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

בדואר ובאמצעות פקס03-5694526 :

שלום רב,
הנדון :חיילים ירו על בני משפחת ארמילאת בעת שישבו על הריסות ביתם,
בית לאהיה15.1.09 ,
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 רביעי ,14.1.09 ,הפציץ הצבא באמצעות טיל את בית משפחת ארמיאלת בעיירה שייח' זאייד
שבבית לאהיה .מדובר בבית פשוט ,מקורה פח ורצפתו חול .בעת ההפצצה בני המשפחה לא היו
בביתם אלא שהו בדירה ששכרו במרחק כמה עשרות מטרים מהמקום .שכן של המשפחה התקשר
לאב ,עטא ארמילאת ,וסיפר לו על שביתו נהרס.
למחרת ,בסביבות השעה  7:30הלכו עטא ארמילאת ,אמו עאישה ארמילאת ,אשתו אמל
ארמילאת ושלוש בנותיו ,שתיים מהן תינוקות ,לראות מה קרה לביתם.
עאישה ארמילאת ,אמל ארמילאת ושלוש הבנות התיישבו על הריסות הבית .עטא ארמילאת היה
במרחק של כשבעים מטרים מהן והבעיר מדורה על מנת לחמם עליה חלב לתינוקות .בסביבות
השעה  7:45בבוקר ללא כל אזהרה ,נורה פגז או טיל על נשות המשפחה וכולן נהרגו במקום.
למרבה הזוועה ,חלקי גופותיהן התפזרו לכל עבר )נקודת הציון של מקום נחיתת הפגז או הטיל:
".(E034º 30' 44'' N31º 32' 32
עטא ארמילאת התעלף מהמחזה הקשה שראה ,וכשהתעורר מצא את עצמו בבית חולים כמאל
עדוואן.
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שמות ההרוגות:
 .1עאיישה עיאד עיד ארמילאת ,בת ) ,67אמו של עטא ארמילאת(
 .2אמל עיאד עודה ארמילאת ,בת ) 35אשתו של עטא ארמילאת(
 .3סברין עטא חסן ארמילאת ,בת 15.5
 .4בראא' עטא חסן ארמילאת ,בת שנה
 .5אריג' עטא חסן ארמילאת ,בת חודשיים וחצי
ככל הנראה ,כחצי שעה לפני שנורו ,ירו פלסטינים טיל ממרחק של כחמישים מטרים מהמקום בו
ישבו .אולם ,מהמידע שאסף בצלם עולה כי הירי על בני משפחת ארמילאת נעשה בעת שישבו על
הריסות ביתם ,כשהם נראים לעיני כל ,באזור חשוף ,כאשר הבתים מרוחקים זה מזה מרחק של
עשרות מטרים )ראה תמונות בדיסק המצורף(.
אירוע זה מעלה 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 ,היועץ המשפטי לממשלה ,בפקס02-6467001 :
רב אלוף גבי אשכנזי ,ראש המטה הכללי ,בפקס03-5698296 :

