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יחיאמוסטפאו/אורוזנטלאגררהעוה"דב"כע"י

95908ירושלים38788,ת"ד15,א-דיןצלאחמרח'

העוהרים6283312פקסימיליה6280633טלפון

נגד

המערביתבגדהצה"לכוחותמפקד

המשיבהמדינהפרקליטותע"י

בינייםוצותנאיעלצולמתןעתירה

הריסהצוהוציאהואמדועטעםוליחןלבואהמשיבאתלהומ"ןמתבקשהנכבדהמשפטבית

דחייתכדיתוךג00:7,שעה30.8.02ביוםלתוקףלכנסהאמור,1-3העותריםשלביתםכנגד

לרעועבאשרנחקרומבניהםשחלקמקוםביתם,אתולהרוסלהחריםהכוונהכנגדהשגתם

בירושלים,במדרחוביחדיו2מס'העותרתובןגמס'העותרבןידיעל,12,011ביוםשבוצע

שלאמקוםבבתיהםמענישםהואובכךהניון,לפיגועלמשפחותקשרכלאיןכיושהוברר

חטאו.

הריסתם.במקוםכולםאובצלקםהעותריםבתייאטמולאמדועוכן

העותרבביתיפגעשלאמטעמומיאולמשיבלהורותהנכבדהמשפטביתמתבקשבינייםכסעד

וו.בעתירהההליכיםלסיוםעד

המדינה.לפרקליטותהגשתוועםיחדמועברזועתירההעתק

ן
אישיי""

ס1ואלהושוקיהעת,רהי



ת"זבחרשלאביוהינודיס,אבותושב1מס'העותרא,1.

שלבנהעםביחדבירושלים,במדרחוב01;1.12ביוםלמוותעצמואתפוצץאשר

נוספים.155כ-ונפצעואדםבני11נהרגומכךוכתוצאה2,מס,העותרת

והםזו,עתירהנשואבביתילדיהםושלעתאשתועםהחינשוי1מס'העותרב.

בת17,בןלהקטינים28,בת19,בן20,בן22,כבן

השנייה.בקומההדירותשתימביןבדירוגמתגורריםהםכאשר13,בןו16

ארבעישנןבראשונהכאשרקומות,משתיומורכבהרחוב,עלנמצאהעותרשלביתוג.

חנייהריקות,שלושהמשפחה,אתהמפרנסתבמכולתומשמשתפעילהאחתחנויות,

ואשהו1מס'העותרחיבאחתדיגותשתישבההשנייהןלקומהמדרגותיחדרמקורה

שטחמאויישתיואינההבןשלחתונתולקראתהובנהוהשנייהבניו,ושבעת

מרובע.מטר650-כהמבנה

איןזהבענייןכאשרמחצית,הנ"ל,בביתזכויותלאחיוישןמס'העותרלטענתד.

הטובים,יחסיהםבשלרשמי,מסמךכל

הבןכאשרש"ח,ג1000-005ביןהנעההחנותמהכנסתמתקיימתהעותרמשפחתה,

מתקיימתומאלוש"ח,1300הפלסטיניתהסיגריותבחסרתמעבורתומכניס

האחריםבניואיןהמעוביתהגדהעלהמוטלהסגרלאורכייאמרזהבענייןהמשפמה.

איןמגוריהםכשבאיזורמובטליםהםכןלעלבישראלולעבודלכנסיכוליםהעותרשל

עבודה.להם

כששוחררור,כניו,ארבענונחקרוהנ"להפיגועבעקבותו.

החקירה,בסוף

1.ע'באותומטומןמצ"בגמס'העותרתצהיר

הינההנפש,ובריאותעצביםממהלותהסוכלתאלמנהדיס,אבותושבת2מס'העותרתא.2.

יוזרלמוות,עצמואתפוצץאשרת"יחלבייהשלאימו

כאמורממנוושכתוצאה1.12.01ביוםבירושלים,במדרחוב1,מס'העותרשלבנועם

אחוים.155ונפצעואדם,בני11נהרגו

2.מס,עותרתשלבנההינו23,בן,3מס'העותרב.

מס'העותרתשללחמיההשייךהואשונה,בקומהבכית,מתגוררים2-3מס'העובריםג.

שלבניהיתרתעםביחדאביו,מצדחלבייה3מס'עותרשלהמנוחסבו2,

המשפויהאבי11.בן'114בן18,בןי02בןוהםמסטעותרת

1997.בשנתנפטר

כאשרחולקשטרם,המנוחהסבאשלעזבונוהינונ-2,מס'העותריםשלביתםג.

קבעדרךמתגורריםהיורשיםיחרת3,מסיהעוארשלוסבתודודותיוושתידודיושני

ביודן.



מעלימםמחסנים,שלושהישנה,בניההקרקע,בקומתקומות,ארבעבןהאמורהביתד.

השנייההקומההמקורי,משטחהוהורחבהששונצההעותרים,דירתהראשונהבקומה

השלישיתבקומה3,מס'עותושללחתונתוושהוכנהמרוהטתולאמאויישתלאדירהבה

מטר-170כקימהכלשטחמאויישת.ואינהסופיתהיכנהשטרםנוספתדירהישנה

מרובעי

מובטלים,הבניםכלוזודשים,כאולעהמלפנישפתחומחנותחיההעותריםמשפחתה.

ביום.עבורהלהםאיןשבשללהסגרלפניבישראלעבדו

2,ע'באותומסומןמצ"ב3מס'העותרתצוויו

להחריםכוונהעלהודעות1-2העותריםקיבלומאוחרתלילהבשעת24.8,02ביוםא.

החלטתיעלהשגהלהגישכשזכותםהמשיב,ידיעלשהוצאוהנ"לבתיהםאתולהרום

ההודעה.קהלתממועדשעות48תוך

ומסומןמצ"בההשגההעתקאלו.הודעותעלהשגההעותריםהגישוהיוםבאותוב.

3.ע'באות
אתלעכבבבקשה7289/02כבג"צזוזנכבדמשפטלביתהעותריםעתרו25.8.02ביום

הנ"ל.ההודעותכמרבהשגתםהטיפוליסתייםאשרעדההריסה

למשיבהמורהארעי,בעייםצומלפניוהוציאמצא,השופטכבז'הזה,הנכברהמשפטבית

כשלקראתקרובבמועדלדיוןתקבעהעתירהכיוקבעהעותרים,בבתימהיעהלהימנע
העתקביניים,צולמתןולבקשנולעתירהבכתבתגובהויגישהמשיביקדיםהדיון

4.ע'באותומסומןמצ"בזוהחלטה
העותרתואף-9646/01בג"צזה-נכבדמשפטלביתקודמתפעםפנוהעותריםכייצויין
6696/02.בבג"צ-נוספתפעםפנתה2מס'

תוךהעותרים,שלהשגתםאתהדוינההמשיבתשובתומיעההעתירה,הגשתלאחרא.
באותומסומןa"2aזותשוכההעתקהעותרים.שלמתיהםכנגדהריסהצוויהוראתכרי
העותרים.שלהנ"להראשונהעתירתםבכךהתייתרהלמעשה5.ע,

מפנההואבהפנייההמשיב,ב"כהלמן,עוה"דשלח16150,בשעה,28.8.02ביוםב,
המשפטלביתדחופהבקשהלהגישבכוונתוכיומודיעהמשיביריעלההשגהלדחיית

כדיתוךמצא,השופטכבודידיעלשהוצאהארעיהבינייםצולביטולהזההנכבד

שעות48וזלוףעדהצוויםנשואהעותריםבתילהריסתיפעללאהמשיבכיהבטחה

00!17.שעה30.8.02-העדקריזה,מכתבקבלתממועד

6,ע'באותומסומןמצ"בזופנייההעתק

העתקהזה;הנכבדהמשפטלביתהיוםבאותואכןהוגשההנ"לכבסע'דנןהבקשהג.
47ע'באותומסומןמצ"בהימנה



ברוחהארעי,הבישםצואתוביטלהמשיבשללבקשתונעתרמצאהשופטכב'ד.

ומסומןמצ"בזוהחלטההעתקהלמן.עוה"דב"כשהציגהכפיהמשיב,שלבקשחו

8.עיבאות

תחתם.הריסהצוויוהוצאתלגופןהערתויםהשגותוחייתאחהתוקפתיולעהירהמכאן

בהריסתבידיעתם,היושלאבניהם,מעשיעללהענישםאיןכיטועניםהעותריםא.6.

המפגעים,הבניםבפועלהתגוררואחתדיורביהידתרקכאשרקומותיהם,כלעלבתיהם

תחליפיםלהישוביוראיצודקתבלתיענישההינהמאוכלסיםהלאהביתחלקיהויסת

הוצאתמאחוריהעומדותמטרותאותןאתלהשיגבכיחםישאשרדרקונייםפחותאחרים

ההריסה.צווי

אורחוקקשרכלשאיןהבנים,בחקירתמשמעית,הדהובררהעותריםשלבעניינםב.

צעדאינהההריסהפעולתאםאזפיגוע,לאותולמשפצותכלשהימעורבותאוסיועקרובי

מהי?אזיענישהי

צבאייםצרכיםאותםעללענותבהישבחלקםהמבניםאטימתכיטועניםהעותריםג.

טחיהם.שותלהרוםהמכאבשלהחלטתושלבחובההטמונים

הכלהכלאיןהאמור,הפיגועביצועמאזניכרדיזמןבחלוףכיוםכייטענוהעותריםר.

במבחנילעמודיכולהלהרוסההחלטהאיוהרתעהמשיקוליגםבתיהם,אתלהרוס

וה.נכחדמשפטביתשלהביקורת

בתיהםבהריסתבעדמימונעיםהיובניהםכוינתעלידעיאםכיטועניםוזעותריםה.

לגביהם.לדעתיכלוולאידעושלאמעשיםעלמענישםהמשיב

הינההמשפחהבתיהריסתמשמעותיום,קשותמשפחותהינםהעותריםמשפויות7.

לכלכלתהבסיטהשמדתתוךגג,קורתללאוהשארתםהפרטייםחייהםהחרבת

הצרקשאיןלברים,האחריםהמשפחהלבניפלשהולעתיריהסיכויררמיסתהמשפחותן

סובלים,וההגינות

עלנמניםשאינםאחרים,משפחהלקרוביזכויותישבבתיהםכיהעותריםיטענומעד

ואיננהצודקתאיננהלאלוגסההסיטהפעולתהרחבתהמשע,שלהגרעיניתהמשפחה

נכונה.

השייכותבמבניםזכויותלגביגםההגיסההוצבתעסקינן,במדיניותאםזאת,לאור

בהחלטתלהתערבישזו;ומטעםהוגנתיאיננהסבירהאיננהרתוקים,משפחהלקרובי

ולבטלה.המשיב

מטרהכלוגאוהכרחכלחייםהםבווהמקוםהזמןבמגבלותאיןכיטועניםהעוחרים8.

בתיהם.הריסתכיוםהמצדיקיםראויה

ברירותממשיית,בראיותצורךישאלאבהשערהדיאיןזהבענייןכיטועניםהעותרים

לדחותו,ניתןשלאדחוףצבאימצורןנחוצהההריסהשהעולתמשמעיותוחד



מיידיםהרתעהמצעדיכחלקבתיהם.בהריסתדחיפותכלאיןכיטועניםהעותוים

הנוכחיות;הביטחוניותבנסיכות

בהעדרהעותריםבתיכנגדהריסהצווילהוציאבהחלטתונהגהמשיבכיטועניםהעותרים9.
ברחייתוכלשונוהרנניםאתלהרתיעכוונתואםהריקולקטיבית,כענישהמידתיות,

הריהמפגעים."התגוררובהםהמבניםהריסתאתלמניעכדיבהאין"3בסע'ההשגה

קומותבארבעהאחרובמקרהקומותבשתיגרולאכמפגעיםכיבמקרהמעוברותברור

האמור.ההריסהצוופדושהוצאשלםממבנחחלקשהינהביירהאלא
פ"דהמערבית,הגדהבאיוויצה"לכוניותמפקדדג2נימר299/90לבג"צנפנהזהלעניין

625.)3(,מה
נקבעשהריהיההנכבדהמשפטביתשלבפסיקתומקובלתדרישההיאהמידתיותדרישת

היכלתבענייננובסיסיות,אדםבזכויותהפוגעתלענייננו*המשיבמנהלית,שושות
יאחי3648/97בבג"צחשיןהשנפטכב'כדבריהמידויותבמבחןלעמודעליהלמגורים,

וררכעמיל82)2(נגפ"רואה',תפניםשרנגר
עםהקפדתנועוצמתתהאכןבזכותהפגיעהכעוצמתאוהנפגעתהזכותכעוצמת"

המידתיות."בעילתהרשות

הינהבכלליתםהעתירהנשואהמבניםאתלהרוסהמשיבהחלטתכייטענוהעותויס

לבטלה.וישהטבעיהצדקולכלליהנ"ללמבחןהמנוגדתהחלטה

בזכויותפגיעהכגוןהרתעה,מנימוקיבסירורהלוחמהמדיניותשהרככתזו,אףזולא

והינההמידתיות,בדרישתעומדתאיננההגרעיניהןמהמשפחהשלאמשפחהקוובי

לאומי.הביןהדיןפיעלאסורהקולקטיכיתענישה

לבג"צנפנהזהלענייןהמדיתיות.דרישתבדיןהוכרהבתיםהויסותשעניינןבעתירותגם

רוצח,שלכיתוהריטהשעניינו,ג292)1(,95עלחקרוב,אבו6932/94
אחתקומהלברוסשהחליטכמשיבשלבהחלטתוהתערבלאהזההנכבדהמשפטבית

בןהביתכלולא,בפועלהרוצחבהשהתגוררהשלישית-העליונההקומהשהינה

קומות.השלוש

אילןהאלוףנגדואח'סביחואח'נ1769/0בבג"צכךג'השופטכב'שלדבריוגםראו

יי35בעמינ33)1(,נפ"רוהשומרון,יהורהבאיוורצה"לכוחותמפקדכירן,
אינוהמשפטביתכן,בעשותואךלתקנות,)1(ג19תקנהשלישומהאתלהגביליש"

כלליהפעלתתוךוביצועהיישומהאופןעלמגבלותמטילרקאלאהתקנה,אתמפרש

הפרופורציו:."וחושהמידתיות

כלשהיזיקהלענייןחרסהעלתההפיגוע,בעקבותבניחםחקירתכיטועניםהעותרים.סג

המערב.ידיעלהראויהמשקלגיחןלאוהלענייןכאשרפיגוע,לאותולמשפחה
:ttJya360בךגיהשופטכבידקבעהנ"לסביחבהלכת



הפעלתכשלעצמומונעאינוהקרומיםמצדומעורבותמודעותבדברראיההעדרן,

המשיב."שלהצומ.י.)שלינההדגשההיקףעללהשפיעעשויאךהסמכות,

כההדירהבהריסתלהסתפקהאפשרותדיושקללאהמשיבכיהעותריםיטענוובנוסף

התגוררובהןהדירותאטימתשלסנקציהדנןבמקויםכאשרלכדה,המפגעהתגורר

איזוןיהיהבכךכאשרההריסה,צווימאיזוריהמטרותאתמשיגההרלוונטיים,הבנים

מבנים*כאווזםהמתגורריםהעותריםמשפחותצרכילביןהמשיבשלשיקוליוניןראוי

מאזהרבהזמןחללףלאורההריסהאתלבצעהייםרשאיהמשיבאיןכיטועניםהעותרים.11

הנדון.הפיגוע
האותמול364בעמ'הנ"לסביחבענייןדירנרהשופטתכבורשללדעתהנפנהזהלעניין

ז'.

פ"דואח',רביןיצחקמרהבטחון,שרנגדתורקמן10/9235לכג"ציפנוהעותרים1.2.

ו220בעמ'הזההנכבדהמשפטביתקבעשם)1(217,מח
ביןסכירגלאגםכןועל-יחסי"לא"אמצעיתהווהכולוהמבנההריסתכילינראהין
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צוק.
483.)4(,נפ"רהעורף,פיקודאלוףנגדשריף61/96~2לדנג"צבנוסףמפניםהעותרים
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כאמור.

כבודקבעואילך,ג74בעמ'721,)1(נדפ"רהביטחתשרנ'פלונים7048/97בדנ"פן4,
כלהלן:ברקהנשיא

כלביצעשלאאדםהמבצעת,הרשותבאמצעותעוצרת,המדינה"
קלף"בהיותוחטאו""וכליכנה,בלממנונשקפתאיןואשרעבירה,
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שלנימוקיםאםגםוככור,חידלתשוותרתבמדינהאותהלסבול
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כרוכהלוזימהכלכילציין,לסותרהמלנימה.צרכיידיעל

4והתרעותהפגיהכל!ארםהייבאובדןכמורכושבהרס

התקנותרבתי.להרסגורמה-בנויבשטחליזימהובפרט

הבחנהללאאוייברכושלהרוםאיןכילהטעים,מבקשות

מוגנותמטרותלהוציא(אוייברכושאיןאולםהפקרות.ומתוך

זאת.מחייבצבאישצורךשעהמהפטהסיןתרבות)נכסיכמו

ההקפחו6כשונות,בנסיבותקייםלהיותעשויהצבאיהצורך



הגנהבמיבנה),המסתתריםאוייבבכוחותפגיעהלמשל,(

כווזות."ותנועתמרפוקאשוזילופיביצורים),הקמתלדוגמה,(

שלז)32(בסעיףשימושכיהעותריםטענתאתמחוקרקדינשטייןפרופסורלמעשה

אשוזילופיאוהגנהבוותקפה,היתר,ביןהמוגדר,צב:אי"ל"צורךמוגבלהאגאמנת

עללהגנהדרושיםשהםלהתקפה,שימשואלוכהיםשכעתטענהכלאיןמאלה,וכיוצא

איןלמעשה,אש.חילופיבהםשישאואותם)מפוצציםהעלאאחרת(צה"לכוחות

שמבקשכפיבתיםהריסתמתירדינשטיין,פרופסורשללדידוהאג,אמנתשלז)32(סעיף

המשיב.
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הדבראםהאויבשלרכושולהרוםיהיהניתןהבינלאומי,הדיןפיעלכיטועניםהעותרים

הקשרכאשר-אחרשללפעולהועונשיתכתגובהולא-צבאיתפעולהכדיתוךמתבצע

דם,קשרהיניהביתדיירילביןהעבירהמבצעביןהיחיד

המשיבאתמוצאיםכשאנוווהומניטאריהמינלאומילמשפטבניגודהינהבתיםהריסת

הפקהנגדהרופאיםעמותה2936/02בבג"צבהצהרתווהלעיקרוןמסכיםאחרבמקום

הרין:פסקלתדפיס2בעם;פורסם),טרם(המערביתבגדהצה"לכוחות

אתלקייםמוזויבעצמואתרואהצה"לכיהמרינה,הטעימהזאתעם"
מןכתחייביסאלושכלליםהטעםמןרקלאההומניטריהמשפטכללי

מטעמיםואףמוסרית,מבחינהכמתחייבאלאהבינלאומי,המשפט

תועלתניים."

פיקוסאלוףנ:ואח'ג-נימאת2006/97בבג"ץתשיןהשופטכבודע"ינקבעכך16,

6511654-655,אנ)2(פ"רמרכז,

יישאבעוונואישהיותנו:מאזושניגןידענוכולנועקרון-יסודואותו"
בןתמותהיאהחוטאתהנפש"הנביא:וכדבריומת.בחטאוואיש

תהיהעליוהצדיקציקההבן,בעווןישאלאואבהאבבעווןלא-ישא
אלא-אם-כןעונשיןאיןכ),יחיאזקאל(תהיה"עליוהרשעורשעת
הכתובוהואמשהתוותזולבדו.העברייןאתאלאמכיםואיןמזהירין
עללא-יופתוובניםעל~בניםאבותיומתולא"תורת-משה:כספר
ו),יד,ל4מלכים(יומת"בחטאואם-אישכיאבות

וחירלתוהאדםכבוד,יסודחוקמאזכךבוודאי-קום-ולמדינהי.מאז.
לנשקעבהנקראההגנה,לתקנות119תקנההוראתתוךאלנקרא-

חופשיתיהודית,מדינהשלערכיםערכינו,שהםערכיםבה,
עטנו,שלקדומיםימיםאלהיישריוליכונלאלהערכיםודמוקרטית.

בניםושיניבוסראכלואבותעודיאמרולאיעים:כאותםאלהוימינו
תקהינה,"שיניועוטרהאוכלהאדםגלתקהינה.

להוראותבהתאםנעשההדבראסמינאנפקאואין-בתיהםוסירזו1ביטועניםהעותריםנ.7

כפ*הבינלאומי,הדיןלהוראותבהתאםאוחרום)שעת(ההגנהלתקנות119תקנה

בדינייסודמעיקרוןהסוטההמשפחה,בניכלפיעונשיתפעולהוזינה-המשיבשמפושו

קרצמר,פדיפסורמתייחסוכךהעבירה.מבצעשלהאישיתהאחריותבדברישראלמדינת
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153.בעמ'שם,קרצמר,פרופסור
צה"לכוחותמפקדנ'גודיןג4219/0כבג"צברקהנשיאכבודלדברימפניםהעותרים

ןפורסם)טרם(עזהברצועת
המוסמכתופרשנותוהלין,במסגרתלפעולחייבהצבאיהמפקדגם"

המשפט."ביתשלתפקידוהיאהריןשל

אסורוזהינהביתהריסתעונשית,בפעולהוהמדוברמאחרכיוטועניםמוסיפיםהעותרם18.

אואנושייםבלחיאנוריים,ועוצשימיחסונגדעינוייםנגדלאמצה16סעיףפיעל

1991.בנובמבר,2ביוםישראללגבילתוקףנכנעהאשר1089,אמנהכתבימשפילים,

:16בסעיףנקבעוכך
שבסמכותשטחבכללמנועעצמהעלתקבלחברהמדינה.י'1

משפיל,אואנושיבלתיאכזרי,יחסשלאיוריםמעשיםשיפוטה

מקום1.בסעיףכמוגדרעינוייםבניזקתשאינםעונשיםאו

שלבהסמכתואובעידודואועל-ידיבוצעוכאמורשמעשים

השלמתםאורשמי,תפקידממלא"אחראדםאוציבורעובד

ו-1213גו,סג,בסעיפיםהמפורטותחובותבמיועדבשתיקה,

שלכאייכוריסעינוייםבדבראיזכוריםהחלפתאגביוחולו

משפילים.אובלתי-אנושייםאכזריים;עונשיםצורות

מסמךשלבהוראותיולפצוצכדיבהןאיןוואמנההוראות2,
אכזרי,עונשאויבטצלתאוסרלאומיחוקאואחו,בינלאומי

גירוש."אילהסגרהמהייחסאומשפיל,אואנושיבלתי
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הנ"ל119בתקנהשהמדוברלזכורישלכךבנוסף..."3.

".,;שגרוניתבלתיעששיןבפועלת

אנושיתבלתיאכזרית,הינהזוסנקציהעונשית.בסנקציההמדוברכיטועניםהעותרים

לעיל.ן6לסעיףבניגודוהינהומשפילה

כלהלן:נקבע628בעמ'~62הנ)1(פ"רהביטחוןשרנ'טרוץבהגע1759/4בבג"צ19.
כללי,באופןמתייחסת,שהיאבמידהלעתירה,התשובהזו"

בדרךהגבלותלהטלתאובפעם"פעסמדי"עוצרלהטלת

האוכלוסיהשלוהעכורה"העיסוקהתנועה,חופש"עלאחרת

הרשותעלכאלההגבלותהטלתשלמקרהעכלהמקומית,

הסמכותבהפעלתהביטחוניהצורךמידתאתלשקולהמוסמכת

המקומית,באוכלוסיההפגיעהמידתכנגהלרשותהמוקנית

'צעדיםלנקוטולאענישהלצורכיושכלותמהטלתלהימנע

זהוהמקרה.בנסיבותהראויהלסירו,מעברופוגעיםחריפים
אארוז,אוזוהגבלהלהטילהחלטתהבולבחוןקנה-מידה

מסוים."וכמקוםנתוןבמוער

המדוברכאשדאזיתנועהבהגבלותהמדוגרכאשרהמבאלזהוכיטועניםהעותרים
יש-שיגועמבצעעםדםקשרלמעט-הוכרעהלאאשמתואשראדם,שלכיתובהריסת

בעקרוןהתחשבותותוךבענייננו,בהתאםולהפעילוהנ"להמבחןאתולהסקלצמצם
המידתיווז,

אוכולסבתיהםאתלהצילבכוחוואשרשיוצעהסדרלכלמוכניםיהיוהערתרים20,
חלקם.לחילופין

ולהעניקהרחמים,מידתפיעלבםלנהוגהזההנכבדהמשפטמביתמבקשיםהעותרים21.

בתיהםאתלהרוסהמשיםכשבכוונתפשעו,ולאחטאולאמקוםהצדק,מןסעדלהם

לרחוב.ולזרקם

המבוקשיםהצוויםאתלתתהזההנכבדהמשפטביהמתבקשלעיל,האמורכללאור22.
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