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בדואר ובאמצעות פקס03-5694526 :

שלום רב,
הנדון :הריגתם של  21איש מבני משפחת א-סמוני ופציעת עשרות מתוכם ב 05.01.09-בשכונת
א-זייתון בעזה.
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 .מקרה זה פורסם בהרחבה באמצעי התקשורת השונים בזמן המבצע ולאחריו וייתכן
כי החלה כבר חקירת המקרה על ידי הגורמים המוסמכים לכך.
בבוקר יום ראשון ,ה ,4.1.09-ריכזו חיילים את בני משפחת א-סמוני המורחבת ,המורכבת
ממשפחותיהם של טלאל ,רשאד ,איבראהים ,נאאל ונאפז א-סמוני ,בבית משפחת ואאיל א-סמוני
)נקודת הציון של הבית היא " .(E034° 26' 7.00" ,N31° 28' 35.00עד ליום שני בבוקר,5.1.09 ,
חיילים ריכזו בבית זה ,שבנייתו טרם הושלמה ,כמאה מבני המשפחה המורחבת.
ביום שני ,5.1.09 ,בסביבות השעה  ,6:30ירה הצבא טיל או פגז על הבית ,בעת שעדנאן ,סלאח
ומוחמד איבראהים א-סמוני עמדו בפתח הבית בדרכם להביא אליו בני משפחה נוספים ,בהנחה
שהבית הוא מקום בטוח בשל החלטת החיילים לרכזם בו .מוחמד א-סמוני נהרג מן הפגיעה
והשניים האחרים נפצעו מרסיסים .כמה שניות לאחר מכן ירה הצבא שני פגזים או טילים נוספים
שפגעו פגיעה ישירה בבית ,והוא קרס על היושבים בו .מהפגיעה נהרגו  21מהשוהים בבית ועוד
עשרות ,בהם קטינים ונשים ,נפצעו .רק ביום רביעי ,ה ,7.1.09-התיר הצבא את פינוי הפצועים
לבתי החולים .את גופות ההרוגים התיר הצבא לפנות רק כשבועיים מיום הפגיעה.
שמות האנשים שנהרגו כתוצאה מהפגזת בית ואאיל א-סמוני:
 .1תאופיק רשאד חילמי א-סמוני ,בן 21
 .2רשאד חילמי מחמוד א-סמוני ,בן 41
 .3רבאב עזאת עלי א-סמוני ,בת 37
 .4טלאל חילמי מוחמד א-סמוני ,בן 51
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 .5רחמה מוחמד מחמוד א-סמוני ,בת 46
 .6מהא מוחמד איבראהים א-סמוני ,בת 20
 .7מוחמד חילמי טלאל א-סמוני ,בן חצי שנה
 .8ריזקה מוחמד מחמוד א-סמוני ,בת 55
 .9חנאן ח'מיס סעדי א-סמוני ,בת 35
 .10חמדי מאהר חמדי א-סמוני ,בן 23
 .11מוחמד איבראהים חילמי א-סמוני ,בן 25
 .12ספאא סובחי מוחמד א-סמוני ,בת 22
 .13ריזקה ואאיל פארס א-סמוני ,בת 14
 .14הודא נאאיל פארס א-סמוני ,בת 16
 .15לילא נביה מחמוד א-סמוני ,בת 43
 .16איסמאעיל איבראהים חילמי א-סמוני ,בן 15
 .17אסחאק איבראהים חילמי א-סמוני ,בן 13
 .18נסאר איבראהים חילמי א-סמוני ,בן 5
 .19מועתסם מוחמד איבראהים א-סמוני ,בן שנה
 .20עזה סלאח טלאל א-סמוני ,בת שנתיים
 .21פארס ואאיל פארס א-סמוני ,בן 12
מן המידע שברשות בצלם ומידע שפורסם ברבים )כולל הודעת הצלב האדום מה (8.1.09 -אודות
המקרה עולה תמונה קשה וחמורה במיוחד של ירי לעבר אזרחים אשר התקבצו במקום בהוראת
החיילים ,מניעה של טיפול רפואי ,וכן מניעת פינוי גופות.
אבקשך להודיעני האם נפתחה כבר חקירה של אירוע זה ,על כל פרטי ההשתלשלות המפורטים
מעלה .כמו כן אבקש לדעת האם נבחנות אחריות הדרג הפיקודי וההוראות שניתנו במקרה זה.
)למכתב זה מצורף דיסק עם תמונות ממקום האירוע ונקודת הציון(.
בכבוד רב,
ג'סיקה מונטל
מנכ"ל בצלם
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