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מבנהשלקדמיחלקהריסתבית-המשפטהכשירענטןבאותופורסם],לא(עזהברצועת

מירעוהיההמבנה,מכילןפשועבוצעההריסהשבבוקרלאוירהשימוע,זכותמיצויללא

נוספים.לפיגועיםכוונהאודות
החלקבהריסתדחוףביטחוניצורךהמשיב,לדעתיצרו,אלהכל"

מטעניםלהימצאותהגוששעמדיהצורךביסורהמבנה.שלהקדמי

הלביש,"עלבתנועהיפגעןאשרבמבנה,

סכנהלאבוודאיישירה,טענהכלנשקפתלאבהםלמצביםהחרעאתמרחיבהדיןפסק

-והיפותטיתעקיפההיאההריסהומטרתלהניסה,המיועדמהביתומיידית,חמורה

כללית.הרתעההשגתדהיינו

הקיטהלביןתיתעתוה4תישנועשמטרתההריסהביןהגבולותאתמטשטשהדיןפסק

לעל-פיהסדרלהשלטתבאמצעינעשיתהראשונהצבאיים-מבצעיים.בצרכיםשמקורה

סמכויותבמסגרתנעשיתהשנייה.1945שעת-חירום),(ההגנהלתקנות119תקנה
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לדיוןבבקשהאיןמבצעית".צבאיתפעולה"למוננווחדשנירחבפירושנחןהדיןמסק8.

חוקיותן.אתרקאלאמבצעיותצבאיותפעולותאזחןשלתבונתןאתלבחוןניסיוןנוסף

המשפטביתידיעלשנקבעומשפטיותנורמותפיעלנבחנותהמשיבפערלותשלחוקיותן

אשו4112/90ובבג"צ358/88בג"צ-לעילשצוטטובעתירותהיתרביןהזההנכבד
נקבעבואמח6"אנשיגירושוב"פושת-הטיעוןזכותמצטמצמתבהםהמצביםהגדירי

פיעלגםנבחנתגםהפעולותחוקיותבדיעבד.השימועזכותלקייםניתןכימחדש

ההומניטרייםחלקיואשר-ההסכמיוהןהמנהגיהןלאומי,הביןהריןשלנורמות

המשיב.ידיעלמכובדים

ונ)3(פידהמעונית,בגדהצה"לכוחותמפקדנ'אדםלדכויותרומאים2936/02בבג"צ

כלהלן:הנכבדהמשפטביתע"ינקבע4-5,בעמ'3,
מחויבעצמואתרואהצה"לכיהמדינה,הטעימהואתעם"

שכלליםהטעםמןרקלאההומניטריהמשפטכלליאתלקיים

כמתחייבגםלא%הבינלאומי,המשפטן6מתחייכיםאלו

ףמיינתלעו1ו'מטעמיםואףטוסרית,מבחינה

33לסעיפיטכמיוחדהרבועית,ג'נבהאמנתשלהרלתנטייםלסעיפיםמפניםהעותוים9.
ConventidnsGenevathe10A~iditi.ondס(ProtocolsAuiivst21ל-תםלאמנהו-33

32.לסעיףיבמיוחדע11[שו[(Populationכותרתהנושא111לחלקבמיוחד1949

לפגועהחלטההפרט.שלבקנייניבפגיעהדןהדיןפסקכילצייןמבקשיםהעותוים10.
לעבוראייבתאינהכעתהקיימתאפסיקהפיעלאשרמנהליתהוולטההינההפרטבקניין

הפיכה.בלתיבפעולהשהמדוברלמרותוזאתשיפוטיתביקורתכל

ידיעלהאגלאמנתז)32(סעיףשללתחולתובעברשנתנולפירושיםמפניםהעותרים.נו.
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