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 המנוח התגורר בה ההדירה ולהרוס להחרים כוונתכם על השגה הנדון:

ת.ז מחברון סכאפי,

 בניין באותו אחרות לדירות להיגרם העלולה הפגיעה על השגה

שלישית קומה סכאפי,ת.ז

שלישית קומה ת.ז סכאפי, דירת

 המשפחה בני השגת בזאת מוגשת ,3.1.2016 מיום להודעתכם ובהתאם הפרט להגנת המוקד בשם

סכאפי. המנוח התגורר בו המבנה ולהרוס להחרים כוונתכם נגד

ההשגה: נימוקי ואלה

קומות. 3מ־ המורכב גדול ממבנה חלק היא ולהרוס להחרים שבכוונתכם הדירה .1

 בה שחיות בדירה מדובר המנוח, של דודתו של דירתה קיימת לקרקע מתחת הראשונה בקומה

קטנים. ילדים שני מהם נפשות 4

 עם יחד גרה אשר המנוח, של סבתו של דירתה קיימת לקרקע מתחת קומה באותה השני בצד

המנוח. של דודו סכאפי י הרווק בנה

 המתגורר המנוח, של דודו סכאפי, י מר של דירתו קיימת הקרקע, על הראשונה, בקומה

הקטן. ובנו אשתו עם יחד בה

להשכרה. אותם הכינו המשפחה שבני חנויות 4 ישנן קומה באותה
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 של אביו סכאפי דירת היא הדירות אחד דירות. 3 כוללת והעליונה השלישית הקומה

 ישיבה חדר מטבח, שינה, חדרי שני כוללת מטר, 100 בגודל הדירה אחיו. 4ו־ ואימו המנוח,

אחיו. עם בחדר גר היה המנוח שירותים. ושני

 ו ילדיו, 5ו־ ואשתו סכאפי המנוח של דודיו שני מתגוררים בהן נוספות דירות שתי

ילדיו. 3ו־ ואשתו סכאפי

 הם ובקושי בית עקרת אימו הנפשית, מחלתו בגלל שנה 16 מאז עובד אינו המנוח של אביו

בנם. מעובדת עצמם מפרנסים

 בתיק שהיה כפי נספחים, נזקים תגרום לבצע מעדיף הצבאי שהמפקד שההריסה חשש יש .2

מל)בג״ץ אבו משפחת (.5844/15 בג״ץ ,5839/15 ג׳

 הדירה את מוסמך הנדסי באופן לבדוק הצפוף הזמנים לוח מבחינת מאפשרים ואינכם מאחר

 כולו הבית מצוי לפעול, מתכוונים אתם בה ההנדסית הדרך את מגלים ואינכם ההריסה, נשוא

פגיעה. בסכנת קומותיו 3 על

הנדסית: דעת חוות - הפגיעה אופו .3

 בן בית מתוך אחת בדירה מדובר כאשר הריסה, אותה לבצע בכוונתכם כיצד מפורש ציון נעדר

קומות. 3

 וברקים ברעמים מלווה למופע הופכת מגורים דירת של הענשית ההריסה - קודם ניסיון פי על

 לתושבי וכמובן לטלוויזיה לעיתונות, מרשימים אפקטים לתת המכוון נפץ, חומר פיצוצי של

.הדירות בשאר סשה הפגיעה בצורת נספחים יש כזה למופע כולם. המקום

 - ולהציע לבחון אוכל אותה , לכוונתכם מתאימה הנדסית תכנית חסרה כאמור, מקרה, בכל

 מהנדס של דעת לחוות בוודאי אצטרך יידחו. והעתירה וההשגה במקרה חלופית תכנית ־ אולי

משמעותי. נוסף לזמן אצטרך כי מראש מודיעה והריני המשנה, משיגי מטעם מומחה

קוללזטיבית ענישה .4

אשמה. כל נגדם הוכחה ולא למעשיו קשורים אינם הנדון של והוריו משפחתו בני כי ידוע א.

 5 תאושר, אם ,סנקציה אותה של העיסריים הסרבנות להיות עומדים הם זאת, אף על

המנוח. של למשפחתו בנוסף מהחלטתכם להיפגע עלולות נפשות 23 הכוללות משפחות

 כליל מנוגדת זו מעין קולקטיבית ענישה כי להזכיר עוד יש שנים הרבה כך כל לאחר האם ב.

 ג׳נבה לאמנת 33 > ס )ר׳ קולקטיבית ענישה על האוסר ההומניטארי, הבינלאומי למשפט

ר׳ ברכוש פגיעה ועל הרביעית( טי) הרביעית(. ג׳נבה לאמנת 35 וס> האג לתקנות 46 תק׳ פר



הליכים למצוי עד סגמצית מפל המנעות .5

 העליון המשפט לבית לפנות החשוד משפחת בכוונת זו, השגה תדחה חלילה, אם, כי אציין .24

ידך. על סנקציות נקיטת נגד בעתירה

המשפטיים. ההליכים כל למצוי עד הבית נגד פעולה כל לעשות אין לפיכך .25

 ולמצער שהיא, צורה בכל ובבית בדירה לפגוע הכוונה מן בך לחזור מתבקש הנך ־ לסיכום

 ולפסוק החלטותיך את לבחון המשפט למערכת ולאפשר ביותר, הפחותה בפגיעה להסתפק

בהן.

חמידה: חומד .6

ביצע סכאפי המנוח כי ציינת שישי, יום חצות אחרי המשפחה לבני שנמסר במכתבך

 והודעות מהתמונות מוכח והדבר חלחול. באזור הגבול משמר משוטרי אחד ודרס טרור מעשה

במקום. שנכחו הגבול משמר שוטרי

 את להסיר מנת על וקביעתכם, החלטתכם התבססה שעליו החקירה חומר קבלת על אודה

 מבלי ונורה חוסל המנוח כי לשכוח אין טרור. במעשה ולא דרכים בתאונת שמדובר החשדות

וגרסתו. דבריו שנשמעו

רב בכבוד

עו״ד ל.צמל,

 הפרט להגנת המוקד :העתק

כח יפוי מצ״ב


