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לכבוד

 העורף פיקודאלוף

 הראשי הצבאי הפרקליטבאמצעות

 ת"אהקריה,

 03-5693374 טלפון: 03-5694526, פקסימיליה:באמצעות

א.נ.,

 ירושלים מוכבר, ג'בל אבו-דהים, משפחח לבית ו 19 בתקנה השימוש כנגד השגה :הגרון

 ברצועת צה"ל לוחות מפקד ג' אלעמרין 2722/92 בבג"צ חש"ן השופט כבוד לדברי גפנהתחילה

 ; א' האות מול 06י בעמ' 693, )3( סו פ"רעזה

 המלך את המכים עבדיו את ויך כירו הממלכה חוקה כאשר"ויהי

 ציווה אשר משה תורת בספר ככתוב המיה לא המכים בני ואתאביו.

 אם כי אבות על יומונו לא ובגים בנים על אבונו יומחו לא לאמורה'

 ה-ו(י יד, )מלכים יומת(". )קרי: ימות בחטאואיש

 נ' הפרט להגגת והמוקר נאסר עלי מחמוד 7733/04 בבג"צ הריון במסגרת לךכידוע1,

 רוחם מורת את הביעו העליון המשפט בית שופטי חמערבית בגדה מח"ל בוחוחמפקד
 לבין חורין, עו"ד שם, המשיב ב"כ בין הדברים חילופי בעקבות . 1 19 בתקנה מהשימוש./ל

 תבדוק אשר צבאית ויעדה הוקמה כי גמסר מכן לאחר הדיון, המשך נדחה המשפט,בית

 בתקשורת, חלקי כאופן מורסמו הוועדה המלצות 1, 19 בתקנה השימושאת

 לא מקרה כשום כי - הוועדה גם שקבעה כפי - לציין למוהר"לא

 להפחתתם או טרור, מעשי להפסקת הכיאה הבתים שהריסתהוכח

 גורם גם כי נמצא, להיפך. אף ואולי כלשהי, משמעותיתבצורה

 כאן." צלח לאההרגועה

 21, 2,05, "הארץ", סטושנוכ, אמנון מאוז ביטחון", לשיקולי"מעבר

 ככלי לשמש במקום הסוכות, תוצאות 1 19 כתקנה לשימוש כי קבע הוועדה כייוקדנו

 הישראלי-פלסטיני, הסכסוך כמסגרת עתידי פיגוע כיצוע למנוע ובכך הרכיםלהרתעת

 ".,שח,חנ(18ע("חש081.,1,"מ ו 6221 148 פקסימיליה 6250458, מלפרן 1 94264 יררשלים 3, קומה 1, ;לזוז-וק ב, ',,



 בתקנההשימוש
 מגבי-

 נקם פיגוע ביצוע ומדרבן הסכסוך קווי אח מעמיק השנאה, את

נוסף.

 להתעלם הוחלט ומדוע 2008 לבין 2005 בין השתנו אלה דברים כיצד לנו ברורלא

 התקנה. את ולהפעיל הוועדהמהמצלות

 חוקיים. בלתי ארגונים לבין הפיגוע מבצע בין כוה, וקיים במידה קשר, על לנו ידועלא2.

 ולאפשר לקבלן נבקש הסויות, אינן אלה וראיות דה, קשר להוכחוז ראיות וקיימותבמירה

 אלה. לראיות להתייחסלנו

 כבוד : שכחוק-יסוד ההוראות ברות כתקנה הנתונה הסמכות את לפרש יש לטענתנוא,נ.

 נ' גנימאת 23 16/95 כדנ"פ )בדימוס( ברק הנשיא כבוד לדברי מפנים אנו ותירוחו,האדם

 485. נ)4(, פ"ר העורף, פיקור אלוף נ' שריף 2 61/96ו בדנג"צ שצוטט כפימ"י,

 שינוי חל האדם זכויות כדבר היסוד חוקי של חקיקתם"עט

 מושפע שבו משפטי צמח כל כישראל. המשמט בשדהמהותי

 הישראלי. כמשפט ואחדות הרמוניה תושג כך רק זה.משינוי

 הכלים באחד שינוי שלובים. כלים של מערכת הואהמשפט

 דין בין להבחין אפשרות כל איז הכלים. כלל על משפיעהללו

 היסוד. חוק עול הפרשניות להשפעות כאשר וגדש לדיןישן

 יש הישןי הדין פי על המוענק מינהלי דעת שיקול כלאכן,

 על המוענק שיפוטי דעת שיקול כל היסוד; חוקי ברוהלהפעילו

 כל וככלל, ; היסוד חוקי ברוח להפעילו יש הישן, הדיןפי

 היסוד". חוק של כהשראהו להתפרש צריכה חקוקה,גורמה

 הפיקציה ראויה. תכלית כל 1 19 לחקנה אין כי טוענים אנו הכ"ל, הפסיקה לאריכ,-

 אינה הרבום הרתעת ורק אך היא ומכרחה עונשית תקנה אינה 1 19 חקנה לפיההמשמטיה

 המדובר כי ספק, של צל וללא בבייור, ערלה עצמן כתקנות מעיון יותר. לעמורלכולה

 הכותרת תחת סב בעמ' במקור, מופיעה, ו ו 9 תקנה גרידא. עונשיתבתקנה

isiol-lsProvi: Ilenal haiscellaneous .- 11 הוראות-ענישה - י"ב חלק ;ובעברית, יגחנו (ל 

 .שונות

 כאשר מעשיו, בשל משפחתו את להעניש מזאת, יתרה שמת. אדם להעניש ביכולתנואין

 באווזו המתגוררים משפחתו בני לבין המפגע מעשי בין קשר המוכיחה ראיה כל קייםלא

 העולות נקם לקריאות מעגה ומתן נקמה על המהבססת פעולה הינה הדם, קשר מלבדבית,

 קולקטיבי. עונש גם זהו הרחוב,מן
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 ראויה. תכליה איננו משפחה בן של מעשיו בגין המשפחה קרובי את להענישלטענוענו4,

 כמדינה ישראל מרינת של ערכיה עם מוזיישכ אינו 1 1 9 כיזקכה השימוש כי טועניםאנו

 עוד כל למעשי, אחראי אינו אבי נלומר בנים", על אבות יומתו "לא : ודמוקרטיתיהודית

 משה, מדתאבי

 אומנם וו, לתכלית התייחס העליון המשפט בית הרבים. הרתעת היא המוצהרתהתכלית

 של מגוריהם מקום לתחום רצה המערכית בגדה הצבאי שהמפקד עת אחר,בהקשר

 בין נקבע, צה"ל כוחות מפקד נ' עג'ורי סד 1 5/02 בבג"צ מפגעים. שלמשפחותיהם

 :היתר

 מקום תיחום על מחליט שהוא שעה הצבאי, המפקד רשאי האם"ד2.

 ראינו. שכבר כפי ? הרבים הרתעה שעניינם שיקולים לשקולהמגורים,

 הנובע הסיכון עומד המגורים מקום וניחום של האמצעיכיסוד

 של כדרך עצמו שלו והרתעתו יתוחמו, לא מנוויו אם עצמומהאדם

 בצעד לנקוט איפוא, רשאי, אינו הצבאי המפקד מגוריו, מקרםתיחום

 בלכד." כללית הרתעה של טעמים בשל המגורים מקום תיחוםשל

 הרבים" "הרתעת של לתכלית 1 19 כתקנה שימוש לעשות גיתן לא כאן, גם כי טועניםאגו

 לא. ותו י הרם לקשר מצטמצם המפגע לבין הבית דיירי בין קשר וכלמאחר

 מקום תחוס לאפשר כדי אספקת אינה הרכים הרתענה של התכלית אם כי טועניםאנו

 לטעון ניתן לא הפיגוען ביצוע כעת עמו פעולה ששיתף מפגע של משפחה בן שלמגורים

 1. 9ג בתקנה לשימוש ראויה חכליוז לשמש תוכל הרכים הרתעתכי

 הקרקע וקומת המרתף קומת של ודריסה החרמה דנן, כמקרה הסמכות הפעלת אומןא.5.

 זרים, לאנשים המושכרות דירות 2 המרתף בקומת משפע, כחפים לנדרש מעכרפוגעת

 נפרדת, ודירה המפגע הורי של דירינו : דירות 2 גס הקרקע קומת האו"ם, לעוכריכעת

 לקומה הגישה בישראל. שוהה שהוא עת ואחיוי המפגע המגורר כה למעשה,ריקה

 חדר דרך היא - להרוס לא החלטת אותם - א' וקומה - ג כקומה כתרשיםשצולה

 לדירותיהם, להגיע הבית דיירי יוכלו כיצד לנו ברור לא הבניין. כל לאורך העוברמסרגות

 על לשמור ועדיין קומות 4 של כבניין הביניים קומות אח להרוס תוכל כיצד ברוו- לאגט

 המבנה.יציבות

 - הבניין של קומות 2 והריסת החרסת - הסמכות הפעלת כי קביעתך אל חולקיםאנו

 מידויית.הינה

 - 1 19 תקנה של נוסחה פי עלכ,
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 רשאי לעיל, כאמור צבאי מקפד מאוו צו למי הוחרמו קרקע או"מבנה

 ..." מקצתה או כולה ההחרמה על למחול בצו, זמן, בכל הביטחוןשר
 משר תמנע בביש הקומות 2 את ולהרוס להחרים העורף, פיקוד כאלוף שהחלטת,מהרגע

 דין. פי על לו שניתנה המחילה, זו, סמכות הפעלת לשקולהביטחון

 ודמוקרטית. יהודיים במרינה החוקים בסמר מקום המנדט מתקופת זה לשריד אין כיברורו'.

 שהם בכלל נטען לא וגם ; הוכחה לא אשמתם אשר מפשע בחפים פוגע בתקנהכשימוש

אשמים.

 היא העיקרית מטרחה אשר בפעולה המדובר : ברור כאופן הדברים את לומר טעםיש

 לבצע ניסו ימין קבוצות זרים. שיקולים אלו זאת. דורשים והממסד הרחוב קולותנקמה.

 על הגנה אומנם בצד, עמדה המשטרה הפיגוע. קרות לאחר סמוך מרשיי בכיתפוגרום

- בכפר. פרטי רכוש הרס מגעה לא אך מרשיי,כיוו

 למרוש, כוונתו על שהודיע לפני עוד הממשלה, ראש גועשת. בארץ הפוליטיתהמערכת

 השואפת מממלגה הביטחון, שר מרשי. בית כנגד בפעולה הצורך על נחרץ כאופןדיבר

 לקולות הצטרף הוא אף פנים לביטחון השר נחרצת. פחות לא עמדה הביעלשלטון,

 אותה של המשך זהו ודמוקרטית. היהודית המדינה של הנהגתה מקרב שבקעוהנקם

 לשכוח אין כוח. של השפה מבינים רק הם ערבים, הם : המדינה קום מאזמדיניות

 המדינה. של כישלונה את אף ביטא ובכך הפעולה את שביצע המדינה בתושבשכמדובר

 עזה ברצועת צה"ל כוחות מפקד ג' אלעמרין 2722/92 בבג"צ מיעוט לדעת מסניםאנו7,

 : ואילך 705 בעמי 693 מו)3(,פ"ר

 - ההגנה תקנות בהם - המנדט בתקופת ולידתם שהורותם חוק"דברי

 לאחר להם נודע אחר ופירוש המנדט כתקופת להם היה אחדפירוש

י חופשית יהודית, מדינה - ישראל מדינת של ערכיה והרי המדינה,קום

 המנדט שכעל היסוד מערכיי שינוי תכלית הם שוגים -ודמוקרטית

 עקרונות-היסוד הם - וכימינו - שלנו עקרונות-היסוד בארץ,השליט

 הם אלה ועקרונות וצדק, חופש השוחרת דמוקרטית חוק מדינתשל

 והשווה, ראה ואחרים, אלה חוק דבריי בפירוש חיים רוחשיוונו

 פ"ד ואח', הראשי הצבאי הצנזור ג' ואח' שניצר 680/88 בג"צ :למשל

 ברק(. השופט )מפי ואילך 61 ,ך 625 )4(מב

 האדם כבוד : יסוד ורוק לאחר כך ובוודאי המדינה, קם מאז היהכך

 יהודית כמדינה ישראל מדינת של ערכיה על עצמו המשתיתוחירותו,

 "אין כי הערך ובהם כלליים, אגוש ערכיי הם אלה ערכיםודמוקרטית,

 בזכויות פוגעים "אין וכי לחוק( 3 )סע' אדם" של כקניינופוגעים

 ישראל, מדינת של ערכיה את ההולם בחוק אלא זה חוק-יסודשלפי
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 8 )סע' הנדרש" על עולה שאינה ובמידה ראוייה, לוזכליתשנועד

לחוק(."

 נקמה. קרי , 1 19 תקנה להפעיל בהחלטתך אותך מנחים דרים שיקולים כי טועניםאנו8.

 של למותם וגרם משה מדת היה הפיגוע מבצע בו כלשהו מקרה לנו זכור לא מואת,יתרה

 במסגרת בפעולה לנקוט והוחלט - אומגת ערבים - מפשע חפים תושבים ו/אואזרחים

 הרתעה אך דומה, אינו המקרים מספר כי לנו כררר המפגע, של משפחתו נגד ו 19תקנה

 אחר. מת של מדמו יוהר סמוק אינו משה מדח מת של רמו הרתעההיא

 שנים. מ-3 יותר קצת חלפו 20,6,05 ביום הנ"ל נאסר 7733/04 בבג"צ הדין פסק מתןמאז'(.

 2 ועוד - זו השגה נשוא - הרב" "מרכז בירושלימז פיגועים שלושה בוצעולאחרינה

 כי לקבוע גיתן אם וגם המעשים. בין קשר כל הוכח לא כבדים, כלים נהגי שלפיגועים
 לא הקורבנות, של ודהותם המבצע והות בשל "אידיאולוגי", בסיס על הינו דנן המעשה--

 המצב לאור אונים וחוסו מייאוש גם שנובע במעשה המדובר כי מהעובדה להתעלםגיוון

 להוביל עשויים מצידם אלו ירושלים. מורח של הקבע תושבי של התקווה וחסרהעגום

 הדעת. שפיות לאובדןאף

 או "תשובה" כל למדיגה או לך אין וגולשתך. את מבליטה ידך על 1 19 תקנההפעלת10,

 במקרה כמו אחרים, פיגועים מבצעי של או מתאבדים מפגעים של לתופעה מעשי,פתרון

 עוד כל פשרה. של בדרך מדיני, ורק אך הוא ולכולנו. לך, כידוע הפתרוןי זד. השגהבשוא

 לסכסוך קץ ואין הכוח, בשפת לרוב, ודוגלת, אויביה עם לדבר מסרבת ישראלמדינת

 במרכז דהיס אבו משפחת בן ידי על שבוצע המעשה כגון מעשים יבוצעו הזה, סוסיהאין

 שבוצעה מעשית פעולה על ולהצביע הקהל דעת את להרגיע נועד כתקנה השימושהרב,

 רור. פסול שיקול זהו כי טוענים אנו הביטחון. מעוכתע"י

 בך ולחזור ההשגה את לקבל ממך מבקשים אגו לעיל, שפורטו הטעמים מכלעל-כן, ו1/-

 . 1 19 בתקנה כלשהו שימוש לעשותמכותתך

 רב,בכחוד
 , vr/ץ,

אנד~ה

 רו"

 דין (רך

 549 1 0 ת"מ הפרטי להגנת המוקדהעתק:
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