
LABIB G. HABIB-LAW OFFICE
ב בי כי משרד - זזביב גי ל ר ן י־ עו י ד

labib  G. habib, Adv. עו״ד חגן!;, ג. לביג
a n a n  M. odbh, Adv. עו״ד עודה, מ. ענאך

Jerusalem 97300, Beit Hanina, POB 21225 21225 . ח,ד ,9 חניגא ית ב ,97300 ירושלים  

Telfax. 02-6263212 Mobile: 0524404477 

E maili habibtabitypKitm ail.coDi

10x6 ובמבר נ u ב ים  ושל יר

לכם
089783349 ! יא ג . ש בפקס סא"ל ברוך

0הנדו

גשת ו זאת מ גחב נתכם נגד זש ו ו יא כ וצ ו את לה . חצ שבנדון

וב גה בפתח כבר לציין חש ו לא למשפחה כי ההש ות נמסר י נתבם באשר רא וע ביצוע בדבר לטע  הפיג

. ידי על בנח

t taaaimfl >שוא וידידה

נש!  הדלרה .1

ית יע השב

ודעתכם וא ים עקב בכפר נמצאת ה ושל יר . שב ית יא המזרח וקמת ה ומה ממ  בק

גח , 9 בן במב ות ומ ק

ירה ,2 ים בד ורר ג ו מת . של ילדיו וחמשת אשת וח נ המ

וב .3 לצי חש

יסת .4  ה הר

ודה  י> חמ

. החייכן

ת וגד ה1זש ס להחרים חכוונ הרו ה ול תגורר בה חדיר ו1 תממח ה יח אב סב

ירה כי ן ות חד ו — האב בבעל . אב סביח

גע זךירה ות תפ , קש גע במשפחה , תפ ודה יר בכב ות ותה ות ורת חסרת א יעה גג. ק  הפג

ים באשר תר ילד ים ל נ י יסת אשר הקט יתם הר יה ב נתם תה י ומה מבח לכל טרא

התריסה: ^>צוע ו0או



ות .5 ודעתכם למר , מתבצע בה הדרך בדבר ^ יסה י ההר ור הר , ניסיון לא ובדה ולאור העבר  הע

ובר נה שמד ג :מב , ר ות ומ ים אגו ק ור ן סב י ודעתכם שא י בה נזק החשש את לחפיג בכד י ל יבת  סב

נה . למב ̂לו כ

עג>שו»

ות יוכל לא .6 י , כל לה יסת כי ספק ית הר וררת בו ב ג , מת ישה של צעד הלנו המשפחה נ  ע

ית יב ולקט ים ופגיעה ק , בחפ מפשע

ור .7  שכ בת

ישה נ ק! ע

ו 46 נ  לתק

המש בני

וה זו, ו יסת מה ית הר י המשפט של הפרח הב ומ נלא י , הב י יטאר נ ומ וסר הה  על הא

)סע» ית יב ולקט נת גג ק ׳גיבה לאמ ( ג ית יע וש של והרס פגיעה ועל הרב י רכ נה לפי פרט  תק

ג ת גו יף הא נת 53 סע ׳ניבה לאמ . ג יסת הרביעית ית הר וה אף חב ו יעה מח וד קשה פג  בכב

ותם יפחה ים ובזכ י וד לח ורת בכב ג ולק ג

 מטרתכם ,8

 מחחשלב

יא נקמתן ה

וח  במק לא .9

 ו< הקלח,

 מלחמת

 להחיותם

נה ג ב הה

ism s m

ירה לפגיעה ההחלטה קבלת בעת נה אמה בד ו מש ופי ו זה, צעד של מא  א

. בני על תיו , המשפחה יסת בפועל ירה הר וגעת חד , ורק אך פ משרתה וכל במשפחה

יה ו ות מצ יסת של זו סמכ י הר , גתקמת משפחה בת נה ות חחג נ  עליהן שאבד תק

ו שר נת נחקק  של סיומה סף על המנדטורי, השלטון בזמן שעברה, במאה ,1945 בש

 מקום שאין נושנים, ישנים אחרים, לזמנים שייכת זו סמכות השנייה. !זעולם

 תקנות שיתר כפי מהעולם, ייעלם זה, שריד 0ג כי העת הגיעה זכרם. את להחיות או

ברוב^ וצ\לו

 במידה כי נבקש אנו זו, בהשגה כאמור חבית, להריסת העקרונית בהתמדות לפגוע מבלי .10

האפשרית, פוגענית הפחות האופציה תיבחר זה, בצעד נקיטה על ויוחלט

IX, עיקרון .119 תקנה לפי הסמכות הפעלת על גם חל החידתיות עיקרון m בחירה מחייב 

 אין אם כי נראה הקיימות. האפשרויות מבין ביותר, הפחותה היא פגיעתה אשר באופציה

 תחיה הפגיעה בה אפשרות לבחון ראוי בלבד, הזהירות למעך הרי, בדירה, מפגיעה מנוס

אחד. חדר אטימת ידי על בה, ולגור להמשיך כן למשפחה ותאפשר 1 מינימאלי!

תועלת: לא הג>ת הריסת



 שתצמח כלשהי תועלת בשם זח אנושי ובלתי פוגעני צעד להצדיק ניתן אם וגם מקודח, בכל .12

 המעשה של שכרו כאן, גם הרי האמצעי״, את מצדיקה ״המטרה בבחינת ההריסה, מביצוע

י בהפסדו: יצא ג  תדמטב״ל, שמי™ המעדת המלצת את הביסחע שר קיבל 2005 בשנת ג

 של ןן7שמ וביתו האפקטיבית תוכחה לא שההדתעה כימו הבתים הריסות את להפסיק

שבתן. התועלת על עלה ג ההויסוו

 צורן אין .13

 גג, קורת

בקרבהשנאה

אפלייה:

 ללא ומשפחות ילדים מותירה אשר כזו, פגיעה כי לנחש בכדי ובוועדות במומחים

 מעגל ואת הכעס את המוצא, חומר את התסכול, את להגביר כדי ורק אך בה יש

האוכלוסייה

 וסנקציה מאחר ביתה את לפגות מיהרה לא תמימים, בפועלים שטבח פופר, עמי של משפחתו .14

 העלתה לא היא, שטחים תושבת שאמנם גולדשטיין, משפחת אף ראשיה. מעל ריחפה לא כזו

 עניין זכה זה, מתפללים)ובעניין בעשרות טבח שבנה לאחר חלופי דיור לחפש עליה ו כ בדעתה

 יהודים אזרחים הניחו לפיה שנחשפה, ההתארגנות גם ומאופק(. "כירורגי״ בטיפול מצבתו

 התייחסות הצריכה לא נוספת, לפעילות קשר וקשרו בירושלים, לימודי במוסד חבלה מטען

 את שוקל הצבא כוחות מפקד אם לשאלה, התשובה כי נדמה לדין. להעמדה מעבר מיוחדת,

מאליה! ברורה חדיר, אבו מוחמד הנער של ורוצחיו שורפיו חוטפיו, של תם ב חריסת

 ביותר, חמורים במקרים לרשותם העומדים ההרתעה״ ״אמצעי את היטב לרסן ידעו הרשויות .15

בענייננו. גם לנהוג, ראוי כך מפשע. בחפים מפגיעה ונמנעו להרתעה, הזועקים

ולא בשטחים לא יהודים, כנגד הופעל לא מעולם בתים הריסת של זח צעד :י העובדה .16

 בישראל,

מ בפגיעה

 כי_,המדובר והתחושה והקיפוח, האפלייה התסבול, תחושת את מגבירה היא גם

/ \ לפלסטינים. רק מייחדים אותה מפשע, בחפים :תנת

הדירה. את להרוס להחרים שלא מבקשים אוו לעיל, האמור כל לאור


