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לכבוד
(02-6263212: פלזס> )באמצעות הכיכ לכיג ד;/עו

״ג, ח

ג, שלום ו

להש>ה מענה - מהאמרה המחבל של ביתו הריסתהנדון.
19.6.16 מיום שלך:

 ושומרון יחודה באזור צה״ל כוחות מפקד התבקש שבסימוכין, ההשגה במסגרת .1
המחבל התגורר בה ביאטה, במבנה השנייה הקומה והריסת מהחרמת להימנע

ביוני 8 ביום שביצע ״המחבל״(, :)להלן ת״ז מחאמרה, !
 אדם בני ארבעה נרצחו בו פיגוע אביב, תל בעיר ירי פיגוע נוסף, מחבל עם יחד ,2016

״הפיגוע״(. :שונות)להלן פציעה בדרגות נוספים שישה ונפצעו

בפיגוע המחבל מעורבות

 להרשעתו עד להמתין יש וכי בחקירה מצוי עודו המחבל כי נטען, השגתכם במסגרת .2
בדין.

 עם יחד הפיגוע בביצוע הודה המחבל כי החקירה, מגורמי לנו נמסר זה בעניין .3
 ביצוע לטובת מחאמרה מחמד עם יחד מאולתרים רובים שני רכש כי מחאמרה,

 רכשו מראש, אותו תכננו מועד, מבעוד לפיגוע נערכו מחאמרה ו הוא וכי הפיגוע
 פרטי צי יודגש, פיגוע. ביצוע לצורך לישראל הפיגוע ביום ונכנסו הנדרש הציוד את

 לצרכי אך לידיכם נמסר הנ״ל והמידע פרסום איסור צו 1מהז מצויים החקירה
זו. להשגה המענה

 קיימת כי הצבאי, המפקד סבר החקירח, רשויות בידי המצוי למידע בהתאם לכן, .4
 על ,119 תקנח מכות סמכותו הפעלת לשם המנהלי במישור מספקת ראייתית תשתית

המחבל, התגורר בו המגורים בית את ולהרוס להחרים מנת

להריסה המיועד לבית המחבל מגורי זיסת

 נחג וכי בירדן, המחבל התגורר השלישית לימודיו שנת תום עד כי נטען, בהשגתכם .5
 לצורך בירדן עבד מרשיכם לטענתכם, בשנה. פעמיים או פעם אך הוריו אצל לבקר
חייו. מרכז שם ובהתאם בירדן החברתיים קשריו כי לימודיו, מימון

 לפני ושב לימודיו לתום עד אך בירדן התגורר המחבל לדבריכם, אף כי נציין, זה בעניין .6
 מגוריו מקום בחקירתו, המחבל שמסר כפי כן, קבוע. באופן לאזור חודשים כארבעה

 מרכזי מגורים מקום של היעדרו רקע על ובפרט בהתאם, ביאטה. בבית הוא הקבוע
באזור. היחיד כביתו להריסה המיועדת בדירה רואה שבנדון המחבל כי ספק אין אחר,

 לדירה מספקת מגורים זיקת אין למחבל לפיה טענתכם, את לקבל בידינו אין לכן
להריסה. המיועד
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ההריסה ביצוע אופו

 חששכם, רקע על וזאת המתוכנן, ההריסה אופן־ את לדעת ביקשתם השגתכם במסגרת .7
במבגה. הראשונה בקומה אף תפגע חבית הריסת כי

 ידי על שלו, ההנדסיים ההיבטים כלל על המבנה, בחינת לאחר כי להשיב, נבקש .8
 תתבצע חבית חריסת כי הצבאי המפקד החליט ההנדסה, חיל מטעם מורשה מהנדס

הנדסי(. מכאני צמ״ה)ציוד ע״י

 ותכנון ההנדסה, חיל מטעם מורשה מהנדס ע״י אורכה לכל כמובן תלווה הבית הריסת .9
 לפגוע שלא לב, שימת תוך היתר בין זאת, המהנדס. ע״י קפדני באופן יעשה ההריסה

המבנה. ביתר

ההריסה ביצוע לעצם ביחס עסרוניות טענות

 )שעת ההגנה לתקנות 119 תקנה מכוח הסמכות הפעלת כי נטען, ההשגה במסגרת .10
 של למעשיו קשורים שאינם במי לפגיעה תביא המחבל של ביתו כנגד ,1945 ־ חירום(
 הדין להוראות לטענתכם המנוגדת קולקטיבית ענישה מחווה הדבר וכי המפגע

הבינלאומי.

 וממילא להרתעה להביא כדי בה אץ 119 תקנח מכוח סמכויות הפעלת כי נטען, כן .11
 רצח לבין ערבים ידי על יהודים רצח בין באפליה נגועה הפעלתה כי וכן מוצדקת אינה

יהודים. ידי על ערבים

 וזאת מידתית אינה דנן, בנסיבות 119 תקנה מכוח הסמכות חפעלת כי נטען, לכך מעבר .12
המחבל. של משפחתו בבני אף הפגיעה רקע על

 בתי והריסת להחרמת לפעול הצבאי המפקד של סמכותו הפעלת כי לטענה, הנוגע בכל .13
 אשר בטענח מדובר כי נשיב, קולקטיבית עגישה מהווה ,119 תקנה מכוח מחבלים

האחרונה. בעת לרבות העליון, ביהמ״ש ע״י פעם אחר פעם ונדחתה נדונה

 מהתקופה הדין בפסקי היא אף עלתה ,119 תקנת מכוח סמכויות שבהפעלת ההרתעה .14
 בנתונים שעיין לאחר השתכנע, העליון המשפט בית כי נציין, ובתמצית האחרונה

 מחבלים בתי מהריסת כתוצאה הרתעתית תועלת שקיימת אחד, צד במעמד שהוצגו
 בסבירות מופעלת הסמכות עוד כל משפחה בני כנגד אף זו סמכות להפעיל ניתן וכי

ובמידתיות.

 אך דין פסקי במספר בעבר עלתה זו טענה ,119 תקנה בהפעלת לאפליה לטענה ביחס .15
 תשתית הציגו לא לאפליח שהטוענים כך, לאור העליון, המשפט בית ידי על נדחתה

 בבג״ץ זה בעניין )ראו זה. במקרה לטענתכם ביחס אף יפים הדברים מספקת, עובדתית
(.33 בפסקה הצבאי המפקד ג׳ ואח׳ המאי 1624/16

 המפורטות בנסיבות בסנקציה הנקיטה למידתיות ביחס לטענותיכם באשר .16
 להרתיע והצורך המחבל, של מעשיו חומרת נוכח כי הצבאי, המפקד סבור בהשגתכם,

 מהווה נוספים, דומים רצחניים פיגועים ביצוע מפני אחרים פוטנציאליים מפגעים
אלו. בנסיבות מידתי אמצעי הקומה, כלל של הריסה

 המצב נוכח הנוכחית, בעת כי הסבור, הצבאי המפקד ע״י נדחות אלו טענות כן, על .11
לעיל. שהובאו מהטעמים שבפנינו במקרה זו בתקנה שימוש לעשות יש הביטחוני,
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סיכום

 הכוונה כנגד השגתבו* אמ לקבל הצבאי המפקד בידי אי) לעיל, האמור כל לנוכח .18
המחבל התגורר בה ביאטה במבנה השנייה הקומה את ולהרוס להחרים

נוסף, מחבל עם יתד ,2016 ביוני 8 ביום שביצע , ת״ז מחאמרה,
 בדרגות נוספים שישה ונפצעו אדם בני ארבעה נרצחו בו פיגוע אביב, תל בעיר ירי פיגוע

שונות. פציעה

מתאים. והריסה החרמה צו באמצעותך, למרשייך בזאת נמסר משכך, .19

.14:00 בשעה 2016 ביוני 26 א׳ יום בטרם יחל לא זה צו מימוש כי להדגיש, נבקש .20

בברכה,

לנע
והריסה החרמה צו
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