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26.4.09  

  13179ש.מ 

  מר מנחם מזוז: לכבוד

  היועץ המשפטי לממשלה

  29דין -רחוב צלאח א

  91010ירושלים, 

  6467001-02בדואר רשום ובאמצעות פקס: 

  

  שלום רב,

  

  .8.1.09 ח'אן יונס,בשלושה אזרחים בעת שהלכו ברחוב הריגתם של הנדון: 

  

ן חקירה עצמאי לבדיקת התנהלות , בנוגע לצורך בהקמת מנגנו26.3.09בהמשך 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. 

  

שנורה, ככל הנראה, טיל  , ירה הצבאאחר הצהרים 14:00, בסביבות השעה 8.1.09, חמישיביום 

כבירה בח'אן יונס (נקודת הציון של מקום - , בשכונת עבסאן אלאיחסאן-אל ברחוב, ממזל"ט

: םתושביארבעה סמוך למקום עברו אותה עת ב). ''N31º 19' 53  ,E034º 20' 44"  :הפגיעה

  אבראהים אבו טיר ובנו סופיאן. ו האחים אבראהים ומוחמד אבו דקה

  

, פגיעההשהיו סמוכים מאוד למקום למשפחת אבו דקה, אחים השני מיד  נהרגומהירי  כתוצאה

 ,באותו היום ,מאוחר יותרנפצע אנוש ומת אבראהים אבו טיר וחלקי גופתם התפזרו לכל עבר. 

, שרכב על 20בנו, סופיאן אבראהים מוחמד אבו טיר, בן נאסר בח'אן יונס. על שם בבית החולים 

  אופניים, לא נפצע. 

  

בראשו מאבן שעפה כתוצאה נפצע קל  ,58סאלם מוחמד מוחמד אבו דקה, בן סף, נותושב 

  . פגיעההמקום ל מערבית, מטרים 90-היה במרחק של כהוא  .מהתפוצצות

  

  שמות ההרוגים:

 57אבראהים מוחמד אבראהים אבו טיר, בן  .1

 16אבראהים אכרם אברהים אבו דקה, בן  .2

 14.5מוחמד אכרם אבראהים אבו דקה, בן  .3

  



אסף בצלם נראה כי במקום לא נכחו פלסטינים חמושים וכי לא התקיימו שם כל מהמידע ש

הינו אסור בתכלית האיסור ומעלה אזרחים שאינם מהווים שום סיכון ירי לעבר פעולות לחימה. 

ואף בניגוד לפקודות  בניגוד להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומיהחיילים פעלו כי חשד כבד 

   .הצבא

  

שב בחומרת האירוע ובתוצאותיו הקשות, אבקשך להורות על חקירת האירוע. במסגרת בהתח

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

  

  ת הציון.ולמכתב זה מצורף דיסק עם תמונות ממקום האירוע ונקוד

  

  

  בכבוד רב,

  

  ג'סיקה מונטל,

  מנכ"ל בצלם


