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לכבוד
תא"ל אביחי מנדלבליט
הפרקליט הצבאי הראשי
הפרקליטות הצבאית הראשית
הקריה ,תל אביב

ש.מ13241 .

בדואר ובאמצעות פקס03-5694526 :

שלום רב,
הנדון :חיילים ירו על שני אזרחים שנסעו ברכבם ,דיר אל-בלאח ,ב15.1.09-
בהמשך למכתבי אליך מיום  ,10.5.09בנוגע לצורך בהקמת מנגנון חקירה עצמאי לבדיקת
התנהלות 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.
ביום חמישי ,15.1.09 ,בסביבות השעה  10:50בבוקר ,ירו חיילים על שני אזרחים שנסעו במכונית
פרטית מסוג סובארו על כביש סלאח א-דין ,המחבר בין ח'אן יונס לרפיח )נקודת הציון של מקום
מציאת רכב הסובארו.(E034º 18' 44'' N31º 17' 07" :
מיד לאחר הירי התקשר מוסטפא ברכה ,אחד הנוסעים ברכב ,לאחיו ,אחמד ברכה ,וסיפר לו
שחיילים ירו על המכונית בה נסע עם רסמי אבו ג'ריר וכי שניהם פצועים קשה ומדממים .הוא
אמר שהוא חושב שהירי נעשה מטנק שעמד על הכביש הראשי ,סמוך למקום בו נסעו .לדבריו ,הוא
שילם לאבו ג'ריר שיסיע אותו לרפיח כדי לקנות דלק.
אחמד ברכה נסע לבית החולים האירופי וביקש שישלחו אמבולנס למקום אולם נאמר לו שהמקום
מסוכן וכי בשלב זה לא ניתן לעשות זאת .בינתיים ,איבד אחמד ברכה את הקשר הטלפוני עם
אחיו והחליט לגשת למקום בכוחות עצמו ולנסות להציל את אחיו .הוא הלך מבית החולים מרחק
של כשני ק"מ דרומה ,עד שהגיע סמוך למקום בו עמדה מכונית הסובארו ,סמוך לחממות שלצד
כביש סלאח א-דין )ראה תמונות בדיסק המצורף(.
משם התקשר אחמד ברכה לכמה מקרובי משפחתו שהגיעו למקום כדי לסייע לו בחילוץ .הם עברו
דרך החממות והגיעו למכונית ,אבל שני הנוסעים היו כבר ללא רוח חיים .השעה אז הייתה בערך
 16:00אחר הצהרים.
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שמות ההרוגים הם:
 .1מוסטפא כאמל אחמד ברכה ,בן .45
 .2רסמי מוחמד עלי אבו ג'ריר ,בן .36
מהמידע שאסף בצלם עולה כי סמוך למקום בו נסעה מכונית הסובארו עמדו כמה טנקים .קבוצה
של חיילים שהתה בתוך ביתו של מוסטפא אחמד מחמוד אבו שנב ,הנמצא כמה מטרים מהמקום
בו נמצא רכב הסובארו )נקודת הציון של בית מוסטפא אבו שנב.(E034º 18' 44'' N31º 17' 04" :
החיילים שהיו בבית מוסטפא אבו שנב שרטטו ,ככל הנראה ,תרשים פעולה על אחד הקירות) .ראה
תמונות בדיסק המצורף( .לא ברור אם הירי על התושבים התבצע מאחד הטנקים או על ידי
החיילים שהיו בבית אבו שנב.
הכביש בו נסעו התושבים הוא כביש ראשי ,רחב וסביבו שטחים חקלאיים חשופים .הם נסעו באור
יום ,כך שהחיילים יכלו לראותם בבירור .בנסיבות אלה ,ניתן היה לנסות לעצרם אם הם עוררו את
חשדם של החיילים ,אולם ככל הידוע לבצלם לא נעשה כל ניסיון כזה.
בנוסף ,משירו החיילים לעבר הרכב שעצר בצד הדרך ,היה עליהם לצפות שיש בו פצועים .הם לא
נקטו כל פעולה על מנת לבדוק אם מדובר באזרחים או בלוחמים ולא הגישו להם סיוע רפואי .ירי
לעבר אזרחים שאינם מהווים כל סכנה אינו חוקי ועולה חשד כבד כי החיילים פעלו בניגוד
להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי ואף בניגוד לפקודות הצבא.
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.
)למכתב זה מצורף דיסק עם תמונות ממקום האירוע ונקודת הציון(.

בכבוד רב,
ג'סיקה מונטל
מנכ"ל בצלם

העתק :מר מנחם מזוז ,היועמ"ש ,בפקס02-6467001 :
רב אלוף גבי אשכנזי ,ראש המטה הכללי ,בפקס03-5698296 :

