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7.4.09  

  13159ש.מ 

  מר מנחם מזוז: לכבוד

  היועץ המשפטי לממשלה

  29דין -רחוב צלאח א

  91010ירושלים, 

  6467001-02בדואר רשום ובאמצעות פקס: 

  

  שלום רב,

  סמוני-משפחת עטייה אמבני חמישה ופציעת שניים  הריגתהנדון: 

  4.1.09ן, עזה, וזיית-אשכונת 

  

לצורך בהקמת מנגנון חקירה עצמאי לבדיקת התנהלות , בנוגע 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. 

  

סמוך לבית משפחת מספר פגזים רה הצבא יבבוקר,  07:20, בסביבות השעה 4.1.09ביום ראשון, 

שמנו , המשפחהבני בבית באותה עת שהו זייתון בעזה. -בשכונת א, 46בן  ,סמוני-אחילמי  עטייה

  . )''N31º 28' 37 , E034º 26' 06: ''היאנקודת הציון של הבית (, אישעשרים 

  

י הסוואה שחורים עם צבע, חלקם חייליםכעשרה לבית המשפחה הגיעו דקות לאחר ההפגזה  כמה

סמוני ניגש לדלת -עטייה אהם הורו לבעל הבית לצאת החוצה. על הכתפיים. ם על הפנים וענפי

על מיד הבית והחיילים הורו לו להרים את הידיים. אז, מסיבה לא ברורה, ירו בו למוות והוא נפל 

  הקרקע. 

  

נפצע קשה הילד  זה מירי . כתוצאהך הביתתולבאופן שרירותי לירות  החיילים המשיכו לאחר מכן

  , מכדורים שחדרו לחזהו. כן נפצעו חמישה בני משפחה נוספים: 4-סמוני, בן ה-אחמד א

  

  (אשתו השנייה של עטייה) 42סמוני, בת - א אוזהו .1

 22סמוני, בן -פרג' עטייה חילמי א .2

 , 12סמוני, בן -אחילמי כנען עטייה  .3

 9.5 סמוני, בן-אעטייה חילמי עבדאללה  .4

  (אחות תאומה של עבדאללה) 9.5 תב, סמוני-אחילמי  עטייהאמל  .5



וזרקו, ככל הנראה, רימון עשן לתוך אחד החדרים. החדר  החיילים לתוך הביתלאחר הירי נכנסו 

לכל בכניסה לבית, התקשו לנשום. החיילים הורו  ,אחרעלה באש ובני המשפחה שישבו בחדר 

לכל בני המשפחה, כולל הפצועים, לעזוב כחמש דקות הורו  לאחרלהתכנס במטבח והאנשים בבית 

יצאו מהבית בני המשפחה  .דין, מבלי להסתכל לצדדים- וללכת לכיוון רחוב סלאח א הביתאת 

, זאת לאחר שהחיילים סרבו לאפשר להם סמוני-עטייה או של את גופת יהםוהותירו מאחור

   סמוני.- ידיו את הילד הפצוע אחמד אעל אחד מבני המשפחה נשא . לקחת את הגופה

  

 זייתון-סואפירי בשכונת א-נתקלו בני המשפחה בחיילים שעמדו על גג הבית של אשרף אבדרכם 

ללכת אסרו עליהם אלה  . חיילים)''N 31º 28' 32'' ,E 034º 26' 13  :היא הבית(נקודת הציון של 

בני המשפחה נצרים. צומת שוהדאא", לשעבר -"צומת אלכיוון ללכת והורו להם לכיוון העיר עזה 

  להם לקחת את הפצועים לבית החולים, אבל הם סרבו. שיאפשרו מהחיילים ביקשו 

  

הם התקשרו לצלב משם סמוני. -, מאג'ד אמשפחתםלבית של קרוב הגיעו בני המשפחה  בדרכם

אפשרות להגיע כל נאמר להם שאין אולם לסהר האדום והודיעו שיש עמם פצועים, והאדום 

בשעות הבוקר המוקדמות, , 5.1.09באזור. למחרת, ונוכחות הצבא משך הירי המת בגלל אליהם

 . סמוני-א אחמדהילד מת 

  

סמוני, כולל הוא עצמו, לא היה -מהמידע שבידי בצלם עולה שאף אחד מבני משפחתו של עטייה א

אזרחים שאינם מהווים שום לעבר כזה ירי חמוש והם לא סיכנו בכל דרך שהיא את חיי החיילים. 

בניגוד להוראות המשפט החיילים פעלו כי הינו אסור בתכלית האיסור ומעלה חשד כבד ן סיכו

לאפשר בנוסף, החיילים לא רק סירבו  .ואף בניגוד לפקודות הצבא ההומניטארי הבינלאומי

, בעצמםכזה ע וסיתת להם טרחו ללא אלא אף  בית החוליםבכוחות עצמם ללפצועים להגיע 

גם בכך עולה חשד כבד כי . סמוני-עים למצבו הקשה של אחמד אלמרות שאין ספק שהיו מוד

  הוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי. החיילים הפרו את 

  

סמוני המורחבת ושלגביהם - אירוע זה אינו מתייחס למספר אירועים נוספים שקרו לבני משפחת א

   אל ובעולם.יפנה ארגון בצלם בהמשך. מקרים אלה התפרסמו בהרחבה בכלי התקשורת בישר

  

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,

  לםמנכ"ל בצ


