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  31.3.09תאריך: 

  13138ש.מ. 

  לכבוד

  מר מנחם מזוז

  היועץ המשפטי לממשלה

  29דין -רחוב צלאח א

  91010ירושלים, 

  

  6467001-02בדואר רשום ובאמצעות פקס: 

  

  שלום רב,

  

  6.1.09 - ג'באליא  ב "פביתם במבמבני משפחת ד'יב ב 11הריגתם של הנדון: 

  26.3.09מיום  13127סימוכין שלנו: 

  29.3.09מיום   13128

  

, בנוגע לצורך בהקמת מנגנון חקירה עצמאי לבדיקת התנהלות 26.3.09בהמשך למכתבי מיום 

הצבא במהלך הלחימה במבצע "עופרת יצוקה", הריני לפנות אליך בנוגע למקרה נוסף לגביו הגיע 

  אלינו מידע המעורר חשד כי הצבא פעל בניגוד להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי. 

  

איש, בחצר  16אחר הצהרים, ישבו בני משפחת ד'יב,  16:00, בסביבות השעה 6.1.09ביום שלישי, 

בית  . באותה שעה אפו כמה מנשות המשפחה לחם בחצר.ביתם, במחנה פליטים ג'באליא

פאח'ורה" של אונרוו"א ונקודת -המשפחה נמצא במרחק של כשמונים מטרים מבית ספר "אל

  ."N31° 32'  36" , E034° 29' 40הציון של הבית היא: 

  

ומרגמה נוספת  פאח'ורה"-בית ספר "אלסמוך לנחתה ירה הצבא כמה מרגמות. אחת מהן  לפתע

  מבני המשפחה:  11נהרגו כתוצאה מכך . נחתה בחצר משפחת די'ב

  

  67שמא סאלם חוסיין ד'יב, בת  .1

  41חמיד ד'יב, בן - סמיר שפיק עבד אל .2

 23.5מחמד סמיר שפיק ד'יב, בן  .3

 21פאטמה סמיר שפיק ד'יב, בת  .4



 14עסאם סמיר שפיק ד'יב, בן  .5

 

 ל ד'יב וחמשת ילדיה:אכמו כן נהרגו אמ

 37אמאל מטר סאלח ד'יב, בת  .6

 19אלאא' מועין שפיק ד'יב, בת  .7

 16מחמד מועין שפיק ד'יב, בן  .8

 13.5מוסטפא מועין שפיק ד'יב, בן  .9

 10אסיל מועין שפיק ד'יב, בת  .10

 3.5, בת נור מועין שפיק ד'יב .11

  

ירי זה נעשה , פורסם בעיתון "הארץ" כי מתחקיר שנעשה בחטיבת הצנחנים עולה כי 11.1.09-ב

מסיבות לא ברורות ירי מהאוויר לא "וכי  זוהה ירי של רקטה מבניין הצמוד לבית הספרלאחר ש

  הסתייע והוחלט לירות מרגמות לעבר מקור הירי". 

  

צע של מרגמות אלה הוא כמה עשרות מטרים. קצינים מסרו לכתב "הארץ" טווח הסטייה הממו

  כי בדיעבד, "בחירת אמצעי התגובה הייתה שגויה" והיה על הצבא להשתמש בנשק מדויק.

  

של עשרות מטרים ברצועת עזה הצפופה, נחשב לנשק שאינו מבחין בין בעל טווח טעות נשק  ואכן,

. את עקרון ההבחנה שבמשפט ההומניטארי הבינלאומיר אזרחים לבין מטרות צבאיות ולכן סות

שימוש  בנסיבות הקיימות ברצועת עזהגם אם אכן פלסטינים ירו לעבר חיילים, הרי לכן, 

  .והיה על הצבא להגיב בנשק מדויק יותר אסורהוא במרגמות 

  

בהתחשב בחומרת האירוע ובתוצאותיו הקשות, אבקשך להורות על חקירת האירוע. במסגרת 

  קירה זו יש לבחון גם את אחריות הדרג הפיקודי ואת ההוראות שניתנו במקרה זה. ח

  

  (למכתב זה מצורף דיסק עם תמונות ממקום האירוע ונקודת הציון).

  

  בכבוד רב,

  

  

  ג'סיקה מונטל,

 מנכ"ל בצלם


