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הפועל בשם מפקד כוחות צה״ל
בגדה המערבית.
שלום רב,

הנדון :השגה נגד כוונה לפגוע להחרים ולהרוס חלקי המבנה בהם התגורר
קואסמה ת.ז.
.1

הגיעה למשרדי  -ולא במישרין

 -הודעה על כוונת מפקד כוחות צה״ל לפגוע בבית

הנדון .ההודעה שנשלחה אתמול , 15.7.14 ,קובעת כי ניתן להשיג על תכנה עד ליום
 18.7.14שעה . 10:00
העדר התייחסות לוגדליזם בבית ולפיצוץ חלדזיו ביום 1.7,14
.2

למרבה הצער הודעה זו התקבלה למרות שכבר פניתי ביום  14.7.14אל היועמ״ש
גדמ״ע והודעתי לו כי אני מייצגת את המשפחה בכל הנוגע לדירת מגוריו של
קואסמה ,החשוד שבנדון ,וכי יש לפנות אלי אם מתפתחת כוונה כלשהי
לדירת מגוריו.

להזיק

מה חבל כי היתה התעלמות מפניה זו ,למרות שקבלתה אושרה

פעמיים (על ידי הפקידה שירה ועל ידי הפקידה נטשה) .ליתר בטחון שלחתיה שוב אל
מר עדי נוי.
ההודעה מתעלמת לחלוטין מן ההרס שנזרע כבר בבית כולו ,ולא רק בדירת מגוריו
של

קואסמה .לא אוכל להשלים את ההשגה מבלי לדעת את תגובת מפקד

האיזור והסבריו להרס שנזרע כבר ,העילה החוקית לו ואופן ביצועו.
חלקי הבית בהם מתגורר החשוד
.3

כפי שכתבתי אל היועמ״ש שלך עוד ביום  , 14.7.14בית המשפחה כולו הינו בית בן 3
קומות ובו  4דירות .דירתו של

החשוד הינה בקומה השניה של הבית ,ושאר

הדירות מאוכלסות על ידי אביו ואחיו הנשואים.

.4

הבעלות על הבית היא של האב

ושל אחיו של האב .מפאת קוצר הזמן שקצבת,

וההרס הנרחב שנגרם לבית ולחפציו ,אתכבד להגיש את הראיות לכך בהמשך.
.5

מאז חידוש המדיניות של הריסת הבתים הקפדת לפגוע דק בחלקי הבית אשר
שימשו למגורי החשוד.

גם ההריסה שהיתה נשוא בג״ צ ( 4597/14מחמד חסאן

עוואדה ואת) אושרה רק לגבי הדירה הספציפית בה התגורר החשוד עצמו ,ולא כל
בית המגורים .אף צו ההריסה שהוצאת כעת במקביל כלפי מי שלכאורה נחשבו על
ידך לשותפיו של החשוד לאותה עבירה ,מר

אבו עיישה

ק׳ואסמה ומר

הוצא נגד חלקי הבית המשמשים למגוריהם.
.6

ב הודעה ששלחת נכתב כי ״מפקד כוחות צה״ל  ......מודיע בזאת כי בכוונתו להחרים
ולהרוס את כל חלקי המבנה בחברון המצוי בנ.צ  .....כמסומן במפה המצורפת שבהם
התגודד

קואסמה ת..ז " .....

כתבת כשורה ,אולם המפה שצורפה מסמנת בטעות את המבנה כולו .כמו כן השמטת
את המקובל במקרים מעין אלה  -צירוף תכנית הנדסית כיצד בכוונתך לבצע הריסה
כירורגית של הקומה השניה במבנה בן  3קומות מבלי לפגוע בקומות האחרות .כן
נעדר ציון מפורש כיצד בכוונתך לבצע את אותה הריסה כאשר מדובר בקומה שניה
בלבד.
.7

על פי נסיון קודם  -ואם תתממש הכוונה לפגוע בבית ־ יש להציע דרך סבירה לאטום
או למנוע שימוש באותה דירת מגוריו בקומה השניה לאורך זמן ,ולהותיר את שאר
חלקי הבית ללא פגע.

חסרה תכנית הנדסית מתאימה לכך ,אותה אוכל לבחון,

ולהציע  -אולי תכנית חלופית אם ההשגה והעתירה יידחו.
.8

אצטרך בוודאי לחוות דעת של מהנדס מומחה מטעם המשפחה.

העילה לפגיעה בבית
.9

על פי הכתוב בהודעה ,הכוונה לפגוע בבית הינה תוצאה של הנחה כי החשוד ביצע
ביום  12.6.14חטיפה ולאחר מכן רצח של  3צעירים ישראליים.

על פי כל הידוע

קואסמה לא נעצר ,לא נחקר לא

למשפחה ,חשד זה לא הוכח כלל.

החשוד

עמד לדין ולא הורשע במיוחס לו.

המעשה מיוחס לו בגדר הנחה בלבד ,ואין די

בהנחה כדי להשתמש בהוראה דרקונית מעין זו.
.10

גם אם ייטען על ידך כי בידך הוכחות נסיבתיות אודות מעורבותו הנטענת ,הרי
תידרש לפרוש אותן בפירוט ולהצדיקן  -וכזאת לא נעשה על ידך עד כה.
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.11

מעבר לכך ייטען כי כל עוד לא נעצר החשוד וכל עוד אינו מצוי במקום מבטחים וכל
עוד החשדות נגדו אינם מוטחים בו וזוכים לתגובה  -דמו בעיניך מותר ,ואין כל
וודאות כי הוא לא יחוסל על ידי צה״ל בהזדמנות הראשונה ולא יעמוד כלל למשפט.
האפשרות הריאלית מדי של חיסולו ללא משפט מבטלת מניה וביה את עילת הפגיעה
בבית ומעסרת אותה.

מטלת הפגיעה
.12

על פי הודעתך ,״צעד זה עשוי להרתיע מפגעים פוטנציאליים ולסייע בבטחון
האיזוד".
מתוך התנסחות זו עצמה ברי כי מדובר בספקולציה מהוססת מאד .משתמע ממנה
כי אין כל וודאות שפגיעה חמורה כל כך יש בה כדי לסייע לבטחון האיזור או להרתיע
מפגעים .זוהי אפשרות בלבד ,וכפי שקבעה וועדת שני ,זוהי אפשרות מפוספסת מאד,
אשד נזמה לבטחוו האיזור רב מתועלתה .וועדה זו מונתה על ידי הרמטכ״ל והיא
מסרה את מסקנותיה לשר הבטחון בשנת  ,2005ומאז ,אכן ,לא הוסיפו בשטחי הגדה
המערבית לנקוט בה.

. 13

בהודעתך חסרה המטרה האמיתית לשמה ניתנה  -פגיעה חסרת רסן במי שנחשב
כאיש חמאס ושיקולים זרים של נקמה גרידא בגין הכישלון לאתר את הצעירים
החטופים בעוד מועד ,למרות שארוע חטיפתם התרחש בשטח  Cהנתון לשליטה
בטחונית מלאה של צה״ל..

.14

אין זה סוד כי .הוחלט על פגיעה מקיפה בכל מה שנחשב לחמאס או לפעיליו ,ללא
התחשבות וללא הסתייגות .העיתוי של הודעתך  -בעצם מבצע ״צוק איתן״ בעזה ־
מחזק חשד כי הפגיעה נשקלת מתוך סערת קרב וללא ראייה ארוכת טווח ועניינית.

ענישה לזולקטיבית
.15

ידוע כי אשתו ,אביו ובני משפחה אחרים של החשוד נעצרו ,נחקרו ושוחררו ללא
ייחוס של כל אשמה.

משמע ,לא הוכח נגדם כל חשד של מעורבות ו/או ידיעה ו/או

תמיכה בפעילות בלתי חוקית .על אף זאת ,הם עומדים להיות הקרבנות העיקריים
של אותה סנקציה ,אם תאושר.
.16

האם לאחר כל כך הרבה שנים יש עוד להזכיר כי ענישה קולקטיבית מעין זו מנוגדת
כליל

למשפט הבינלאומי ההומניטארי ,האוסר על ענישה קולקטיבית (ריס ׳ 33

לאמנת ג׳נבה הרביעית) ועל פגיעה ברכוש פרטי (ר; תק<  46לתקנות האג וס׳ 35
לאמנת ג׳נבה הרביעית).
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אפלייה ביישום ענישה והרתעה
מבלי לוותר על טענה מן הטענות שנטענות לעיל ,ומבלי לוותר על הביקורת הנוקבת

.17

נגד חוסר ההצדקה ואי-המוסריות של נקיטה בהליכים המוצעים ,לא נוכל להתעלם
מן העובדה שרצח מזעזע לא פחות של צעיר פלסטיני חטוף ,הלוא הוא מחמד אבו
כדיר ,בוצע בידי  3ישראלים לפחות ,ואלה (לפי הידוע) נתפסו חיים ,נחסרו ,הודו
במעשה ושיחזרו אותו .וכיום עומד להיות מוגש נגדם כתב אישום בגיו חברות בארגון
טרור ,ביצוע מעשה טרור ,רצח על רסע לאומני ועוד .על אף כל זאת לא הוצאה כל
״הודעה בדבר כוונה להחרים ולהרוס את המבנה״ בו התגורר כל אחד מן השלושה!
וטוב שכך .הריסה נקמנית וענישה קולקטיבית פסולות מכל וכל .ואם כלפי אזרחי

.18

ישראל לא נקטה המדינה בכל צעד מחריד מעין זה ,על אחת כמה וכמה מנועה היא
מלנקוט צעד כזה נגד תושבי שטח כבוש.
המנעות מכל סנ7זציה עד למצוי הליכים
.19

אציין כי אם ,חלילה ,תדחה השגה זו ,בכוונת משפחת החשוד לפנות לבית המשפט
העליון בעתירה נגד נקיטת סנקציות על ידך.

.20

לפיכך אין לעשות כל פעולה נגד הבית עד למצוי כל ההליכים המשפטיים,

עליך

להבטיח כי עוד לפני כן תאפשר:
א.

להשלים את ההשגה לאחר קבלת תשובה מפורטת למכתבי מיום ;14.7.14

ב.

להשלים את המסמכים הנדרשים לגבי הבעלות על הבית ,אשר חלקם לפחות
נפגעו מן הוונדליזם והשריפה בבית;

ג.

לקבל את התכנית הטכנית לטיפול בדירה בקומה השניה  -אם תחליט לאשר
הפגיעה  -ולאפשר תגובה של מומחה לעניין תכניתך זו.

לסיכום ־ הנך מתבקש לחזור בך מן הכוונה לפגוע בבית בכל צורה שהיא ,ולמצער להסתפק
בפגיעה הפחותה ביותר ,ולאפשר למערכת המשפט לבחון את החלטותיך ולפסוק בהן.

מצ״ב יפוי כח
העתק :המוקד להגנת הפרט
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