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5.5.09  

  13214ש.מ 

  מר מנחם מזוז: לכבוד

  היועץ המשפטי לממשלה

  29דין -רחוב צלאח א

  91010ירושלים, 

  6467001-02בדואר רשום ובאמצעות פקס: 

  

  שלום רב,

  

  .13.1.09ח'אן יונס, , נים ומנעו מתן טיפול רפואילבשנשאו בדים על אזרחים חיילים ירו הנדון: 

  

וגע לצורך בהקמת מנגנון חקירה עצמאי לבדיקת התנהלות , בנ26.3.09בהמשך 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. 

  

-בשכונת אגרים שקראו חיילים לתושבים , קרבוב 08:00, בסביבות השעה 13.1.09, שלישיביום 

בח'אן יונס, לצאת מבתיהם ולפנות את האזור. התושבים החלו לצאת  ,בעיירה ח'וזאעהנג'אר 

נג'אר, -, ויסמין ח'אלד אבראהים א48נג'אר, בת -ניהם גם רווחיה אחמד סלימאן אימהבתים וב

- רווחיה א קודת הציון של בית(נוהלכו בראש קבוצת נשים  לבנים בדיםנשאו . שתיהן 24בת 

  ). ''N31º 18' 37  ,E034º 22' 00" :נג'אר

  

(נקודת  בו היו חיילים ,נג'אר-במרחק של כמאתיים מטרים מביתו של פארס סולימאן מוסלם א

נפגעה נג'אר -ארווחיה  .נורתה עליהן אש, )''N31º 18' 42  ,E034º 21' 55הציון של ביתו: "

-(נקודת הציון של המקום בו נפגעה רווחיה א סמין נפגעה ברגל ימיןוי קרקעבראשה ונפלה על ה

והאנשים ברחו כדי להסתתר  נוצרה בהלהבמקום . )''N31º 18' 39  ,E034º 21' 58" נג'אר:

נותרה נג'אר -ארווחיה הסתתרה מאחורי פח ולאחר מכן חזרה לביתה. נג'אר -איסמין מהירי. 

     .קרקעשרועה על ה

  

צא מיד למקום, אולם כשהיה . האמבולנס ינג'אר-א עבור רווחיה אמבולנס התושבים הזעיקו

חיילים שהיו בביתו של ידי -על, נורתה עליו אש, ככל הנראה מנהבמרחק של כמאתיים מטרים מ

קום ישל מאת נקודות הציון  מצורפתהמפה ר' ב(הנמצא כמאה מטרים משם קדייח  חסן



 'N31º 18: "קדייח חסן ביתשל ו ''N31º 18' 39.24  ,034º 21' 52.17" עליו היריהאמבולנס בעת 

41  ,E034º 21' 53''( .  

  

לרחוב צדדי על מנת עם האמבולנס , נכנס 40נהג האמבולנס, מרוואן מוחמד מחמוד אבו רידה, בן 

לפנות את כדי . בכל פעם שניסה להתקדם ולהסתתר מהירי, אולם החיילים המשיכו לירות לעבר

בית סמוך, ביתו של מרוואן לדקות, נכנס  45-נורתה עליו אש. אחרי המתנה של כנג'אר -ארווחיה 

 'N31º 18נג'אר: "-(נקודת ציון של בית יוסף א , כדי לתפוס מחסהנג'אר-יוסף אבראהים מוחמד א

38.64 ,E034º 21' 51.91''( . נשים. כארבעים א, בו שהו נפתחה אש לעבר הביתכדקה לאחר מכן

   איש לא נפגע.

  

הצבא השתלט על העיירה ח'וזאעה וקרא לתושבים לצאת מהבתים אסף בצלם נראה כי המידע שמ

רי ימיותר לציין ש חיילים ירו לעברם., משיצאו התושבים ולפנות את האזור. מסיבה לא ברורה

בניגוד להוראות החיילים פעלו כי עבר אזרחים שאינם מהווים סיכון, אינו חוקי ומעלה חשד כבד ל

  .ואף בניגוד לפקודות הצבא ומניטארי הבינלאומיהמשפט הה

  

תה ההצדקה, ילא ברור מה הי. לבית החוליםנג'אר -רווחיה אינוי את פהחיילים מנעו זאת ועוד, 

ירי כזה הוא אסור וגם הוא מעלה חשד ומניעת טיפול רפואי. יתה כזו, לירי על האמבולנס יאם ה

  ניטארי הבינלאומי. כי הצבא פעל בניגוד להוראות המשפט ההומכבד 

  

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

  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


