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 הרס בתי המחבלים רוצחי הנער דביר שורק הי"דהנדון: 

 נכבדי:

 לפני כחודש אירע פיגוע רצחני בגוש עציון. ..

הותקף באכזריות על ידי שני מחבלים  ,הלך לתומו באיזור הישיבה בה למד הי"ד הנער דביר שורק .2

 ונרצח.

  נתפסו שני המחבלים הנתעבים על ידי כוחות הביטחון. –יום הרצח כבר למחרת  .3

קובעת שבידי הצבא סמכות להרוס בית מחבל  - 945.לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  9..תקנה  ,כזכור .4

 ניסה לבצע פיגוע.ששביצע או 

 בהתאם לתקנה זו, אישר אף בג"צ בשנים האחרונות הרס בתי מחבלים במהלך השנים. .5

 לא הוצאו כלל צווי הריסה לבתיהם של רוצחי הנער. –בוע בחוק , ועל אף הקחרף האמור .6

, כי עמדות כלל גורמי הביטחון, ובכללם השב"כ והמל"ל, קובעות כי ישנה דחיפות יודגש ויובהר .7

ומשמעות למיידיות הרס הבתים, וכי ישנו קשר הדוק בין מיידיות ההרס לבין ההרתעה שנוצרת 

 כתוצאה מהריסת הבתים.

 הרס בתי מחבלים.שקיימה דיונים מעמיקים בנושא  על ידי ועדת שני,כך נקבע גם 

ברי, כי על מדינת ישראל להילחם בטרור בצורה נחושה ובאופן מיידי. כל התמהמהות מהסוג הזה,  .8

 גורמת לאיכות ההרתעה של מדינת ישראל על מבקשי רעתה להיחלש.

יגרום להרתעה ברורה  – ק הקייםבהתאם לחוו ,לאחר הפיגוע מידאין כל ספק שהרס בית המחבל  .9

 הפיגוע הבא.יסייע במניעת ו

להריסת בתיהם של רוצחי  וצאת צו הריסה עוד היוםנחייתך את גורמי הביטחון, להאודה אם כן לה .1.

הן אם "רק" פצע, הן אם  – כל בית מחבל יסתלהנחיה ברורה להראודה,  כן הנער דביר שורק הי"ד.

 "רק" החביא מחבל אחר והן אם הסיע את המחבל הפוגע.
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וא ישלם על כך את המחיר שה חייב לדעת, ותף לרצח ופגיעה באזרחים ישראליםשהיה כל מחבל ש ...

 .היקר מכל
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