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באותו.ישראלבידיהמבוקשבןמשפחהשבכל,כנראה,הואלמעצרהרקע.המשפחותשתימבניחלק
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כברזהנכבדמשפט-לביתלפנותנאלציםהעותרים.הבתיםהריסתאתלמנועכדי,זועתירהמוגשתכעת

שנקבעההמושרשתמההלכההמשיבשלהסטייהרקע-על,ידומתחתשייצאבינייםצוולבקש,כעת

הלכה,529(2)מגפיד,'ואחהמרכןפיקודאלוף'נ'ואחבישראלהאזרחלזכויותהאגודה88/358ץ"בבג

.כאלובנסיבותבתיםהריסתלפנימוקדםשימועהמחייבת

,גברים-משפחותשללמגוריהןמשמשיםהבתים.קשהשפגיעתו,הפיך-בלתיצעדהיאהבתיםהריסת

לבירורעדזהצעדלנקוטמהמשיבשימנע,הבינייםצושלנחיצותומכאן.ולפרנסתןוילדיםנשים

.העותריםשלטענותיהם

:העתירהנימוקיואלה

ותושביהםהבתים,הצדדים

בניעםיחד,קומותשתיבןבבית,בכפרגרההיא.תלכפרותושבת1955ילידתהיא1העותרת.1

עזבונו.שמו-עלורשוםהעותרתשלהמנוחחמהידי-עלהשבעיםבשנותנבנההבית.משפחתה

הבעלות,משפחתםובניבעלה,העותרתשלהםבביתשהמגוריםואף,מעולםחולקלאהחסשל

.חיים-בעליבהשמגדלת,המשפחהלפרנסתמשמשתהראשונההקומה.היורשיםכללשלהיא

-ובןהעותרתגריםאחדבחדר.הביתבניגריסהשנייהבקומה.מיםבור:הראשונהבקומהעוד

שניבחדר.הפלסטיניהחינוךבמשרדההדרכהמחלקתכמנהלהמשמש,1949יליד,ווגה

.(12בת)ו(14בת),(16בת),(20בת):הזוג-בנישלהרווקותהבנותגרות

-הבניסגריסכלישי'בחדר.לביתמחוץוגרותהנשואות,נוספותבנותשלושהזוג-לבני
רביעיתשנהלגיאוגרפיהסטודנט,23בןהוא.ו-שנים13בןספר-ביתתלמיד

,אורחיםחדר,סלוןזובקומהישבנוסף.נישאטרםאךמאורס.אלקודסבאוניברסיטת

.ומטבחשירותים

בכלאוישב,2002ינוארחודשמאזישראלידי-עלמבוקש,,העותרתשלאחרבן

.אפרילבחודשלשכםל"צהלכניסתעדהפלסטיני

בנהואתהעותרתשלזוגה-בןאתישראליםביטחוןכוחותעצרו02.7.19-ו02.7.18שביןבלילה

,(עסכרהפליטיםממחנה)ורי'ועג(תלמכפר)עצירהמשפחותבניגםנעצרולילהבאותו.

משפחותבני21שלמעצרםעלידיעההתפרסמההעבריתבעיתונות.במקוםבופוצצוובתיהם

.לענהלגרשםבכוונהישראליםנגדפיגועיםבביצועשחשודיםמישל

.1/עומסומןמצורףהעותרתביתתרשים

.שכורבביתבנפרדגרעצמוהעותר.הוריומשפחתביתהריסתבענייןעותר2העותר.2



התוספת.בנייהתוספותלוהתווספוהשניםשעם,ישןקומתי-חדביתהואהעותרשלהוריובית

.ולמשפחתולאחיונפרדתמגוריםכיחידתחשמשתאשי,שנייהקומההיאהאחרונה

העותרשלאביו.הרווקיםאחיוואתהעותרשלהוריואתמשמשתהביתשלהראשונההקומה

נוטלוהוא,מימיןהחזהבשרירירפואיותבעיותלאב.בגמלאותספר-ביתמנהל,60בןהוא

באוניברסיטתלחשבונאות'גשנהסטודנט,29בן,הםבביתהגריםהאחים.תרופות

בביטחוןועובד19בן,;הפלסטיניהכלליבביטחוןועובדהפתוחהירושלים

.14בןילד,ו'טכתהתלמיד,16-הבן,;המסכל

ועםעמושגריסובןבנותחמש,,ל.35בן,שלדירתומצויההשנייהבקומה

חדרישניבדירה.שנהבןתינוקהואהצעירהבןואילו,11בתהבכורההבת.זובדירהאשתו

.ומרפסתמטבח,שירותים,סלון,שינה

.העתירהנשואבביתגריםאינםואחיותיואחיו,העותר

הפלסטיניבכלאוישב,2002ינוארחודשמאזישראלידי-עלמבוקש,,העותרשלאחראח

.אפרילבחודשלשכםל"צהלכניסתעד

וחמישההעותרשלאביואתישראליםביטחוןכוחותעצרו02.7.19-ו02.7.18שביןבלילה

,(עסכרהפליטיםממחנה)ורי'ועג(תלמכפר)עצידהמשפחותבניגםנעצרולילהבאותו.מאחיו

משפחותבני21שלמעצרםעלידיעההתפרסמההעבריתבעיתונות.במקוםבופוצצוובתיהם

.לעזהלגרשםבכוונהישראליםנגדפיגועיםבביצועשחשודיםמישל

.2/עומסומןמצורףהביתתרשים

בשטחיםהאדםזכויותעלבהגנהארוכותשניסמזההעוסקת,רשומהעמותההיא2העותרת.3

.עזהוברצועתהמערביתבגדהל"צהידי-עלהמוחנקים

החזקהתחתהביתמצויבהםבשטחיםמחזיק,המערביתבגדהל"צהכוחותמפקד,המשיב.4

המשיב.הבינלאומיהמשפטידי-עלזהמכוחלוהמוקנותובזכויותבחובותונושא,לוחמתית

להוציאסמכותבידיויש,ככזה.1945,(חירוםשעת)ההגנהתקנותפי-על"צבאימפקד"גםהוא

.אלולתקנות119לתקנהבהתאםוהריסהאטימה,שמיטהצווי

הליכים

שלש"היועמלשכתעםאינטנסיבייםבמגעיםהפרטלהגנתהמוקדהיה,2002.7.19בתאריך.5

שלבגורלםהתרכנוהמגעים.העותריםמשפחותשתילבניבנוגעהמדינהפרקליטותועםהמשיב

.המשפחותבתיהריסתלנושאגםהתייחסהמוקדאולם,שנעצרוהמשפחותבני

להריסתמתייחסלמכתב5סעיף.העותריםשלהמשפחותשתיבענייןהמוקדמכתבימצורפים

שתילבתיבדומהנהרסוכברהבתיםכי,מניסוחועולה,משרדיתטעותבשל,כיאם)הבתים



אוהמתוכננתפעולהכל"בלהתעדכןהמוקדביקשבמכתב.(מייצגיםשאנואחרותמשפחות

."המשפחהלבניבנוגעשתתוכנן

.3-4/עומסומניםמצורפיםהמכתביםהעתקי

נכון"כי,2002.7.19-מבמכתב,צים"הבגמחלקתמנהלת,מנדלד"עומסרהלמכתביםבתשובה.6

."עזהלרצועתממרשיךמישללהעברתוהחלטההתקבלהלאהזולעת

.5/עומסומןמצורףהמכתבהעתק

מראשהתראהכלללאישראלנגדבפעילותחשודיםשלבתיםלהרוסנוהגשהמשיב,העובדה.7

,העותריםמשפחותלבתיביחסהרגעהשלמלהכלנתקבלהשלאוהעובדה,הלילהובחשכת

הבתיםהריסתאתלמנועכדי,הנכבדהמשפט-לביתכעתכברלפנותהעותריםאתמאלצות

.כדיןטענותיהםשיישמעומבלי

המשפטיהטיעון

לגופה.הטיעוןזכותשמוצתהומבליכדיןצושהוצאמבליבבתיםלפגועאיךכי,יטענוהעותרים.8

להפרידישכי,להריסהעילהלבססעובדתיתתשתיתאיךכי,העותריםיטענו,ההריסהשל

הפגיעהוכי,יעקובהאחושלההוריםשלהמגוריםיחידותבין(2העותרמשפחתשלבבית)

.המידתיותמעקרוןחורגתהעותריםבמשפחות

הטיעוןזכות

,דנאמקדמתישראלבמורשתויסודהמקורה".הטבעיהצדקמכללייסודכללהיאהטיעוןזכות.9

אלון'מלנשיאהמשנהדברי)."אנושבתרבותביותרהקדומהיסודכזכותראוהישראלוחכמי
.(626,637(4)מדד"פ,הדרוםפיקודאלוף'נבישראלהאזרחלנכויותהאגודה90/4112ץ"בבג

בשמו,במעמדוגםכמו)אדםשלבקניינופוגעיםאיןכי,הישראליבמשפטהיאמושרשתהלכה

זכותכוללתהמלאבהיקפה.טענותיואתלהשמיעהזכותלושניתנהמבלי(וכדומההטוב

שלושיקוליהנימוקיהפירוט;אדםבאותושתפגעהחלטהשוקלתהרשותלפיה,הודעההטיעון

בכתבטענותלהביאאפשרותומתןןהרשותשלכוונתהביסודהעומדותהראיותהצגת;הרשות

.מטעמםעדיםוחקירתראיותהבאתלרבות,כוחובאידי-עלאוהנפגעידי-על,פה-בעלאו

אדםשלזכותו.דיוניתהגינותשלראשוןבמושכלמדובר,ראשית:כפולהשימועבמתןהמטרה.10

,הרשותשיקוליאתלערערבידושישנראהלאכאשרואפילו,ייפגעבטרםדברואתלהשמיע

.המנהליתהרשותשלההחלטהלאיכותתורסהשימוע,שנית.האנושיבכבודומההכרהנגזרת

היושלאולעובדותלשיקוליםהרשותאתלהפנותלענייןהנוגעהאדםיכולהשימועבאמצעות

בפניחשובסכרהואהשימוע.חדשבאורהעובדותמסכתאתלהאירעשויהוא.בפניהקודם

.מוטעותאומבוססות-בלתיהחלטות



האגודהדיןפסק:להלן)המרכןפיקודאלוף'נבישראלהאורחלזכויותהאגודה88/358ץ"בבג.11

המשיבלסמכויותשנוגעבמההשימועשלליישומוזהנכבדמשפט-ביתנדרש(האזרחלזכויות

:פסקהמשפטבית.1945,(חירוםשעת)ההגנהלתקנות119תקנהלפי

לפיבצושתיכללהראוימן[...נמבצעי-צבאיצורךשללמקריםפרט...(א)
לבחור,הצומופנהשאליולמיאפשרותמתןבדברהודעה119תקנה

,שיפורטקצובזמןתוך,הצולהפעלתקודםהצבאילמפקדולפנותפרקליט
קצובההיאאף,נוספתשהותלהםתינתן,בכךירצואם,מכןלאחרוכי

.הצויופעלבטרםהזההמשפט-לביתלפנות,בזמן

ראויבמקרהולבקשזהמשפט-לביתלפנותרשאית,כמובן,תהיההמדינה(ב)

.בשמיעתהקדימהזכותתוענקזוכגוןבעתירהלדיוןכי
אוהערעורקיוםלפניעודאתרעלאטימהלהתבצעיכולהדחופיטבמקרים(ג)

במקרה.הפיכה-בלתיכאמור,שהיא,מהריסהלהבדיל-העתירהשמיעת
בה,בדברלנוגעהודעהכןגסתנתן,כאמור,אתרעלאטימהביצועשל

.עומדתבעינההעתירההגשתאוההשגהזכותכילויובהר
מכוחצוויםשלומרתיעמהירבביצועהביטחוניהאינטרסביןהאיווןאתהמשפט-ביתקבעבכך

קשהעונשיןכאמצעישםשתוארבמהמדוברכאשרשימועלקייםההכרחלבין119תקנה

.הפיך-בלתיהיותוהיאהמרכזיותמתכונותיושאחת,וחמור

וגם,שנים12מזהסמכותובהפעלתהמשיבידי-עלבפועלמיושמתזוהלכהכי,לצייןלמותר

שהותמתןעלהמשיבהקפיד,1996אביבשלהפיגועיםבתקופתכגון,קשיםחירוםבמצבי
נוהל.והנכבדמשפט-לביתלפנייהמכןולאחר,השגותולהעברתייצוגלקבלתלנפגעיםראויה

וחמש)02/2264ץ"בבג2002.3.19מתאריךזהנכבדמשפט-ביובשלדינו-בפסקשניתעוגןזה

נדונהענייןבאותו.(פורסםטרם)עזהברצועתל"צהכוחותמפקד'נ'ואחמחיב(נוספותעתירות

,כלליתעתירההייתה(02/2329ץ"בג)לפחותהעתירותאחת.עזהברצועתבתיםשלהריסתם

.כלל-בדרךענהרצועתבכלבתיםבהריסתבנוהלאלאמסויםביתשלבהריסתולאשעניינה

כיהצהירההמדינה

הודעהתינתן,מבצעייםמטעמיםלהוציא,ביתהריסתעליוחלטאם

אותושללבעליםלאפשרכדי,ההריסהדברעלמנומקתמוקדמת

תידחהאםוכי;ההריסההחלטתעלהצבאיהמפקדבפנילהשיגהבית

דחייתמאזשעות48למשךהביתלהריסתפעולותיבוצעולאההשגה

בעתירהלפנותהביתשללבעליםלאפשרמנת-עלוזאת,זוהשגה

.ץ"לבג

.עתירותאותןמחיקתבבסיסעמדהזוהצהרה

אינהשימועוכותמתןבהןדחופותנסיבותוישנן,מוחלטתזכותאיננההטיעוןזכות,אכן.12

(806'ע1996,נבו:ירושלים)המינהליתהסמכותבספרומביאזמיריצחקפרופסור.מציאותית

לביתאושריפהמשתוללתבולביתלפרוץהכרחשרואים,אשמכביכאלולמצביםכדוגמאות

הדין-פסק.פצצהבושהוטמנהחששבשלציבוריאולםלפנותהדורשיםביטחוןאנשיושל,סמוך



כשמתקיימותהשימועחובתאתהואאףמסייגהאזרחלזכויותהאגודהבעניין
נסיבות"

עםאו,והזמןהמקוםתנאיעםמתיישבאינוהשיפוטיתהביקורתענייןבהןמבצעיות-צבאיות

עליהבמסגרתהאשרמבצעיתפעולהמבצעתצבאיתיחידהכאשר,למשל,הנסיבותשלאופיין

עלאוהצבאכוחותעלהתקפהעלאתרעללהגיבאו,התנגדותעללהתגבראומכשוללסלק

90/4112ץ"בבגיושםזהחריג..."באלהכיוצאנסיבותאו,זמןאותושנתקיימהאזרחים

מדוברענייןבאותו.(626(4)מדד"פ)הדרוםפיקודאלוף'נבישראלהאורחלזכויותהאגודה

זירהשהיהברחובצבאיתשליטהלאפשרכדיאלא,הרתעהלמטרתשלאבתיםבהריסתהיה

חיילהגנתבפעולההדחוףהצורך.אכזריברצחששיאן,וחייליםאורחיםכלפיאלימותלפעולות

בהתחשבבייחוד,כהלכתהטיעוןזכותלקייםהחובהעלמקרהבאותוגברבמקוםהעוברים

נציגיבפניטענותיהםאתלהעלותהאפשרותלרבות,לתושביםניתנהמסוימתטיעוןשזכותבכך

.במקוםשנכחוהצבאיהמפקדשלהמשפטייםוהיועציםהצבא

הנסיבותמתקיימותולא,האורחלעויותהאגודהבענייןהדין-שבפסקהחריגחללאבענייננו.13

צורךלספקנועדהלאהיא.כלליתהרתעהליצירתנועדההבתיםהריסת.90/4112ץ"בגשל

שלחייהםאתמיידיבאופןלסכןכדיבושישבביתוש,נ'שלמנועאו,דחוףמבצעי-צבאי

בענייןשנידונוכאלובתיםבהריסותשהתקיימהמזושונהאינההדחיפות.ושביםהעוברים

שנקבעלנוהלבהתאםהאחרונותהשניםעשרה-בשתיםשבוצעואו,האזרחלזכויותהאגודה

.שם

צוהעדו

סדרישללשורשםהיורד,נוסףבפגםהביתאתלהרוסהכוונהנגועה,שימועשלהעדרולצד.14

המשיבהחלטתאתשיפרט-בכתבולאפה-עללא-צוכלנמסרלאלעותרים.תקיניםשלטון

לפגועההגנהתקנותמתוקףהוראהניתנהאםיודעיםהעותריםאין,צובהעדר.לביתםבנוגע

אםספק.העיקריתלהוראה--בכללאם-נלווהוראותואלושנקבעההפגיעההיקףמה,בבית

יידעלאאיש"שכזהבמצב.במלאכההעוסקיםהחייליםאתשינחה,מסודרצוהוציאהמשיב

ושלאחוקשומרשיהאממנולדרותיהיהאפשר-איולפיכך,אסורומהמותרמהלדעתיוכלולא

ץ"בג-המדינהבראשיתדומהבהקשרזהנכבדמשפטביתכדברי)"חוקיבלתימעשהיעשה

הצובהוצאתיש,בנוסף.(1480,1487הד"פ,הגלילשלהצבאיהמושל'נ'ואחאסלאן51/220

.ההחלטהשללשקילותהנוספתערובהמשוםבכתובים

סדריבדברלמנשר6בסעיףמעוגנתבדברהנוגעיםלידיעתשיגיעבאופןהצואתלפרסםהחובה.15

:6סעיף,1967-ז"תשכ,(2'מס)(המערביתהגדהאזור)והמשפטהשלטון

הדגשה].בעינישתיראהדרךבכליפורסמומטעמיהודעהאוצו,מנשר

[.ו.י,שלנו

1סעיףפי-עלאמנם.לפרסמםעליוחובהאלא,בסתרצוויםלהוציארשאיאינוהצבאיהמפקד

צוכללהוציאאפשר",1970-ל"תש,(378'מס)(והשומרוןיהודה)ביטחוןהוראותבדברלצו



תימסרלתוקףכניסתועלשההודעהלכךתגרום,הצואתהנותנתוהרשותאזגםאבל,"פה-בעל

."לנכוןשתמצאאופןובאותוהאפשריבהקדם

,פה-בעלצוליתןהיתרשישאףכימוריםתקיניםמנהלסדרי"כי,הדגישזהנכבדמשפט-בית

חברת83/469ץ"בג)"בכתבצוליתןיש,מוצדקשהדברובמקוםהדחיפותעבורעם

.(1477(2)92על-תק)'ואחהביטחוןשר'נ'ואחהלאומיתהמאוחדתהאוטובוסים

העובדתיתהתשתיתבבנייתפגמים

,אמתעובדותעלייסמךשהמשיבהואהכרחי,ביתהריסתשל,זומעיןחמורהבהחלטה.16

,באזורל"צהכוחותמפקד'ננסמאן89/802ץ"בג)כהלכהובחינתםנתוניםאיסוףעלהמיוסדות

העותריםאיןזאת-כוונתואתהמשיבמבססעובדתייםנתוניםאלועל.(601(2)מדד"פ

שליכולתובדברספקותמתעוררים,זאתעם.ומנומקכתובצולידיהםנמסרלאשהרי,יודעים

-עלבשקילתםמחויבשהואהשיקוליםאתלשקוללושתאפשרעובדתיתתשתיתלהקיםהמשיב

בדברנתוניםהמשיבבפניאין,שימועובהעדר,הביתבאזורצבאיתנוכחותבהעדר.הפסיקהפי

ונסיבותיהםזהותם,מספרםבדבראוסמוכיםלמבניםהאפשריותהסכנותבדבר;הביתמבנה

.הביתדרישלהמיוחדות

בטרורהחשודבענייןעובדתיתתשתיתהעדר

הביתדייריושללקניינוהבית-בעלישלהחוקתיותבזכויותפוגעתביתהריסתעלההחלטה.17

.ומשכנעותמשמעיותחד,ברורותראיותעללהיסמךעליה,ככזו.ולכבודלדיור

225,250(2)לטד"פ,עשרה-האחתלכנסתהבחירותועדתר"יו'נניימן84/2ב"ע:'ר

:1945,(חירום-שעת)ההגנהתקנותלפילסמכויותובנוגע

נגדגירושצו)309,327לטן19ד"פ,עזהרצועתבאזורל"צהכוחותמפקד'נשאהין84/159ץ"בג
,(מסתנן

110תקנהלפיהגבלהצו)708,710(4)מבד"פ,הצפוןפיקודאלוף'נ'ואחעתאמללה87/672ץ"בג

267,282(1)מןד"פ,'ואחהביטחוןשר'נ'ואחבישראלהאזרחלזכויותהאגודה92/5973ץ"בג
.(112תקנהלפיגירושצווי)

נזאל94/6026ץ"בבג,למשל,כך.במיוחדחזקותראיותעלבעברעצמואתסמךהמשיב,ואכן

שלזהותונקבעה,("נזאלעניין":להלן,338(5)מחר"פ)ש"באיול"צהכוחותמפקד'נ'ואח

משטרתיותהודעות,החמאסתנועתמטעםפרסומיםשלהמצטברהמשקלפי-עלמתאבדמחבל

.(הדין-לפסק343'ע)מהוריושנלקחדםלביןהמחבלגופתשרידיביןרקמותוהשוואת
מפקד'נ'ואחסביח96/1730ץ"בבג,לקבועהמשפט-ביתאתהביאהראיותשלדומההצטברות

בזהותוסבירספקאין"כי,("סביחעניין":להלן,353(1)נד"פ)ואחריםש"באיול"צהכוחות

'ע)"הבטוחהמסקנתואתהצדיקהמשיבשבידיהראיותחומרכי,דעתנונחה"וכי"המחבלשל

.(הדין-לפסק360-361



איןאך,הביטחוןכוחותידי-עללחקירהשמבוקשיםאנשיםבשניהנראהככל,המדובר,בענייננו

.כנגדםהקיימותהראיותטיבמהיודעים

* בלבדהחשודשלהמגוריםביחידתפגיעה

האחושלההוריםשל:מגוריםיחידותבשתיבבירורלהכחיןניתן2העותרשלהוריובבית.18

ואל,הוריועםהרווקאחיוגרשבהמזונפרדתיחידההיאיעקובשלהמגוריםיחידת.

.בהלפגועלמשיב

נפרדתמגוריםיחידתמשוםהחשודשלבמגוריםלראותניתןאסלבחוןהמשיבשעל,היאהלכה.19

לשקוליש,ניתןהדבראיןאם.המבנהחלקיביתרלפגועמבלילהורסהניתןואם,המבנהמשאר

פיקודאלוף'נתורקמאן92/5510ץ"בגגם'ור,360'בעסביחעניין).יחידהאותהאטימתאת

לפגועישכי,ברק(אזכתוארו)השופטשלמפיוהמשפט-ביתקבעשם217(1)מחפייד,המרכן

יש,אפשריתאינההמבנהשלחלקיתשהריסהומאחר,החשודשלהמגוריםביחידתורקאך

.(המבנהשלחלקיתאטימהשלפחותהדרסטיבאמצעילהסתפק

ביחידותפגיעהעללהורותרשאיאינוכללהמשיבלפיה,חשיןהשופט'כבשלעמדתוגםידועה

.טרורבמעשילחשודלייחסהשניתןהמגוריםליחידתבנוסףדיור

92/2722ץ"בג;150(2)מור"פ,ש"באיול"צהכוחותמפקד'נחיזראן91/4772ץ"בג:'ר

כיחשיןהשופטמבהירשם)963(3)מוד"פ,עזהברצועתל"צהכוחותמפקד'נאלעמרין

'רוכן(ישראלשלהיסודעקרונותברוחלפרשהשישכפי,הסמכותלשורשיורדיםהדברים

.נזאלבעניין

מידתיות

-בדרךכך.המשיבשלהדעתשיקולמרחבעלהחולשים,הסעל-עקרונותוהמידתיותהסבירות.20

.בכפםעווללאעלמפשעבחפיםלפגועזוחריגהסמכותבהפעלתבמיוחדוכך,כלל

חריףאמצעי,119תקנהבהוראתהטמון,האמצעיכי,הואהמפורסמותמן
ורקקפדניותובדיקהשקילהלאחררקייעשההשימושוכי,הואוחמור

דרגותמצויותעצמה119תקנהשלבמסגרתה.ועודזאת...מיוחדותבנסיבות
להחרמהעבור,בלבדבהחרמההחל,חומרתםפי-עלאמצעיםשלשונות
כי,הואטבעיאך.המבנהבהריסתוכלהומלאהחלקיתבאטימההמלווה
בחומרתוושורהההא,הצבאיהמפקדידי-עלהננקט,האמצעישלחומרתו

האמצעייינקטמיוחדיםבמקריםרקוכי,הדיירידי-עלשבוצעהמעשהשל
.המבנההריסתשל

,ושומרוןיהודהאזורמפקד'נחמרי82/361ץ"בבג(אזכתוארו)ברקהשופט'כבדברי
439,443(3)לוד"פ

לנוחר.קרבדםברצחשהורשעאדםהתגוררבוביתלהריסתצוהמשפט-ביתבחןאחרבעניין

המשפט-ביתפוסק,והמידתיותהיחסיותעקרונותפי-עללנהוגישהסמכותהפעלתכי,שקבע

:ברק(אוכתוארו)השופטשלמפיו



לאגםכןועל-"יחסילא"אמצעיתהווהכולוהמבנההריסתכילינראה
שייגרםהסבללביןתורקמאןמוחמדשלהרצחניתהתנהגותובין-סביר

זוהייתההסבירההדרךכינראהאלהבנסיבות.הבכורהאחלמשפחת
נלשי14ת.אתשייטאייהיידוד,שראינוכפי.בלבדחלקיתהריקההקובעת

של-ביותרחמורהואשאף-פחותהדראסטיהאמצעיאתלנקוטישאלו
.חלקיתאטימה

(217,220(1)מחד"פ,'ואחהביטחוןשר'נתורקמאן92/5510ץ"בג)

(4)נד"פ,העורףפיקודאלוף'נשריף96/2161צ"בדנגברקהנשיאשלהמפורטיםבדבריוגם'ור

485,490.

לפגיעותבנוגעחיוניותבדיקותבוצעוולאשימוענערךלאבו,לענייננובמיוחדיפיםאלודברים

ספקכל,טרורבמעשיהחשודשלפעולותיוהיקףבדברספקכל.המבניםמהריסתהאפשריות

המשיבמשבחר.העותריםשללזכותםשיפעלצריך,ובשכניהםהביתבדייריהפגיעההיקףבדבר

שלשולייםלאמץעליוחובה,מספקעובדתיבסיסוללאודאותחוסרשלבתנאיםלפעול

שלרצונו.למידהמעברהביתדיירישלהחוקתיותבזכויותיהםפוגעכשהואיצאלבל,זהירות

,פועלהואבהםהוודאותחוסרשבתנאי,החששמפנישייסוגצריךסמכותואתלמצותהמשיב

.מפשעחפיםשלובכבודםבקניינםלמידהמעברלפגועעלולהוא

התותחיםיריתחתמשפט

בקרבהןבנפשיקרמחירגבושכבר,מתמשכיםדמיםאירועישלבעיצומםאנומצויים.21

המתרביםוההרוגיםהפצועיםלנוכח,הזוועהמעשילנוכח.ישראלאזרחיבקרבוהןהפלסטינים

הדחףהואגדול.הדמיםשפיכותלהפסקתשניתןכללעשותומצווהרותחהדס,ליוםמיום

הקשההרושםתחת.נקםלמעשיהדחףגםהואגדול.מהדברשייעשהובלבד,נואשיםלמעשים

ההתחשבותהיאקשה.ומסודרמפוכחדעת-שיקולשלהפעלתוקשה,האירועיםשל

עללהקפידמחייביםאלותנאיםדווקאאולם."האויב"מכחלקשנתפסיםמישלבזכויותיהם

.הראויממהלכויסטהלבל,הדעתשיקול

כאשרגם.קשותבהחלטותגםהשלטוןחוקיותעללשמורמחובתנו
מותרמהוקיבעופועלקייםהמשפט,שותקותוהמוזותרועמיםהתותחים

.חוקיבלתיומהוחוקימהו,אסורומה
485,491(4)נד"פ,העורףפיקודאלוף'נשריף96/2161צ"בדנגברקהנשיאדברי

עוצבכאלולשעותדווקא.הדמוקרטיהשלהגדולהמבחנהשעתהןכאלועתותדווקא:ונוסיף

.ומאזןבולםכגורםהמשפט-בית

.האדמהפנימעללמחותןהאלמיהרלאהשמימהועמורהסדוםועקתעלתהכאשר,הנה

נתפרשואלוודבריו,(21יחבראשית)אומרהוא"עשואליהבאההכצעקתה,ואראהנאארדה"
המשנהבדברי'ר).מעשהלפניולשימועעובדתילבירורהחובהעלכמעידיםחכמינוידי-על

:נאמרענייןובאותו.(638'בעל"הנ90/4112ץ"בבג,אןכתוארו,אלוןלנשיא

.כרשעכצדיקוהיה,רשעעםצדיקלהמית,הזהכדברמעשותלךחלילה
?משפטיעשהלאהארץכלהשופטנלךחלילה

(25יחבראשית)



הרי,וייראוןיראולמעןמפשעבחפיםלפגוע,הוהכדברלעשותמתירה119תקנהלשוןאםואף.22

ביררומשלא.אלודבריםברוחולהפעילההסמכותאתלפרש,המשיבומחויב,אנומחויבים

ללאגדולהמשפחהמלהותירייזהר,להישמעהזכאיאתשמעומשגיא,בירורהטעוןאתהמשיב

.אחרתבדרךוירדוףימשיךוהביטחוןהשלוםואת,לראשהגגקורת

:חשיןהשופט'כבידי-על,זהנכבדמשפט-ביתשלבפסיקההדבריםהובאווכך

ואישיישאבעוונואיש:היותנומאזושנינוידענוכולנויסוד-עקרוןואותו
בעווןישא-לאבןתמותהיאהחוטאתהנפש":הנביאוכדבר.יומתבחטאו
צדקת,הבןבעווןישאלאואבהאב

הצדיי
עליוהרשעורשעתתהיהעליו

אתאלאמכיםואיןמזהיריןבן-אם-אלאעונשיןאין.(ביחיחזקאל)"תהיה
יומתולא":משה-תורתבספרהכתובוהואמשהתורתזו.לבדוהעבריין
מלכים)"יומתבחטאואיש-אםכיאבותעליומתו-לאובניםבנים-עלאבות

.(ו,יד/ב
-וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקמאזכךבוודאי-המדינה-קוםמאז...

ערכים,בהונשקעבהנקרא,ההגנהלתקנות119תקנההוראתתוךאלנירא
אלהערכים.ודמוקרטיתחופשית,יהודיתמדינהשלערכים,ערכינושהם

לא:ימיםכאותםאלהוימינו,עמנושלקדומיםימיםאלהיישריוליכונו
בוסרהאוכלהאדםכל.תקהינהבניםושיניבוסראכלואבותעודיאמרו
.תקהינהשיניו

,651(2)נאד"פ,מרכזפיקודאלוף'נ'ואחנימאת'גפארהאבו97/2006ץ"בג)
חיוראן91/4722ץ"בבגחשיןהשופט'כבשלדעתו-חוותאתגם'ור;654-655
אלעמרין92/4722ץ"בבג;(150(2)מוד"פ)ש"באיול"צהכוחותמפקד'נ'ואח

'ואחנואל94/6026ץ"ובבג(693(3)מוד"פ)עזהברצועתל"צהכוחותמפקד'נ
(.(338(5)מחר"פ)ש"באיול"צהכוחותמפקד'נ

.721,741-742(1)נדפיד,הביטחוןשר'נפלונים97/7048פ"בדנהנשיא'כבדבריגסוראו

העתירהמבוססת,כ"בלביןהעותריםביןמפגששמנעובשטחיםוהנסיבות,הענייןדחיפותלאור.23

להגנתהמוקדמנהלתשלבתצהירהנתמכתוהיא,המשפחותמבניטלפוניתשנגבונתוניםעל

.הפקסבאמצעותהועברולעתירההמצורפיםהכוחייפויי,סיבותמאותן.הפרט

בינייםוצותנאי-עלצוידיומתחתלהוציאהנכבדהמשפט-ביתמתבקשהאלוהטעמיםמכל

.להחלטייםלהופכםהמשיבתשובתאתשישמעולאחר,העתירהבראשכמבוקש

ב"תשס,באביא,2002,ביולי20,ירושלים
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~

4,
אי ד"עו,וולפסוןיוסי ב

העותריםכ"




