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

בדואר ובאמצעות פקס03-5694526 :

שלום רב,
הנדון :ירי פגז פלאשט על בני משפחת עזאם והריגת שלושה מבני המשפחה,
אל-מור'ראקה ,עזה6.1.09 ,
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 שלישי ,6.1.09 ,בסביבות השעה  7:30בבוקר ,ירו חיילים פגז על חצר ביתו של עטא חסן
עארף עזאם ,בן  ,46באזור אל-מור'ראקה בעזה .כתוצאה מירי זה ,נהרג עטא עזאם ושניים מבניו
שהיו בחצר )נקודת הציון של הבית .(E034º 25' 10'' N31º 28' 17" :
לאחר הפגזה זו המשיך הצבא לירות ולהפגיז באזור ,אולם לא באופן ישיר על בית משפחת עזאם.
כתוצאה מהירי המתמשך ,הסתתרו בני המשפחה בתוך הבית ורק לאחר כשעתיים ,כשההפגזות
שככו ,יצאו עסאם עזאם ,בן  ,38בן דוד של המנוח עטא עזאם יחד עם בנו של המנוח ,סקר עזאם,
בן  ,18לחצר הבית .הם כיסו את הגופות בשמיכה ולאחר מכן ברחו כל בני המשפחה לבית קרובת
משפחתם המתגוררת כמה מאות מטרים מהמקום.
שמות ההרוגים:
 .1עטא חסן עארף עזאם ,בן 46
 .2מחמד עטא חסן עזאם ,בן 13.5
 .3חסן עטא חסן עזאם ,בן שנתיים
מהמידע שאסף בצלם עולה כי הצבא ירה ככל הנראה פגז מסוג פלאשט על חצר ביתו של עטא
עזאם .במקום התגלו חצי מתכת שנתקעו ,בין היתר ,בקירות הבית )ראה תמונות וסרטון וידאו
בדיסק המצורף( .כתוצאה מכך ,נהרגו שלושה מבני משפחת עזאם .הירי לעבר התושבים היה
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בשעת בוקר מוקדמת בזמן שהיו בחצר ביתם ,באזור חשוף ,לא עסקו בשום פעילות עוינת ולא היו
חמושים .כמו כן ,על פי הידוע לבצלם לא היו במקום לוחמים פלסטינים ולא התנהלו חילופי אש
בין הצבא לחמושים כלשהם.
מקרה זה מעלה שאלות קשות בנוגע לחוקיות של התנהגות החיילים והוא דומה למקרה לגביו
פניתי אליך ביום  .26.5.09כידוע לך ,פגז פלאשט מתפוצץ באוויר ומשחרר אלפי חצי מתכת
המתפזרים בצורת קשת באורך של עד  300מטר וברוחב של עד  90מטר .תחמושת זו אמנם אינה
אסורה במפורש במשפט ההומניטארי הבינלאומי ,אולם כללים אחרים הקבועים בו הופכים את
השימוש ברצועת עזה בפגזים אלה לבלתי חוקי .אחד הכללים הבסיסיים ביותר הוא החובה
לשמור במהלך הלחימה על ההבחנה בין אנשים המשתתפים בפעולות הלחימה לבין אלה שאינם
נוטלים בהן חלק .מכלל זה נובע האיסור להשתמש בנשק בלתי מדויק העלול לפגוע באוכלוסייה
האזרחית.
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 :

