמטרה13.

בידושישנראהלאכאשרואפילוייפגע,בטרםדברואתלהשמיעאדםשלזכותו



תורםהשימועשנית,האנושי.בכבודומההכרהנגזרתהרשות,שיקוליאתלערער
הנוגעהאדםיכולהשימועבאמצעותהמנהלית.הרשותשלההחלטהלאיכות
עשויהואבפניה.קודםהיושלאולעובדותלשיקוליםהרשותאתלהפנותלעניין

החלטותבפניחשובסכרהואהשימועחדש.באורהעובדותמסכתאתלהאיר
מוטעות.אובלתי-מבוססות

פסק:להלן(המרכזפיקודאלוףנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה358/88בבגאז14.
במההשימועשלליישומוזהנכבדבית-משפטנדרשהאזרח)לזכויותהאגודהדין

בית1945.חירום),שעת(ההגנהלתקנות119תקנהלפיהמשיבלסמכויותשנוגע

:פסקהמשפט

הראוימןב...]צבאי-מבצעיצורךשללמקריםפרט...)1(
למיאפשרותמתןבדברהודעה119תקנהלפיבצושתיכלל

קודםהצבאילמפקדולפנותפרקליטלבחורהצו,מופנהשאליו
ירצואםמכן,לאחרוכישיפורט,קצובזמןתוךהצו,להפעלת

לפנותבזמן,קצובההיאאףנוספת,שהותלהםתינתןבכך,
הצו.יופעלבטרםהזהלבית-המשפט

זהלבית-משפטלפנותרשאיתכמלבן,תהיה,המדינה)2(
קדימהזכותתוענקזוכגוןבעתירהלדיוןכיראויבמקרהולביש

בשמיעתה.

לפניעודאתרעלאטימהלהתבצעיכולהדחופיםבמקרים)3(
שהיא,מהריאה/להבדיל-העתירהשמיעתאוהערעורקיום

אתר,עלאטימהביצועשלבמקרהבלתי-הפיכה.כאמור
זכותכילויובהרבהבדבר,לנוגעהודעהכןגםתנתןכאמור,
עומדת.בעינההעתירההגשתאוההשגה

ומרתיעמהירבביצועהביטחוניהאינטרסביןהאיזוןאתבית-המשפטקבעבכך

שתוארבמהמדוברכאשרשימועלקייםההכרחלבין119תקנהמכוחצוויםשל

היותוהיאהמרכזיותמתכונותיושאחתוחמור,קשהעונשיןכאמצעישם

בלתי-הפיך.

12מזהסמכותובהפעלתהמשיבעל-ידיבפועלמיושמתזוהלכהכילציין,למותר

הקפיד1996,אביבשלהפיגועיםבתקופתכגוןקשים,חירוםבמצביוגםשנים,

מכןולאחרהשגות,ולהעברתייצוגלקבלתלנפגעיםראויהשהותמתןעלהמשיב

נכבדבית-משפטשלבפסק-דינושניתעוגןזהנוהלזה.נכבדלבית-משפטלפנייה

מפקדנ'ואח'מתיבנוספות)עתירותוחמש(2264/02בבגדן19.3.2002מתאריךזה

בתיםשלהריסתםנדונהענייןבאותופורסם).טרם(עזהברצועתצה"לכוחות

שעניינהכללית,עתירההייתה2329/02(בג"ץ(לפחותהעתירותאחתעזה.ברצועת

עזהרצועתבכלבתיםבהריסתבנוהלאלאמסויםביתשלבהריסתולא

כיהצהירההמדינהבדרך-כלל.



מבצעיים/מטעמיםלהוציאבית,הריסתעליוחלטאם

כדיההריסה,דברעלמנומקתמוקדמתהודעהתינתן

הצבאיהמפקדבפנילהשיגהביתאותושללבעליםלאפשר

יבוצעולאההשגהתידחהאםוכיההריסה;החלטתעל

השגהדחייתמאזשעות48למשךהביתלהריסתפעולות

בעתירהלפנותהביתשללבעליםלאפשרעל-מנתוזאתזו,

לבג"ץ.

עתירות.אותןמחיקתבבסיסעמדהזוהצהרה

זכותמתןבהןדחופותנסיבותוישנןמוחלטת,זכותאיננההטיעוןזכותאכן,15.

המינהליתהסמכותבספרומביאזמיריצחקפרופסורמציאותית.אינהשימוע

הכרחשרואיםאש,מכביכאלולמצביםכדוגמאות806(ע'1996נבו,:ירושלים(

הדורשיםביטחוןאנשיושלסמוך,לביתאושריפהמשתוללתבולביתלפרוץ

האגודהבענייןפסק-הדיןפצצה.בושהוטמנהחששבשלציבוריאולםלפנות

נסיבות"כשמתקיימותהשימועחובתאתהואאףמסייגהאזרחלזכויות

המקוםתנאיעםמתיישבאינוהשיפוטיתהביקורתענייןבהןצבאיות-מבצעיות

פעולהמבצעתצבאיתיחידהכאשרלמשל,,הנסיבותשלאופייןעםאווהזמן,

עללהגיבאוהתנגדות,עללהתגבראומכשוללסלקעליהבמסגרתהאשרמבצעית

נסיבותאוזמן,אותושנתקיימהאזרחיםעלאוהצבאכוחותעלהתקפהעלאתר

נ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה4112/90בבגאזיושםזהחריגבאלה"...כיוצא

שלאבתיםבהריסתהיהמדוברענייןבאותו626(.דמ)4(פ"ד(הדרוםפיקודאלוף

לפעולותזירהשהיהברחובצבאיתשליטהלאפשרכדיאלאהרתעה,למטרת

להגנתבפעולההדחוףהצורךאכזרי.ברצחששיאןוחיילים,אזרחיםכלפיאלימות

כהלכתה,טיעוןזכותלקייםהחובהעלמקרהבאותוגברבמקוםהעובריםחיי

האפשרותלרבותלתושבים,ניתנהמסוימתטיעוןשזכותבכךבהתחשבבייחוד

הצבאיהמפקדשלהמשפטייםוהיועציםהצבאנציגיבפניטענותיהםאתלהעלות

במקום.שנכחו

ולאהאזרח,לזכויותהאגודהבענייןשבפסק-הדיןהחריגחללאבענייננו16.

הרתעהליצירתנועדההביתהריסת4112/90.בג"ץשלהנסיבותמתקיימות

שישבביתשימושלמנועאודחוף,צבאי-מבצעיצורךלספקנועדהלאהיאכללית.

שונהאינההדחיפותושבים.העובריםשלחייהםאתמיידיבאופןלסכןכדיבו

אוהאזרח,לזכויותהאגודהבענייןשנידונוכאלובתיםבהריסותשהתקיימהמזו

שם.שנקבעלנוהלבהתאםהאחרונותהשניםבשתים-עשרהשבוצעו



מבצעיתבפעולהאופןבשוםמדובראין6696/02.מבג"צלהבנותיוכללאהמשיב17,

ואזהרה.הודעהתינתןכימניעהכלאיןמלחמתית.צבאיתפעולהאו

האפקטיביתהרשותהואצה"לבהםכאלה,בימיםתשמעלאמזאתלמעלה

לאזורפעמיתחדכניסהכאילוטענהבשטח,מלאהשליטהבעלוהואהיחידה

כיכברשנטענהטענהתשמעלאגםמועד.בעודתיוודעאםלנזקלגרוםעלולה

זהאיןהיוםהריצפויה.תהיהאםההריסהלקראתהבתיםלמלכודחששיש

מוצאיםהינומוצדקהחששהיהואםמפגעים,מבתיאחדבכלפוגעהמשיבכיסוד

כללכךואיןהוא,כךולאלהורס,מחכיםממולכדיםבתיםעשרותאילואי

אחלהםוהודיעהמשפחהבניאלהגיעירוןקפטןכיעובדהתקדים.

לשלומו!שיחשושבליבבית,לפגועהכוונה

צוהעדר

לשורשםהיורדנוסף,בפגםהביתאתלהרוסהכוונהנגועהשימוע,שלהעדרולצד18.

שיפרט-בכתבולאעל-פהלא-צוכלנמסרלאלעותריםתקינים.שלטוןסדרישל

ניתנהאםיודעיםהעותריםאיןצו,בהעדרלביתם.בנוגעהמשיבהחלטתאת

הוראותואלושנקבעההפגיעההיקףמהבבית,לפגועההגנהתקנותמתוקףהוראה

שינחהמסודר,צוהוציאהמשיבאםספקהעיקרית.להוראה-בכללאם-נלוו

מהלדעתיוכלולאיידעלאאיש"שכזהבמצבבמלאכה.העוסקיםהחייליםאת

יעשהושלאחוקשומרשיהאממנולדרושיהיהאי-אפשרולפיכךאסור,ומהמותר

-המדינהבראשיתדומהבהקשרזהנכבדמשפטביתכדברי(חוקי"בלתימעשה

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

ההחלטה.שללשקילותהנוספתערובהמשוםבכתוביםהצובהוצאתיש

6בסעיףמעוגנתבדברהנוגעיםלידיעתשיגיעבאופןהצואתלפרסםהחובה19.

ז"כשת1967-,2(,מס'(המערבית)הגדהאזור(והמשפטהשלטוןסדריבדברלמנשר

:6סעיף

שתיראהדרךבכליפורסמומטעמיהודעהאוצומנשר,

י.ו.]שלנו,הדגשה[בעיני.

אמנםלפרסמם.עליוחובהאלאבסתר,צוויםלהוציארשאיאינוהצבאיהמפקד

ל"שת1970-,378(,מס'(והשומרון)יהודה(ביטחוןהוראותבדברלצו1סעיףעל-פי

לכךתגרוםהצו,אתהנותנתהרשות"אזגםאבלבעל-פה",צוכללהוציאאפשר"

שתמצאאופןובאותוהאפשריבהקדםתימסרלתוקףכניסתועלשההודעה



ליתןהיתרשישאףכימוריםתקיניםמנהלסדרי"כיהדגיש,זהנכבדבית-משפט

בג"ץ(בכתב"צוליתןישמוצדק,שהדברובמקוםהדחיפותעבורעםבעל-פה,צו

תק-על(ואח'הביטחוןשרנ'ואח'הלאומיתהמאוחדתהאוטובוסיםחברת469/83

)2(92.)1477

העובדתיתהתשתיתבבנייתפגמים

עובדותעלייסמךשהמשיבהואהכרחיבית,הריסתשלזו,מעיןחמורהבהחלטה20.

מפקדנ'נסמאן802/89בג"ץ(כהלכהובחינתםנתוניםאיסוףעלהמיוסדותאמת,

אתהמשיבמבססעובדתייםנתוניםאלועל601(.דמ)2(פ"דבאזור,צה"לכוחות

עםומנומק.כתובצולידיהםנמסרלאשהרייודעים,העותריםאיןזאת-כוונתו

עובדתיתתשתיתלהקיםהמשיבשליכולתובדברספקותמתעורריםזאת,

בהעדרהפסיקה.על-פיבשקילתםמחויבשהואהשיקוליםאתלשקוללושתאפשר

מבנהבדברנתוניםהמשיבבפניאיןשימוע,ובהעדרהבית,באזורצבאיתנוכחות

זהותםמספרם,בדבראוסמוכיםלמבניםהאפשריותהסכנותבדברהביתן

הבית.דרישלהמיוחדותונסיבותיהם

כאמורהמשפחהבנימעצרהינהבביתהפגיעהעילתכילהניחוישומאחרבנוסף,21.

טוםהעצוושהאבבעתזובסנקציהשימושלהתיראיןכיהעותריםיטענולעיל,

ישכייטענווהעותריםכדין,אינהזהבשלבזובסנקציהשימושהורשע.

למעשהתהווהמוקדמתפגיעהכללהם.במיוחסהעצוריםלהרשעתלהמתין

המשיבשלבוטההתערבותותהווהיישפטו,בטרםהחשודיםשלדינםחריצת

השיפוטי.הדעתבשיקול

החשודבענייןעובדתיתתשתיתהעדר

ושללקניינובעלי-הביתשלהחוקתיותבזכויותפוגעתביתהריסתעלההחלטה22.

משמעיותחדברורות,ראיותעללהיסמךעליהככזו,ולכבוד.לדיורהביתדיירי

ומשכנעות.

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

,225250

:1945שעת-חירום),(ההגנהתקנותלפילסמכויותובנוגע

טל)19פ"דעזה,רצועתבאזורצה"לכוחותמפקדנ'שאהין159/84בג"ץ
;מסתנן)נגדגירושצו(309327,

צו(708710,במ)4(פ"רהצפוו,פיקודאלוףנ'ואח'עתאמללה672/87בג"ץ
;110(תקנהלפיהגבלה



ואח',הביטחוושרנ'ואח'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה5973/92בג"ץ
112(.תקנהלפיגירושצווי(267282,זמ)1(פ"ד

בבגדןלמשל,כך,במיוחד.חזקותראיותעלבעברעצמואתסמךהמשיבואכן,

עניין":להלן338,חמ)5(פ"ד(באיו"שצה"לכוחותמפקדנ'ואח'נזאל6026/94

פרסומיםשלהמצטברהמשקלעל-פימתאבדמחבלשלזהותונקבעהנזאל"),

גופתשרידיביןרקמותוהשוואתמשטרתיותהודעותהחמאס,תנועתמטעם

ראיותשלדומההצטברותלפסק-הדין).343ע'(מהוריושנלקחדםלביןהמחבל

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

בזהותוסבירספקאין"כיסביח"),עניין":להלן353,נ)1(פ"ד(ואחריםבאיו"ש

מסקנתואתהצדיקהמשיבשבידיהראיותחומרכידעתנו,נחה"וכיהמחבל"של

לפסק-הדין).360-361ע'(הבטוחה"

מעורבותהעצורהמשפחהלאבמיוחסתלאלמשפחה,הידועוככלבענייננו,

אתבחשבוןלהביאישכייטענוהעותריםאלימה.חבלניתבפעילותישירה

ביתהריסתמצדיקהאינההחשדותחומרתבעניינם,ביויטענוהחשדות,חומרת

משפחות.שלרבמספרשללרחובוזריקתםשלם,דירות

יחידתמשוםהחשודשלבמגוריםלראותניתןאםלבחוןהמשיבשעלהיא,הלכה23.

המבנה.חלקיביתרלפגועמבלילהורסהניתןואםהמבנה,משארנפרדתמגורים

ור'360,בע'סביחעניין(יחידה.אותהאטימתאתלשקולישניתן,הדבראיןאם

קבעשם217חמ)1(פ"דהמרכז,פיקודאלוףנ'תורקמאו5510/92בג"ץגם

ביחידתורקאךלפגועישכיברק,אז)כתוארו(השופטשלמפיובית-המשפט

ישאפשרית,אינההמבנהשלחלקיתשהריסהומאחרהתשרד,שלהמגורים

המבנה).שלחלקיתאטימהשלפחותהדרסטיבאמצעילהסתפק

גרותבהןועצמאיות,נפרדותדירות5ישבודירות,בביתמדוברזה,במקרה

בכללאםלמקדה,וישהבית,בכלפגיעהלהתירואיןנפרדות,גרעיניותמשפחות

בבית.הפגיעהמבוקשתפעילותושבגיןהחשודלדירת

עללהורותרשאיאינוכללהמשיבלפיהחשין,השופטכב'שלעמדתוגםידועה

טרור.במעשילחשודלייחסהשניתןהמגוריםליחידתבנוסףדיורביחידותפגיעה

בג"ץ;150ומ)2(פ"דבאיו"ש,צה"לכוחותמפקדנ'חיזראן4772/91בג"ץ:ר'

מבהירשם(963ומ)3(פ"דעזה,ברצועתצה"לכוחותמפקדנ'אלעמריו2722/92

עקרונותברוחלפרשהשישכפיהסמכות,לשורשיורדיםהדבריםכיתשיןהשופט

נזאל.בענייןר'וכןישראלשלהיסוד



!!!סמוכיםלמבניםסכנה

לכלהיאלהריסה,מיועדיםשאינםהמבנהשללחלקיםאושכנים,למבניםהסכנה24.

גםור'360,בע'סביחבענייןזהלענייןרקלשוקלו.המשיבשעלשיקולהפחות

קבעשם217חמ)1(ה"דהמרכזפיקודאלוףנ'תורקמאן5510/92בג"ץ

ביחידתורקאךלפגועישכיברק,אז)כתוארו(השופטשלמפיובית-המשפט

ישאפשרית,אינההמבנהשלחלקיתשהריסהומאחרהחשוד,שלהמגררים

שקללאהמשיבהמבנה.שלחלקיתאטימהשלפחותהדרסטיבאמצעילהסתפק

הריסתעללהורותהיאהנראה,ככלכוונתו,סמוכים.לבתיםהסכנהאתכראוי

בבתיבבתיהםגםפגיעההיאהצושלביצועומשמעותאולםותו-לא,הבית

להורותסמכותקנהלאוגםעליה,להורותביקשלאשהמשיבפגיעההשכנים

.עליה

נשואמהביתמטרים10כ-המרוחקיםמבניםקיימיםלעיל,שתוארכפיזה,בעניין

ןבהםגםיפגעהעתירהנשואבביתפגיעהכיוייתכןהעתירה

מידעניות

שלהדעתשיקולמרחבעלהחולשיםהם,עקרונות-עלוהמידתיותהסבירות25.

מפשעבחפיםלפגועזוחריגהסמכותבהפעלתבמיוחדוכךבדרך-כלל,כךהמשיב.

בכפם.עווללאעל

119,תקנהבהוראתהטמוןהאמצעי/כיהוא,המפורסמותמן
שיילהלאחרריייעשההשימושוכיהוא,וחמורחריףאמצעי
במסגרתהועוד.זאתמיוחדות...בנסיבותורקקפדניותובדיקה

על-פיאמצעיםשלשונותדרגותמצויותעצמה119תקנהשל

באטימההמלווהלהחרמהעבורבלבד,בהחרמההחלחומרתם,
חומרתוכיהוא,טבעיאךהמבנה.בהריסתוכלהומלאהחלקית

ישורהתהאהצבאי,המפקדעל-ידיהננקטהאמצעי,של
במקריםרווכיהדייר,על-ידישבוצעהמעשהשלבחומרתו
המבבה.הרימתשלהאמצעיייבעטמיוחדים

יהודהאזורמפקדנ'חמרי361/82בבג"ץאז)כתוארו(ברקהשופטכב'דברי

439443,ול)3(פ"דרשומרון,

בדםברצחשהורשעאדםהתגוררבוביתלהריסתצובית-המשפטבחןאחרבעניין

היחסיותעקרונותעל-פילנהוגישהסמכותהפעלתכישקבע,לאחרקר.

:ברקאז)כתוארו(השופטשלמפיובית-המשפטפוסקוהמידתיות,

ועל-יחסי"לא"אמצעיתהווהכולוהמבנההריסתכילינראה
תורקמאןמוחמדשלהרצחניתהתנהגותובין-סבירלאגםכן

כינראהאלהבנסיבותהבכור.האחלמשפחתשייגרםהסבללבין

כפיבלבד.חלקיתהריסההקובעתזוהייתההסבירההדרך
אתלנקוטישאלובנסיבותאפשרית.אינהזודרךשראינו,



אטימהשל-ביותרחמורהואשאף-פחותהדראסטיהאמצעי
חלקית.

220(217,חמ)1(פ"דואח',הביטחוושרנ'תורקמאך5510/92בג"ץ(

פיקודאלוףנ'שריף2161/96בדנג"צברקהנשיאשלהמפורטיםבדבריוגםור'

485.490,נ)4(ף"דהעורף,

חיוניותבדיקותבוצעוולאשימוענערךלאבולענייננו,במיוחדיפיםאלודברים

שלפעולותיוהיקףבדברספקכלהמבנה.מהריסתהאפשריותלפגיעותבנוגע

צריךובשכניהם,הביתבדייריהפגיעההיקףבדברספקכלטרור,במעשיהחשוד

וישהורשע,טרםהמשפחהאבכילצייןחשובהעותרים.שללזכותושיפעל

לפעולהמשיבמשבחרדינו.להכרעתעדבכלל,אםהסנקציה,הפעלתעםלהמתין

שלשולייםלאמץעליוחובהמספק,עובדתיבסיסוללאודאותחוסרשלבתנאים

מעברהביתדיירישלהחוקתיותבזכויותיהםפוגעכשהואיצאלבלזהירות,

שבתנאיהחשש,מפנישייסוגצריךסמכותואתלמצותהמשיבשלרצונולמידה.

שלובכבודםבקניינםלמידהמעברלפגועעלולהואפועל,הואבהםהווראותחוסר

מפשע.חפים

זועתירהנתמכתהעותריםעםלהיפגשהאפשרותוחוסרהנסיבותדחיפותלאור26.

2.מס'העותרעםטלפוניבקשרשעמדהח"מ,שלבתצהירו

וישהמשיב,שלפעולותיואתהמלווההמדינימההיבטלהתעלםניתןלאלסיום,27.

ושלווהלרגיעהלהביאפועל,הואשמטעמםוהדרגיםהכנות,כוונותיוכילקוות

שלזוומאוסהאכזריתדרקונית,בנסקצייהבשימושבאיפוקגםיתבטאובארץ,

שמןומוסיפהדווקאהפוכהמטרהמשיגהלפחות,העותריםשלטעתבתים,הריסת

למדורה.

וצועל-תנאיצוידיומתחתלהוציאהנכבדבית-המשפטמתבקשהאלוהטעמיםמכל

יי.-,,,,להופכםהמשיבתשובתאתשישמעולאחרהעתירה,בראשכמבוקשביניים

להחלטיים.

2003,במאי26יוםירושלים,
יי..

,/
ייטבי.

עו"דחטב,לעגיל
העותריםב"כ




