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לכבוד
תא"ל אביחי מנדלבליט
הפרקליט הצבאי הראשי
בפקס03-5694526 :
שלום רב,

הנדון :הפצצת משאית באזור ג'באליא ב 29.12.08-והריגת שמונה פלסטינים
ב ,29.12.08-בשעות הערב ,ירה חיל האויר לעבר משאית באזור ג'באליא .בהודעת דובר צה"ל
נכתב כי חיל האויר תקף "משאית של החמאס ,עמוסה בעשרות טילי גראד .המשאית נפגעה
והטילים התפוצצו לכל עבר .על פי הערכה ,מדובר בטילים שביקש הארגון להעביר למקום מסתור,
מחשש שמקומם הנוכחי יותקף על ידי צה"ל ,או על מנת לקרבם לאתרי שיגור לעבר עורף
ישראל" .דובר צה"ל אף העלה לאתר האינטרנט שלו סרט שצולם לפני התקיפה ,תחת הכותרת
"העמסת טילי גראד על המשאית".
ממידע שהגיע לבצלם עולה כי על המשאית לא הועלו טילי גראד אלא בלוני חמצן ממסגריה
הנמצאת בבעלותו של אחמד סנור ,תושב עזה .לפי עדותו של סנור ,כמה שעות קודם לכן ירה חיל
האויר באזור בו נמצאת המסגריה שלו .הוא נסע עם כמה מבניו ,קרובי משפחה ושכנים כדי
להעריך את נזקי הפגיעה .כאשר הגיעו למקום וראו את הנזק ,החליט סנור לפנות חלק מהציוד
שהיה במקום מחשש לביזה .בין השאר הם פינו בלוני חמצן המשמשים לעבודה במסגריה .תוך
כדי העמסת הבלונים ,הופצצה המכונית על ידי חיל האויר ושמונה פלסטינים ,בהם אחד מבניו של
סנור ,נהרגו .אלה שמות ההרוגים:
מוחמד באסל מאדי ,בן 17
ויסאם אכרם עיד ,בן 14
עימאד אחמד סנור ,בן 32
ראמי סעדי ר'באיין ,בן 24
מחמוד נביל ר'באיי ,בן 14
אשרף א-דבאר' ,בן 26
מוחמד מאג'ד כעבר ,בן 20
אחמד איבראהים ח'ילה ,בן 15
שני פלסטינים נוספים נפצעו קשה – בלאל סוהיל ר'באיין ,בן  19ובהא סוהיל ר'באיין ,בן .16
דברים אלה מעמידים בספק את דבריו של דובר צה"ל ,לפיהם היה מדובר במטרה צבאית
לגיטימית .כידוע לך ,פגיעה מכוונת באובייקטים אזרחיים אסורה לחלוטין במשפט ההומניטארי
הבינלאומי .לפי הוראות משפט זה ,על הצד התוקף לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי למנוע,
ולכל הפחות לצמצם ,את הפגיעה באזרחים .במיוחד ,נקבע בסעיף )(2)57א() (1של הפרוטוקול
הראשון הנספח לאמנות ג'נבה כי על מתכנני ההתקפה לעשות את כל שביכולתם כדי לוודא
שהמטרות המיועדות להתקפה אינם אובייקטים אזרחיים ושאכן מדובר במטרות צבאיות
לגיטימיות כפי שהוגדרו בסעיף  (2)52לפרוטוקול זה.
בהתחשב בדברים אלה ,דורש בצלם כי נסיבות האירוע ייחקרו .בנוסף ,בהתחשב בתוצאות
החמורות של האירוע ,יש לבחון מחדש את הנהלים מכוחם ניתן אישור לתקיפות האוויריות
ברצועת עזה ,על מנת למנוע את הישנותם של מקרים כאלה.
אודה לך על תשובתך המהירה לפנייתי זו.
בכבוד רב,
יעל שטיין ,עו"ד
בצלם

