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  שלום רב,

  

  אם וארבעה מילדיהאת הבית משפחת עליווה והרגו ירו על חיילים :  הנדון

  5.1.09עזה, שוג'אעייה, -שכונת א

  

בנוגע לצורך בהקמת מנגנון חקירה עצמאי לבדיקת , 10.5.09מיום אליך למכתבי בהמשך 

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. 

  

משפחת דירת , ירו חיילים פגז או טיל על אחר הצהרים 15:45 בסביבות השעה, 5.1.09, שניביום 

שוגאעייה בעזה. באותה - בשכונת א בניין מגוריםבקומה הרביעית . הדירה נמצאת בעליווהחיידר 

: חיידר עליווה(נקודת הציון של בית בבית.  נפשות, 11, ובת דודתם עת היו כל בני המשפחה

"N31º 30' 7.77 E034º 28' 21.79''.(   

  

 מהראות אחיו של חיידר עליווה, המתגוררים באותו הבניין, לכמה מכמה דקות לאחר מכן, הגיעו 

  . למקוםשהגיע אמבולנס הפצועים לבהעברת סייעו וקרה 

  

לבית פונו וארבעה בני משפחה נוספים נפצעו ו אמל עליווה, וארבעה מילדיההאם, באירוע נהרגו 

ירה נגרם נזק כבד. כמו כן נמצאו בה שרידים של התחמושת שנורתה (ראה לד. שיפאא'-חולים אה

   תמונות בדיסק המצורף).

  

  שמות ההרוגים:

  40אמל זכי עארף עליווה, בת  .1

 14בן מועתאסם חיידר אסמאעיל עליווה,  .2

 13מואמן חיידר אסמאעיל עליווה, בן  .3

 9בת לאנא חיידר אסמאעיל עליווה,  .4

 7ווה, בן אסמאעיל חיידר אסמאעיל עלי .5

  לכבוד 

  תא"ל אביחי מנדלבליט

        הפרקליט הצבאי הראשי

  הפרקליטות הצבאית הראשית

  הקריה, תל אביב

2.6.09  

   13280 ש.מ

  

  

  5694526-03בדואר ובאמצעות פקס: 



  

  שמות הפצועים:

  43חיידר אסמאעיל עארף עליווה, בן  .1

 16מונתאסר חיידר אסמאעיל עליווה, בן  .2

 15ר'דיר חיידר אסמאעיל עליווה, בת  .3

  12למא נאפז אסמאעיל עליווה, בת  .4

  

שכל עת בהתבצע  על דירת המגורים של משפחת חיידר עליווההירי  מהמידע שאסף בצלם עולה כי

בעת הירי  חמושים. עוינת ולא היו לא עסקו בשום פעילותבני המשפחה היו בבית. בני המשפחה 

בו במטבח והתכוננו לאכול ארוחה משותפת. ככל הידוע לבצלם, במקום לא היו חמושים הם יש

  פלסטינים ולא התנהלו חילופי אש כלשהם.

  

החיילים כי מעלה חשד כבד אירוע זה וירי לעבר אזרחים שאינם מהווים סיכון אינו חוקי רור שב

  .ואף בניגוד לפקודות הצבא בניגוד להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומיפעלו 

  

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

  

  

  

  

  02-6467001בפקס: ץ המשפטי לממשלה, : מר מנחם מזוז, היועהעתק

   03-5698296, ראש המטה הכללי, בפקס: רב אלוף גבי אשכנזי             


