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כנגד6.3.96ביוםידועלשניתןוההריסהההחרמהצואתיבטללאמדועא.
1.מס'העותרשלביתו

זה.מביתהאטימההסרתעליורהלאמדועב.

אוחלקוהבית,אטימתעליורהלאמדועהצו,אתיבטללאאםלחילופין,ג.

.כולו

ייתןלאחלקית),אומלאה(אטימהאוהריסהביצועעליוחלטאםמדוע,

מיע"יאוידיהם,במוהביתאת-לאטוםאו-להרוסלעותריםשהות

המשיב.שלמטעמומיבידיייהרסשהביתבמקוםמטעמם,

מטעמומיאוהמשיבישתמשלא-ההריסהביצועעליוחלטאם-מדוע

נפץ.בחומרבמקוםההריסהביצועלצורךבדחפור

מיאוהמשיבישתמשלא-הריסהביצועעליוחלטאם-מדוע,לחילופין

נפץ.בחומרבמקוםההריסהביצועלצורךבדחפורמטעמו

הצו,אתהמבססראייתיהומרכלהעותריםלידיהמשיביעבירלאמדוע
נוספת.השגהלהגשתשעות48שלאורכהלהםויעניק

המשיבעלהאוסרבינייםצומלפניולהוציאהמשפטביתכבודמתבקשכןכמו

חלקבכלו/אוהעותריםשלבביתםלפגועו/אולהרוסמטעמוהפועליםועל

זו.בעתירההדיוןלסיוםעדממנו

העתירהונימוקילהלן

שאותוביתשלהבעלים-1מס'עותרהענשתהואזומתירהשלעניינה1.
חשדבשלוזאת-דודיןלאחיו,השכיר

כמפגעלשמשהסכיםאשרג'בארין,באיתורלמעורבות

והנחהנפץבחומרלציידושדאגמיעםג'באריןשלובהפגשתומתאבד,

26קובאוטובוסהבוקרבשעות21.8.95ביוםלמוותעצמולפוצץאותו

בירושלים.אשכולברמת

עותרשלביתוהריסתהאםהיאהנכבדביהמ"שבפניהעומדותמהשאלותאחת

שבעליוביתהריסתהאםלאחרים?הרתעהמשוםתהווהמפשע,חףשהינו1,

הרתעה?שלצעדתהווהלאחר,משכירו
בתיםהריסתשלכאלהשפעולותמלמדהניסיוןכיבהמשך,יטענוהעותרים

מטרתן.אתהשיגולא



העובדתישהפן

הבית""להלן:(וההריסהההחרמהצונשואהביתשלהבעליםהינו1עותר

הביתעלבעלותועלומעידהמוכיחשמו,עלבנייההיתרמצ"בו"הצו").

שבירדן.עמוןברבת1העותרשוההזו,עתירההכנתבעתע1(.מסומן(

לעותרתונמסרשהוצאהצולאורבשמולעתורמהח"מביקש6,עותראחיו,

.2
ע3.מסומן6עותרמתצהירוהעתקע2מסומןמהצוהעתקמצ"ב

ת"זנושאדודין,שלאשתוהיא2עותרת

עותרמאחיו,הביתאתשכרבעלהדודין).להלן:(

שהינםילדיה,עםבביתהעותרתמתגוררתמאזשנים.כשמונהלפני1,

בעלה,גםבביתעמהגר20.11.94ליוםעדו-3,4.5,העותרים
הבית.אתעזבזהבתאריךדודין.

ובעלה2עותרתשלילדיהםהםקטינים,שהינםו-34,5,העותרים
בהתאמה).(ושנתייםשניםחמששנים,ארבעשגילאיהם

ונשפטהפלסטיניתהרשותע"ידודיןנעצר20.8.95ביום

בביתנשפטהואחוקית.בלתיפעילותבגיןמאסרשנות12שללתקופה

מאזביריחו.אלדוולה")אמן"(המדינהלבטחוןהפלסטיניהצבאיהמשפט

ביריחו.הכלאבביתמוחזקהוא

2לעותרתומסרולביתצה"לחייליהגיעובבוקר9:00בשעה6.3.96ביום

כיהיובו,שפורטוכפיהצו,נימוקיוהאטימה.ההחרמהצואת

לשמשהסכיםאשרג'בארין,אתאיתרדודין

לפוצץהנחהוואשרנפץבחומרלציידושדאגמיעםהפגישומתאבד,כמפגע

אשכולברמת26קובאוטובוסהבוקרבשעות21.8.95ביוםלמוותעצמו
בירושלים.

מכוחדודיןשלמגוריומקוםהיהההריסהצונשואהבית
רקאלאהביתשלהבעליםהואהיהלאמעולם1.עותרמאחיו,שכירות

השוכר.

להמשיךוילדיה2לעותרת1עותרהרשהלעיל,3בס'שצויןכפי

ל-12נשפטשבעלהלאחרואףבעלה,שלעזיבתולאחרגםבביתולהתגורר

1עותר2007.בשנתהואשלהמשוערשחרורוזמןמאסר.שנות

מקוםלשכוריכולהאינהוהיאמפרנסולילדיםלאישהשאיןמאחרכךנהג

הפעוטים.ילדיהעםלהתגוררתוכלבואשראחר,



ו/אואישורכלהמשיבבידיאיןידיעתם,מיטבלפיכייטענוהעותרים9.

דודיןשלמעצרושכןההריסה,בצוהאמורתוכןעלהוכחה

הידועככלבצו.המוזכרהפיגועולפניהפלסטיניתהרשותע"ינעשה

נחקרולאהישראליים,הבטחוןכוחותע"ינעצרלאמעולםהואלעותרים,

הפיגועבביצועהחשודג'בארין,עםקשריואומעורבותואודות

בירושלים.26בקו

ורקאךמקורודודיןעלשנפלהחשדהעותרים,שללהבנתם10.

למשיב,נמסרואשרמהימן,בלתיו/אומבוססבלתיובמידעבפרסומים

עסקינן,בוהצוכגוןוגורף,חמורצוהוצאתלבססכדיבהםאיןואשר

העותרים.-מפשעחפיםבאנשיםקשותפוגעאשר

לוהמיוחסלמעשההחשודאתהקושרתראיהכלהובאהלאהעותריםלידיעת11.

בצו.

אתהמצדיקמעשהעשהולאחוקיתבלתיבפעילותמעורבהיהלא1העותר12.

פעולתובשלרכושו,עלהקנייניתזכותושתיפגעלכךהצדקהאיןהענשתו.

הואלאחיוביתואתשהשכירלאחרגםאחיו.הואהאחראםגםאחר,של

שבוצעולמעשיםחשדותבגיןאדםלהענישואיןהבית,שלהבעליםנותר

ביתו.שוכרע"י

ומסרו1,העותרלביתחייליםכאמור,הגיעו,9:00בשעה6.3.96ביום13.

קצר,זמןפרקתוךהביתאתלפנותלהאיפשרוהםהצו.את2לעותרת

אותו.ואטמו

בהתאםהמוצאיםהריסהבצוויכמקובלהבית,שלתרשיםצורףלאלצו14.

119(.תקנהלהלן:(1945חרום)שעת(ההגנהלתקנות119לתקנה

צונגדלמשיבהשגההעותרים,ב"כהח"מ,הגישה6.3.96ביוםא.15.

ובאמצעותנגר,ברוךתא"לחברון,נפתמושלבאמצעותההריסה,

פוליטיס.שלמהאל"מהגדמ"ע,יועמ"ש

חומרכלהח"מלידילהעבירלהשגה32בס'המשיבנתבקשהיתרביןב.

הצו.לביסוסראייתי

ע4.ומסומןמצ"בההשגהמכתבהעתק

ההשגהעלהמשיבתגובתהח"מבמשרדנתקבלה19:00בשעה7.3.96ביום16.

הואבתגובההגדמ"ע.שלהיועמ"שסגןגורדון,שאולסא"למטעםע)4(,

ידועלשהוצאוההריסהההחרמהצואתכנועלמשאירהמשיבכימודיע,

א'ליוםעדהצונגדלבג"צלעתירהשהותניתנתוכי5.3.96,ביום

ע5.ומסומןהתגובההעתקמצ"בבבוקר.8:30בשעה10.3.96



עליהראיהכלקיבלהולאלמבוקשה,הח"מזכתהלאזועתירהלהכנתעד17.

הצו.התבסס

ביניים.וצותנאיעלצולמתןזובעתירההצורךמכאן18.

המשפטי:הפן

מהסיבותכדיןאינםהביתוהריסתהקרקעהחרמתכיטועניםהעותרים19.

בלהלןשיפורטו

נאותהעובדתיתתשתיתהעדר

צועלהחתימהבעתיהיוהמשיבשבידיהואהדיןמןכייטענוהעותרים20.
26אוטובוסבקוהפיגועביןהקשרבדברחותכותראיותהביתהריסת

ג'באריןאותוביןמגעיםקיוםבדברג'בארין,החשודלביןבירושלים

פיגועאותולביןאלומגעיםביןהקשרובדברדודין,לבין

הקשות.ותוצאותיו

לעילכאמורראיותהמשיבבידייהיוולאאיןכייטענוהעותרים21.

הנדרש.הקשראתלהוכיחהיכולות

חריףאמצעי119תקנהבהוראתהטמוןהאמצעי..."כייטענוהעותרים23.

ורקקפדניותובדיקהשקילהלאחררקיעשההשימושוכיהוא,וחמור
הריסתשלהאמצעייינקטמיוחדיםבמקריםרקוכימיוחדות...בנסיבות

לשלולכדיבהישראשית,משולשת:היאההריסהשלחומרתהשכןהמבנה,

השבתשלאפשרותלמנועכדיבכךיששנית,הבית;לדיירימגוריםמקום

בדייריםלפגועכדילעתים,בה,ישושלישית,לקדמותו;המצב

איזורמפקדנ'חמרי361/82בבג"צברקהשופטכבודדברישכנים...".

439.443,)3(לופד"יושומרון,יהודה

נשואהצואתשהוציאעתהמשיבבידישהיההמידעכייטענוהעותרים24.
בטרםהריסהצוהוציאהואמבוסס.היהולאמספיקהיהלאזו,עתירה
לקויההיתההעובדתיתהתשתיתמכאן,שלמה.ראייתיתמסכתבידיוהיתה

מתבקשהנכבדביהמ"ש-להתבטלהחלטתוודיןפגוםהיהדעתוושיקול

הצו.אתלבטל

הזמןחלוףגורם

שבהפעלתהאפקטיביותולחוסרהזמןחלוףלשאלתהתייחסהנכבדהמשפטבית25.

העותריםהצו.ניתןאליובזיקהלאירועבצמידותשלא119תקנהלפיצו



דודיןלהמיוחסתהעבירהביצועמאזהזמןחלוףכייטענו,

ההרתעהבאפקטפוגעהצו,הוצאתלמועדועד26,בקוהפיגועומאז
המיוחל:

הגדמ"ע,באזורצה"לכוחותמפקדנ'הודלי948/91בבג"צ

נפסק:616בע'612)1(מזפ"ד
השפעהמשוםבוישהאמוריםהמעשיםמביצועארוכהכהתקופהחלוף"

עלאשרהאמורה.119תקנהשלשביסודהההרתעהעקרוןעלמסוימת

פואדמתגורריםשבוהחדרבאטימתלהסתפקאלאלנונותרלאכן,
ואשתו."

אתלהרוסבגדמ"עצה"לכוחותמפקדבהחלטתהמשפטביתהתערבזובהחלטה
הבית.

-בומעורבדודיןכישנטען-הפיגועממועדהזמןחלוף26.

העומדהבטחונילצורךמתחתהקרקעאתמשמיטהצו,הוצאתמועדועד

הפעולהשלההרתעתיתעצמתה119.בתקנההקבועהבסמכותהשימושביסוד

הפעלתהסנקציה.לביןהפיגועמעשהביןהזמןלקרבתהדוקקשרקשורה

כימעידה,-האחרוניםבשבועייםהפיגועיםגלבעקבות-היוםהתקנה

שאיןלאירועיםבזיקהאלאבו,המתואריםלאירועיםבזיקהניתןלאהצו

בהם.הביתמדיירימישלמעורבותולגביטענהשום

התושבותזיקת

שבגיןהאדםביןהתושבותזיקתלהוכיחיש119,תקנההפעלתלצורךד2.

להריסה.המיועדהביתלביןהריסהשלהסנקציהמוטלתמעשיו

לשקולעליו119,תקנהעפ"יסמכותואתהצבאיהמפקדיפעילבטרם28.

שביןהזיקהטיבאתזהובכללהרלוונטיות,העובדותכלאתבקפדנות

להפעלתהסייגיםאתלפרשראויכןלהריסה.העומדהביתלביןהעבריין

הסמכות.צמצוםדרךעלסמכותו
פורסם.לאבאיו"ש,צה"לכוחותמפקדנ'ואחיכראכרה2630/90בג"צ

בענייןקודמתפסיקהשינתהכראכרהבענייןהנכבדביהמ"שנקטבההגישה29.

כוחותמפקדנ'אלג'מל542/89בבג"צהדיןפסקיבשנישכורנכס

לא(הבטחון,שר'נאלשיך1056/89ובבג"צפורסם)לא(הבטחון,

נקבעעיון.בצריךהשאלהבהשארתהואכראכרהבענייןהשינויפורסם).

כי:שם
בסמכותהשימוששלביותרהקשההאפקטשלנוכחלחשוב,אנינוטה"

מן1945,חרום)שעת(ההגנהלתקנות119בתקנההקבועההסנקציה
גםהצמצוםדרךעלויפרשנהסייגיםכמהיציבהמשפטשביתהראוי
ידה...".עללהיפגעהעלוליםהאנשיםשלסיווגםלגבי



שלואטימתםהריסתםעלבג"צבקורת"במאמרוקרצ'מרד'פרופ'שללדעתו
המשפטעלקלינגהופרספרעורך),(זמירי'בתוך:(בשטחים"בתים

305.341,ע'תשנ"ג])ירושלים,[הציבורי
המשפטביתבהידאגאשרחדשה,לגישההראשוןהרמזהיתהזואמרה"

שלמצומצםפירושעלהנשעניםבסמכותלשימושגבולותלהצבתעצמו
התקנה...".

בבג"צחשיןהשופטשלהמיעוטדעתבחוותברורביטוילידיבאהזוגישה

מופ"דושומרון,יהודהבאזורצה"לכוחותמפקדנ'חיזראן4772/91

)2(.150

לביןדודיןביןתושבותזיקתקיימתלאכייטענו,העותרים30.

:שלהלןמהטעמיםוזאתהבית,

1עותרבלבד.שוכראלאהביתשלהבעליםהיהלאדודיןא.

הבעלים.הוא

עםבקשרהיהולאהבית,אתדודיןעזב1994בנובמברב.
ביוםהפלסטיניתהרשותע"ינעצרהואוילדיו.אשתומשפחתו,בני

המשוערשחרורותאריךשנים.12שלמאסרלתקופתונשפט20.8.95

שלתושביהיהולאהיהלאהואזותקופהמשך2007.באוגוסטהוא
הבית.

יחפוץ1עותרבזמן.מוגבלהואהבעלות,מקשרבשונההשכירות,קשרג.

זיקתתיעלםובכךבביתו,החזקהלידיושתוחזרלבקשהזמןבבוא

הביתלביןדודיןביןקיימת)עודהאם(התושבות

לעולם.

לקחתהצבאיהמפקדשעלשיקוליםבךהשופטכב'מנהאלעמריןבפרשת31.

מאותםחלקלהדגישהראוימן119.תקנהעפ"יצוהוצאתבעתבחשבון
דנן:למקרההרלוונטייםשיקולים,

חלקאוהאחרים,שהדייריםלהסיקניתןמידהבאיזוב...."

שהיהאוהחשודים,אוהחשודשללפעילותםמודעיםהיומהם,

לצורכישוב,יצוייןכזאת?פעילותבביצועלחשודיסודלהם

אינןזהבנושאהוודאותאיאוכאמורשאי-ידיעההבהרה,

העובדתיהמצבאולםהסנקציה,נקיטתאתכשלעצמן,מונעות,

המפקד.שלהחלטתוהיקףעללהשפיעעשויזהבעניין



החשודשלהמגוריםיחידתאתלהפרידמעשית,ניתן,האםג.
נפרדת?יחידהכברמהווהלמעשה,היא,האםהמבנה?חלקימיתר

לפגועמבליהחשודשלהמגוריםיחידתאתלהרוסניתןהאםד.
שמאניתן,הדבראיןאםשכנים?במבניםאוהמבנהחלקיביתר

בדבר...".הנוגעתהיחידהבאטימתלהסתפקהאפשרותנשקלה

צה"לכוחותמפקדנ'אלעמרין2722/92בבג"צבךהשופטכבודדברי

693.700,)3(מופ"דעזה,ברצועת

אישהבווגרים1,העותרשלבבעלותושכור,הואהביתשלפנינו,במקרה32.

הפעילוהואאלהשיקוליםבחשבוןלקחלאהמשיבקטנים.ילדיםושלושה

כלועל1,עותרשבבעלותהביתכלעלחלאשרמורחבבאופןהתקנהאת

2-5.העותריםשלהמתיהשטת

שהביאבך,השופטשלדינופסקעיקרעלבהסתמךכייטענוהעותרים33.

עלכילפרשישהשונות,הנסיבותמשוםרק,דיןפסקבאותושונהלתוצאה
אתמחדשלשקולולבקשוהמשיבשלדעתובשיקוללהתערבהנכבדהמשפטבית

הצו.תחולתלצמצוםולהביאהחלטתו

לתקנה,מצמצמתהפעלהשלבדרךהמשיבנהגבהןדוגמאותשופעתהפסיקה34.
זו.שניםרבתממדיניותיחרוגשלאוראוי

בצורה119תקנהאתלהפעיללמשיבמאפשרתשבפנינוהעובדתיתהמסכת
מפשע,חפיםבאנשיםהפגיעהאתויקטיןהתקנהמטרתאתישיגבכךחלקית.

הצו.נשואבפעילותהחשודשלמעורבותועלידעושלא

ההרתעהגורם

בבג"צהנכבדביהמ"שע"ישאומצהההרתעה,טענתכייטענו,העותרים35.

חמ)5(פ"דהגדמ"ע,באזורצה"לכוחותמפקדניואחינזאל6026/94

להצדיקיכולהואינההענישהמובןעלהסבראוצידוקמהווהאינה338,

1.העותרשלביתוהריסתשלפעולה

תחולתאתסותרתאינהכ"עונשית"ולאכ"הרתעתית"הפעולההגדרתעצם

בדיןרקולאהמשפט,מערכתבכלמחלחלאשריומת",בחטאואיש"הכלל

.הפלילי

שלהרתעתםלשםביתבהריסתשישבתועלתלפקפקישכייטענו,העותרים36.
ו/אומסייעיםהרתעתלשםאוהרצחניתבשליחותםהמאמיניםאחריםמפגעים



מפגעים.אותםשלמפעילים

הרחוקותהרצחנית,ובהתנהגותהפונדמנטליסטיתבחשיבההמלחמה
עקרונותשלהפרהעללהסתמךיכולהאיננההדתות,כלשלמעקרונותיהן

בהטלתביטוילידילבואיכולהואיננההבינלאומי,והמשפטדתותאותן
שנחשדלמימשפחתםקירבתהואחטאםשכלאנשיםעלקולקטיביתענישה

האםכזה.לאדםביתםאתשהשכירובכךאוהמפגעים,עםפעולהבשיתוף
וזאתשייהרסו,מחששבתיהםאתישכירולאשאנשיםהיאכאלהצוויםמטרת

השוכר?בידיהפרתועלידעולאוגםהחוקאתהפרולאעצמםהםאפילו

ההרתעהאלמנטכיהטענה,אתמחזקרקהאחרונההתקופהשלהמרהניסיון37.
שהוחלטלאחרגםמפגעים.שלבתיהםאתלהרוסהחלטותע"יהושגלא

נפסקולאבת"א,5בקוהפיגועבביצועהחשודנזאל,שלביתואתלהרוס
זה.מסוגמעשים

ו/אולהרתיעשמסוגליםאלההםאחריםביטחוןאמצעיכימלמדהניסיון38.
עונשיםהטלתכן,לאאלו.רצחנייםמעשיםולמגרלהקטיןלמנוע,

מפשע.חפיםאנשיםעלקולקטיביים

הראויההמידתיות)(היחסיותמבחן

ביחסעומדאיננוההריסהצוכיהעותרים,יטענומחומרתם,להפחיתמבלי39.

צריכה119ס'ע"פהסמכותלחשוד.בצושיוחסוהמעשיםשללמהותםהולם
חומרתביןענייניקשרלהתקייםחייבסבירה.בצורהמופעלתלהיות

להתקייםחייבתנגדו.הננקטהבטחוניהאמצעילביןלחשודהמיוחסהמעשה
האמצעילביןהפרטשלהאסורהמעשהביןראויותמידתיותאויחסיות

העדרעילת"במאמרוסגלפרופ'ע"יהוצעזהמבחןהשלטון.ע"יהננקט
לטהפרקליטהמינהלי"במשפט(DISPROPORTIONALITY)היחסיות

ניג'בארין5667/91בבג"צברקהשופטכב'ע"יואומץ507,תש"ן-נ"א)(

שלגורפתהפעלהכייוסיפו,העותרים858.ומ)1(פ"דהצבאי,המפקד
ביותרחריגיםבמקריםהננקטכאמצעיהמרתיעבאופיהפוגעת119תקנה

בלבד.ובהםבחומרתם

הביתבבניהפגיעה

לשקול:הצבאיהמפקדעל119,תקנהאתלהפעילבבואו40.

אנשיםעבורבמבנההמתוכננתמהפגיעההנובעתהתוצאהחומרתמהיה...."

החבלנית?"בפעילותעקיפהאוישירהמעורבותכלמוכחתאינהשלגביהם

700.בעמ'הנ"ל,4722/91בג"צ



הקניינית.ובזכותםהמשפחהבניבכלפוגעת119תקנההפעלת

המקוםהמשפחתית,לשייכותוסמללבהמשפחה,שלהמרכזיהנכסהואהבית

אדמות.עליאחרמקוםמכליותרחוריןבןעצמואתמרגישאדםבו

למקומו.הברורהבזיקתואדם,שלבזהותויסודמהווההבית

ושייכות.בטחוןתחושתלאדםהמקנההואהבית

החברתי.הסדרמבסיסיאחדהואהבית

וכןהיישובמןאנשיםבקרבHomelessהמכוניםתופעתשמעוררתהדאגה

בחברה.הביתשלחשיבותובגיןבאההיאאףהממסד,בקרב

הילדזכויותבדברהאמנה

3-5.העותריםשלגילאיהםלאורבמיוחדחמורהדנןבמקרההפגיעה41.

שמצטרפתבמיוחד,טראומטיתחוויהמהווההביתהרסזה,בגיללילדים

צושביצועלהניח,ישמאביהם.ניתוקםבגיןסובליםכברשהםלסבל

בהםשאיןושנאה,כעספחד,שלרגשותצעירמגילבהםייטעגםההריסה

ממנו.חלקשהםהמחרלעולםלתרוםכדי

ההגנהלמעןלפעולהמשיבמחויבהילדזכויותבדברהאו"מלאמנתבהתאם42.

ביוםהאמנהאתאישררהישראלמדינתזכויותיהם.ועל3-5העותריםעל

2.11.91.ביוםלגביהלתוקףנכנסהוהיא4.8.91,

הזכויותאתויבטיחויכבדוהחברותהמדינות"לאמנה2סעיףמכוח43.

סוגמכלהפליהללאשליטתן,שבתחוםילדלכלזובאמנההמפורטות

ב.ח.]שליןהדגשה[שהוא..."

לדאוג,המשיבועלהאמנה,ע"י5-3העותריםמוגניםהנ"ל,2סעיףלאור44.

להלן:שיפורטולזכויותיהםהיתר,בין

כיולהבטיחלכבדעצמןעלמקבלותהחברותהמדינות"38)1(:ס'א.

שלבמצביםעליהןהחליםבינלאומיהומניטריחוקשלכלליםיכבדו

לילד"הנוגעיםמזויניםמאבקים

להבטיחכדיאפשריאמצעיכלהחברותהמדינותינקטו..."38)4(:ס'ב.

מזוין"מאבקידיעלהנפגעיםלילדיםודאגההגנה

ההורים,וחובותזכויותאתיכבדוהחברותהמדינות"...14)2(ס'ג.

הכוונהלספקהחוקיים,האפוטרופסיםשלחלות,והןבמידהוכן,

המתפתחות."יכולותיועםהמתיישבבאופןלילד



בלתיאושרירותיתלהתערבותנתוןיהאלאילדשום)1("16:ס'ד.

שלאלפגיעותלאואףתכתובתו,אוביתומשפחתו,בפרטיותו,חוקית

הטוב.ובשמובכבודוכחוק

כאמור."פגיעותאוהתערבותכנגדהחוקלהגנתזכותלילד)2(

החלטתו,אתבשניתלשקולהמשיבמחויבלעיל,המצוטטיםהסעיפיםלאור45.

בוטהלהפרהתביאהביתהריסתהילדים.שלושתמתגורריםבובביתהפוגעת

למחויבותמנוגדתזופעולהגג.קורתללאאותםותותירזכויותיהםשל

1989.הילד,זכויותבדברהאמנהעלחתימתהמעתישראלמדינת

האישיתהאתריותעיקרון

חפיםאנשיםלהענישאיןכיהעיקרון,אתלכבדישכייטענו,העותרים46.

שביצע.עבירהבגיןבעונשויישאאדםכלוכימפשע,

בכלמחלחלהכללבהם.רקלאאך,העונשיןבדיניוחשובבסיסיכללזהו

רבות:מנידוגמאותשתירקיובאווכאןהישראלית,המשפטמערכת

לנזקשגרםמילהעברה.ניתנתהמעוולאחריותאיןהנזיקיןבדיניא.

ולאהוא-שילוחית)אחריותשלמקריםנלמעטבאחריותשנושאהוא
מקורביו.אויורשיומשפחתו,בני

אלאלאחריםלהעבירהאיןהחייב,עלמוטלתהאחריותההוצל"פבדיניב.

ניתןאזרקאחר.שללחובולערובבמפורשאדםאותוהסכיםאם

ערבותו.מכוחאחריותעליולהחיל

שנים.אלפימזהמשפטמערכותמושתתותעליועקרוני,כללהינוזהכלל

ישראלבמורשתבהמשך)שיפורטכפי(הכללמוצאבמיוחדחזקביטוי

המונותאיסטיות.ובדתות

119:לתקנההנוגעתבפסיקהגםביטוילידיבאזהעיקרון47.
רבהזהירותנדרשותהאמורההסנקציהשבהפעלתהיא,המחייבתההלכה..."

ראה(שיקול-דעתשלענייןאלאסמכותשלענייןשאינןסבירה,ומידתיות

חרדיםאלואמות-מידהשללקיומןהנ"ל).5510/92בג"צתורקמאן,פרשת

בזרים,הפגיעהלחומרתזוחרדהרקעעלזה.משפטביתשלשופטיוכל

עללדעתיכלולאושאףהמחבל,שלבמעשיוחלקכללהםהיהשלא

אתלבטאמתאים,מקרהבכלהיססנו,לאחבלנית,בפעילותמעורבותו

הביטחוןרשויותאתהערותינוהניעופעםולאהדיוןןבמהלךעמדתנו

שלבמגוריהםהפגיעהלמיתוןשיפוטית)להכרעהלהמתיןמבלי(להסכים
להריסה...".המיועדהמבנהבתחומיהמצוייםאחרים

הנ"ל.6026/94בבג"צמצאהשופטכב'דברי



כיחייב

מחוייב

מוהיחסיות,הסבירותמבחןכה,עדשאומץהפסוקהבהלכההמבחן48.

זהולפיהביתדיירישלהעובדתיותהנסיבותאתישקולהמשיב

שהוציא.לצווצמצוםהקלהלשקולהוא

יסודעקרונותשלוהפרההבינ"ללמשפטסתירהקולקטיביתטענישה

ישהענ

שאיננו

להמשיך

מהווה119,לתקנהבהתאםביתהריסתכייטענוהעותרים49.

מבניה,אחדשלמעשהבשלנהרסשלמהמשפחהשלביתקולקטיבית.

יוכללאדנן,במקרהממעצרוכתוצאהואשרהבית,שלבעליו

בו.ולגור

ישההענ אתהשולליםהבינ"להמשפטכלליאתוסותרתנוגדתכזופעולה

הישראלי.המשפטשליסודעקרונותומפרההקולקטיבית,

המשפטל

עבירהל

שהיסודעקרונותביןהואייענש",עבירתובשלאיש"העקרון50.

בשקיבוציעונשהפעלת"מוחלטתשלילהשוללזהעקרוןהישראלי.

לענייין..."הנוגעהאנשיםקיבוץמחבריאחדע"ישנעברה

100.עמ')1984(,אכרךעונשין,בדינייסודותפלר,ש"ז

168עמי

השפעהה

ב1979,הענישהעקרונותבספרובזקי.השופטכביכדברי

לכשישאפילומפשע,חפיםהענשתוכןהעברייןקרוביהענשת"

והיושר".הצדקלעקרונותמנוגדתשהיאמשוםפסולההיאמרתיעה

ומעוגנת משתקפתמפשעחפיםשלענישתםושלקולקטיביתענישהשלהשלילה51.

מהםלצייןהראוימןהישראלי.במשפטוכלליםחוקיםשלבשורה

ריחיף

א.

סעלציוןראוייםלענייננו(וחירותוהאדםכבודיסוד:חוק

11(.3,א1,

העצמאות.הכרזתב.

חיפויל

אואח

בשלהענשהחריגהמצייןג59,ס'ז"לשת-1977העונשיןחוקג.

צאצאהורה,זוג,בןעלסעיףאותויחולולא"עבירהעל

כאמור...".עבירהעבראושיזםאדםשלאחות

הם:כאןלציינםהראוישמןהבינ"להמשפטכללי52.

33ס'א.

1949,

רהאיסו

מלחמה,בימיאזרחיםעלהגנהבדברהרביעיתגינבהלאמנת

-ייענש"עבירתובשלש"אישהעקרוןאתמפורשותהקובע

שלאעונשיםאוקיבוצייםעונשיםהטלתועלתגמולמעשיעל

חריגים.וללאמוחלטהואאישיתאחריותבשל



כיהקובעותהרביעיתג'נבהשבאמנתהיסודיותההומניטריותהנורמות

הממשלההחלטתלאמנה.33ס'להוראתבניגודלפעולרשאיהמשיבאין

באזוריםהרביעיתג'נבהאמנתשלההומניטריותהוראותיהאתלכבד

הצבאאתהמחייבתפנימיתהנחייהמהווהצה"ל,לשליטתהנתונים

ממשלה.הנחייתבתור

ותקנהז)32(תקנהעפ"יאסורהמוחזקבשטחפרטירכוששלההריסה

מהלחימה,לצורכיהחלטית,דרושהההריסהאםאלאהאג,לתקנות46

-הרתעהלמטרתהינהההריסהכינאמרפהדנן.במקרהמתקייםשלא

הנ"ל.התקנותעפ"יקבילשאינודבר

לפחותהמנהגי,הבינ"להמשפטאיסוראתבתוכנהסותרת119תקנה

בהתאםלפעולהיהחייבהמשיבעונשית.סנקציהבגדראינההיאכאשר

אתהואיונקממנואשרהבינ"להמשפטשלהמנהגיותלהוראותיו

סמכויותיו.

אוניברסליים:דתייםוכלליםישראלמורשת

האחריותעקרוןעלמושתתיםישראלונביאיישראלמורשתשלהצדקיסודות53.

הוא.מעשיובגיןבאחריותיישאאישכללפיוהאישית,

כ):י"ח,(יחזקאלהנביאכדבריטז)כד,דברים(יומת"בחטאואיש"

הבן".בעווןישאלאואבהאבבעווןישאלאבןתמות,היאהחוטאתהנפש

מנוגדשלמה,בעירשפשההנגעאתלבערכדיולומפשע,בחפיםהפגיעה

השפיטה:במערכתהאמוןאתומערערהמשפטמושגלעצם

למקוםתשאולאתספההאף-העירבתוךצדיקיםחמישיםישאולי..."

להמיתהזה,כדברמעשותלךחלילהבקרבה?אשרהצדיקיםחמישיםלמען

יעשהלאהארץכלהשופטלך:חלילהכרשע,כצדיקוהיהרשע,עםצדיק

ונשאתהעיר,בתוךצדיקיםחמישיםבסדוםאמצאאםה':ויאמרמשפט?!

27-24(.יחויראבראשית,(בעבורם...".המקוםלכל

ולהרוסולנתוץ,לנתושעליהםשקצתיכאשרוהיה"אומר:ירמיהוהנביא

ה'."נאוםולנטועלבנותעליהםאשקודכןולהרע,ולהאביד

אחת:ובנשימה

אםכיתקהינה,ושיני.בניםבוסראכלואבותעודיאמרולאההםבימים"

לאירמיה,(שניו..."תקהינההבוסראכלהואהאדםכלימותבעוונואיש

)27-30(.



בתשתיתגםמצוימפשעבחפיםמפגיעהוהימנעותאישיתאחריותשלהעקרון54.

והאיסלאם:הנצרות

52,אלטור"ב"סורתוכן74,אלמודת'ר"ב"סורתנאמרבקוראן

תחויבנפשוכלשעשה,מהעלבאחריותיישאאדםכלכי6,ו"אלאנעאם"

זה.בעקרוןמחזיקההחדשההבריתגםשעשתה.במה

החלופיימטהסעדים

נוסף:לטיעוןהאפשרות

הצו.לביסוסראייתיחומרכלהעותריםלידיהועברלאכאמור,היום,עד55.

שכןבמלואה,שלהםהטיעוןזכותאתלממשמהעותריםמנעהזועובדה

שבמחלוקת.המרכזיותמהסוגיותהואלהחלטההראייתיהביסוס

החומראתלהעבירהמשיבאתלחייבחלופי,כסעדביהמ"ש,יתבקשכןעל

נוספת.השגהלהגישלעותריםולאפשרהאמור,הראייתי

הצו:ביצועאופן

שלחלקית)אומלאה(אטימהאוהריסהלמנועלנכוןביהמ"שיראהלאאם56.

כדישהותלהםלתתחלופי,כסעדהנכבד,מביהמ"שהעותריםמבקשיםהבית,

מטעמם.מיבידיאובעצמם,הצואתלבצעשיוכלו

יבקשוהמשיב,שלמטעמומיע"יייהרסשהביתיוחלטאםלחילופין,

נפץ.חומרבאמצעותולאדחפור,באמצעותתתבצעההריסהכיהעותרים

הריסתעלהתקשורתבאמצעישפורסמוהידיעותלאורבאהזהלסעדהעתירה57.

להריסתשגרמההריסהנפץ,חומרבאמצעות8.3.96ביוםבורקהבכפרבית

רבים.נוספיםבבתיםולנזקיםסמוךבית

הקבועההסנקציהלהרחבתידואתייתןלאהנכבדשביהמ"שהראוימן

זו,ברוחדבריםבה.שנקבעממילאהרחבהאנשיםלמעגלמעבר119בתקנה

שביהמ"שוראויהאחרונים,בימיםמעטלאנשמעושלם,כפרענישתעל

עליהם.דעתואתיביעהנכבד

לסיכופש

,הבטחוןאינטרסשמירתעלמופקדהמשיב58.
קיוםעלמופקדהנכבדוביהמ"ש

אינטרסיםשניביןהסבירהאיזוןעלשמירהועלהחוק,שלטוןומיסוד

אלה.חשובים

סנקציותהטלתבאמצעותקשים,פיגועיםמביצועהרתעהשמטרתההמדיניות



הרב,לצערנוכאלה,מקריםכשלונה.אתהוכיחה119,תקנהכגוןחמורות,

מאוד.גבוההבתדירותנמשכו

מעשילמיגורהביאה119,לתקנהבהתאםבתיםהריסתכיהוכחלאמעולם

כגוןמקרים-הואנהפוךהמדינה.בבטחוןקשותפגיעותלמניעתאוטרור
השנאהמעגלאתלהרחיבאנשים,שלעמדותיהםלהקציןרקעלוליםדא

ללאקשים,בתנאיםתחיהשלמהאוכלוסייהכילכךולהביאוהאלימות
יתירהבקלותלהשתכנעהםעלוליםכךבחייהם.להפסידודברלהםשייוותר

הפונדמנטליסטיות.התנועותאנשיהמפגעים,שלהפגומהבאידיאולוגיה

אותולצמצםולחילופיןהצו,אתלבטלהעותרותלבקשתהמשיבשלהיענותו

ושלההרתעהשלהאינטרסאתלשרתעשויהחלקי,הריסהו/אואטימהלצו

הצדק.ועשייתהחוקשלטון

בינייםוצותנאיעלצומלפניולהוציאהמשפטביתכבודמתבקשכן,על

למוחלט.הצואתלהפוךוכןהעתירה,בראשכמבוקש

,1,,,.,,,,,
העותריםב"כ
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