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המערביתכגרהצה"לכוחותמפקד

המשיבהמדינהפרקליטותע"י

תנאיעלוצובינייםצולמתןעתירה

אתלהרוסבכוונתואם-מדועטעםוליחןלבואלמשיבלהורותמתבקשהנכבדהמשפטכיח

בלתיהיגהאשרהריסה,בפעולתינקוטבטרםטיעוןוכותלהםתינתןלא-העותריםשלבתיהם

הפיכה.

שלבבחיהסכלשהיבדרךיפגעשלאלמשיבלהורותהנכבדהמשפטביתמתבקשבינייםכסעד

זו.בעתירהלדיוןעדהעותרים

פקסימיליה,באמצעותשהועברוכוחיפויעםהעתירהאתלקבלמתבקשולנכבדהמשפטטית

המעותרים.חלקשלמגוריהםאזוריעלהמוטלהעוצרומפאתדו,יפוההמפאתתצהיר,וללא

המדיגה.פרקליטותלידיהגשתהעםיחדמועכרזועווירההעתק

:העתירהנימוקיואלה

מפקדנ'אח'19ו-עאמר6696/02בג"צעתירה,הוגשה4.8.02הבוקר,א.

שלמשפחותשלהכתיםהריסתמדיניותעניינהאשרהמערכית,כגדהצה"לכוחות

מאחרבבוקר:08סגלשעהסמוךהוגשההעתירההמשיב.מבצעאותהמפגעים

עת:30,04לשעהכסמוךהתורןלשופטלהעכירהשלאהחליטההראשיתוהמזכירה

לשעהסמוך-המשפטביתהחלטתומחןהעתירההגשתביןכן.לעשותבבקשהשפנינו

להגנתהמוקדידיעתלמיטבנהרסו,מיד,לעתירהעמדתוליונןלמשיםהמורה-ג4;00

הבתים.19מתוך3הפרט,

המדינה.תגובתהעותריםלכ"כנמסרלאזועתירהכחיבתלשעהעד

ואילך.21סעיףלמעטהקודמנו,לעתירההרומהנוספתיעתירהמוגשתכעת

:כדלקמןהמרכופיקודלאלוףהפרטלהגנתהמוקדמנהלתפנתה2.8.02,ו',ביוםב.



שביהמערביתבגדהנהרסובלילהאתמולכיהתקשרותמןלנונודע"

ניתןלאלמשפחות.אתראהניתנהלאמתאבדים,משפחותשלבתים

מהבית.חפציםלהוציאומן

משפטיים.הליכיםלמצותומןניתןלא

-מתאבדיםנושפחוו!בתילהרוסכוונהקיימו!אםבימכקשיםאנו

אורכהשתיגנון-חירוםלשעתההנגהלתקנות119לתקנהבהתאם

ההליכים.למיצוישעות48של

עיכובהריהוהעה,למטרתלטענתכם,מיועדת,שההריסהמאחר

וו.במטרהזהכהואפוגעאינוהליכיםלמיצויעדבביצועה

תגובתכסי"גא

1,ע'באותומסומןרצ"בזופנייהאעתק

כינמסרהמשיב,שלהיועמ"שסגןעם:0023לשעהסמוךכ-3.8.02טלפוןבשיחתג,

המדיגהעמדתוכיהנכבד,המשפטכיהבפניועומדתתלויהבעתירהכלולהדומהבקשה

וו.בעמדהשוניכלאיןלעתירה.תגובהבמסגרתהמשפטביוןלידיעתהובאה

;העובדתיהפן

ביצעאשר,ת"זצאלחי,שלאביוהינו1מספרעותרא.1.

עצירהככפרנמצאבמשפחהביתיצהר.בהחנחלוח8.6.02ביוםפיגועהנראהככל

נתקכלואלהפרטיםכו.מבגורריםנפשות1ו-1קומות2בביתשכם.נפתאלקבליה,

4.8.02.ביוםהפרטלהגבתהמוקדעםטלפוןכשיחת

אשר,ת"זשתשיר,שלאכיוהינו2מספרעותר2.

ומתגורריםבשכםנמצאהמשפחהבית7.3.02.1כיוםסבאבכפרפיגועהנראהככלביצע

אלהפרטיםלזוז.מתקשהומאזשניםכ-7לפנימוחישבץעברהעותרנפשות.נ4כו

בשלפהבעלנמסרכוחיפוי;4.8.02כיוםהפרטלהגנתהמוקדעםטלפוןבשיחתנמסרי

כשכם.עוצר

שלאביוהינו3מספרעותר3.
ת"זנג'אר,

3המשפחהבבית22.12.00.ביוםמחולהבהתנחלוו!פיגועהנראהנכלכיצעאשר

השניהבקומהאחד.אףמתגוררלאהראשונהכקומהנפשות.14בוומתגורריםקומות

כטלפוןנמסרואלהפרטיםדירות.2השלישיתבקומההעותר;ממשפחתחלקמתגורר

בחברון.עוצרבשלפהבעלכוחיפויכולל4.8.02,ביוםהפרטלהגנתלמוקד



ככלכיצעאשרת"זחג'לה,אבושלאחיוהינו*מספרעותר

להגנתהמוקדבאמצעותלמשפחההוחזרהגופתובנתניה.1.1.01ביוםפיגועהנראה

כדירהקומות.6בןבבנייןשכורזןבדירהמתגוררתהעותרמשפחת7.1.02.כיוםהפרט

4.8.02,ביוםטלפוןכשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטיםנפשות.5מתגוררים

כשכס.עוצרישפה.בעלכוחיפויכולל

אשרת"זאלג'ול,שלאביוהינו5מספרעותר
במחנהנמצאהמשפחהבית18.6.02.כיוםירושליםבגילה,הנראהככלפיגועביצע

נמסרואלהפרטיםנפשות.12בוומתגורריםקומות2כביתשכם,בנפתפארעהפליטים

4.8.02.כיוםטלפוןבשיחתהפרטלהגנתלמוקד

אשרת"ויאמין,שלאכיוהינו6מספרעותו
שכם.לידבגניד,נמצאהמשפחהכיתבמחולה.19.2.02כיוספיגועהנראהככלביצע
ובצוואר.בגבכרוניותמבעיותסובלהעותרנפשוני.1ובוומתגורריםקומות2מןהבית
4.8,02.ביוםטלפוןבשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטים

אשרת"וצכאח,שלאחיוהינו7מספרעותר
3כןכבנייןבשכירותגרההעוהרמשפחתבחדרה,25,5.01כיוםפיגועהנראהככלכיצע

בשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרוהמידעבפשות.8מתגורריםבדירה:כג'ניןקומות

4.8.02.ביוםטלפון

ת"זעמל,אבוןשלאחותההינה8מספועווזרת

נמצאהמשפחהבירזבטייבה..02130.כירםפיגועהנראהככלכיצעאשר,

הראשונה.כקומהנפשות3בוומתגורריםקומות2בןהביתכרם.טולנפתעגבחא,בכפר

ולפנידיסקיםרם,כרישתדם,מלחץסוכלתהעותרתאםגמורה.לאהשניההקומה

כיוםהפרטלהגגתהמוקדעםטלפוןבשיחתנמסרזהמידערגלה.אתשכרהיומיים

,4,8.02

ביצעאשר,!ת"זנאצר,שלאחיוהינו9מספרעותר

כשכירותגרההמשפחהשומרון,שביבהתנחלות29.4.01ביוםמיגועהנראהככל

להגנתהמוקדעםטלפוןבשיחתנמסרזהמירענפשות.5מתגורריםכדירהבשכם,

בשכם.העוצרבשלפהבעלכוחיפויכולל4,8.02,כיוםהפרט

ת"זתאפו,אלעכראמוהיגה10מספרעותרת

נמצאהמשפחהכיתשומרון.כקרני6.2,02!ביוםפיגועהנראהככלביצעאשף
22וכוללתבהמתגוררתהעותרתשלהמורחכחוהמשפחהקומות,3בןהבית:בקלקיליה

הפרטלהגנתלמוקדנמסרזהמידעגבוהה.דםולחץמסכרתסובלהעותרתבעלנפשות.
בשכם.עוצרבשלפהבעלכוחיפויכולל4.8.02,ביוםטלמוןבשיחת



ת"זראשד,שלאחיוהינו11מספרעותר1.1

כיוםלעותרהוחורהגופתוליד,בביוץ9.9.01כיוםפיגועהנראהככלביצעאשר

טולנפתארתאח,ככפרקומות2בןכביתמתגוררתנפשות,5העותר,משפונת13.2,02.

4.8,02.ביוםטלפוןבשיחתהפרטלהגנתלמוקרנמסרזהמידהכרם.

ת"זאלדין,צלאחשלאביוהינו12מטפרעותר12.

מתגוררתנפשות,5המשפחה,אלשרקיה.בבאקה.1.018!ביוםפיגועהנראהככלכיצע
שכורה,בדירה

,_ת"זאלהיגא,אכושלאחותוהגיה31רפסמעותרת13.

1998.בשנתנפטרהמשפחהאביכבדרה.25.5.01כיוםפיגועהנראהככלכיצעאשר

אלהפרטיםדירות.לשתיהמחולקאחתקומהכןכהיתמתגוררתנפשותו5המשפחה,

4.8,02.ביוםהפרטלהגנתלמוקרטלפוןבשיחתנמסרו

כיצעאשרת"זבסמה,אבושלאביוהינו14ממפרעותר4!.

כשכירות.בביתמתגורריםהמשפחהבנישמש.כבית20,3,02כיוםפיגועהנראהככל

מתחתילדים7כוללנפשות,ו-14למחסנים,משמשתראשונהקומהקומות:2בןהכית,
בשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרואלהפרטיםהשנייה.כקומנומתגוררים12,לגיל

4,8,02.ביוםטלפון

ביצעאשר,ת"וצאפי,'שלאחיוהינוג5מספרעותר15.

למשפחה,הותווהגופתוירושלים,ענאתא,בצומת17.3.02ביוםפיגועהנראהככל

שנמסרהמידעפיעללחם,ביתנפתכעיבידיה,קומות2בןבביתמתגוררתהמשפחה

4.8.02,ביוםהפרטלהגנתלמוקר
כנימיתרנפורחכקומהלגפומתגוררהיהצאפי-

כטלפון.נמסרכוחיפויהמשפונה.

אשרת"זטיטי,שלאמוהינה16מספרעותרת16,

פליטיםבמחנההמשפחהבכיתתקווה,בפתח27.5.02כיוםפיגועהנראהככלביצע

כשיחתהפרטלהגנתלמוקדנמסרוהקירענפשות.ךמתגורריםשכם,גפתבלאטה,

פה.בעלכוחיפויכולל4.8,02,ביוםטלפון

:המשפטיהפן

עדייןאשרעתירההמערכית,כגדהצה"לכוחותמפקדנ'ואחיסאייח6344/02בבג"צ17,

בשלאת,בתיהםלהרוסמתכווןשהמשיבהעותריםשלחשדםשעניינהועומדת,תלויה

לנפגעיליחןשיחחייבהמשיבמןדורשיםהעותריםמפגעים.שלמשפחותהדותם

השגתםאםהזההנכברהמשפטלאיתלעתורזכותוכןשימועזבותהמנהלינוהחלטתו

תידווה.
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:הבאים

יחויבהמשיבכיהעותרים,שלהוזלופיתלדרישתםאשר"3.

אחלהרוסבעתידיוחלטאםשיחולושונות,התחייבויוהלהדחיית
שכוולדרישהמשפטייסודכלאיןכילהבהיר,נבקש-בתיהם

דיאלה.מעיןעתידיותהוזחייכויותליחןהמשיביידרששבמסגרתה

הסף,עלהללוהדרישותלדחייתבכך

כשטחמצוייםהעותריםשבתיבעוברהבהתחשבכינוסיף,לכן,4,

פעילותלעתמעתמתבצעתזהשכשטחבעובדהוכהתחשבנ1,

בידיאיןכיברורומקום,זמןתלויתשהינהלחימתית-מכצעיתי

שכוועתידיתצבאיתלפעילותבאשרכלשהיהתחייבותליחןהמשיב

לבצעה,"בעתידיוחלטאם-

יסודה,בטעותווגישהכיזיוענוםהעוחרים
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