
4,02בג"צלצדקהגגיההריןבכיתכשבתוהעליןמשפטפגית

קלקיליהתושבתת"זעאמר,1,בעניין!

טובאסחושבת"זדראגמה,'2.

שנםתושב,ת"זחבישה,3,

גוניןנפתעקאבה,תושבמצרי,4.

שכםתושב!ת"זן5,

ת"זתינסר,6.

ת"זזבידי,7,

כרםמטולומזמרמש,8,

מרמאללה,ת"זשקוקאני,9.

דהיישהפליטיםממחנהת"זאלאחרס,10.

לחםמביתתמידי,11

כרםטולנפתראמין,מכפרת"זסגג'ק,12,

עסברפליטיםממחנהת"זאלגואד,עבד13,

שכםגפתפוריכ,מביתת"זחנני,14.

ג'ניןנפתפארתיה,אלסילתתושבת"זאסעד,15

משכםת"וחמודה,16.

לחםביתנפתדים,אבותושבת"זתלביה,,17

שכםנפתתל,כפרתושבתת"וחמד,18.

חארתייה,אלסילתתושבת"זטחאינה,19,

ג'ניןנפת

ולצכרגרלוטהד"רשלמיסודההפרטלהגנתהמוקר20.
יחיאמוסטפאו/אויוזגטלאנדרהעוה"דב"כע"י

95908ירושליםי88783ונד.15,א-דיןצלאחמרח'

העותרים050-910847גייד6283312,פקסימיליה6280633,טלפון

נגד

המערביתבגדהצה"לכוחותמפקד

המשיבהמדינהפרקליטותע"י

יירויי-ן
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תנאיעלוצובינייםו4למהיאתירה

אתלהרוסבכוונתואם-מדועטעםוליחןלבואלמשיבלהורותמתבקשהנכבדהתשפטבית

בלתיהינהאשרהריסה,בפעולתינקוטבטרםטיעוןזכותלהםתינתןלא-העותריםשלכתיהם

הפיכה.

שלכבתיהםכלשהיבדרךיפגעשלאלמשיכלהורותהגככרהמשפטביתמתבקשכינ~יםכסעד
וו,בעתירהלדיוןעךהעותרים

פקסימיליה,באמצעותשהועכרוכוחיפויעםהעתירהאתלקבלמתבקשהנכבדהמשפטבית

המעותרים.חלקשלמגוריהםאזוריעלהמוטלהעוצרומפאתדחיפותהמפאתתצהיר,וללא

המדינה.פרקליטותלידיהגשתהעםיחדמועברזועתירההעתק

:מעומרהגימושיואלץ

פיקודלאלוףהפרטלהגנתהמוקדמנהלתפנתה12.8.02ו',ביוםדנן*העתירההגשתבטרם

?כדלקמןהמרכז
שניהמערביתבגדהנהרסובלילהאתמולכיהתקשרותמןלנונודע"

גיחןלאלמשפחות,אתראהגיתגהלאמתאבדים.משפחותשלבתים

מהבית.חפציםלהוציאזמן

משפטיים.הליכיםלמצותומןגיתןלא

-מתאבדיםמשפחותבתילהרוםכוונהקיימתאםכימבקשיםאנו

אורכהשתיגתן-חירוםלשעתההגנהלתקנות911לתקנהכהחאח

ההליכים.למיצוישעות48של

עיכובהריהרתעה,למטרתלטענתכם,מיועדת,שההריסהמאחר

זו.במטרהזהכהואפוגעאינוהליכיםלמיצויעדבביצועה

תגובתכם."נא

1.ע'באותומסומןרצ"בזופתיההעתק
דומהכקשהכינמסרהמשיבישלהיועמ"שסגןעם:0023לטועהסמוךב-3.8.02טלפוןקשיחת

ביתלידיעתהובאההמדינהעמדתוכיהנכבד,המשפטכיתכפניועומדתחלויהבעהירהכלולה

זו.בעמדהשוניכלאיןלעתירה.תגובהכמסגרתהמשפט



ץסיטם
:הבאההידיעהפורסמהיפ2,82סיום

שלכתיהםהריסתהייתהכמבצעצה"לפעילותשלנוטפתהטרהי.."

שלביתוגהרפכרםבטולטרור,פיגועישביצעומחבליםשני

הרצלברחובהפיגועאתאשתקדכמארסשביצעתמאס,פעולעליאן,

נפצעו,נוספיםו-55אזרחיםשלושנהרגובובנתניה,

הג'יהאדפעילשוויקי,שלביתואתצה"לפוצץבחברון

אוטובוסלעבריריפיגועאשתקדכנובמברשביצעהאיסלאמי,

עדינוטפים,48ובפצעואזרחיםשנינהרגובוהצופתית,בגבעה

משפחתוהתגוררהבוקומות,שלושבןבבנייןמדוברכיציינוראייה

המתכל."של

2.ע'באותומסומןרצ"בזקפרסוםהעהק

;העוברתיהפן

אשר,ת"זעמאו,שלאמוהיגה1מספרעותרהא,1,

ביוםלמשפחההוחזרהגופתו28.3,0.]כיוםימיןכנווההפיגועאתביצעהנראהככל

המטויבשלהיועמאשעוזרהירש,סרןמכתבהעתק3ע'באותומסומןרצ"סנ,יש.320

ג.120.2,מיום

חמותהגרההראשונהכקומהקומות.שלוש.%בשטחשבקלקיליה,העותרתבביתב,

העותרתהשלישיתבקומה1ילדיהםו-7אשתו,גיסהגריםהשנייהבקוסה;סגפה

שירותים,חדרישלושהסלון,לאורחים,חדרשיגה,חדוי3העותרתבדירתילדיה.ו-9

ומרפסת.מטבח

כזקרלפנות:1503לשעהסמוך2.8.02ביוםהפרטלהגנתמסוקרשנתקבלדיווחפיעל

שעלהבגדיםעםהכיתאתלצאתהמשפחהמבניודרשוהעותותלביתתחליםהגיעו

אתשיצאולאחרמהזמןהבית.אתלהרוסהצבאבכוונתכימטלשלים,ומעטגביהם

הבית.אתהורסיםלאכיהמשפחהלבנינמסרהביון,

מסרהשארביןהמשיב.שלהיועמ"שעםהפרטלהגנתהמוקדמנהלתדיברהלביןבין

שלכתיהםלהרוסממשלההחלטתקיימתוכי%בשטחהמדוברכיהמשיבשלהיועמ"ש

השיבהמשיבשלוהיועמ"שובית,ביתלכלהכוונההאםשאלההמוקדלבהלתמחבלים.

החדשות.אחרלעקובישוכייודעהואאיןכי



אתלהרוסכוונהעלידועלאכיהמוקרלמנהלתהיועמ"שואמרחזרדקותכ-20כעבור
4.ע'כאותומסומןרצ"בהפרטלהגנתהמוקדמנהלתתצהירהכית.

פיגועמבצעהנראהכבלת"זדראגמה,שלאביוהינו2מספרעותר2,

ע"ילקבורההוחזרהבנוגופתשאן.ביתבאזורשלוחות,לקיבוץבכניסת,10,017מיום

קומות:שחיינ,באזורג'נין,גפתטובאס,בכפרהמשפחה,בכית.!3.2.02ביוםהמשיב

בקומההמשפחה.בניגריםהמגורים,קומתהשנייה,ובקומהמחסנים,הראשונהבקומה
8מתגורריםככיחומטבח.שירותיםשניסלון,אורחים!חדרשינה,חדרי3השנייה

נפשותי
לביןהעותרביןטלפוןשיחתבאמצעותנתקכלופה,בעלכוחיפויכוללאלה,פרטים

3,8,02.ביוםהפרטלהגנתהמוקד

הגראהכבלביצעאשרית"זחבישה,שלאביוהינו3מספרעותר3.

קומות.שתיג,באזורבשכם,הנמצאהמשלחהבכית2.12.01.כיוםבחיפהפיגוע

.דירותכשלוש-הראשונהכקומהומשפחתו.האב,שלאחיוגרקרקעבקומת

ווכקומהמהגורדיםכןנכדיו.ושניכלתו,וכהו,כניוחמישהואשתו,העותרמהגוררים

בניהם.ושניאשתו,אחיוכן

לביןהעותרביןטלפוןשיונתבאמצעוו!נתקכלופה,כעלכותיפויכוללאלה,פרטים

3.8.02.ביוםהפרטלהגנתהמוקד

נפתמעקאבה,ת"ומצרי,שלאביוהינוהעותר4,
כביתמבארו","במסעדתכירושלים9,8.2001ביוםפיגועהגראהככלכיצעאשרג'נין,

חדריםושנימרפסתמטבח,שירותים,2שיגה,חדריו-4לסלוןהמחולקתאחתקומה

נפשוו!.8מתגורריםבכיתהבית,שלצדמכלאחדנפרדים,

מביתמטרכ-23שלבמרחקלמשפחה,השייךבכיתלבדגרבנוהעותרלדברי

המדוברילדיהם.ו"4אשתויהעותר,שלאתרכןוהבביתגריםכיוםהמשפחה,
ושירותים.מטבחאורחים,חדרומרפסת,סלוןשינה,חרריהמבילבבית

3,8.02.יוםבמהלךהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרשים

שלאפיוהינן5מספרעותר5.
משכם,ת"זשריף,--

גריםמשפחתוובניהעותר4,9,97.ביוםביוושליםפיגועהנראהככלביצעאשרי4אזור

7בביתהבניין.שלהשלישיתבקומההדירהמטר,כ-150גודלהאשרבדירהבשכירות

ביוםטלפוןבשיחתנמסרכוחיפויחולה.העותרכיהפרטלהגנתלמוקדנמסרנפשות.

,3.8.02

נפתאלדהר,סילתמכפר8*9-0633438,ת"זחאפר,שלאביוהינו6מספרעותר6.

קומהבביתאלגרבייה.בבאקה30,3.02ביוםכפיגועהנראהככלמעורבהיהאשרג'נין,



נמסרואלהפרטיםנפשות,6מתגורריםבביתושירותים.מטבתמרפסת.חדרים,2אחת,

3.8.02.בייםטלפוןבשיחתהפרטלמגנתלמוקד

מאזורמשבם,ת"וזבידי,שלאביוהתו7מספרעותר

גריםומשפחתוהעותרסבא.בכפר22.4.01ביוםבפיגועהנראהככלמעורבהיהאשר4,

להגנתלמוקדנמסרפהבעלכוחיפויובןאלהפרטיםקומות.2כןבנייןהמשפחה,בבית

י3י20.8מיוםטלפוןבשיחתהפרט

ככלביצעאשרת"זמרמש,שלאחיוהיווהעותרת

ילדיהעםיחדגרהאלמנה,האחים,שלאמם18.5,01.כיוםבנתניהפיגועהנראה

3.8.02.ביוםטלפוןכשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטיםכרם.בטולכשכירות

ככלמעורבהיהאשרת"זשקוקאני,שלאביוהינוהעותר

בדירה,בשכירותמשפחתועםיחדגרהעותר24.5.02.כיוםאכיסכתלבפיגועהנראה

בשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמטרואלהפרטים4,אזורברמאללה,קומות3בןבכג*ין

3.8,02.ביוםטלפון

פיגועהנראהככלשביצעהת"זאלאחרס,שלאביההינוהעותר

האומותשלהסערלסוכנותהשייךבבנייןגרההעותימשפחתבירושלים.29.3102ביום

ושרותים.מטבחוסלון,שיגה,חדרישלושהבדירהדהיישה.הפליטיםבמחנההמאוחדות

נמסרשיחהבאותה3,8,02.מיוםטלפוןבצמיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטים
פה.בעלכוחיפוי

ככלביצעאשרת"זתמיד,שלאמההינוהעותר

טלפוןבשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסר3,02..31,ביוםאפותכהתנחלותפיגועהנראה
;רואהוכקושיעינייםבעיותלאםוכימזמןלאניתוחועברחולההאבכי3,8.02מיום
לחם,פכיתגרההמשפחהפה.בעלנמסרכוחיפוי

הנראהככלמעורבשהיה,ת"זסנג'ק,שלאמיןהינוהעותר

2בןכביתגרההמשפחהקלנסווה.לכפרסמוךאפרים,שערבאזורן0.2ג.2ביוםבפיגוע

סלוןישינהיחדרישלושההשנייהכקומהכמחפנים;משמשתהקרקעקומתקומות:

הפרטלהנסתלמוקדנמסרואלהפרטיםנפשות.9מהבוררותבכיתומטבח.מרפסת

פה,כעלנמסרכותיפוי;3.8.02מיוםטלפוןבשיחת

ככלביצעאשרת"זאלגואד,עבדשלאחיוהינוהעותר

במחנהקומות2בןבכיחגרההמשפחהמורה.כאלון28,3.02כיוםפיגועהנראה

הפרטלהגנתהמוקדעםטלפוןבשיחתנמסרואלהפרטים4.אזורעסכר,אלהפליטים

פה,בעלכוחיפויכולל3.8.02,ביום

ככלביצעאשרת"זחנני,'1שלאביוהינוהעותר

כקומה:קומות2המשפחהכביתאיתמר.בהתנחלות28.5,02ביוםפיגועהנראה



ךמתגוררותהשנייהבקומהילדיה,2עםגרושה,והדודה,המבהאגרותהראשונה
למוקדימסרואלהפרטיםמקלחת.סלון,שינה,חדריל24מחולקתהקומהינפשות
3.8.02.מיוםטלפוןבשיחתהפרטלהגנת

ככלביצעאשרת"זאסעד,שלאחיוהינוהעותר5,1
לחל-אביב.מנצרתשנסעעתיאגד",של832קובאוטובוסתודכא1והפיגועהנראה

האחיםכולל-המשפחהקומות.2בןבביתגריםואחיותיואחיוהוריו,העותר,
הפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטיםבביון,גריםוילדיהם,נשותיהםהנשואים,
פ3.8.2.כיוםטלפוןבשיחת

-פיגועשביצעת"וחמודה,שלאביוהינוהעותי16.

בשכםשכורהבדירהגריםמשפחתוובניהעותר17.2.02.ביוםבחדרה-הנראהככל

ושנימטבחסלון,חדרים,שלושהכדירהקומות,שלושבןלבנייןהשלישית,בקומה

נפשות6הכלסךבן,הזוגולבנינשויהאחדהעותר,שלבניםנש5גריםבדירהשרותים.
נמטרכן;3.8,02ביוםטלפוןבשיחתהפרטלהגנתבמוקדגתקבלואלהפרטיםבדירה.

פה.בעלכוחיפוי

הנראהככלאשרת"זהלביה,שלאחיוהינךהעותר17,
ריסבאבוהמשפתהבכיתגרהעותר1.12.01.כיוםבירושליםבמדרחובפיגועביצע

האחרותהקוקותשהינהראשונהבקומהגרההעותרמשפחתקומות.שלושכןסבנין
טלפוןבשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרסיםנפשות,12בביתמאדם,ריקות

פה,בעלכוחיפוינמסר;3.8.02כיום

הנראהככלאשרת"זחמד,שלאמוהינההעותרת18.

קומותשתיבןבכיתגרההעותרתעמנואל.התנהלותליד12.12,01סיוםפיגועביצע

וובקומה;ילדיהםושלושהכעלההעותרת,גריםהקרקעבקומתשכס.נפוותל,בבסר

העותרתשלכלתהגרההשנייהבקומהומטפח.שרותיםשנימרפסת,שינה,חדרישני

שרותיםשניסלון,שינה,חדרישלושהוובקומהכעת.עצור,בנה,ילדיה.ו-4

כוחיפוינ3.8.02מיוםטלפוןכשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטיםומטבת,

פה.בעלנמסר

ביצעאשרת"זטחאינה,אלעבדשלאחיוהינוהעותר19.

לתל-אביב.נצרתביןשנסע823מספראגד""כאוטובוס5,3,02ביוםוניגועהנראהכפל

גריםהראשונהבקומהקומות,שתיג'נין,נפתאלחארתייה,סילתבכפרהמשפחהלכיח

השויההקומהבעתה-80.כשזוחפטר,המשפחהאבירווקים.אחיםו-5העותראפ

3,8.02.ביוםהפרטלהגנתלמוקדטלפוןבשיהתגמסרואלהפרטיםמארם.ריקה
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