
 לא נותרו לנו מילים.
הזוועה ברצועת עזה נמשכת כבר שנים רבות כל כך. כתבנו על 

המצור, על העוני, על המלחמות, על החיים בלי מים, בלי חשמל, 

בלי תקווה. הסברנו מה מחייב המשפט הבינלאומי וסיפרנו מה 

מצווה המצפון.

אבל כעת, כבר לא נותרו לנו מילים.

11 ימים של הפצצות בלתי פוסקות, על בתים של אזרחים וסמוך 

להם. ואין לאן להימלט, ואין מקום בטוח. עשרות בני אדם נהרגו, 

אלפים נפצעו, אלפים נוספים איבדו את בתיהם ואת כל רכושם 

עלי אדמות.

זו לא טעות, אלה לא "מקרים חריגים". זוהי המדיניות.

תחקירני בצלם ברצועה שוחחו עם אנשים שיקיריהם נהרגו, 

שבתיהם קרסו, שאיבדו הכל. עדויותיהם מובאות כאן.
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232 פלסטינים נהרגו בידי ישראל, 
בהם 54 קטינים  ו-38 נשים. 

20 פלסטינים נהרגו מירי רקטות של ארגונים פלסטיניים, 
בהם 7 קטינים.

137 מההרוגים לא השתתפו בלחימה, 90 )בהם קטין אחד( 
השתתפו בלחימה ולגבי 5 לא הצליח בצלם להכריע אם 

השתתפו בלחימה או לא.

בצלם לא הצליח להכריע מי הגורם שהרג 8 פלסטינים 
נוספים, בהם 6 קטינים.

איש 1 מכוחות הביטחון הישראליים נהרג מירי טיל נ"ט 
של ארגון פלסטיני.

6 אזרחים ישראלים ו- 3 אזרחים זרים נהרגו בישראל 
מירי רקטות של ארגונים פלסטיניים.





עדויות
עזה, מאי 2021
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11.5.21
מחנה הפליטים א-שאטי, 4:30 לפנות בוקר

הצבא ירה טיל על בניין והרג שני דיירים בקומה השישית1 

1. בקומה השביעית גר פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שלא היה באותה עת בביתו. לא ידוע אם זו הייתה הסיבה להפצצת הבית.

אמירה עבד אל-פתאח עבד א-רחמאן סובוח | בת 58

בנה:

עבד א-רחמאן יוסף עלי סובוח | בן 18
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אב לילדה | בנה של אמירה ואחיו של עבד א-רחמאן 2

עדותו של מועאז סובוח | בן 29

אני גר עם משפחתי בשכונת א-רימאל בעיר עזה. אמא שלי 

אמירה, אחי עבד א-רחמאן, אחי עלי ואשתו נסמה, ושני 

האחים שלי בראא ואנס, גרים במחנה הפליטים א-שאטי, 

בקומה השישית בבניין של שבע קומות, ליד מסגד א-סוסי.

ביום שני, 10.5.21, הייתי עם אשתי והילדה שלנו בארוחת 

איפטאר אצל אמא שלי. נשארנו אצלם עד השעה 1:30 אחרי 

חצות. הייתה לי הרגשה שעומדת להיות הסלמה והצעתי להם 

לעבור לגור אצלנו. זה אמנם ממש קרוב, פחות מקילומטר, 

אבל חשבתי שיותר נכון שיהיו אצלי בעיקר בגלל שאחי, 

עבד א-רחמאן, סובל משיתוק מוחין. אבל אמא שלי סירבה. 

חזרנו הביתה, אבל לא הייתי שקט. בבוקר התפללתי את 

תפילת השחר והלכתי לבית של אמא שלי. הגעתי לרחוב 

שלהם בסביבות השעה 4:30. כשהייתי במרחק של חמישים 

מטרים בערך מהבניין שלהם שמעתי פיצוץ חזק מאוד. היו 

עננים של עשן ואבק ושמעתי צעקות של אנשים. הבניין 

שבו גרו אמא שלי והאחים שלי הופצץ. 

ניסיתי להיכנס לתוך הבניין, אבל אנשים שהיו שם עצרו 

אותי כי הם פחדו שתהיה עוד הפצצה והציעו לי לחכות 

לאמבולנס ולאנשי ההגנה האזרחית. הם ניסו להרגיע אותי 

ואמרו לי שהם ראו את אחי עלי במסגד ושהם התפללו איתו. 

הרגשתי שאני על סף התמוטטות עצבים, הייתי בטוח שבני 

המשפחה שלי נהרגו. ראיתי שהקומות השישית והשביעית 

הרוסות לגמרי, הן נראו כמו קומה אחת. איבדתי כל תקווה 

שמישהו מהמשפחה שלי ייצא משם בחיים.

כמה מהשכנים עלו בעצמם לדירה ואז ירדו ואמרו לי שהאחים 

שלי בראא ועלי וגם אשתו של עלי, נסמה, בחיים. בנוגע 

לאמא שלי ולאחי עבד א-רחמאן הם אמרו ש"לא מצאנו 

אותם, מחפשים אותם אבל המצב מאוד קשה". אחר כך 

הם אמרו לי שאמא שלי נפצעה ושהיא בדרך לבית החולים 

ושאסע לשם. כשהגעתי לשם הבנתי שהיא נהרגה. חיבקתי 

אותה, נישקתי את הגופה שלה, צרחתי וצעקתי "אמרתי לכם 

בואו אלינו לבית שלי! למה לא שמעת בקולי!" אחר כך הם 

הכניסו את אמא למקרר בחדר המתים.

התקשרתי לשכנים כדי לבדוק מה קורה עם אחי עבד 

א-רחמאן. הוא היה מתחת להריסות יותר משעה והייתי 

בטוח שהוא נהרג כי הוא חולה ולא מסוגל לזוז בקלות. אחרי 

כמה זמן פינו גם את עבד א-רחמאן למיון. הרופאים בדקו 

אותו וקבעו את מותו ואז הכניסו גם אותו למקרר המתים, 

ליד אמא שלי.

נשארתי שם עד השעה 11:00. התפללתי למען נשמתם. אחר 

כך לקחנו את הגופות שלהם לבית של אחותי האלה, שגרה 

ליד בית החולים א-שיפאא, כדי שאפשר יהיה להיפרד מהם. 

כולם היו עצובים מאוד. 

איבדתי את אמא ואת אחי באופן פתאומי בפיצוץ שקרה 

ממש מול העיניים שלי. היו לי חיים מאושרים עם המשפחה, 

עם אמא והאחים שלי. אמא הייתה הכול בשבילי. את אבא 

איבדתי ב-2003 והרבה שנים הייתי יתום מאב. עכשיו 

התייתמתי גם מאמא. אני עדיין בהלם. אני נזכר באמא 

בכל רגע. ניסיתי לחלץ מההריסות חפצים שלה ושל עבד 

א-רחמאן, שיהיו למזכרת.

אמא שלי תמיד ייחלה שכשיגיע יומה, זה יהיה גם היום של 

עבד א-רחמאן, כלומר שהם ימותו באותו יום. ריבונו של 

עולם שמע לה. עבד א-רחמאן היה כל הזמן צמוד לאמא, 

הוא לא נפרד ממנה לרגע ותמיד ניסה לעזור לה למרות 

הנכות שלו. הקשר ביניהם היה חזק מאוד. האחות שלי 

האלה, שהיא האחות היחידה שלנו, במצב נפשי רע מאוד 

עכשיו. היא ואמא היו קשורות מאוד, האלה ביקרה אותה 

כל יום, ואם היא לא יכלה היא הייתה מתקשרת אליה. אני 

מקווה שאלוהים יעזור לה לשאת את הכאב ויעזור גם לנו. 

שיעטוף אותם ברחמיו ויזכו לגן עדן.

לא היתה שום סיבה להפציץ את הבית ולהרוג אותם. אמא 

שלי הייתה אישה מבוגרת ואח שלי היה אדם בעל צרכים 

מיוחדים. הצבא הישראלי הפציץ אותם בלי שום אזהרה 

מוקדמת. הנה לכם "בנק המטרות" שהצבא הישראלי מדבר 

עליו: אמא שלי והאח שלי עבד א-רחמאן.

2. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-9.6.21.
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בבוקר התפללתי את תפילת השחר והלכתי לבית של אמא 

שלי. הגעתי לרחוב שלהם בסביבות השעה 4:30. כשהייתי 

במרחק של חמישים מטרים בערך מהבניין שלהם שמעתי 

פיצוץ חזק מאוד. היו עננים של עשן ואבק ושמעתי צעקות 

של אנשים. הבניין שבו גרו אמא שלי והאחים שלי הופצץ.

״
״

אמירה סובוח ובנה עבד א-רחמאן סובוח
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בנה של אמירה ואחיו של עבד א-רחמאן 3

עדותו של בראא סובוח | בן 27

ביום שלישי, 11.5.21, בשעה 2:00 לפנות בוקר, הגעתי 

הביתה ומצאתי את אמא שלי ואת אחי עבד א-רחמאן 

ערים. אמא קראה בקוראן. אני, אמא שלי, עבד א-רחמאן 

וגיסתי נסמה ישבנו לאכול. חזרתי לסלון ובסביבות 4:30 

אחי עלי הלך למסגד להתפלל ואמא אמרה לי ללכת לישון. 

נכנסנו לחדרים שלנו אבל כמה דקות אחרי זה, עוד לפני 

שהספקתי להירדם, נפלו עליי פתאום הריסות של הבית. 

הארון שהיה בחדר נפל עליי והקיר שמאחוריי נפל לכביש. 

היה המון אבק והיה לי קשה לנשום. לא היה חשמל ובבית 

שרר חושך מוחלט.

הצלחתי לחלץ את עצמי מההריסות והלכתי לחדר של אמא 

ושל עבד א-רחמאן. החדר היה הרוס לגמרי. צעקתי, לא ראיתי 

אף אחד. התחלתי להרים את ההריסות כדי להציל אותם. רק 

באותם רגעים הבנתי שמטוסים ישראליים הפציצו את הבית 

בזמן שהיינו בתוכו. לא הייתה שום אזהרה לפני הירי הזה.

דודי השמש שהיו על הגג התחילו לדלוף לתוך הדירה שלנו. 

התחלתי להתרוצץ בתוך הבית ולחפש את אחי עבד א-רחמאן 

ואת שאר המשפחה. מצאתי את אשתו של אחי, נסמה, 

ואמרתי לה שתרד לקומת הקרקע. מצאתי גם את אחי עלי, 

שגם הוא חיפש את אמא ואת אחי עבד א-רחמאן.

 

בסוף מצאנו את הגופה של אמא מתחת להריסות. התחלתי 

להוריד את ההריסות שכיסו אותה. בינתיים הגיעו אמבולנס 

וצוותי ההגנה האזרחית אז העברתי אותה לאלונקה ואמרתי 

לעלי שייסע איתה. נשארתי בבית כדי לחפש את עבד 

א-רחמאן, יחד עם אנשי ההגנה האזרחית ועם אנשים 

מהשכונה. פתאום הרגשתי חולשה וקוצר נשימה. קיבלתי 

עזרה ראשונה והעבירו אותי לבית החולים א-שיפאא.

עבד א-רחמאן נשאר שעה וחצי מתחת להריסות עד שמצאנו 

אותו. הפרמדיקים הביאו אותו לבית החולים. בגלל היקף 

ההריסות בבית לא האמנתי שהוא ישרוד ובאמת כשמצאנו 

אותו הוא כבר לא זז, הוא היה בלי רוח חיים. כשראיתי 

שאחי עבד א-רחמאן הוא שהיד הרגשתי צער גדול. ראיתי 

את אמא, גם היא בלי רוח חיים, והרגשתי שהיא משדרת 

מסר שהיא רוצה למות לצד עבד א-רחמאן, כי אין לנו אבא 

והוא נכה ואחרי אמא אין מי שיטפל בו. עבד א-רחמאן 

היה מאוד קשור אליה.

בינתיים שכרנו דירה בשבילי, בשביל אחי אנס ובשביל 

אחי עלי ואשתו. אני ואנס מובטלים והמצב הכלכלי קשה 

מאוד. הבית שלנו עלה הרבה כסף. חוץ מזה היו לנו יותר 

מ-17,000 דולר בבית והיו שם גם תכשיטי הזהב של גיסתי 

ושל אמא שלי. כל זה הלך.

מאז שאמא שלי ועבד א-רחמאן נפלו שהידים אנחנו שקועים 

בצער, כאב וייאוש. אנחנו כל הזמן מתפללים למענם. הם 

אינם וגם הבית שבו היו לנו חיים טובים ביחד הלך. החיים 

קשים בלי אמא, שאהבתי כל כך, ובלי אחי עבד א-רחמאן, 

שהיה הנשמה של הבית. איבדנו את החיוכים שלו ואת הרעש 

שהוא עשה בבית. מי ייתן ונדע להיות חזקים אחרי מותם.

3. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-13.6.21.
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״
״

עבד א-רחמאן נשאר שעה וחצי מתחת להריסות 

עד שמצאנו אותו. הפרמדיקים הביאו אותו לבית 

החולים. בגלל היקף ההריסות בבית לא האמנתי 

שהוא ישרוד ובאמת כשמצאנו אותו הוא כבר 

לא זז, הוא היה בלי רוח חיים. 
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11.5.21
דיר אל-בלח, 22:00

שני אחים שעבדו בלול התרנגולות של 

משפחתם נהרגו מטילים שירה הצבא

האחים:

מונזר עבד אל-כרים מוחמד ברכה | בן 21

מנאר עבד אל-כרים מוחמד ברכה | בן 18
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אב לשבעה | אביהם של מונזר ומנאר 4

עדותו של עבד אל-כרים ברכה | בן 65

ב-1999 שכרתי חלקת אדמה בשטח של 14 דונם באזור 

אל-מושאעלה, בדרום מזרח דיר אל-בלח. הקמתי על 

האדמה שלושה לולים. באחד מהם יש 3,000 אפרוחים, 

בשני 3,500 ובשלישי אני מחזיק תרנגולות למכירה. בשאר 

השטח נטעתי עצי דקל וזית וגפנים.

 

ביום שלישי, 11.5.21, בשעות הערב, הייתי יחד עם הבנים שלי 

מונזר ומנאר באדמה שלנו. הלכנו לשם למרות המלחמה, 

כי האפרוחים זקוקים לטיפול. האווירה באותו לילה הייתה 

מתוחה. כל הזמן היו הפצצות ממטוסים ומטוסי תצפית 

הסתובבו מעלינו. התיישבנו מתחת לעץ זית שנמצא במרחק 

של כמה מטרים מהלולים. מונזר אמר לי שהוא ומנאר ילכו 

להדליק את תנורי הגז בלולים כדי לחמם את האפרוחים 

ואז יחזרו הביתה.

מנאר פחד מאוד מההפצצות והחזיק את היד של אחיו. 

הם ניגשו ללול ואני נשארתי מתחת לעץ. הכול היה חשוך 

כי לא היה חשמל באזור באותו זמן. כששניהם היו במרחק 

של עשרים מטרים ממני, ההפצצות פתאום התגברו והם 

צעקו לי שהם עוזבים את המקום. צעקתי להם: "תחזרו 

הביתה ותעזבו הכול". באותו זמן ערמות קש שהיו שם 

התחילו לבעור ואני קמתי מהר כדי לכבות את השריפה. 

תוך כדי הכיבוי שלה שמעתי פיצוץ חזק. 

אחרי 45 דקות בערך סיימתי לכבות את האש ואז התקשרתי 

לבנים שלי, אבל הם לא ענו. הלכתי לכיוון שבו הם הלכו 

קודם ואז מצאתי אותם, במרחק של שלושים מטרים. הם 

שכבו אחד ליד השני. התיישבתי לידם ושמתי את ראשו 

של מונזר על הרגל שלי. צעקתי: "מונזר, מונזר", אבל הוא 

לא הגיב. עזבתי אותו והתחלתי לדבר עם מנאר, קראתי 

לו בשמו אבל גם הוא לא הגיב.

צעקתי הכי חזק שיכולתי כדי שהשכנים שלי יבואו, ואז 

הגיעו כמה מבני משפחת ח׳סיוואן שגרים ליד. הם הרימו 

את הילדים שלי ולקחו אותם לבית של אחד מהם, שנמצא 

במרחק של מאה מטרים מהלול. אחרי רבע שעה הגיע 

אמבולנס של הסהר האדום הפלסטיני, שפינה אותי ואת 

הבנים שלי לבית החולים שוהדאא אל-אקצה בדיר אל-בלח. 

כשהגענו לבית החולים הרופאים בדקו אותם והכריזו שהם 

ללא רוח חיים. קברנו אותם למחרת, בשעה 12:00 בצהריים.

מונזר ומנאר עזבו את בית הספר בכיתה ו׳ ומאז עבדו 

איתי בלולים. הם גידלו את האפרוחים, וכשהם גדלו והפכו 

לתרנגולות הם מכרו אותן. הם דאגו לכל ההתנהלות העסקית 

של העסק.

בזמן האחרון התחלתי לבנות דירה מעל הבית שלי בשביל 

מונזר, כי הוא התחיל להתעניין בנישואים. אמא שלו מאוד 

רצתה שהוא יתחתן. היא חולה וסובלת מסוכרת ומלחץ 

דם גבוה והיא פחדה שיקרה לה משהו ושאם הוא יחכה 

יותר מדי זמן היא לא תוכל להשתתף בחתונה.

מאז שהבנים שלנו נהרגו המצב בבית קשה מאוד. אשתי 

סובלת מאוד, כמעט כל יום אני לוקח אותה לרופא. יש 

לה חרדות והיא צועקת ובוכה הרבה, בעיקר כשמגיעים 

לנחם אותה.

4. העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזאייזה ב-26.5.21.
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״
״

התיישבתי לידם ושמתי את ראשו של מונזר על 

הרגל שלי. צעקתי: ״מונזר, מונזר״, אבל הוא לא 

הגיב. עזבתי אותו והתחלתי לדבר עם מנאר, 

קראתי לו בשמו אבל גם הוא לא הגיב.





-17-

שכונת א-שוג'אעיה, עזה, 22:00

הצבא ירה שני טילים לרחוב והרג גבר

11.5.21

מוחמד עבד א-ראאוף מוחמד חילס | בן 34
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5.   העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-26.6.21.

אב לתשעה | בן דודו של מוחמד 5

עדותו של זיאד חילס | בן 63

יש לי חנות קטנה בשכונת א-שוג׳אעיה ולידי, במרחק של 

שלושים מטרים בערך, יש חנות שהייתה שייכת לשהיד 

מוחמד. ביום שלישי, 11.5.21, בסביבות השעה 21:00, אחרי 

הארוחה של הרמדאן, הייתי בחנות שלי. מוחמד הגיע כדי 

לפתוח את החנות שלו. הוא תמיד עבר אצלי לפני שהוא 

פתח. ישבתי איתו ועם עוד שלושה צעירים מהמשפחה 

שלי ושתינו תה. אחרי 45 דקות בערך מוחמד הלך לפתוח 

את החנות שלו.

רגע אחרי שמוחמד הגיע לחנות שלו, שמעתי פיצוץ חזק 

מאוד. כל האזור היה חשוך כי לא היה חשמל. הסתכלתי 

לכיוון החנות שלו וראיתי שדלת הכניסה שלה הופצצה. 

ראיתי אותו רץ לכיוון שלי, הוא היה פצוע ביד והחזיק אותה 

חזק. צעקתי אליו שיבוא מהר להסתתר אצלי בחנות, אבל 

הוא לא הגיב, כנראה שהוא לא שמע אותי.

בערך דקה אחרי הטיל הראשון, לפני שמוחמד הספיק להגיע 

לחנות שלי, פגע בו עוד טיל. עפתי אחורה מעוצמת הפיצוץ. 

הבן שלי מוחמד, בן 34, שהיה לידי, גם עף אחורה. היה לי 

פנס קטן ביד והדלקתי אותו כדי לראות את מוחמד. זחלתי 

עד שהגעתי אליו ושמתי את היד שלי על הגוף שלו. צעקתי: 

מוחמד נפל שהיד, מוחמד נפל שהיד. הגוף שלו היה מבותר. 

הידיים והרגליים שלו היו שבורות והכל היה מלא דם. השכנים 

הביאו מיד רכב אזרחי ופינו את הגופה של מוחמד וגם אדם 

נוסף שנפצע, עלי ג׳ונדייה. הוא היה פצוע קשה. 

אחרי חצי שעה הגיע אמבולנס שפינה אותי ואת בני מוחמד 

לבית החולים א-שיפאא. עשו לי צילום רנטגן והתברר שיש 

לי חבורות באזור האגן. קיבלתי זריקה ומשככי כאבים. הבן 

שלי נפגע באצבעות יד שמאל ונכנסו לו זכוכיות לחזה. 

באותו לילה שחררו אותי והלכתי עם אשתי לבית של הבן 

שלי טארק, שגר בשכונת תל אל-הווא. לא יכולנו לחזור 

הביתה, גם בגלל שהייתי במצב נפשי קשה וגם בגלל שפחדנו 

מההפצצות. נשארנו אצלו כל המלחמה ורק כשהיא הסתיימה 

חזרנו הביתה.

אני עצוב מאוד בגלל מוחמד. אני מבקר בקבר שלו כל יום, 

נשאר שם שעה בערך ובוכה עליו. הוא חסר לי כל הזמן. 

כל יום, כשאני מסתכל על החנות שלו, והוא לא שם, הלב 

שלי נקרע בגללו. אני זוכר איך הוא היה עובר אצלי בדרך 

לחנות שלו, ואיך היינו מדברים וצוחקים. 

כל דבר מזכיר לי את מוחמד. יש לו ילד אחד קטן, בן ארבע. 

כשאני רואה אותו אני בוכה ומחבק ומנשק אותו. אני רואה 

את אמא של מוחמד עוברת מדי יום, בבוקר ובערב, ליד 

החנות כדי לבקר בקבר שלו. בכל פעם הלב שלי נקרע 

כשאני רואה אותה. מוחמד היה אדם טוב ומכובד, הוא היה 

עוזר לנזקקים ולמי שהיה צריך. אני מתגעגע אליו מאוד, אני 

כל הזמן מרגיש שחסר משהו בעולם. הלוואי שיזכה לרחמי 

שמים ושיהיה משכנו גן עדן.

מוחמד חילס
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״
״
אני מבקר בקבר שלו כל יום, נשאר שם שעה בערך ובוכה 

עליו. הוא חסר לי כל הזמן. כל יום, כשאני מסתכל על החנות 

שלו, והוא לא שם, הלב שלי נקרע בגללו.





-21-

מזרחית למחנה הפליטים ג'באליא, 10:00 בבוקר

הצבא ירה טילים לעבר חווה חקלאית והרג 
ארבעה חקלאים שעסקו בקטיף אפרסקים 

12.5.21

ואאיל מחמוד פארס אל-ר׳ולה | בן 55

עאטף עבד א-רחמאן ג׳ומעה אל-בראווי | בן 48

טלעת ג׳מיל מחמוד ורש אר׳א | בן 37

נאאיל ח׳אלד יונס אל-בראווי | בן 22
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אב לשלושה | עבד בחווה בזמן האירוע 6

עימאד ג'נייד | בן 36

אני עובד בחווה חקלאית שנמצאת מזרחית למחנה הפליטים 

ג׳באליא. השטח של החווה הוא 45 דונמים ויש בה עצי 

זית, אפרסק ומשמש. יש שם גם לול תרנגולות. אני עובד 

כל יום, חוץ מימי שישי, בין השעות 7:00 ו-16:00. התפקיד 

שלי הוא לשמור על המקום. אני גם משקה את העצים, 

קוטף את הפירות, מעשב, דואג להשקייה ולחשמל. אני 

עובד שם מאז 2007 והמקום הפך לחלק מהחיים שלי. 

מאז תחילת המלחמה הגעתי לחווה כרגיל, מדי יום. טיפלתי 

בעצים, השקיתי אותם, ריססתי חומרי הדברה ושמרתי 

על המקום. ביום רביעי, 12.5.21, הגעתי בבוקר והתחלתי 

לעבוד כרגיל. פתחתי את שסתומי המים כדי להשקות את 

הגידולים. כל הזמן שמעתי רעש חזק של מטוסי תצפית. 

חששתי שיקרה משהו אז נכנסתי למבנה של המנהלה.

 

אחרי חצי שעה בערך התקשר אליי עאטף אל-בראווי, 

קבלן שמגיע אלינו כדי לקטוף את היבול בחווה. הוא ביקש 

שאפתח לו את השער, שנמצא במרחק של 350 מטרים 

מהמבנה. הגעתי לשם בעגלה רתומה לחמור. עאטף נכנס 

יחד עם שני חקלאים שעובדים איתו, טלעת ונאאיל. הם 

נכנסו וקטפו משמשים קרוב לשער.

באותו זמן התקשר אליי ואאיל אל-ר׳ולה, אחד החקלאים 

שעובד בחווה, וביקש שאאסוף אותו מתחנת הדלק שנמצאת 

במרחק של 700 מטרים מהחווה. בסוף עאטף אסף אותו 

וכולם קטפו יחד אפרסקים. אני הלכתי להשקות עצים 

אחרים. בדרך עישבתי קצת ושמרתי את העשבים לחמור.

פתאום שמעתי פיצוץ חזק והרגשתי כאבים חזקים ביד 

שמאל ובבטן. צעקתי כדי שמישהו יבוא לעזור לי. הסתכלתי 

לכיוון שבו היו האחרים, ואז ראיתי את וואיל, נאאיל, טלעת 

ועאטף שוכבים על הקרקע. רציתי לקום וללכת לכיוון 

שלהם, אבל הצלחתי ללכת רק כמה מטרים ואז נפלתי. 

החזקתי בדלת של המכונית של עאטף כדי להתרומם, אבל 

אז נפל עוד טיל. ניסיתי לקום אבל שוב נפלתי אז המשכתי 

להתקדם בזחילה ואז נפל לידי טיל שלישי. המשכתי לזחול 

עד שהגעתי למבנה. הסתכלתי על הגוף שלי וראיתי שאני 

שותת דם.

התקשרתי לבן הדוד שלי מצד אמא, לואאי ג׳נייד. סיפרתי 

לו מה קרה והוא הזמין אמבולנס שפינה אותי לבית החולים 

האינדונזי. בבית החולים ניתחו אותי בבטן והוציאו כמה 

רסיסים. אשפזו אותי למשך תשעה ימים ואז שחררו אותי 

הביתה.

 

הם הפציצו אותנו למרות שאנחנו אזרחים וחקלאים 

שעובדים, לאור היום, למען הפרנסה שלנו. אני עצוב מאוד 

על החברים שלי שנפלו שהידים. הם נהרגו בזמן שעבדו 

כדי לפרנס את המשפחות שלהם.

6. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-27.5.21.
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פתאום שמעתי פיצוץ חזק והרגשתי כאבים חזקים 

ביד שמאל ובבטן. צעקתי כדי שמישהו יבוא לעזור לי. 

הסתכלתי לכיוון שבו היו האחרים, ואז ראיתי את וואיל, 

נאאיל, טלעת ועאטף שוכבים על הקרקע.

״
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עבסאן אל-ג'דידה, ח'אן יונס, 10:00 בבוקר 

חיילים ירו למוות בנער בן 17 שעבד בשדה

12.5.21

בשאר אחמד איבראהים סמור | בן 17 
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חברו של בשאר 7

סאאיד אבו עאסי | בן 16

ביום רביעי, 12.5.21, יצאתי בבוקר מהבית שלי יחד עם 

שני חברים שלי, לואאי סמור, בן 18, ובשאר סמור, בן 17. 

הם אחים וגרים לידי. נסענו בעגלה רתומה לחמור לאזור 

א-סנאטי, שבו אבא של לואאי חוכר חלקת אדמה בשטח 

של 17 דונם. השטח הזה נמצא במרחק של בערך עשרים 

מטרים מגדר התלתלית שמסמנת את הגבול, ויש שם גידולי 

פטרוזיליה, שמיר וחיטה. 

 

הגענו לשם מוקדם, בסביבות השעה 8:00. רצינו להשקות 

את הגידולים. אני ולואאי עובדים שם כבר כמה שנים ובשאר 

הצטרף אלינו כשלא היו לו לימודים. כשהגענו, לואאי 

הלך להפעיל את משאבת המים שליד הבריכה בכניסה 

לחלקה. אני ובשאר התקדמנו לכיוון הגבול כדי לפתוח 

את השסתומים של הצינורות. אחרי כמה רגעים לואאי 

הצטרף אלינו והתחלנו לקצור את החיטה.

אחרי שעתיים בערך הלכתי עם לואאי למקום שבו נמצאים 

השסתומים, כדי לסגור חלק ולפתוח אחרים. בשאר נשאר 

איפה שהיינו קודם, במרחק של עשרים מטרים מהתלתלית. 

אני ולואאי היינו מערבית אליו, במרחק של חמישים מטרים. 

 

פתאום שמענו שלוש או ארבע יריות מהמגדל הצבאי שליד 

הגדר, ממש מולנו. הסתכלנו לכיוון של בשאר אבל לא ראינו 

אותו. הלכנו למקום שבו הוא היה לפני הירי וחיפשנו אותו 

בין השיבולים. מצאנו אותו שוכב על הבטן. הוא לא זז ולא 

דיבר. הוא דימם מהחזה שלו. אני ולואאי הרמנו אותו ואז 

הלכנו לכביש ג׳קר, מרחק של שבעים מטרים, שם פגשנו 

את ראאיד סמור, שהוא חקלאי שאנחנו מכירים ושעבד 

בקרקע שלו. קראנו לו והוא הגיע במכונית שלו. 

 

הכנסנו את בשאר למכונית ונסענו לבית החולים בעבסאן. 

הפרמדיקים נתנו לו עזרה ראשונה אבל הרופאים אמרו לנו 

שהמצב שלו קשה. אמבולנס העביר אותו לבית החולים 

נאסר. לואאי נסע איתו. אני נסעתי אחריהם עם ראאיד 

סמור. כשהגענו התברר שבשאר נפל שהיד. הכניסו אותו 

לתא קירור בבית החולים. הוא נקבר באותו יום, בשעת 

תפילת הצהריים, בבית הקברות של בני סוהילא.

 

הייתי בהלם ממה שקרה. לא ידעתי מה לעשות. בשאר היה 

חבר שלי מאז שהיינו ילדים ואיבדתי אותו בתוך רגע. עד 

היום אני בוכה כשמישהו שואל אותי עליו או על האירוע.

7.  העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזאייזה ב-3.6.21.
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פתאום שמענו שלוש או ארבע יריות מהמגדל ״

הצבאי שליד הגדר, ממש מולנו. הסתכלנו 

לכיוון של בשאר אבל לא ראינו אותו. הלכנו 

למקום שבו הוא היה לפני הירי וחיפשנו אותו 

בין השיבולים. מצאנו אותו שוכב על הבטן. 

הוא לא זז ולא דיבר.
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שכונת א-סברה, עזה, 11:00 בבוקר

הצבא ירה שלושה טילים לרחוב והרג שישה בני אדם

12.5.21

מהטיל הראשון נהרגו:

נהג המונית: מוסטפא מאזן סאלם כורדייה | בן 31

נוסעי המונית: 

בני הזוג: סעיד האשם סעיד אל-חתו | בן 66

מייסון זכי האשם אל-חתו | בת 59

מהטיל השני נהרגו:

מנסור יוסף חסן א-דרימלי | בן 66

נאדר מוחמד נביה אל-ר׳זאלי | בן 46

עבד א-סלאם מחמוד נביה אל-ר׳זאלי | בן 28



-30-

שני הוריו נהרגו באירוע 8

מוחמד אל-חתו | בן 28

ביום רביעי, 12.5.21, הייתה הפצצה כבדה בשכונת תל אל-

הווא בעזה, שבה אנחנו גרים. חששנו לחיים שלנו והחלטנו 

לצאת מהבית. התקשרנו לחבר שלנו מוסטפא כורדייה, 

שהוא נהג מונית, והוא בא לאסוף אותנו. הוא הגיע ב-10:30 

והסיע אותי, את ההורים שלי ואת אחותי יארא, בת 29, 

לבית של אחותי, רשא אל-וחידי, בשכונת א-סברה. תכננו 

להישאר אצלה כמה ימים, רק עד שהמלחמה תסתיים.

 

הגענו לבית של אחותי והמונית עצרה מול הבית. זה היה 

בסביבות 11:00. אחותי יארא ירדה מהמכונית ונכנסה לבית. 

אני לקחתי תיק עם הבגדים שלנו, נתתי אותו לאמא שלי 

ואז הוצאתי עוד תיק של בגדים ושנינו הלכנו לכיוון הכניסה 

לבית. אני הלכתי כמה צעדים לפני אמא. אבא חיכה שהנהג, 

מוסטפא, ייתן לו עוד תיק שהוא בדיוק הוציא מהמונית, 

ואז שמעתי פיצוץ חזק מאחוריי. היו רסיסים בכל מקום.

 

מעוצמת הפיצוץ עפתי לתוך הכניסה לבית של אחותי. 

נפגעתי מרסיסים בגב, בצוואר, ביד שמאל וברגל שמאל. 

דיממתי ולא הצלחתי לראות איפה ההורים שלי ומה קרה 

להם. אחרי כמה שניות שמעתי עוד טיל נופל, קרוב מאוד 

אלינו, אבל לא ידעתי איפה הוא פגע, רק ניסיתי לראות 

מה קרה להורים שלי. אז הגיע אמבולנס והפרמדיקים 

הגישו לי עזרה ראשונה. 

ראיתי את הגופות של אבא שלי ושל מוסטפא, שהיו ליד 

המונית. ראיתי את האנשים מכסים אותן. ידעתי שאבא מת. 

אמא נסעה איתי באמבולנס. שמעתי את אחד הפרמידיקים 

אומר שהדופק שלה חלש מאוד. כשהגענו לבית החולים 

א-שיפאא הפרמדיקים לקחו אותי למיון כדי לתת לי עזרה 

ראשונה ואת אמא הם לקחו למקום אחר.

אחרי שעתיים הגיעו קרובי משפחה וסיפרו לי שאבא ואמא 

שלי נפטרו. התמוטטתי והתחלתי לבכות ולצעוק. הייתי 

בהלם. למה פגעו בנו? אנחנו בסך הכול אזרחים. איבדתי 

את היקר מכל, את אמא ואת אבא שלי, בסך הכול ברחנו 

לבית של אחותי. רצינו לחגוג את החג אצלה. אמא הכינה 

אוכל לכבוד החג שהבאנו איתנו, דגים ממולחים ועוגיות 

של החג. 

רק אחרי יומיים שחררו אותי מבית החולים. לא יכולתי 

להשתתף בלוויות של ההורים שלי, לא נפרדתי מהם 

ולא חיבקתי אותם. כשחזרתי הביתה והם לא היו שם 

התחלתי לבכות ולצעוק. חיבקתי את אחותי יארא ואת 

אחי איבראהים. יארא התמוטטה והמצב הנפשי שלה 

קשה מאוד. היא ראתה אותם שוכבים שותתים דם ולא 

יכלה לעשות כלום.

מאז שההורים שלי נהרגו אין טעם לחיים שלי. הם חסרים לי 

כל הזמן. חסרים לי הצחוק, ושתיית הקפה עם ההורים שלי, 

הסיפורים שלהם שאף פעם לא שיעממו אותי, ההתכנסות 

שלנו ליד שולחן האוכל. הכול נגמר והפך לחלק מהעבר. 

הלוואי שאצליח להחזיק מעמד ולחיות את חיי לאחר האובדן 

שלהם. הפרידה מהם קשה מאוד.

8. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-1.6.21.

מייסון וסעיד אל-חתו
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ראיתי את הגופות של אבא שלי ושל מוסטפא, 

שהיו ליד המונית. ראיתי את האנשים מכסים 

אותן. ידעתי שאבא מת. אמא נסעה איתי 

באמבולנס. שמעתי את אחד הפרמידיקים אומר 

שהדופק שלה חלש מאוד.
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אב לשניים | בעל מספרה הסמוכה למקום האירוע 9

מועאוויה אל-וחידי | בן 42

ביום רביעי, 12.5.21, הלכתי למספרה שלי, ברחוב אל-מור׳רבי 

שבשכונת א-סברה. בסביבות השעה 11:00 ישבתי במתפרה 

של אחי ושל השכן שלי, נאדר אל-ר׳זאלי, שנמצאת ליד 

המספרה שלי. כשישבנו שם הגיע בן הדוד של נאדר, עבד 

א-סלאם אל-ר׳זאלי, ונאדר יצא לקראתו.

דקה אחרי שנאדר יצא שמעתי פיצוץ חזק מחוץ לחנות. 

יצאתי מיד וראיתי שנאדר נפצע בחזה. הוא דימם. ראיתי 

גם שבן הדוד שלו נפל שהיד. הסתכלתי לצדדים וראיתי 

מכונית סקודה לבנה שהופצצה, שהיו שם שהידים. חזרתי 

לנאדר וניסיתי להרחיק אותו משם. בצד השני של הכביש 

ראיתי את השכן שלי מנסור א-דרימלי, שאנחנו קוראים לו 

אבו ראמי, שוכב על הקרקע.

סחבתי את נאדר למרחק של בערך חמישים מטרים משם 

ואז הוא נפל לי מהידיים. יצא לו דם מהפה. אישה צעקה 

לי מאחת המרפסות שאגיד לו לשנן את השהאדתיין והוא 

התחיל להגיד: אין אלוהים זולת אללה. ואז שמעתי עוד טיל 

ונפגעתי. זה היה ארבע או חמש דקות אחרי הטיל הראשון. 

התחלתי גם אני לשנן את השהאדתיין. לא ידעתי מה קרה 

לי ואיפה נפגעתי.

 

לקחו אותי לבית החולים א-שיפאא. הרופאים קטעו לי 

את רגל ימין מעל הברך. יש לי רסיסים בגב ובראש, ברגל 

ימין יש לי חור גדול בבשר. אחרי שבעה ימים העבירו אותי 

להמשך טיפול בבית חולים אל-עוודה ואני עדיין מאושפז. 

 

מאוחר יותר סיפרו לי שהשכן שלי נאדר, בן דודו והשכן 

שלי מנסור א-דרימלי נהרגו בהפצצה, וגם בני משפחת 

אל-חתו שהיו ליד המונית, ונהג המונית. שכל השהידים 

יזכו לרחמי שמים.

9. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-3.6.21.

נאדר אל-ר׳זאלי עבד א-סלאם אל-ר׳זאלימוסטפא כורדייה
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דקה אחרי שנאדר יצא שמעתי פיצוץ חזק מחוץ ״

לחנות. יצאתי מיד וראיתי שנאדר נפצע בחזה. הוא 

דימם. ראיתי גם שבן הדוד שלו נפל שהיד.





בני סוהילא, 14:00

הצבא ירה טיל על מכונית שהובילה בלוני גז 
והרג שני גברים

12.5.21

מאג׳ד עבד רבו מחמוד אבו סעאדה | בן 57

מחמוד אבו עאמר | בן 37



אב לארבעה | בנו של מאג'ד10

איבראהים אבו סעאדה | בן 31

ביום רביעי, 12.5.21, הייתי בדירה שלי בקומה השלישית 

בבניין של המשפחה שלנו, ברחוב הראשי של העיירה. 

בקומת הקרקע של הבניין יש לנו חנות לחומרי בניין. בשעה 

13:50 עמדתי ליד החלון שמשקיף לרחוב וראיתי את אבא 

שלי עומד ומדבר עם חבר שלו, מחמוד אבו עאמר, שהביא 

לנו בלון גז. אבא שילם לו ואז עמד ודיבר איתו כמה דקות. 

מעלינו ריחפו מטוסי תצפית. המטוסים האלה לא עוזבים 

אותנו אף פעם, לא ביום ולא בלילה. 

פתאום נורה טיל מאחד ממטוסי התצפית אל המכונית של 

אבו עאמר. הטיל פגע בה והיא התלקחה מיד כי היו בה 

בלוני גז. עשן ואבק כיסו את כל האזור.

ברגע הפיצוץ השתטחתי מיד על הרצפה. בהתחלה חשבתי 

שזה היה טיל אזהרה שירו על הבית שלנו. אחרי כמה רגעים 

התרוממתי והסתכלתי מהחלון ואז ראיתי את אבא שלי 

מוטל על הכביש. החבר שלו, אבו עאמר, היה בתוך האוטו 

והגופה שלו עלתה באש.

רצתי מיד לרחוב. כבר היו שם הרבה אנשים. הרמתי את 

אבא שלי. הוא היה פצוע מרסיסים בראש, בחזה ובצוואר. 

הוא גסס. הנחתי אותו בתוך חדר המדרגות. הוא התפלל 

ואז נפח את נשמתו. בינתיים התושבים ניסו לכבות את 

האש במכונית.

אחרי חמש דקות הגיע אמבולנס ופינה את השהידים לבית 

החולים נאסר בח׳אן יונס. אני נשארתי בבית. באותו יום, 

אחרי שהרופאים קבעו את מותו של אבא שלי, קברנו אותו 

בבית הקברות של בני סוהילא.

10. העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזאייזה ב-3.6.21.
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אחרי כמה רגעים התרוממתי והסתכלתי מהחלון ואז 

ראיתי את אבא שלי מוטל על הכביש. החבר שלו, אבו 

עאמר, היה בתוך האוטו והגופה שלו עלתה באש. 

-37-

מכוניתו של אבו עאמר עולה 

באש לאחר שהופצצה
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שכונת אל-פוח'ארי, דרום מזרח ח'אן יונס, 17:30  

הצבא ירה טיל על שלושה ילדים, שהיו בדרכם 
הביתה מהמספרה, והרג שניים מהם

12.5.21

עמאר תייסיר מוחמד אל-עמור | בן 10

חמאדה עטייה עאבד אל-עמור | בן 13
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אב לשמונה | אביו של חמאדה11

עטייה אל-עמור | בן 46

אני חקלאי ויש לי גם מכולת קטנה בשכונת אל-פוח׳ארי, 

בדרום מזרח ח׳אן יונס, מול תחנת תימראז לאספקת גז 

בישול. ביום רביעי, 12.5.21, בשעה 15:30, עמדתי בפתח 

המכולת שלי. הבן שלי חמאדה הגיע עם שני בני דודים 

שלו, עמאר אל-עמור, בן 10, ועליאן אל-עמור, בן 11. הם 

רצו ללכת להסתפר ועברו אצלי כדי שאתן לחמאדה כסף. 

המספרה נמצאת במרחק של שני קילומטרים מהמכולת, 

ברחוב סלאח א-דין. נתתי לו כסף והם הלכו.

שעתיים אחר כך, בשעה 17:30, הם חזרו למכולת, אחרי 

שהסתפרו. הם לקחו נודלס להכנה מהירה והלכו הביתה. 

אני התיישבתי בפתח המכולת. הסתכלתי על השמיים 

במזרח וראיתי שני מסוקים ישראליים שריחפו במקום אחד 

ליד השני, ואז אחד פנה דרומה והשני מערבה. אחרי פחות 

מדקה, המסוק שפנה מערבה ירה טיל שפגע בחמאדה 

ובבני הדודים שלו, שהלכו בצד ימין של הרחוב. הם היו 

במרחק של בערך חמישים מטרים מהמכולת.

ראיתי אבק ועשן סמיך במקום שבו היו הילדים. לא ראיתי 

אותם. נכנסתי להלם ולא יכולתי לעשות כלום. העשן התפזר 

אחרי כמה דקות ואז ראיתי את שלושתם מוטלים על הכביש. 

רצתי אליהם בצרחות. לא היה אף אחד בסביבה. מרוב 

פניקה ובלבול רצתי בין הילדים לבין המכולת.

אחרי כמה דקות אנשים התחילו להגיע, וביניהם גם קרוב 

משפחה שלי, חאתם, בן 50. הוא לקח את עליאן, שהיה 

מוטל פצוע על האדמה ליד הכניסה לתחנת תימראז, במרחק 

של עשרים מטרים משני הילדים האחרים. חאתם הכניס 

את עליאן לאוטו שלו ונסע מיד לבית החולים האירופאי. 

הוא רצה לקחת איתו גם את עאמר ואת הבן שלי, חמאדה. 

אבל אמרתי לו ולאנשים האחרים שהיו שם שהם כבר נפלו 

שהידים. שניהם היו שרופים ברוב חלקי הגוף, גם בפנים.

בינתיים הגיע גם בן דוד שלי, טלב, בן 55, והוא פינה במכונית 

שלו את הבן שלי חמאדה ואת האחיין שלי עמאר. הייתי 

בהלם ובמצב מאוד קשה. לא הייתי מסוגל להתקרב אליהם 

או לנסוע איתם לבית החולים. התיישבתי ליד המכולת שלי 

בלי לדעת מה לעשות, הייתי היסטרי והאנשים סביבי ניסו 

להרגיע אותי.

אחרי חצי שעה נסעתי לבית החולים האירופאי וגיליתי 

שכבר הכניסו את חמאדה ואת עמאר למקררים. האחיין 

שלי עליאן היה בחדר ניתוח. הוא עבר ניתוח בבטן ואחרי 

שישה ימים העבירו אותו לבית החולים אל-עריש במצרים. 

הוא עדיין מאושפז שם.

למחרת, יום חמישי, 13.5.21, היה חג אל-פיטר. במקום 

לחגוג קברנו את הבן שלי ואת האחיין שלי. הם נקברו 

בבית הקברות א-שיח׳ מוחמד בח׳אן יונס.

חמאדה היה בכיתה ז׳ בבית ספר של אונר"א, בשכונת אל-

פוח׳ארי. כולם אהבו אותו. מאז שהוא נפל שהיד כבר לא 

שומעים אצלנו את הקולות של החברים שלו, שהיו באים 

וקוראים לו לצאת לשחק איתם. חמאדה אהב לשחק כדורגל. 

הוא עזר לי בעבודה החקלאית ולפעמים גם במכולת.

11. העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזאייזה ב-1.6.21.
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הסתכלתי על השמיים במזרח וראיתי שני ״

מסוקים ישראליים שריחפו במקום אחד ליד 

השני, ואז אחד פנה דרומה והשני מערבה. 

אחרי פחות מדקה, המסוק שפנה מערבה ירה 

טיל שפגע בחמאדה ובבני הדודים שלו, שהלכו 

בצד ימין של הרחוב.
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שכונת א-שוג'אעיה, עזה, 20:20

הצבא ירה טיל והרג שני גברים 

12.5.21

אחמד איבראהים אחמד אבו סכראן | בן 64

מוחמד נאהד ג׳בר אבו סכראן | בן 25
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בנו של אחמד ובן דודתו של מוחמד 12 

איבראהים אבו סכראן | בן 26

ב-12.5.21 הייתי בכניסה לבית שלנו ברחוב א-נזאר שבשכונת 

א-שוג׳אעיה. ישבתי עם שני חברים שלי, מוחמד נאהד אבו 

סכראן, שהוא בן דודה שלי, ומוחמד השאם אבו סכראן, 

שהוא בן אחי, ודיברנו. באותו זמן לא היה חשמל והכל 

היה חשוך. בסביבות השעה 20:30 אבא שלי יצא מהבית 

וביקש שניכנס הביתה כדי שלא ניפגע.

בדיוק באותו רגע שמעתי פיצוץ חזק מאוד והמקום התמלא 

עשן ואבק. לא זזתי. שמעתי חלקים מהבניין נופלים קרוב 

אלינו. אחרי דקה ראיתי את מוחמד נאהד ומוחמד השאם, 

שהיו אחד על השני והגוף שלהם שתת דם. קמתי ואז ראיתי 

שגם אני נפגעתי מרסיסים ברגל ובחזה. הסתכלתי אחורה 

וראיתי את אבא שלי שוכב על הרצפה בתוך הבית כשהגוף 

שלו מלא רסיסים ודם. הוא נשם את נשימותיו האחרונות. 

ניסיתי להרים אותו, אבל בגלל הפציעה שלי לא יכולתי. 

צעקתי לאחים שלי שהיו בתוך הבית. הם הרימו אותי ונתנו 

עזרה ראשונה לנפגעים. שכנים פינו אותם במכוניות שלהם. 

אחרי עשר דקות בערך הגיע אמבולנס שפינה אותי מפתח 

הבית. באמבולנס איבדתי את ההכרה והתעוררתי בבית 

החולים א-שיפאא. עשו לי צילום רנטגן ומצאו רסיסים 

ברגליים ובחזה. מצאו לי גם קרע בעצב השמיעה וחור באוזן 

ימין ועד היום אני לא שומע טוב. בבית החולים שאלתי על 

אבא, על בן אחי ועל בן הדודה שלי. הרופאים אמרו לי 

שהם בסדר ושהרופאים מטפלים בהם במיון. הייתי בטוח 

שכולם נפלו שהידים בגלל הפגיעה הקשה שלהם. במהלך 

ההפצצה הם הסתכלו עליי אבל לא היו מסוגלים לדבר. 

אחרי חצי שעה הרופאים סיפרו לי שאבא ומוחמד נאהד נפלו 

שהידים. התחלתי לצעוק ואיבדתי את ההכרה. כשהתעוררתי 

קמתי כי רציתי לראות את אבא. למרות שהייתי פצוע, 

הייתי חייב לראות אותו, אבל הרופאים לא נתנו לי ללכת 

כי הם לא סיימו לטפל בי. חזרתי הביתה באותו לילה כי 

לא יכולתי לסבול את השהייה בבית חולים. רציתי להיות 

לצד אימא והאחיות שלי ושאר המשפחה. 

למחרת הם הביאו את אבא ומוחמד נאהד כדי שניפרד 

מהם. באו המון אנשים. בכיתי כשראיתי אותם. לא יכולתי 

לחבק אותם בגלל המצב שלי. נפרדתי מהם רק במבטים 

מרחוק. אלה היו רגעים קשים ביותר. הרגשתי שאיבדתי 

חלק מהגוף שלי. אבא שלי היה יקר לי ביותר ובן הדודה 

שלי היה חבר קרוב מאוד. לא נפרדנו אחד מהשני. 

מאז שאבא מת החיים הפכו להיות קשים מאוד. אני ואבא 

עבדנו כחקלאים, הלכנו יחד אל האדמה שלנו כל יום. אני 

רואה אותו בחלום, מבקש ממני להגיע לאדמה ולהשקות 

את הגידולים. אני הולך עם אחי לאדמה, אבל אני לא יכול 

להישאר שם הרבה זמן כי אני רואה אותו בכל מקום. מוחמד 

היה אחד החברים הכי קרובים שלי, הוא היה כמו אח. כל 

יום ישבנו בפתח הבית, והלכנו יחד לשוק או לבית שלו. 

מי ייתן ואדע להתאזר בסבלנות אחרי מותו. מי ייתן ויזכו 

לרחמים ושיהיה משכנם גן עדן. 

12. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-24.6.21.

אחמד אבו סכראןמוחמד אבו סכראן
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הסתכלתי אחורה וראיתי את אבא שלי שוכב 

על הרצפה בתוך הבית כשהגוף שלו מלא 

רסיסים ודם. הוא נשם את נשימותיו האחרונות. 

ניסיתי להרים אותו, אבל בגלל הפציעה שלי לא 

יכולתי.





-47-

מחנה הפליטים אל-בוריג' במרכז רצועת עזה, 15:00

הצבא ירה טיל על בית והרג נער בן 14 וצעיר 
בן 20 שהלכו ברחוב

13.5.21

אחמד ראמי מחמוד אל-חוואג׳רי | בן 14

מואייד תייסיר עבד א-רחמאן אל-ח׳טיב | בן 20
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אחיו של מואייד 13

מוחמד אל-ח'טיב | בן 29

אני גר בבלוק מס׳ 1 עם ההורים שלי, אחי מואאיד ואחותי 

בראאה, בת 25. בקומה מעלינו גר אחי חוסאם, בן 33, עם 

אשתו ובתם, כינדה, בת 9. 

ביום חמישי, 13.5.21, שהיה היום הראשון של חג אל-פיטר, 

אחותי אלאא, בת 28, הגיעה לבקר אותנו עם בתה זהרה, 

שהיא בת שנתיים. האווירה היתה מתוחה מאוד. כל הזמן 

היו הפצצות ופחדנו כי היו הרבה מטוסי תצפית ורעש של 

הפצצות, גם קרוב למחנה הפליטים אל-בוריג׳ וגם במקומות 

רחוקים יותר. 

לקראת 15:00 אחי מואייד יצא למכולת, שנמצאת במרחק 

של ארבעים מטרים מהבית שלנו. הוא שאל את אלאא אם 

היא צריכה משהו. אחרי כמה דקות נכנסתי לחדר שלי לנוח 

קצת ואז, פתאום, התנפצו הזכוכיות של החלונות בבית. 

הדלתות נסדקו ואבק סמיך חדר לתוך הבית. כולנו היינו 

המומים ולא הבנו מה קורה. אחי חוסאם ואשתו ירדו מהר 

מהדירה שלהם לקומת הקרקע. כולם צעקו וצרחו. 

התחלנו לבדוק מה שלום כולם, מי נמצא, מי לא נמצא. אחותי 

אלאא אמרה שמואייד יצא לפני זמן קצר. אבא רצה לצאת 

לחפש אותו אבל אמרתי לו שאני אלך. יצאתי מהבית ופגשתי 

את אחד השכנים. שאלתי אותו אם הוא והילדים שלו בסדר 

והוא אמר לי שהוא עוד לא יודע מה עם הילדים כי הכול מלא 

אבק והריסות. המשכתי להתקדם ברחוב וראיתי אש עולה 

מהבית של משפחת אבו עיאדה. הוא נמצא בבנייה ונמצא 

במרחק של 25 מטרים דרומית לבית שלנו. 

הבנתי שזה הבית שהופצץ. ראיתי שעולים ממנו להבות, 

עשן שחור ואבק. רק אז ראיתי אדם מוטל על המדרכה 

בצד הצפוני של הרחוב, בכיוון של השוק. הוא היה במרחק 

של בערך 15 מטרים מהבית שהופצץ. התחלתי להתקדם 

לעברו וכשהייתי במרחק של ארבעה מטרים ממנו קלטתי 

שזה אחי מואייד. הוא שכב על הבטן, עם הפנים לקרקע, 

ורגל ימין שלו הייתה קרובה לראש שלו. הוא דימם מהפה 

ומצידו הימני. עוד לפני שהספקתי להגיע אליו הייתה עוד 

הפצצה, כמעט באותו מקום. רצתי מהר הביתה בלי לחשוב 

וסיפרתי למשפחה שמואייד נפל שהיד.

אלה היו רגעים קשים ביותר. הנשים בכו וצרחו, אבא נכנס 

להלם. הוא רק אמר "נשבר לי הלב", ואחר כך התיישב 

והתחיל להתפלל לאלוהים שירחם על השהיד, ושיקל עלינו 

את כאבנו וסבלנו.

כשהמצב נרגע, הלכנו כל המשפחה לבית של סבא שלי 

מצד אמא, שגר קרוב אלינו. אז אני ואבא שלי הלכנו לבית 

החולים שוהדאא אל-אקצה בדיר אל-בלח. אחרי עשר דקות 

אמבולנס הביא לשם את אחי. אבא שלי נשאר לשבת בחצר 

ואני הלכתי לחדר המתים כדי להיפרד מהאח שלי ולתת בו 

מבט אחרון. חזרנו לבית של סבא שלי ואחרי עשר דקות 

אמבולנס העביר לשם את גופתו של מואייד. נפרדנו ממנו 

בבית של סבא והבאנו אותו לקבורה.

 

שלושה ימים אחרי שהסתיימה הלחימה חזרנו לגור בבית 

שלנו, אחרי שניקינו את השברים והאבק.

אחרי שקברנו את אחי שמענו שגם הילד אחמד אל-חוואג׳רי 

נפל שהיד באותה הפצצה, וגם הוא היה בדרך למכולת 

ברחוב. עוד תושב מהשכונה נפצע קשה ונשרף בחלקים 

שונים בגוף, כולל בפנים. אמרו שהוא עבר ברחוב שליד 

הבית שהופצץ. ביקרתי אותו בבית החולים והוא סיפר לי 

שהוא היה בדרך לחבר שלו. צעיר אחר מהשכונה נפצע 

ברגל והועבר לטיפול במצרים. שבעה בתים מסביב לבית 

שהופצץ ניזוקו קשות.

מואייד למד עד כיתה י"ב ואז עבר לעבוד בבניין עם אבא 

שלי. כל המשפחה סמכה עליו. מי שהיה צריך משהו היה 

מבקש אותו ממואייד. הוא גם חסך מהמשכורת שלו כדי 

לבנות לעצמו חדר ומטבח ושירותים, מעל לבית, כי הוא 

רצה להתחתן ולהקים משפחה.

13. העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזאייזה ב-13.6.21.
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ראיתי אדם מוטל על המדרכה בצד הצפוני של 

הרחוב, בכיוון של השוק. הוא היה במרחק של 

בערך 15 מטרים מהבית שהופצץ. התחלתי 

להתקדם לעברו וכשהייתי במרחק של ארבעה 

מטרים ממנו קלטתי שזה אחי מואייד.
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13.5.21

שלוש אחיות: 

סאברין נאסר מוחמד אבו פארס-אבו דייה | בת 27 

בנה:

מוחמד סלאמה מוחמד אבו דייה | בן תשעה חודשים

ניסרין נאסר מוחמד אבו פארס | בת 25

פווזייה נאסר מוחמד אבו פארס | בת 17

שכניהם:

ניעמה סאלח סלאמה עייאש | בת 47

האשם מוחמד עאייד עלי א-זר׳ייבי | בן 20

אל-קרייה אל-בדווייה אל-מסלח׳, בית לאהייא, 18:30
 

הצבא ירה פגזים על בתי מגורים והרג שישה בני אדם, 
בהם שלוש אחיות ותינוק בן תשעה חודשים
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אב ל-12 | שלוש מבנותיו ונכדו נהרגו באירוע 14

נאסר אבו פארס | בן 50

אני נשוי לשתי נשים. רוב הזמן אני גר עם אשתי הראשונה, 

מדללה, ועם הילדים שלנו: ניסרין, בת 25, איסראא, בת 

18, פווזייה, בת 17, ר׳זל, בת 12, רמזי, בן 30, מג׳די, בן 22, 

עמראן, בן 20 ומוחמד, בן 11. בבית השני, שנמצא במרחק 

של בערך 300 מטרים, גרים אשתי זינאת, בת 34, ושלושת 

הילדים שלנו – חמזה, בן 6, מלכ, בת 5 וסיף, בן 3. 

 

כשהתחילה המלחמה שמענו קולות של הפצצות והפגזות 

בצפון הרצועה. אנחנו גרים ליד הגבול וההפצצות לא היו 

קרובות אלינו אז המשכנו בחיינו כרגיל.

ביום חמישי, 13.5.21, בסביבות השעה 18:30, ישבתי אצל 

השכנים שלנו ופתאום שמעתי שני פגזים נופלים. לא ידעתי 

איפה הם נפלו, אבל ראיתי עשן יוצא מהבית הראשון 

שלי. רצתי לשם מהר יחד עם החברים שלי, אבל עוד 

לפני שהגענו נפל לידינו פגז שלישי. נכנסתי לבית, אבל 

הוא היה מלא בעשן ובאבק אז לא יכולתי לראות מי נפגע. 

שמעתי את השכנים שלי אומרים שפגז נפל גם על הבית 

של השכנים שלנו, משפחת עייאש. הם אמרו שניעמה 

עייאש נפלה שהידית ושעוד פגז נפל בכביש ופגע בתושב 

בשם האשם א-זר׳ייבי.

המשכתי בחיפושים בתוך הבית. מצאתי את הבנות שלי, 

הגוף של חלק מהן היה מבותר. הבנים שלי היו פצועים 

וכל המקום היה מלא בדם. כשראיתי את הדברים האלה, 

איבדתי את ההכרה למשך כמה דקות. השכנים העירו אותי 

ואז גיליתי שהבנות שלי, סאברין, בת 27, ניסרין ופווזייה, 

והילד של סאברין, מוחמד אבו דייה, שהיה בן תשעה 

חודשים, נהרגו. סאברין לא גרה איתנו בדרך כלל, היא 

התחתנה וגרה עם בעלה, אבל באה לבקר אותנו באותו יום.  

הגיע אמבולנס ופינה את כולם לבית החולים האינדונזי. 

נסעתי אחריהם במכונית שלי, שגם נפגעה בהפגזה. בדרך 

ראיתי אנשים שהתפנו מהבתים שלהם בגלל ההפגזות 

ונמלטו מהאזור.

בקושי הגעתי לבית החולים. הייתי צריך לזהות את הבנות 

שלי. שאלתי את אחד הרופאים איפה הן והוא הוביל אותי 

למקרר כדי לזהות אותן. חיפשתי בין החלקים המבותרים 

והבגדים במקרר. רופא משפטי שהגיע למקום סידר את 

חלקי הגוף שלהן כדי שאוכל לזהות אותן. זה היה בלתי 

נסבל, לא יכולתי לעמוד בזה, בעיקר כשהוא הניח את 

החלקים שלהן, חלק ליד חלק, כדי שאוכל לזהות את 

הגופות שלהן ושל התינוק. 

למחרת הבאנו אותם לקבורה בהשתתפות כמה קרובי 

משפחה ושכנים. זו לא הייתה הלוויה רגילה בגלל שכולם 

היו בחרדה מההפצצות. האווירה הייתה מפחידה. ההפצצות 

לא נפסקו. הבת שלי איסראא לא השתתפה, היא נשארה 

בבית החולים, היא עדיין מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ. 

היא נפגעה בחזה, בראש, בגב וברגל. 

מבית החולים נסעתי יחד עם שאר בני המשפחה שלי לבית 

הספר אל-ח׳ליפה בבית לאהייא. הבית שלנו היה הרוס. 

לא היה לנו לאן לחזור וגם פחדנו לחזור לשם. אנחנו גם 

לא מסוגלים להסתכל על הקירות, שעדיין יש עליהם סימני 

דם ופיסות בשר. בבית הספר עברו עלינו ימים קשים. לא 

היו שם אוכל ושתייה או מזרונים. המצב היה קשה ולא 

יכולנו לקנות אוכל ושתייה. גם בגדים להחלפה לא היו 

לנו. המלחמה הסתיימה ביום שישי ואז שכרתי בית אחר 

והמשפחה שלי עברה לגור שם. מעולם לא חשבתי שיקרה 

לי כזה דבר, שאאבד ככה את הבנות שלי.

14. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-25.5.21.
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המשכתי בחיפושים בתוך הבית. מצאתי את 

הבנות שלי, הגוף של חלק מהן היה מבותר. 

הבנים שלי היו פצועים וכל המקום היה מלא 

בדם. כשראיתי את הדברים האלה, איבדתי את 

ההכרה למשך כמה דקות.
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אחיה של ניעמה 15

איסמאעיל עייאש | בן 50

אני ואשתי גרנו בקומת הקרקע ולידנו גרה אמא שלי, בבית 

מפח. התחלתי לבנות עוד קומה מעליי. יש חדר מדרגות 

פנימי שדרכו אפשר היה להגיע אליה, אבל היא עדיין לא 

מוכנה למגורים. 

כשהמלחמה התחילה נשארנו בבית שלנו והכל היה רגיל, 

חוץ מהרעש של ההפגזות ושל המטוסים, הטנקים והאוניות 

שהפגיזו את צפון הרצועה. כל תושבי אל-קרייה המשיכו 

בחייהם כרגיל ולא התפנו מהבתים כי אנחנו קרובים לגבול 

ואין באזור מוצבים ששייכים לחמאס.

ביום חמישי, 13.5.21, בסביבות השעה 18:30, הייתי בדירה 

שלי יחד עם אמא שלי, חמדיה, בת 75, אחותי ניעמה, בת 

47 ואחותי סארה, הנשואה, שהגיעה לביקור חג אצל אמא. 

היו אצלנו גם השכנות שלנו ג׳מילה א-זר׳ייבי וכלתה. כולן 

ישבו בגינה ואני הייתי בתוך הבית. זה היה היום הראשון 

של חג אל-פיטר.

פתאום שמעתי פיצוצים רצופים וראיתי עשן, אבק ולהבות. 

שמעתי צעקות וקולות של חלונות מתנפצים. רצתי לגינה 

כדי לראות אם אמא והאחיות שלי בסדר וראיתי הריסות 

בחדר המדרגות. חשבתי שאולי זה היה טיל אזהרה אז 

הכנסתי מהר את כולן הביתה. אחותי ניעמה נכנסה לדירה 

שלי ועלתה במדרגות לקומה הראשונה. אחותי סארה, 

השכנה ג׳מילה וכלתה נכנסו לדירה שלי ואני עזרתי גם 

לאמא שלי להיכנס אליי לדירה.

באותו רגע שמעתי שוב שלושה פיצוצים רצופים. מיד 

לקחתי כמה מסמכים אישיים ויצאנו מהר מהבית, שקרס. 

יצאתי לרחוב וראיתי שהוא מלא הריסות וגושי בטון. שמעתי 

צעקות ובכי וראיתי פצועים מוטלים על האדמה. הרחוב 

נחרב לגמרי, היה מלא דם והיו אבק ועשן. זה היה מחזה 

שאי אפשר לסבול. היו גם אמבולנסים וצוותי ההצלה. ברחתי 

מהמקום כשאני תומך באמא שלי. הלכנו בערך מאה מטרים 

עד לאמבולנסים, הם לא יכלו להגיע לכניסה לבית שלנו.

פינו אותי, את אמא שלי ואת אשתי לבית החולים האינדונזי. 

לא ראיתי את אחותי ניעמה ולא ידעתי מה קרה לה. הנחתי 

שהיא ברחה. ראיתי את אחותי סארה ואת השכנה שלנו 

ג׳מילה וכלתה בורחות מהמקום. ראיתי שהבית של נאסר 

אבו פארס, שליד הבית שלנו, הרוס לגמרי. ראיתי שמנסים 

לחלץ גופות מבין החורבות שלו.

בבית החולים חיפשתי את אחותי ניעמה. הסתובבתי 

במחלקות ואחרי שעה וחצי מצאתי אותה במקרר. היא 

מתה מפגיעת רסיסים כשהייתה בחדר המדרגות. שמעתי 

שגם האשם א-זר׳ייבי, שנפגע מרסיסי פגז שנפל ליד דלת 

הכניסה של הבית שלנו, נהרג. מאוחר יותר שמעתי שנאסר 

אבו פארס איבד שלוש מבנותיו ואת הנכד שלו.

יצאנו מבית החולים האינדונזי לבית הספר ח׳ליפה בפרויקט 

בית לאהייא. הגענו לבית הספר בלי כלום. רק הבגדים 

שעלינו. נשארנו שם בתנאים קשים מאוד. ישבנו על הרצפה 

וישנו על הרצפה. כעבור שלושה-ארבעה ימים אנשים תרמו 

כמה מזרנים ושמיכות. לא היה לנו מה לאכול או לשתות 

והיה שם כאוס טוטלי. בפנים של האנשים ראו רק עצב, 

כאב ודיכאון בגלל הבנים שמתו, או נפצעו, בגלל הבתים 

שנהרסו בהפגזות. כל זה קרה כשכולנו היינו בבתים שלנו, 

ביום הראשון של החג.

15. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-28.5.21.
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יצאתי לרחוב וראיתי שהוא מלא הריסות וגושי בטון. ״

שמעתי צעקות ובכי וראיתי פצועים מוטלים על האדמה. 

הרחוב נחרב לגמרי, היה מלא דם והיו אבק ועשן. 

זה היה מחזה שאי אפשר לסבול. 
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שכונת א-ג'וניינה רפיח, 20:00

הצבא ירה טיל על בית והרג ארבעה בני אדם, 
בהם אישה בת 65 ותינוק בן שישה חודשים

13.5.21

סיהאם יוסף מחמוד א-רנתיסי | בת 65

בנה וכלתה:
ראאיד איבראהים ח׳מיס א-רנתיסי | בן 29 16

שיימאא דיאב מוחמד א-רנתיסי | בת 21

נכדה:

איבראהים מוחמד איבראהים א-רנתיסי | בן שישה חודשים

16. ראאיד א-רנתיסי היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, אך לא ידוע אם הוא הסיבה שהצבא ירה טיל על הבית.
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איבד ארבעה מבני משפחתו באירוע 17

עז א-דין א-רנתיסי | בן 24

היום אני גר בדירה שכורה בשכונת אל-ג׳וניינה, אחרי 

שישראל הפציצה את הבית שלנו והרסה אותו עד היסוד. 

זה היה בית בן שלוש קומות שהיו בו חמש דירות. בקומה 

הראשונה והשנייה היו שתי דירות בכל קומה, וגרו בהן 

האחים שלי עם המשפחות שלהם. אני גרתי עם אמא שלי 

בקומה העליונה. 

ביום חמישי, 13.5.21, בסביבות השעה 20:00, הייתי בדירה 

שלי עם אחי מוחמד. פתאום שמעתי שריקה של טיל. 

הרגשתי רעידה ועפתי ממקומי. מוחמד, שעמד לידי באותו 

זמן, עף ונפל מעל ההריסות, והן המשיכו ליפול עליו. נשארתי 

במקום כמה דקות עד שההריסות, הזכוכית והאבנים הפסיקו 

ליפול. כשקמתי גיליתי שהבניין שלנו עדיין עומד, אבל הטיל 

חדר דרך התקרה ונחת בקומת הקרקע. ירדתי במדרגות 

שהיו מלאות בהריסות, אבל הן עצמן לא נהרסו.

כשהגעתי לקומת הקרקע ראיתי את אחי יוסף בפתח 

הדירה שלו, כשכולו מלא אבק ואפוף עשן. התחלתי לצעוק 

וקראתי לאנשים שיבואו להציל את המשפחה שלי ולחלץ 

את הפצועים, שהיו מתחת להריסות. הגיעו עוד אנשים. 

חיפשנו מאחורי הבית, אם יש שם פצועים. חיפשנו עם 

פנסים, כי לא היה חשמל. מצאתי את שיימאא, אשתו של 

אחי ראאיד. היא נהרגה, והוצאנו אותה מתחת להריסות. 

המשכנו לחפש ואז מצאנו את איה, אשתו של אחי מוחמד. 

ההדף העיף אותה לבית השכנים שלנו, משפחת אל-

חמאידה. היא הייתה פצועה, והחזיקה בידיה את הבן 

התינוק שלה, איבראהים מוחמד א-רנתיסי, בן שישה 

חודשים, שהיה ללא רוח חיים.

את אמא שלי מצאנו בתוך הדירה, גם היא ללא רוח חיים. 

אחרי שעתיים של חיפושים אחרי אחי ראאיד מצאנו אותו 

בבית של השכנים. גם הוא היה ללא רוח חיים. הוא עף 

בערך שבעה מטרים מהדירה שלו לבית הזה.

בקושי רב הצלחנו להציל את אחי חמזה, שהיה מתחת 

להריסות. עבדנו יותר משעתיים כדי להסיר את ההריסות 

שנפלו על גיסתי אסמאא, בת 27, אשתו של אחי יוסף. היא 

היתה לכודה מתחת להריסות, גושי בטון ועמודי בטון. היא 

נפצעה באופן בינוני. שאר המשפחה, הילדים והנשים, 

הספיקו לצאת מהבניין ולא נפגעו. 

17. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-3.6.21.
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את אמא שלי מצאנו בתוך הדירה, גם היא ללא 

רוח חיים. אחרי שעתיים של חיפושים אחרי 

אחי ראאיד מצאנו אותו בבית של השכנים. גם 

הוא היה ללא רוח חיים. הוא עף בערך שבעה 

מטרים מהדירה שלו לבית הזה.

הלווית משפחת א-רנתיסי.

צילום: יוסף מסוד

 TheNEWS2/ZUMA Wire/Alamy

Live News
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13.5.21

מוחמד איבראהים מוחמד אמן | בן 51

ושלוש מבנותיו: 

ולאא מוחמד איבראהים אמן | בת 24

ורדה מוחמד איבראהים אמן | בת 22

הדיל מוחמד איבראהים אמן | בת 18

בית לאהייא, 23:00

הצבא ירה טילים על בית והרג אב ושלוש מבנותיו18

18. בבניין גר פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שלא היה באותה עת בביתו. לא ידוע אם זו הייתה הסיבה להפצצת הבניין. 
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אם לשישה | בעלה ושלוש מבנותיה נהרגו באירוע 19

מונא אמן | בת 47

לפני שהפציצו את הדירה שלנו, גרתי בקומה הראשונה 

בבניין, עם בעלי מוחמד אמן וארבעה מהילדים שלנו: יוסף, 

בן 15, הדיל, בת 18, ורדה, בת 22, ואיבראהים, בן 30. בעלי 

עבד כנהג והסיע אנשים לאונר"א כדי להצטייד במצרכי 

מזון, ואז בחזרה לביתם. 

 

מאז תחילת המלחמה שמענו כל הזמן הפצצות. הילדים 

שלי כמעט לא ישנו בלילה וכל הזמן עקבנו אחרי האירועים. 

אני ובעלי נרדמנו מאוחר כל לילה, כשכבר היינו מותשים, 

והתעוררנו לפנות בוקר. היינו כל הזמן בלחץ ממה שקורה 

ומהרעש של ההפצצות הממושכות, שהיה מחריד. פחדנו כל 

הזמן. המצב היה קשה מאוד, הרבה אנשים נפלו שהידים, 

הרבה נפצעו ובתים ובניינים נהרסו. 

 

עוד לפני שההפצצות התחילו, הבת שלי סמר הסתכסכה 

עם בעלה ובאה לגור איתנו. בתי ולאא הגיעה אלינו יחד עם 

בעלה אחרי שהתחילו ההפצצות. הם עזבו את הבית שלהם 

בשכונת א-סלאטין, בצפון בית לאהייא, כי כל הזמן היו שם 

הפצצות והרבה מהתושבים שם עזבו את הבתים שלהם. 

 

ב-13.5.21, בסביבות השעה 23:00, התעוררתי פתאום בתוך 

חושך מוחלט. מסביבי היו הריסות, אבק ועשן. לא ראיתי 

כלום. היו לי כאבים נוראיים בכל הגוף והרגשתי דברים 

שחודרים לגוף שלי. הרגשתי גם כוויות בגוף ובפנים. צעקתי 

מעוצמת הכאבים. פתאום הגיעה אחת הבנות שלי, לא 

יודעת מי מהן, ומשכה אותי החוצה. באותו רגע שמעתי 

עוד טיל ויותר לא ראיתי אותה. המקום התמלא עשן ואבק. 

אחר כך הגיעו פרמדיקים. ביקשתי מהם לחפש את הבנות 

שלי. הם ענו לי שקודם הם יטפלו בי ואז יחפשו אותן. 

איבדתי את ההכרה והתעוררתי למחרת בבוקר, במחלקת 

טיפול נמרץ בבית החולים א-שיפאא בעזה. שאלתי את 

קרובי המשפחה שלי על הילדים שלי והם ענו לי שהם 

בסדר. אחרי כמה ימים הרופאים העבירו אותי למחלקה 

אורטופדית, ושם הודיעו לי שבעלי מוחמד נהרג. הייתי 

בהלם ובכיתי.

אחרי כמה דקות הודיעו לי שגם שלוש מהבנות שלי נפלו 

שהידיות – הדיל, ורדה וולאא. נכנסתי להלם, הן היו התקווה 

שלי וכל החיים שלי. במיוחד הדיל, שהיתה הכי מפונקת 

ומאוד קשורה אלי. זה היה הלם עבורי, מעולם לא חשבתי 

שיקרה לי משהו כזה. אני לא יודעת איך להמשיך לחיות.

 

אחרי 14 ימים בבית החולים א-שיפאא העבירו אותי לאגף 

הכוויות בבית החולים אל-עוודה, כי היו לי כוויות בפנים 

ובידיים ורסיסים בכל הגוף. יש לי כוויות בראש ושבר ברגל 

שמאל והם התקינו לי פלטינה. אני עדיין סובלת. כואב לי 

מאוד ואני מקבלת טיפול שצפוי להימשך חודשים.

19. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-26.5.21. 
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התעוררתי פתאום בתוך חושך מוחלט. מסביבי 

היו הריסות, אבק ועשן. לא ראיתי כלום. היו 

לי כאבים נוראיים בכל הגוף והרגשתי דברים 

שחודרים לגוף שלי. הרגשתי גם כוויות בגוף 

ובפנים. צעקתי מעוצמת הכאבים. 
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איבד את אביו ושלוש מאחיותיו באירוע 20

יוסף אמן | בן 15

ביום חמישי, 13.5.21, התעוררתי באמצע הלילה ומצאתי 

את עצמי במעבר שבין הבניין שלנו לבניין שלידנו, ששייך 

למשפחת אל-עאלול. היו הריסות מתחתיי ומעליי, ומעל 

הראש שלי היתה שמיכה. פחדתי מאוד והתחלתי לצרוח 

"הצילו! הצילו! תוציאו אותי!". אף אחד לא ענה לי. פתאום 

שמעתי פיצוץ בדירה שלנו, ושמעתי גם צעקות, צרחות 

ובכי של אנשים שקראו לעזרה של פרמדיקים ושכנים.

זה הפחיד אותי מאוד, כי שמעתי צעקות של אנשים שהיו 

לכודים מתחת להריסות ולא היה מי שיציל אותם או יעזור 

להם להיחלץ. פחדתי שאשאר מתחת להריסות ושאף 

אחד לא יבוא לעזור לי. שאני אמות מתחת להריסות לפני 

שהפרמדיקים יספיקו להגיע אליי.

אבל אחרי כמה דקות הגיעו כוחות ההצלה האזרחית, 

ומישהו הרים מעליי את ההריסות. שמעתי אותו אומר 

"שהיד, שהיד". הוא התכוון אליי אבל אז הוא גילה שאני 

בחיים. נשענתי עליו והתחלנו ללכת. הלכתי בקושי רב, כי 

הייתי פצוע בכל חלקי הגוף. הרגשתי שרגל שמאל שלי 

שבורה, לא יכולתי לדרוך עליה. אחר כך איש ההצלה 

האזרחית היה צריך לעזוב אותי והמשכתי לבד. זחלתי 

על האדמה. ראיתי ילדה קטנה, שכנה שלנו ממשפחת 

אבו ג׳ראד. היא היתה מוטלת על האדמה. היא תפסה את 

רגל ימין שלי ושנינו זחלנו יחד כדי לצאת מבין ההריסות 

שמילאו את הרחוב. היה לי קשה לזחול על הערימות של 

ההריסות והן פצעו אותי. 

בשלב מסוים הגיעו פרמדיקים ולקחו אותי לאמבולנס. פינו 

אותי לבית החולים על שם כמאל עדוואן בבית לאהייא ומשם 

העבירו אותי לבית החולים האינדונזי במחנה הפליטים 

ג׳באליא, שם עשו לי ניתוח ברגל. הם הוציאו רסיסים מכל 

מיני מקומות בגוף שלי והתקינו לי פלטינה בשוק השמאלית.

אחר כך הגיעו קרובי משפחה שלי לבית החולים. הם סיפרו 

לי שאבא שלי נפל שהיד וגם שלוש מהאחיות שלי. נכנסתי 

להלם. מעולם לא עלה בדעתי שאשמע דבר כזה. האובדן 

הזה גרם לי לכאב נוראי.

20. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-26.5.21. 
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שמעתי צעקות של אנשים שהיו לכודים מתחת 

להריסות ולא היה מי שיציל אותם או יעזור 

להם להיחלץ. פחדתי שאשאר מתחת להריסות 

ושאף אחד לא יבוא לעזור לי. שאני אמות מתחת 

להריסות לפני שהפרמדיקים יספיקו להגיע אליי.
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בית לאהייא, 23:30

הצבא ירה טילים על בית והרג שמונה בני אדם, 
בהם ארבעה ילדים21

13.5.21

בני הזוג:

עבד א-רחים מוחמד עבדאללה אל-מדהון | בן 63

חלימה עלי מוחמד אל-מדהון | בת 66

משפחת א-טנאני

ההורים: 

ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני| בן 39

ראוויה פתחי חסן א-טנאני| בת 35

וילדיהם:

איסמאעיל ראאפת מוחמד א-טנאני| בן 7

אמיר ראאפת מוחמד א-טנאני | בן 6

אדהם ראאפת מוחמד א-טנאני | בן 4

מוחמד ראאפת מוחמד א-טנאני| בן שנתיים

21. בבניין סמוך גר פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שלא היה באותה עת בביתו. לא ידוע אם זו הייתה הסיבה להפצצת הבניין.  
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מאורס | אביו ואשתו הראשונה של אביו נהרגו באירוע 22

טאהר אל-מדהון | בן  28

עד שישראל הפציצה את הבית שלנו, גרתי בדירה בבניין 

שבו גרו אבא שלי, עבד א-רחים, בן 63, אשתו הראשונה 

חלימה, בת 66, אמא שלי, עליאא, בת 47, שהייתה אשתו 

השנייה של אבא שלי, ואחותי מרים, בת 25. יש לי גם אח, 

קוסאי, שלומד במצרים, ועוד אחות חנין, שכבר נשואה.

מאז תחילת המלחמה, ב-10.5.21, שמענו כל הזמן הפצצות 

של מטוסים ישראליים ושמענו על שהידים ופצועים. האזור 

שלנו היה שקט יחסית. אני המשכתי ללכת לעבודה שלי 

כרופא בבית החולים האינדונזי, שנמצא במרחק של 300 

מטרים מהבית שלנו. כל הזמן עקבנו אחרי החדשות 

והאירועים. 

 

ב-13.5.21, בסביבות השעה 23:30, ישבתי בחדר שלי. אמא 

שלי ואחותי מרים היו אצל אחותי חנין. גם היא רופאה והיא 

עמדה ללדת. אחרי יותר משעה שמעתי קולות של אנשים 

וצעקות בחוץ ותנועה לא רגילה ברחוב. ניגשתי לחלון 

שמשקיף על הרחוב הראשי בבית לאהייא מכיוון דרום, 

וראיתי גברים, נשים וילדים רצים ברחוב. חלק מהם סחבו 

בגדים, כאילו שהם בורחים מהבתים שלהם. הלכתי מיד 

והערתי את אבא שלי, התכוונתי לצאת החוצה כדי לבדוק 

אם גם אנחנו צריכים להתפנות מהבית. ברגע שפתחתי 

את הדלת, היה פיצוץ חזק והמדרגות נפלו. חזרתי מיד 

לתוך הדירה. מאחוריי עמדו אבא ואשתו חלימה. נלכדנו 

בתוך הדירה.

חשבתי שההפצצה הסתיימה אבל אחרי כמה רגעים נפל 

עוד טיל על הבית. הבטון והקירות נפלו עלינו. דקלמנו את 

השהאדתיין )אין אלוהים זולת אללה ומוחמד הוא שליחו(. 

הדלת נפלה עליי, והיא הגנה עליי מההריסות ומהבטון. 

אבא שלי ואשתו היו לידי, הם היו מכוסים לגמרי בהריסות. 

בהתחלה שמעתי את הקול של אבא אבל אחרי שתי דקות 

הוא השתתק. אשתו, חלימה, אמרה לי שהוא נפל שהיד.

הצלחתי להתקשר לבן דוד שלי והוא התקשר להגנה 

האזרחית והודיע להם שהבית שלנו הופצץ. הם הגיעו 

אחרי חצי שעה בערך, שמעתי אותם שואלים אם יש מישהו 

חי. עניתי שכן ושקשה לנו לנשום בגלל ההריסות, העשן 

והאבק. רק שעה אחר כך הם הצליחו להעביר לי צינור 

חמצן, שעזר לי לנשום, ורק אחרי שלוש שעות נוספות הם 

הצליחו לחלץ אותי. הם פינו אותי לבית החולים האינדונזי, 

שם עברתי בדיקות וצילומי רנטגן. התברר שיש לי שברים 

בארבע צלעות, קרע בריאה הימנית ודם בקרום הריאה. היו 

לי גם חבורות, חבלות ושריטות בכל הגוף. הבדיקות הראו 

שיש לי גם קרע בשרירים. הייתי בטיפול נמרץ במשך שבוע.

ההפצצה של הבית שלנו החריבה לי את החיים. אני מרגיש 

צער עצום על אבא. חזרתי לכאן רק לפני פחות משנה, 

אחרי שעזבתי אותו למשך שבע שנים, כשלמדתי רפואה 

במצרים. כשהשתחררתי מבית החולים הלכתי לבית של 

דוד שלי, ריזק אל-מדהון, בבית לאהייא. אני עדיין סובל 

מחבורות ומשברים בצלעות. קשה לי מאוד נפשית להתמודד 

עם כל זה. הייתי אמור להתחתן אחרי חג אל-פיטר. כבר 

הכנתי את הדירה. עבדתי מדי יום עם אבא כדי להכין אותה 

ואת מסיבת החתונה. עכשיו ביטלתי את טקס הנישואין. 

הפסדנו הכל. הדירה שבניתי עלתה לי עשרים אלף דולר, 

הערך של שאר הדירות שנהרסו מגיע לכ-150 אלף דולר. 

במחסנים של אבא שלי הייתה סחורה בשווי של אלפי 

דולרים , וגם היא נהרסה. איבדנו גם את תעודות הלימודים 

שלנו בבתי הספר, את התעודות האקדמיות, את תעודות 

ההצטיינות ואת התמונות האישיות של החיים שלנו. נהרסו 

לנו גם שלושה מחשבים ניידים, שבהם היו כל התמונות 

מהלימודים שלי ושל האחים שלי באוניברסיטה במצרים, 

ועוד. הם הרסו לנו את הכל, אין לנו כלום עכשיו.

כל בני המשפחה שלי מפוזרים וגולים. אנחנו מחפשים 

דירות שנוכל לשכור ולגור בהן. אנחנו קונים בגדים ורהיטים 

חדשים, הכל עולה הרבה כסף. אנחנו מתחילים את כל 

החיים מחדש. זה מר וקשה מאוד. איבדנו את אבא ואשתו 

ואת הבניין שבו גרנו, שבנינו אותו אבן מעל אבן. הם הרסו 

אותו תוך דקה אחת ובלחיצת כפתור.

22. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-29.5.21. 
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ברגע שפתחתי את הדלת, היה פיצוץ חזק והמדרגות ״

נפלו. חזרתי מיד לתוך הדירה. מאחוריי עמדו אבא ואשתו 

חלימה. נלכדנו בתוך הדירה. חשבתי שההפצצה הסתיימה 

אבל אחרי כמה רגעים נפל עוד טיל על הבית. הבטון 

והקירות נפלו עלינו.  
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אב לשניים | איבד את אחיו, גיסתו וארבעת אחייניו באירוע23

חאתם א-טנאני | בן  30

אחי והמשפחה שלו גרו בקומה השלישית בבניין בן שלוש 

קומות. 

ביום חמישי הייתי אצל חברים שלי במחנה הפליטים 

ג׳באליא. חבר של אחי ראאפת התקשר אליי קצת לפני 

חצות וביקש שאתקשר לראאפת. באותו הזמן היו הפצצות 

בכל רחבי הרצועה, והוא חשש שמשהו קרה לו. התקשרתי 

מייד לאחי. ראאפת ענה לי ושמעתי אותו צועק: הצילו! מיד 

קמתי ורצתי לכיוון הבית שלו. המשכתי לדבר איתו תוך כדי 

שרצתי. אמרתי לו: אל תדאג, שניות ואני אצלך. הוא שוב 

אמר: הצילו! באמצע הדרך שמעתי כמה פיצוצים חזקים 

מאוד. השיחה עם ראאפת התנתקה. ניסיתי להתקשר אליו 

שוב, אבל הוא לא ענה.

הגעתי אל מסגד א-ריבאט שנמצא במרחק של 500 מטרים 

מהבית של ראאפת. הכל היה מלא אבק. הורדתי את 

החולצה שלי ועטפתי את הפנים כדי שאוכל להמשיך. 

כשהתקרבתי ראיתי שכל הבניין שלו היה רק הריסות ואבנים. 

התקדמתי לכיוון הבית. אנשים ברחו משם ועברתי על פניהם. 

עמדתי מעל ההריסות, לא הצלחתי לזהות את הבית של 

אחי כי הכל היה הרוס. שמעתי קולות מתחתיי. אז הגיעו 

כמה פרמדיקים ואנשי הגנה אזרחית. כל מי שהיה שם 

ניסה לעזור וכולנו ניסינו למצוא ניצולים מתחת להריסות. 

התחלתי לחפש. מצאנו את משפחת אל-מלפוח. הם היו 

שישה אנשים. חילצנו אותם ומצבם היה טוב. שמעתי 

עוד קול, הרגשתי הקלה כי חשבתי שאולי אלה ראפת 

והבנים שלו. בסוף אלה היו בני משפחת אל-מדהון. היו 

שם שני שהידים. 

בשעה 3:30 לפנות בוקר הפסקנו עם החיפושים והתרחקנו 

עשרה מטרים משם. דיברתי עם אנשי ההגנה האזרחית 

ואמרתי להם שאחי, אשתו ובניו עדיין מתחת להריסות. 

התחלתי לחפש אותם בשטחים החקלאיים הסמוכים לבית 

אבל לא מצאתי אף אחד. 

הלכתי לשלושה בתי חולים באזור, חשבתי שאולי אמצא 

שם את אחי ואת המשפחה שלו, אבל הם לא היו גם שם. 

דיברתי עם ההורים שלי ואמרתי להם שהכל בסדר, שראאפת 

לידי ושהוא בסדר. בשעה 5:00 לפנות בוקר הלכתי לבית 

של אחותי אסמאא, בת 36, שהבית שלה קרוב לבית של 

ראאפת. כשהיא ראתה אותי היא כמעט לא זיהתה אותי, 

הייתי מותש ומכוסה באבק ולכלוך. לא סיפרתי לה שראאפת 

נהרג ורק אמרתי לה שתתפלל למענו ולמען משפחתו.

בבוקר חזרתי להריסות של הבית של ראאפת וחיפשתי 

אותם בכל מקום, אך לשווא. חזרתי הביתה להורים שלי. 

עדיין לא סיפרתי להם שאנחנו לא מוצאים את ראאפת 

ואת המשפחה שלו. אכלנו ארוחת בוקר ואז הלכתי שוב 

לבית של ראאפת, ופגשתי שם קרובי משפחה שלי. הייתי 

מותש גופנית ונפשית. התיישבתי רחוק מהבית והתקשרתי 

להגנה האזרחית. הם הגיעו עם כלים מיוחדים לאיתור גופות 

והתחילו לעבוד. הייתי שם עם חברים ושכנים וחיפשנו 

את הגופות. 

כל היום היינו שם ורק באמצע הלילה מצאנו את הגופות. 

הוציאו את הגופה של האחיין שלי אמיר. הרמתי אותו 

והנחתי אותו באמבולנס. אחר כך הוצאנו את מוחמד, אז 

את איסמאעיל ובסוף את אדהם. כשמצאנו אותם, ראאפת 

חיבק את איסמאעיל ואת אמיר ואשתו ראוויה חיבקה את 

מוחמד ואת אדהם. אחר כך הוצאנו את הגופה של ראוויה. 

הגופה שלה הייתה מבותרת. הבאתי יריעת בד והוצאנו 

אותה, היא הייתה בהריון, בחודש שלישי. לקחתי אותה 

לאמבולנס. בסוף הוצאנו את ראפת. הגופה שלו הוצאה 

בשני שלבים, כי גם הגוף שלו היה מבותר. כולם פונו אל 

בית החולים האינדונזי.

 

למחרת הלכתי לבית החולים יחד עם אבא שלי. הצוות 

הרפואי שם הכין את הגופות של ראאפת ושל המשפחה 

שלו. רציתי לעזור להם. לקחתי את החלקים של הגופה של 

ראאפת ועטפתי אותו. עשיתי כך גם עם הילדים הקטנים. 

אבא שלי אסף את חלקי הגופה של ראוויה ועטף אותה. 

החזקתי בחלקי הגופות של השהידים ושיננתי "אללה אכבר". 

העברנו את הגופות העטופות לאמבולנס ונסענו הביתה. 

שמתי את הגופה של ראוויה ושל הילדים לפני אימא שלי 

23. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-18.6.21.  
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והאחיות שלי. אבל לא יכולתי להניח לפניהן את הגופה 

של ראאפת, השארתי אותו באמבולנס. הבאתי את 

אימא שתיפרד ממנו. היא צעקה ובכתה, אי אפשר 

לתאר את המצב שלה. באותם רגעים הייתי חזק כדי 

שהמשפחה שלי לא תתמוטט, במיוחד אבא ואמא.

הלכתי לבית הקברות, המשפחה נשארה בבית. שמתי 

את הגופה של מוחמד ליד אימו, את אדהם ליד אביו 

ואת איסמאעיל ואמיר ביחד. חזרתי הביתה כשאני שרוי 

בעצב גדול. קיוויתי לבכות אבל לא הצלחתי. איבדנו 

משפחה שלמה על לא עוול בכפה. הצבא הישראלי 

הפציץ אותם והם הפכו להיות גופות מבותרות. 

ראאפת היה האח הבכור והוא תמיד היה טוב אלינו. 

הוא היה אדם צנוע והמשפחה שלו הייתה משפחה יפה  

ונינוחה ואהבנו אותם בצורה שלא ניתן לתאר. הבנים 

שלו הגיעו אלינו כל יום ורצו כל הזמן להיות עם סבא 

וסבתא שלהם. ראאפת היה אדם שנתן מעצמו המון. 

הוא עזר להורים שלנו ומעולם לא אמר להם "לא".

כל היום היינו שם ורק באמצע הלילה מצאנו את הגופות. 

הוציאו את הגופה של האחיין שלי אמיר. הרמתי אותו והנחתי 

אותו באמבולנס. אחר כך הוצאנו את מוחמד, אז את איסמאעיל 

ובסוף את אדהם. כשמצאנו אותם, ראאפת חיבק את איסמאעיל 

ואת אמיר ואשתו ראוויה חיבקה את מוחמד ואת אדהם.
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14.5.21

למיאא מוחמד חסן אל-עטאר | בת 26 

שלושת ילדיה: 

איסלאם מוחמד מחמוד אל-עטאר | בן 8

אמירה מוחמד מחמוד אל-עטאר | בת 6

מוחמד זיין מוחמד מחמוד אל-עטאר | בן תשעה חודשים

אל-עטאטרה, בית לאהייא, 00:30

הצבא ירה טיל  על בית והרג אישה ואת שלושת ילדיה24  

24. לטענת הצבא, רשת המנהרות של חמאס עברה בסמוך לבית.
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משפחתו נהרגה באירוע 25

מוחמד אל-עטאר | בן 37

לפני המלחמה גרתי בקומת קרקע בשכונת אל-עטאטרה 
בעיירה בית לאהייא, עם אשתי ושלושת הילדים שלנו 
– איסלאם, אמירה ומוחמד. באותה קומה גרו אח שלי 
דיאא, אשתו ושלושת ילדיהם. בקומה הראשונה גרו אחי 
איהאב, אשתו וחמשת ילדיהם ולידו אחי בהאא, ובקומה 

השנייה גרה אמא שלי סבחה עם אחי תמים. 

אין לנו שום קשר לארגונים ובשכונה שלנו אין משרדי 
ממשלה או בניינים ומתקנים צבאיים. האזור שלנו שקט 
מאוד. לכן המשכנו לנהל את החיים שלנו בבית כרגיל גם 
בזמן המלחמה. כמובן ששמענו, כמו כל תושבי הרצועה, 
את ההפצצות של המטוסים הישראליים וגם את ההפגזות 
של ספינות חיל הים הישראלי בצפון-מערב בית לאהייא. 
שמענו גם על הרוגים ועל פצועים, ועל בנייני מגורים 

ובתים שנהרסו בכל רחבי רצועת עזה.

ביום חמישי בלילה, אחרי חצות, היו הפצצות כבדות 
בצפון הרצועה – בבית חאנון ובצפון בית לאהייא. כולנו 
היינו מאוד מתוחים ולחוצים כי הרעש היה חזק מאוד, 
במיוחד שזה היה באמצע הלילה ולא היו רעשים אחרים. 
חצי שעה אחרי שהכל התחיל, שמענו פיצוץ קרוב אלינו 
והרעש היה מחריד. חשבנו שאולי כדאי לצאת מהדירה, 
אבל היססנו כי ההפצצות היו ממש ליד הבית. פתאום, 

ברגע אחד, היה פיצוץ בתוך הבית והוא קרס עלינו.
 

מצאתי את עצמי מתחת להריסות, כשמסביב חושך 
מוחלט. ניסיתי לחלץ את עצמי אבל לא הצלחתי. הדלקתי 
את הפנס בטלפון שלי וניסיתי למצוא את אשתי ואת 
הילדים, אבל לא ראיתי אותם וגם לא שמעתי את הקול 

של אף אחד מהם. 

התקשרתי לדוד שלי שעובד בכוחות ההצלה. אמרתי 
לו: "בוא מהר, אנחנו מתחת להריסות כי הפציצו את 
הבית שלנו, הצילו!". אמרתי לו שאני לא מוצא את אשתי 
והילדים שלי וששאר בני המשפחה מתחת להריסות ולא 

מצליחים לחלץ את עצמם.

אחרי יותר מחצי שעה הגיעו כוחות ההצלה. הם התחילו 
להרים את ההריסות – אבנים, חול, רהיטים, הכל. אחרי 
שעה וחצי הם מצאו את אשתי, מחבקת את שלושת 

הילדים שלנו, אבל כולם היו ללא רוח חיים. הבטון והחול 
כיסו אותם והם נחנקו מייד. אני ראיתי אותם, אבל הם 
נראו כאילו הם ישנים. נכנסתי להלם נוראי כשקלטתי שהם 
לא זזים, שהם לא נושמים, שהם גופות ללא רוח חיים.

 
פינו את כולנו לבית החולים על שם כמאל עדוואן, שם 
עברנו בדיקות וצילומי רנטגן וקיבלנו טיפול. למחרת, 
בלב שבור וביגון עמוק, הבאנו את השהידים למנוחות: 

את אשתי והילדים שלי איסלאם, אמירה ומוחמד. 

אחרי הקבורה שלהם הלכתי עם שאר בני המשפחה שלי 
לבית הספר של אונר"א. לא היה לנו כלום, הלכנו רק 
עם הבגדים שעלינו. נשארנו שם כמה ימים בלי אוכל 
או שתיה. בקושי רב השגנו כמה דברים ומשהו לאכול 
ולשתות, שהביאו תושבים מהאזור. אחרי כמה ימים 
עברנו לבית של חבר שלי, בשכונת א-סברה בעזה, 
ונשארנו שם עד סוף המלחמה. כשזה נגמר חזרנו לבית 
ההרוס שלנו וישבנו על החורבות. אחר כך שכרנו דירות 
כדי לגור בהן עד שנבנה את הבית מחדש. אנחנו עדיין 

לא קולטים מה קרה לנו.

הישראלים החריבו את עולמי, הרסו כל דבר סביבי 
והשאירו אותי לבד. פשוט מחקו את המשפחה שלי 
ממרשם האוכלוסין. אין מי שינחם אותי. אין לידי אף אחד 
מהמשפחה שלי, המשפחה שחלמתי עליה כל כך הרבה 
זמן. דמיינתי את העתיד של הילדים, קיוויתי להעניק להם 
את כל מה שהם צריכים ולהבטיח להם השכלה טובה. 
חלמתי לשחק איתם, לבלות ולנסוע איתם, להיות תמיד 
לצידם ולחיות איתם ולמענם. אבל החלום היפה הזה 
נגמר. הכל נגמר. כולם הלכו ולא יחזרו שוב. הרגו אותם 
ובכך הרגו גם אותי. השאירו אותי ללא כל תקווה, ללא 
עתיד, לחיות חיים חסרי כל טעם. התאמצתי להבטיח 
להם חיים נורמלים, חיים של כבוד, של נחת ושל יציבות. 
אבל נכשלתי בהגנה עליהם, אפילו כשהם היו בתוך הבית 

שלי, המקום שאמור להיות הכי בטוח עבורם ועבורי.

25. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-6.6.21. 
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״
מוחמד אל-עטאר

הם מצאו את אשתי, מחבקת את 

שלושת הילדים שלנו, אבל כולם היו 

ללא רוח חיים. הבטון והחול כיסו 

אותם והם נחנקו מייד. אני ראיתי 

אותם, אבל הם נראו כאילו הם ישנים. 

נכנסתי להלם נוראי כשקלטתי שהם 

לא זזים, שהם לא נושמים, שהם 

גופות ללא רוח חיים.
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אם לחמישה | גיסתה של למיאא26

מנאר אל-עטאר | בת 40

בבניין שבו גרנו היו שלוש קומות. בכל קומה היו שתי דירות 
וגרנו שם בסך הכול 29 בני אדם, כולנו מאותה משפחה. אני 
גרתי עם המשפחה שלי בקומה השנייה ולמיאא והמשפחה 

שלה גרו בקומה הראשונה.

יום לפני שהמטוסים הישראליים הפציצו את הבית שלנו, 
היה יום חג. למרות המלחמה וההפצצות, ניסינו לשמח את 
הילדים. הם התלבשו חגיגי והיו שמחים, למרות שאנחנו, 
המבוגרים, היינו מודאגים וחששנו מאוד. בערב, אחותו 
של בעלי, מנאל, התקשרה ואמרה שהיא מפחדת ושהיא 
רוצה לבוא אלינו עד שייגמרו ההפצצות. ב-2009 הבית 
שלה הופצץ ובעלה ושני האחים שלו נפלו שהידים. אמרנו 
לה שתבוא, שהבית שלנו הוא כמו הבית שלה. היא הגיעה 

וגרה בבית של גיסי מוחמד בקומה הראשונה. 

ביום חמישי, אחרי חצות, היינו כולנו בבית. באותו יום היו 
הפצצות כבדות של מטוסים ישראליים. בעלי, איהאב, 
הלך לחדר השינה ואני נשארתי עם הבנים שלי בסלון. 
בסביבות חצות אמרתי לבעלי שיבוא להיות איתנו בסלון. 
ברגע שהוא יצא מהחדר, חדר השינה הופצץ. החלונות 
התנפצו והדלתות של הבית נפלו. כולנו צעקנו ובכינו. 

עברנו מהסלון למטבח. 

אחרי כמה שניות איהאב אמר לנו שנראה לו שנגמר ושהכול 
שקט. אבל אז הבית התחיל פתאום להתנדנד ואני נפלתי. 
הסתכלנו אחד על השני, לא הבנו מה קורה. המקרר נפל 
על בעלי ואז התקרה נפלה עלינו ועל המקרר. הייתה 
דליפת גז והרגשנו שאנחנו נחנקים. צעקנו וקראנו לאנשים, 
אבל אף אחד לא שמע אותנו. בעלה של הבת שלי הדליק 
את הפנס בטלפון וסגר את בלון הגז. הבנים והבנות שלי 
צעקו כי הם חשבו שאבא שלהם נהרג. תפסתי את היד 
של איהאב ושאלתי אותו אם הוא בסדר והוא ענה שהוא 
בסדר. הוא ביקש שאצא מהבית עם הילדים ושנשאיר אותו 
שם, אבל לא הסכמתי לעזוב אותו. הבת שלי נור התקשרה 
לעזרה הראשונה ולהגנה האזרחית אבל הם לא ענו. היא 

התקשרה לקרובי משפחה וביקשה עזרה. 

אחרי רבע שעה בערך שמעתי את הגיס שלי בהאא, בן 39. 
הוא צעק והבנות שלי צעקו אליו בחזרה. הוא הגיע מיד 

וחילץ אותן. ואז הגיע גם גיסי תמים, בן 30, ועזר לבהאא 
להוציא אותנו מתחת להריסות. הם הוציאו את כל הילדים 
שלי. אני סירבתי לצאת והתעקשתי להישאר ליד בעלי. 
המקרר היה מעליו והיה קשה להזיז אותו, וגם פחדנו שאז 
התקרה תיפול עליו. הגיסים שלי ניסו במשך 45 דקות בערך 
לחלץ את בעלי, ובנס הם הצליחו בסוף. תודה לאללה 

שבעלי יצא בריא ושלם ושלא נפגענו. 

כשיצאנו מהבית הארנו אותו בפנסים וראינו שכולו הריסות. 
היינו בטוחים שלמיאא והילדים  הקטנים שלה הלכו לעולמם. 
כולם חיפשו אותם מתחת להריסות וקראו להם. בסביבות 
השעה אחת לפנות בוקר גיסי בהאא אמר שהוא ראה את 
למיאא והילדים שלה מתחת להריסות ושהוא לא יכול 

להציל אותם. הוא אמר שהם נפלו שהידים. 

בסביבות השעה שתיים לפנות בוקר הגיעו כלי רכב של 
ההגנה האזרחית ואמבולנסים והם הוציאו את למיאא ואת 
הילדים הקטנים שלה מתחת להריסות. פינו אותם לבית 

החולים כמאל עדוואן בצפון עזה. 

כולנו עברנו לבתי הספר של אונר״א בשכונת א-רימאל. יצאנו 
רק עם הבגדים שלבשנו, שרובם היו קרועים, והיינו יחפים. 
היינו בהלם ממה שקרה לנו ועצובים מאוד. הגענו לבית 
הספר, שלא היה מתאים למגורים. לא היו שם מים, אוכל, 
מזרונים או בגדים, אבל הוא היה יותר בטוח מהבתים שלנו.

לא הספקנו להיפרד מלמיאא ומהילדים. הוציאו את הגופות 
מהמקררים והן הובאו מיד לקבורה. רק בעלי והגיסים שלי, 
ועוד כמה קרובי משפחה, השתתפו בהלוויה. זה היה הדבר 
הכי קשה שעבר עליי בחיים, אני לא יכולה לתאר את זה. 
רציתי להיפרד ממנה ולחבק אותה ואת הילדים, לא האמנתי 
שאיבדתי אותם ועד עכשיו אני לא מעכלת את מה שקרה. 
למיאא הייתה אישה טובה מאוד. אהבתי אותה וכמעט לא 
נפרדנו. הילדים של למיאא תמיד היו בבית שלי ושיחקו עם 
בני אחמד. הוא כל הזמן שואל עליהם, הוא לא מאמין שהם 
נפלו שהידים ומבקש שנוציא אותם מתחת להריסות כמו 
שהוצאנו חלק מהרהיטים. הוא במצב נפשי קשה ובלילה, 
כשמנתקים את זרם החשמל, הוא צועק ואומר שעומדים 

להרוס את הבית שלנו ומבקש שלא נעזוב אותו.

26. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-28.6.21.



״-77-

ללמיאא יש עוד בת, סוזאן, מנישואים קודמים. היא 
מגיעה אלינו הרבה עכשיו, היא בוכה ורואים את העצב 
בעיניים שלה. אני מנחמת אותה ונשארת לידה, לוקחת 
אותה איתנו לטייל ואומרת לה שלא נוותר עליה לעולם, 

שהיא כמו הילדים שלנו. 

גרתי בבית הזה 21 שנה ועכשיו אני בבית של הבת 
שלי. עבדתי קשה כדי שיהיה לי בית משלי, מנעתי 
מעצמי דברים כדי לחסוך את הכסף, אבל הכול נהרס 
ברגע. מצאתי קצת מסמכים ותכשיטים, אבל אי אפשר 
להחזיר את כל הזכרונות. החיים שלנו קשים מאוד 
והכל מרגיש עכשיו חסר טעם. אני מעבירה את רוב 

הזמן בשינה עם הילדים, כדי לברוח מהמחשבות על 
מה שקרה לנו. האובדן של למיאא ושל הילדים שלה 
הוא בלתי נסבל. אפשר לפצות על הבית, אבל אי 

אפשר להקים אותם לתחייה, הם הלכו ולא יחזרו. 

מתפללת  אני  להמשיך.  וחייבים  נמשכים  החיים 
שלמיאא ובניה יזכו לרחמי שמים ושבעלה ידע להתאזר 
בסבלנות. המצב הנפשי שלו קשה מאוד. לא ראיתי 
אותו בוכה, הוא בהלם ממה שקרה ולא מסוגל לבכות, 
אבל רואים את העצב בעיניים שלו. מי ייתן ויזכה 

לישועות משמיים.

אני מעבירה את רוב הזמן בשינה עם הילדים, ״

כדי לברוח מהמחשבות על מה שקרה לנו. 

האובדן של למיאא ושל הילדים שלה הוא בלתי 

נסבל. אפשר לפצות על הבית, אבל אי אפשר 

להקים אותם לתחייה, הם הלכו ולא יחזרו.  
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מחנה פליטים אל-בוריג', 13:40 
 

הצבא ירה טיל על בית והרג גבר27

14.5.21

מחמוד מוחמד איסמאעיל ח׳אלד | בן 24 

27. הבית שהופצץ היה שייך לבכיר בזרוע הצבאית של חמאס.
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אחיו של מחמוד 28

אחמד ח'אלד | בן 21

28. העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזייזה ב-27.5.21.

ביום שישי, 14.5.21, בשעות הצהריים, הייתי בבית שלי. בבניין 

שלנו יש שתי דירות. אחת שלי ובשנייה גרים ההורים שלי 

וגם אחי מחמוד, אשתו שהיא בחודש החמישי להריונה, 

ובתם אחלאם בת השנה וחצי.

בערך בשעה 13:30 מחמוד חזר הביתה מהמאפייה שנמצאת 

בכניסה למחנה הפליטים א-נוסייראת, שם הוא עבד בשנה 

האחרונה. הוא רצה לאכול צהריים מהר, כדי להספיק 

לעשות קניות בשוק לפני שהוא צריך לחזור לעבודה. 

כמה דקות אחרי שהוא יצא שמעתי הפצצות ממטוסי קרב 

במחנה. הקולות היו מבעיתים וחזקים מאוד. השכנים אמרו 

שההפצצה כוונה לבית של איימן נופל, שהוא פעיל חמאס, 

וגם לבית של משפחת עיסא, שבניה גם שייכים לחמאס. 

יצאתי מיד מהבית כי הבית של איימן מאוד קרוב אלינו. 

ראיתי שהבית נהרס לגמרי. היו שם הרבה אזרחים שחיפשו 

פצועים מתחת להריסות. הצטרפתי אליהם ופינינו כמה 

פצועים, בהם תינוקת שהייתה מחוסרת הכרה, איש זקן 

שנפצע בראש, אישה שנפצעה בשתי הידיים ובפנים ובחור 

שנפגע בחזה. הפצועים הועברו לאמבולנסים של הסהר 

האדום הפלסטיני, חוץ מבחור אחד שפונה ברכב אזרחי.

חזרתי הביתה. עברו בערך שעתיים ואחי מחמוד עדיין 

לא חזר. התחלנו לדאוג לו והתקשרתי למאפייה שהוא 

עבד בה, אבל הם אמרו לי שהוא עדיין לא חזר. באותו 

זמן שמענו בחדשות שבבית החולים שוהדאא אל-אקצה 

יש שהיד ממחנה הפליטים אל-בוריג׳ שזהותו לא ידועה.

נסעתי עם דודי ח׳ליל, בן 62, ושני הבנים שלו, איסמאעיל 

וזייד, לבית החולים, וביקשנו לראות את הגופה שהגיעה 

אליהם. כשהם פתחו את המקרר ראיתי גופה מרוטשת 

לגמרי, בעיקר באזור הראש והפנים. הסתכלתי על המכנסיים 

שלו ובדקתי את יד שמאל, כי אחת מהאצבעות שלו ביד 

הייתה קטועה בקצה. ואז קלטתי שזו באמת הגופה של 

אחי מחמוד. בשלב הזה התעלפתי וכבר לא ידעתי מה 

קורה סביבי. 

 

כשהתעוררתי הייתי בבית, מוקף בכמה מהחברים שלי. 

אחר כך נודע לנו שצוותי החילוץ איתרו את מחמוד בזמן 

שאני חיפשתי פצועים בהריסות. הם מצאו אותו בתוך 

מחסנים שהיו מתחת לבית סמוך, במרחק שישה מטרים 

בערך מהבית שהופצץ. הוא כנראה עבר ליד הבית הזה 

בדיוק ברגע שהפצצה פגעה בו, ועף מעוצמת הפיצוץ. 

דלתות המחסנים נהרסו לחלוטין.

 

קברנו את אחי למחרת, בבית הקברות של מחנה הפליטים 

אל-בוריג׳. התחביב שלו היה ענף הספורט של הורדת 

ידיים. הוא היה בחור עם מבנה גוף גדול וחזק, הוא אהב 

"בודי בילדינג" מאז שהיה בן 14 ועסק בספורט באופן 

קבוע. מחמוד פרנס את ההורים שלי. אבא שלי עבד בעבר 

כנהג ולפני כמה שנים חלה והפסיק לעבוד. מחמוד עבד 

בכל רגע פנוי כדי לסייע למשפחה. הוא לא השתייך לשום 

ארגון או פלג פוליטי. 
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״
״

ראיתי גופה מרוטשת לגמרי, בעיקר באזור 

הראש והפנים. הסתכלתי על המכנסיים שלו 

ובדקתי את יד שמאל, כי אחת מהאצבעות שלו 

ביד הייתה קטועה בקצה. ואז קלטתי שזו באמת 

הגופה של אחי מחמוד. בשלב הזה התעלפתי.
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שכונת א-סברה, עזה, 20:30 

הצבא ירה שני טילים על בניין, 
ילד בן 12 נהרג וצעיר בן 18 נשרף למוות

14.5.21

אדם מוחמד עלי אל-פרעאווי | בן 18 
עבדאללה אשרף עבדאללה ג׳ודה | בן 12 29

29. אביו היה בכיר בזרוע הצבאית של הג׳יהאד האיסלאמי.
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אב לשמונה | אביו של אדם 30

מוחמד אל-פרעאווי | בן 63

30. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-15.6.21.

ביום שישי, 14.5.21, בשעה 20:30 בערב, הייתי בבית עם 

המשפחה שלי. גרנו בקומה שלישית. אני ישבתי במיטה, 

אשתי סחר הייתה לידי והבת שלנו דינא, בת 15, הייתה 

בחדר שלה. בחדר לידינו שכב הבן שלנו, אדם, במיטה שלו, 

בצד השמאלי של החדר. שאר הילדים שלנו – דימא, בת 

17, מחמוד, בן 12, ולינא, בת 10 – היו בסלון הבית. 

פתאום היה פיצוץ עצום. אחר כך הבנתי שאלה היו שני 

טילים: טיל אחד פגע בדירה שמתחתינו והצית שריפה 

שהגיעה עד לדירה שלנו. חדר השינה שלנו ושל אדם 

עלה באש. טיל נוסף פגע בדיוק בחדר של אדם, אבל 

הוא לא התפוצץ. 

אני ואשתי נפלנו מהמיטה על הרצפה. קמתי מייד והלכתי 

לכיוון הדלת, כשאני מנסה תוך כדי כך לכבות את האש. 

יצאתי מהחדר ומצאתי את אדם עומד בפתח החדר שלו 

כשכולו בוער, הוא היה כמו גוש של אש. לפניו עמדה 

אחותו דימא, שצרחה שנעזור לו. התחלתי לכבות את 

האש שבערה על אדם ולעטוף אותו בשמיכות כדי להציל 

אותו. פחדתי מאוד שתהיה עוד הפצצה בזמן שאני מנסה 

להציל אותו. הצלחתי להביא אותו לפתח הבית, כיסיתי 

אותו ואמרתי לו לנוח.

אחרי כמה דקות הגיעו אמבולנסים ופינו את אדם לבית 

החולים. סחר נסעה איתו ואמרה לו שיהיה בסדר. הוא אמר 

לה שמאוד כואב לו. אני חזרתי הביתה כדי לבדוק מה עם 

שאר הילדים. היו שם כבאיות שעסקו בכיבוי השריפות 

בבניין מבחוץ. אני ניסיתי לכבות את האש בתוך הדירה. 

הדירה שלנו, ובמיוחד החדר של אדם, הפכה לחורבה. אי 

אפשר לגור שם יותר.

אחר כך יצאתי מהדירה והתעלפתי. השכנים והשומר של 

הבניין הגיעו ואמבולנס פינה אותי לבית החולים א-שיפאא. 

הבנות שלי, דינא ולינא, הלכו לבית של השכנים והבנים 

שלי, מחמוד ודימא, הגיעו לבית החולים כדי להיות ליד סחר. 

לאדם היו כוויות ב-95% מהגוף שלו. הם ניסו לטפל בו 

במחלקת הטראומה של בית החולים עד השעה 23:00, 

אבל הם לא הצליחו לעזור לו. הוא הועבר לטיפול נמרץ, 

שם לא נתנו לי ולאשתי לראות אותו. הלכנו לבית של דודה 

של אשתי, שגרה ליד בית החולים.

בלילה, בשעה 2:00 לפנות בוקר, בית החולים הודיע לנו 

שאדם נפטר. הרגע הזה היה הרגע הכי קשה בחיי והפרידה 

מאדם הייתה בלתי אפשרית. לא עלה בדעתי שבני, חבר 

ואהוב שכל עתידו לפניו, ימות. קיוויתי שהוא יעבוד בחברה 

שלי ושימשיך את דרכי בעבודה. הצבא הישראלי טרפד 

את החלום הזה והרס את התקווה שלי. אמא שלו לא 

מפסיקה לבכות. היא רק מסתכלת על התמונות של אדם, 

שהיה בנה הבכור. היא קיוותה לראות אותו מתחתן, בונה 

בית, מקים משפחה. היא רצתה לראות את ילדיו. כל זה 

לא יקרה. הצבא הישראלי גזל את החלום של המשפחה. 

אדם היה שחקן טאקוונדו מפורסם בקהילת הספורט. 

המועדון שבו התאמן הכין אותו לתחרויות בצרפת. אבל 

הצבא הישראלי גזל מאתנו גם את ההצטיינות וההברקה 

שלו כאלוף בתחום הזה. עד עכשיו כל האחים של אדם 

בהלם ומצבם הנפשי קשה מאוד. הוא היה אהוב על כולם, 

שיחק איתם, עזר להם בלימודים והיה להם חבר אמת. 

הוא הלך ולא יחזור. 

הבית שלנו, קורת הגג הבטוחה שלנו, נהרס לגמרי. הוא 

בלתי ראוי למגורים עכשיו, הכול נשרף. כרגע אנחנו מפוזרים 

ועוברים מבית לבית ומחבר לחבר. אני נושא תפילה לישועה 

מאללה ושאדע להתאזר בסבלנות בתקופה הקשה הזו.
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אני ואשתי נפלנו מהמיטה על הרצפה. קמתי 

מייד והלכתי לכיוון הדלת, כשאני מנסה תוך כדי 

כך לכבות את האש. יצאתי מהחדר ומצאתי את 

אדם עומד בפתח החדר שלו כשכולו בוער, הוא 

היה כמו גוש של אש. לפניו עמדה אחותו דימא, 

שצרחה שנעזור לו.

״ אדם מוחמד עלי אל-פרעאווי
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שכונת אל-אמל, בית לאהייא, לפנות בוקר 

הצבא ירה טיל על בית והרג אישה 31

15.5.21

פאייזה אחמד מוחמד סלאמה | בת 44

31. לטענת הצבא, רשת המנהרות של חמאס עברה בסמוך לבית.
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בעלה של ההרוגה 32

איבראהים מוסא אחמד סלאמה | בן 49

32. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-29.5.21.

הבית שלנו היה בן שתי קומות. אני גרתי בקומת הקרקע 

עם אשתי פאייזה זכרונה לברכה, הבן שלנו עודיי, בן 23, 

ואשתו עוהוד, בת 27. בקומה הראשונה גרו הבן שלי מוסא, 

בן 26, אשתו סוראיה, בת 22, ושני ילדיהם – איבראהים 

בן 5 ולין בת השנתיים.  

האזור שלנו היה שקט יחסית במלחמה וניהלנו את חיינו 

כמעט כרגיל, למרות הרעש המפחיד של המטוסים וההפגזות 

שהחרידו אותנו. עקבנו אחרי הדיווחים בחדשות על הפצצות 

והפגזות של בתי מגורים ועל הרוגים ופצועים בכל רחבי 

רצועת עזה. לפעמים שמענו גם הפגזות מאוניות בחוף הים.  

ביום שישי, אחרי חצות, היו הפגזות מסיביות בכל צפון 

הרצועה. אני הייתי עם אשתי והבן שלנו מוסא בדירה שלנו 

בקומת הקרקע. עודיי ועוהוד היו אצל המשפחה שלה. גם 

סוראיה, אשתו של מוסא, היתה עם הילדים אצל ההורים 

שלה במחנה הפליטים א-שאטי.  

שמענו פיצוצים חזקים מאוד וקרובים אלינו. היינו בסלון 

וההפצצות לא פסקו. פתאום ראיתי את החלון עף. הרגשתי 

סחרחורת ונפלתי מייד. התעוררתי אחרי כמה דקות, כשמעלי 

גושי בטון. ראיתי שעמוד בטון מחזיק עדיין את הגג. מוסא 

היה לידי. גם אשתי הייתה לידי, אבל היא הייתה קבורה 

מתחת להריסות.  

אמרתי למוסא: "איפה הטלפון שלך? תדליק את הפנס 

שלו". אחר כך אמרתי לו שיתקשר כדי להזעיק עזרה. הוא 

התקשר לדוד שלו אחמד ולחבר שלו. בינתיים שמעתי 

צעקות וצרחות של אנשים ושכנים מבחוץ, שדיברו והתקשרו 

לכוחות ההצלה האזרחית ולאמבולנסים.  

בשלב מסוים הגיעו שכנים לחלץ אותנו. הם הרימו מעליי 

את ההריסות ומשכו אותי. זחלתי החוצה. אחריי הוציאו את 

מוסא. הם פינו אותנו באמבולנס לבית החולים האינדונזי. 

השעה הייתה אז 1:30 אחר חצות. בסביבות השעה 4:00 

לפנות בוקר חילצו את גופתה של פאייזה אשתי. 

נשארתי כמה שעות בבית החולים. מצאו שיש לי שבר 

בחוליה החמישית של עמוד השדרה וחבלות. למוסא היו 

חבלות ואובדן שמיעה חלקי. אנחנו עדיין בשלבי החלמה. 

בהתחלה הלכתי לבית של המחותנים שלי, כי הבית שלנו 

נהרס לגמרי, וכשהמלחמה הסתיימה שכרתי את הדירה הזו.
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התעוררתי אחרי כמה דקות, כשמעלי גושי 

בטון. ראיתי שעמוד בטון מחזיק עדיין את הגג. 

מוסא היה לידי. גם אשתי הייתה לידי, אבל היא 

הייתה קבורה מתחת להריסות. 

כוחות הצלה פלסטינים מוציאים 

גופה מהריסות בניין של משפחה 

פלסטינית 

צילום : פסיפיק פרס מדיה פרודקשן/ 

אלאמי חדשות 

״





-91-

שכונת א-שוג'אעיה, עזה, 13:30

הצבא ירה טיל והרג שלושה צעירים 

15.5.21

מוחמד אחמד עטייה בהאר | בן 17
סיף א-דין האני מוחמד אבו אל-עטא | בן 18 33

יחיא באסם אחמד אל-עג׳לה | בן 24

33. סיף א-דין אבו אל-עטא היה פעיל בזרוע הצבאית של הג׳יהאד האיסלאמי, אך לא ידוע אם הוא הסיבה שהצבא ירה טיל על הבית.
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בן דודו של יחיא אל-עג'לה 34

מחמוד אל-ערעיר | בן 24

34. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-2.6.21.

ביום שבת, 15.5.21, בשעה 13:30, הייתי בבית. הלכתי לבית 

של דודה שלי מצד אבא, ברחוב צדדי שמתפצל מהרחוב 

הראשי שבו גר יחיא. בדרך פגשתי את בן דוד שלי מצד אבא, 

מוחמד, בן 21, ועצרתי לדבר איתו. אחרי כמה דקות שמעתי 

פיצוץ חזק מאוד. רצתי למקום שבו הייתה הפגיעה, ברחוב 

הראשי, וראיתי שהטיל נפל בכניסה לבית של יחיא. ליד 

הבית שלו היה עסק קטן לתיקון טלוויזיות, וגם הוא נפגע.  

על הכביש לידי הייתה הגופה של השהיד סיף האני אבו 

אל-עטא. לא רחוק ממנו שכב מוחמד בהאר, שעדיין נשם. 

התקדמתי מהר לבית של יחיא, וראיתי שם כמה צעירים 

שהרימו את האחים מג׳ד ומוחמד אל-עג׳לה, את יחיא ואת 

סיף פדל אבו אל-עטא. נתנו להם עזרה ראשונה באוטובוס 

של הדוד של יחיא. שני פצועים אחרים טופלו בתוך רכב 

של חברת החשמל. אז פינו את כל הפצועים והשהידים 

לבית החולים א-שיפאא. 

הייתי בהלם מהמראה של השהידים והפצועים. כולם נפגעו 

בצורה קשה מאוד. הפציעה של יחיא הייתה קשה במיוחד, 

היו לו רסיסים בצוואר ובגב. גם מג׳ד נפצע קשה מאוד 

בראש ובבטן והוא מטופל עכשיו בבית חולים חברון. אחיו 

מוחמד נפצע ברגליים והוא עדיין מטופל בבית החולים 

א-שיפאא. מוחמד א-זקות נפצע באופן בינוני בכתף וברגל.

רציתי לבקר את יחיא בבית החולים, אבל הוא היה מחוסר 

הכרה ולא הרשו לבקר אותו. בית החולים רצה להעביר אותו 

לבית החולים אל-מוקאסד בירושלים, אבל הצד הישראלי 

לא אישר. ראיתי את סיף אבו אל-עטא ואת מוחמד א-זקות, 

שמצבם היה טוב. הלכתי לבית של אמא של יחיא, דודה 

שלי מצד אבא, כדי לחזק אותה ולראות מה שלומה. יחיא 

היה חבר שלי והיה בינינו קשר חזק מאוד. קיוויתי שיחיא 

יחלים ויחזור הביתה למשפחה שלו, אבל זו גזירת שמיים. 

אחרי 18 ימים בטיפול נמרץ, ב-3.6.21, בשעה 3:00 לפנות 

בוקר, הודיעו לנו שהוא נפל שהיד. לא האמנתי. הלכתי 

מיד לבית של דודה שלי. כל קרובי המשפחה, השכנים 

והחברים היו שם. הדודה שלי, בעלה ובניה צעקו ובכו. 

הייתי עצוב מאוד בגלל יחיא חברי האהוב. בשעה 11:00 

בבוקר אמבולנס הביא את הגופה של יחיא כדי שנוכל 

להיפרד ממנו בבית שלו. כשראיתי אותו נפלתי ובכיתי. 

לא יכולתי לגעת בו מעוצמת ההלם. לקחנו אותו למסגד 

ושם חיבקתי אותו ונישקתי אותו. מסביב היו צעקות של 

המלווים וכולם בכו על יחיא.

יחיא תמיד היה חייכן. כשהסתכלתי עליו אחרי שמת, זה 

עדיין נראה כאילו שהוא מחייך. היינו חברים מאז שהיינו 

ילדים קטנים. נפגשנו כל יום, בילינו ביחד, פעם אצלי 

בבית ופעם אצלו. היינו מבלים בלילה ולפנות בוקר עושים 

הליכה לים בשביל הספורט. מאז שהוא מת אני מרגיש 

בודד, איבדתי אדם יקר מאוד. החיים אחריו הם חיים בלי 

צחוק או חיוכים. אני עדיין לא מאמין שלא אראה אותו שוב.

מוחמד אחמד עטייה בהאר סיף א-דין האני מוחמד אבו אל-עטא’יחיא באסם אחמד אל-עג׳לה
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הלכתי לבית של דודה שלי מצד אבא, ברחוב צדדי 

שמתפצל מהרחוב הראשי שבו גר יחיא. בדרך 

פגשתי את בן דוד שלי מצד אבא, מוחמד, בן 21, 

ועצרתי לדבר איתו. אחרי כמה דקות שמעתי פיצוץ 

חזק מאוד. רצתי למקום שבו הייתה הפגיעה, ברחוב 

הראשי, וראיתי שהטיל נפל בכניסה לבית של יחיא.
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אם לשישה | אימו של מוחמד בהאר 35

לובנא בהאר | בת 50  

35. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-29.6.21.

במהלך המלחמה היו הפצצות חזקות ליד הבית שלנו 

בשכונת א-זייתון בעזה. פחדנו מאוד, אז אני, בעלי ושלושת 

הילדים שלנו שעדיין גרו איתנו – הנאדי, בת 25, מג׳די, 

בן 23 ומוחמד, בן 17 – ברחנו לבית של בני עטייה. הוא גר 

עם אשתו והבת שלו בת השלוש בדירה שכורה בשכונת 

א-שוג׳אעיה. 

ביום שבת, 15.5.21, הכנתי ארוחת צהריים בבית של בני 

עטייה. מוחמד עמד לידי ואמר לי: אני אוהב אותך אימא. 

הוא נישק אותי, ירד למטה ויצא כדי לקנות דברים בחנות 

שליד הבית. השעה הייתה 13:30. ברגע שהוא יצא שמעתי 

פיצוץ חזק. צעקתי ואמרתי: מוחמד! הסתכלתי דרך החלון. 

ראיתי אבק ועשן ברחוב. ירדתי מהר במדרגות של הבית 

ומצאתי את מוחמד בכניסה, על הרצפה, שותת דם. 

צעקתי חזק לעזרה, ומג׳די בא והרים אותו. מוחמד בכה 

ואמר: אני רוצה את אמא ואבא. מג׳די אמר לו לשנן את 

השהאדתיין. לקחו את מוחמד לבית החולים במכונית 

אזרחית, יחד עם עוד פצועים ושהידים. בכניסה לבית של 

הבן שלי התרחש טבח, המדרגות היו מלאות בדם. לעולם 

לא אשכח את המראה הזה.

מג׳די נסע עם מוחמד לבית החולים א-שיפאא ואני נשארתי 

בבית. בעלי נסע לשם אחריהם, ובכל פעם שהתקשרתי 

אליו או אל הבנים שלי הם אמרו לי שמוחמד בסדר. אבל 

הרגשתי שהוא לא בסדר, שאיבדתי אותו. 

שעתיים אחרי שהוא נפגע נסעתי גם לבית החולים. ישבתי 

בכניסה לחדר הניתוח, קראתי בקוראן והתפללתי למענו. 

הרופאים אמרו לי להתפלל כי מצבו לא יציב. עדיין הייתה 

לי תקווה. בשעה 23:00 שמעתי פתאום את מג׳די צועק. 

רצתי לשם מהר ושמעתי את כולם אומרים שמוחמד נפל 

שהיד. ראיתי את מג׳די שוכב על הגוף של מוחמד, בוכה 

וצועק: למה נתת למוחמד ללכת!. 

אמרתי לרופאים שיבדקו את מוחמד, שאולי הוא עדיין 

בחיים. הרגשתי שדעתי נטרפת. התקרבתי למוחמד, 

צעקתי, לא האמנתי למה שקרה. רק אז ראיתי את בעלי 

שוכב על הרצפה, מחוסר הכרה. הרופאים טיפלו בו. גם 

אני התעלפתי וכשהתעוררתי אמרו לי שכבר העבירו את 

מוחמד למקרר. הלכתי לשם וישבתי במשך שעתיים מול 

המקרר, ליד מוחמד. אחר כך חיבקתי את הגופה שלו, לא 

יכולתי להיפרד ממנו, נשארתי שם כל הלילה. 

בשעה 6:00 בבוקר חזרתי לבית של עטיה, לשם הביאו 

את הגופה של מוחמד כדי שניפרד ממנו. הם הניחו אותו 

לפניי ואני פיזרתי עליו פרחים, חיבקתי אותו ונישקתי את 

הראש ואת הפנים שלו. ואז הם לקחו אותו. לא יכולתי 

להיפרד ממנו והמשכתי לרוץ אחריו בכביש כשאני עדיין 

מחזיקה בו. אלה היו רגעים קשים מאוד, הלב שלי נשבר. 

הלוואי שהייתי מתה במקומו. מאז שהוא מת החיים הפכו 

לשחורים, הוא היה הבן הקטן שלי והכי קרוב ללבי. 

הוא היה שמח וחייכן, אהב כדורגל ושיחק עם הילדים 

בשכונה. הוא אהב גם לרכוב על האופניים שלו, וגם לרכוב 

על סוסים. בעלי אפילו קנה לו סוס, אחרי שמוחמד נהרג 

הסוס מת. 

מאז שמוחמד נפל שהיד אני כבר לא מצליחה לחיות, אני 

בוכה ביום ובלילה. אני מנסה לברוח מהזיכרונות אבל זה 

בלתי אפשרי. אני לא אוכלת, חילקתי את כל הבגדים שלי, 

אני לובשת רק שחור. מוחמד היה הכל בחיים שלי ואין לי 

חיים בלעדיו. הקשר שלי איתו היה מיוחד, אני לא יכולה 

לתאר את זה. אני שומרת קצת בגדים של מוחמד ונוגעת 

בהם כל יום כדי להרגיש את הריח שלו. 

עזבתי את הבית שלי בשכונת א-זייתון ועברתי לגור עם 

בני עטייה כדי להיות קרובה לקבר של מוחמד. כדי שאוכל 

לבקר אותו כל יום. אני מחלקת ממתקים ושוקולדים לילדים 

ליד הקבר. אני אומרת למוחמד שאני מחכה לו, ושואלת 

אותו איך הוא נטש אותי. אני כל הזמן מדמיינת שהוא 

יפתח את הדלת ויחבק אותי.
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ברגע שהוא יצא שמעתי פיצוץ חזק. צעקתי 

ואמרתי: מוחמד! הסתכלתי דרך החלון. ראיתי 

אבק ועשן ברחוב. ירדתי מהר במדרגות של 

הבית ומצאתי את מוחמד בכניסה, על הרצפה, 

שותת דם.



-96-

   

16.5.21

בשני בניינים צמודים נהרגו 22 מבני משפחת אל-כולכ )אל-קולק(: 37

בבניין הראשון נהרגו שמונה בני אדם:
בני הזוג: עיזת מועין מוחמד אל-כולכ )אל-קולק( | בן 44

דועאא עומר עבדאללה אל-כולכ )אל-קולק( | בת 38
ושניים מילדיהם: זייד עיזת מועין אל-כולכ )אל-קולק( | בן 8

אדם עיזת מועין אל-כולכ )אל-קולק( | בן 3

מוחמד מועין מוחמד אל-כולכ )אל-קולק( )אחיו של עיזת( | בן 41
ושלושה מילדיו: חלא מוחמד מועין אל-כולכ )אל-קולק( | בת 12

יארא מוחמד מועין אל-כולכ )אל-קולק( | בת 9
רולא מוחמד מועין אל-כולכ )אל-קולק( | בת 5

בבניין הצמוד לו נהרגו 14 בני אדם, מאותה משפחה:
בני הזוג: אמין מוחמד חמד אל-כולכ )אל-קולק( | בן 89

סעדייה טאהר יוסף אל-כולכ )אל-קולק( | בת 84

בנם: פוואז אמין מוחמד אל-כולכ )אל-קולק( | בן 62
ילדיו: ריהאם פוואז אמין אל-כולכ )אל-קולק( | בת 32
עבד אל-חמיד פוואז אמין אל-כולכ )אל-קולק( | בן 22

סאמח פוואז אמין אל-כולכ )אל-קולק( | בן 28
אשתו: איאת איבראהים ח׳ליל אל-כולכ )אל-קולק( | בת 19

בנם: קוסאיי סאמח פוואז אל-כולכ )אל-קולק( | בן חמישה חודשים

בתם: בהאא אמין מוחמד אל-כולכ )אל-קולק( | בת 48

כלתם: אמל ג׳מיל סלאמה אל-כולכ )אל-קולק( | בת 42
וילדיה: טאהר שוכרי אמין אל-כולכ )אל-קולק( | בן 23

אחמד שוכרי אמין אל-כולכ )אל-קולק( | בן 15
הנאא שוכרי אמין אל-כולכ )אל-קולק( | בת 14

כלתם: ח׳יתאם מוסא האשם אל-כולכ )אל-קולק( | בת 47

רחוב אל ויחדה, שכונת א-רימאל, עזה 1:00 בלילה

הצבא ירה טילים על ארבעה בניינים בשעת לילה 
מאוחרת והרג 46 בני אדם36 
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בבניין שלישי, בבעלות משפחת אבו אל-עוף, נהרגו 22 בני אדם:
עביר נימר עלי אישכונתנא | בת 29

וארבעה מילדיה: דאנא ריאד חסן אישכונתנא | בת 9
לאנא ריאד חסן אישכונתנא | בת 5

יחיא ריאד חסן אישכונתנא | בן 4
זיין ריאד חסן אישכונתנא | בן שנתיים 

רג׳אא סובחי אבו אל-עוף אל-אפרנג׳י | בת 41
וארבעת ילדיה: דימא ראמי ריאד אל-אפרנג׳י | בת 15

יזן ראמי ריאד אל-אפרנג׳י | בן 13
מירה ראמי ריאד אל-אפרנג׳י | בת 11
אמיר ראמי ריאד אל-אפרנג׳י | בן 9

בני הזוג: מג׳דיה ח׳ליל אבו א-עוף | בת 82
תוופיק איסמאעיל חוסיין אבו אל-עוף, בן 79

בנה: איימן תוופיק איסמאעיל אבו אל-עוף | בן 49
אשתו: רים אחמד ח׳ליל אבו אל-עוף | בת 40

ילדיהם: תוופיק איימן תוופיק אבו אל-עוף | בן 17
תאלה איימן תוופיק אבו אל-עוף | בת 13

דיאנה זיאד מוחיי א-דין אבו אל-עוף )אל-יאזג׳י( | בת 45 
ובנותיה:

רוואן עלאא סובחי אבו אל-עוף | בת 19
שיימאא עלאא סובחי אבו אל-עוף | בת 21

דודתו של אביהן:
סובחייה איסמאעיל אבו אל-עוף | בת 73

חאזם עאדל נעים אל-קומוע, בן 48 | דייר בבניין 
מוחמד אחמד מסבאח איכי, בן 39 | בעל חנות בבניין

בבנין הרביעי, בניין אל-אחלאם, נהרגו שני דיירים:
מועין אחמד חסן אל-עאלול | בן 66
לואאי מוחמד אחמד עודה | בן 54

37. חלק מבני המשפחה כותבים את שמם עם כ׳ )אל-כולכ(, אחרים כותבים אותו עם ק׳ )אל-קולק(. 
36. לטענת הצבא, רשת המנהרות של חמאס עברה מתחת לרחוב.
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אב לארבעה | איבד 22 מבני משפחתו 38

עזאם מועין אל-כולכ | בן 41

38. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-30.5.21.

אני גר עכשיו עם אשתי והילדים בבית של ההורים שלי, 

שנמצא מאחורי הבית שהיה לי בשכונת א-רימאל, ברחוב 

אל-ויחדה. גרתי בו עם אשתי וארבעת הילדים שלנו: לאנא, 

אחמד, מחמוד, וזינה. בבניין היו שלוש קומות ובקומת 

הקרקע היו חנויות ועסקים של המשפחה וכולנו עבדנו 

שם. אנחנו גרנו בקומה השלישית. בקומה השנייה גרו אחי 

מוחמד, אשתו דלאל והילדים שלהם: חלא, יארא, רולא, 

ועבדאללה. בקומה הראשונה גרו אחי עיזאת, אשתו דועאא 

ושלושת הילדים שלהם: עזיז, זייד ואדם. 

בבניין לידנו גרו הדוד שלנו, אמין, אשתו סעדייה והילדים 

שלו. הדוד אמין היה פנסיונר, בעבר הוא עבד במשרד 

העבודות הציבוריות. הבן שלו, שוכרי, הוא בעלים של חברת 

אג׳וואא לצבע. בנו מוחמד הוא פקיד במשרד העבודות 

הציבוריות, הבן שלו פוואז היה בעלים של סופרמרקט 

מתחת לבניין ובתו בהאא עבדה בגן ילדים.  

מאז שהתחילה המלחמה עקבתי אחרי האירועים ועברתי 

בין הדירה שלי לבית של ההורים שלי. ישבנו ביחד ועקבנו 

אחרי החדשות. כל הזמן היה רעש בלתי פוסק של הפצצות 

בכל רחבי הרצועה ושל צפירות אמבולנסים שפינו פצועים 

לבית החולים א-שיפאא. ניהלנו חיים כמעט נורמליים 

אבל כל הזמן היינו בחרדה ובלחץ מתמיד בגלל המטוסים 

והבומים החזקים של ההפגזות והטילים. האווירה הכללית 

הייתה של עצב ודיכאון. יצאנו מהבית רק אם היינו חייבים, 

למשל כדי לקנות אוכל בסופרמרקט של בן הדוד שלי.  

ביום ראשון, 16.5.21, בסביבות השעה 1:00 אחרי חצות, 

בזמן שאני ואשתי התכוננו לישון ואחרי שהילדים שלנו 

כבר ישנו, שמענו פיצוץ חזק מאוד מאוד. הבניין ממש רעד. 

אני ואשתי מיד הרמנו את הילדים שלנו והתיישבנו באמצע 

הדירה. אחר כך שמענו עוד פיצוץ חזק מאוד והקירות של 

הדירה נסדקו. נחרדנו ופחדנו שהקירות ייפלו עלינו. אחר 

כך שמענו עוד פיצוץ, עוד יותר חזק, והרגשנו את הבניין 

שלנו כולו יורד לאדמה, פשוט צונח. לא ידענו מה קורה 

ואיך דבר כזה יכול לקרות. ראיתי את הקירות שבורים ואת 

מכלי המים נופלים על האדמה.

החשמל כבה כבר אחרי הפיצוץ השני. אז אחרי הפיצוץ 

השלישי הדלקתי את הפנס בטלפון שלי וניגשתי לדלת 

הכניסה לדירה, אבל כשהגעתי למדרגות לא מצאתי אותן, 

ראיתי רק ערימות של בטון. חזרתי לסלון ואז ראיתי שדלת 

המטבח פתוחה קצת. כשהצצתי דרך הפתח ראיתי את 

בני הדודים שלי והשכנים וכולם קראו לי לצאת משם. לא 

הבנתי איך אני אמור לרדת מהקומה השלישית, אבל אז 

ראיתי שאני נמצא בגובה של מטר אחד בלבד מעל הקרקע. 

כלומר הדירה שלי נחתה מהקומה השלישית עד לקרקע. 

הוצאתי את אשתי ואת הילדים שלנו החוצה. הם היו יחפים 

וכולם היו בהלם ממה שקרה. אחר כך כבר לא ראיתי כלום 

כי היה חושך מוחלט. לקחתי את אשתי ואת הילדים להורים 

שלי ואז חזרתי לבניין שלנו וראיתי איך ההפצצה החריבה 

לגמרי את הבניין שלנו, את הבניין של הדוד אמין בן השלוש 

קומות ואת הבניין של אבו אל-עוף, שנמצא במרחק של 

שישים מטרים בערך מהבניין שלנו. אז נודע לי שרבים 

מהדיירים של שלושת הבניינים האלה כבר לא בחיים.

  

אני וכל מי שהיה שם התחלנו לעזור לכוחות ההצלה 

האזרחית לחפש נפגעים, להרים הריסות ולחלץ פצועים 

והרוגים מתחת לחורבות. לבדוק מי יצא ומי נשאר, מי חי 

ומי מת. הסתובבתי ובדקתי מה מצב האחים שלי וקרובי 

המשפחה, מי מהם נמצא עדיין תחת ההריסות. 

זה היה טבח. אסון שהמיטו עלינו בלי שום סיבה וללא שום 

הצדקה. בבת אחת, כהרף עין, איבדנו 22 מיקירינו. כולם 

חפים מפשע. לא קיבלנו שום אזהרה לפני ההפצצה. הם 

הפציצו פתאום, בלי שום אזהרה מוקדמת. אנחנו אזרחים 

רגילים ולא קשורים לשום ארגונים ולכן זה בא לנו בהפתעה 

גמורה. החיים שלנו הם בין הבית לעבודה. אנחנו עדיין 

בהלם ממה שקרה לנו. בתוך חלום בלהות. איך אפשר 

להאמין שבבת אחת איבדנו 22 מבני המשפחה, שהבתים 

שלנו נעלמו. הם המיטו עלינו חורבן עד סוף חיינו.
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כשהגעתי למדרגות לא מצאתי אותן, ראיתי רק ערימות 

של בטון. חזרתי לסלון ואז ראיתי שדלת המטבח פתוחה 

קצת. כשהצצתי דרך הפתח ראיתי את בני הדודים שלי 

והשכנים וכולם קראו לי לצאת משם. לא הבנתי איך אני 

אמור לרדת מהקומה השלישית, אבל אז ראיתי שאני 

נמצא בגובה של מטר אחד בלבד מעל הקרקע. כלומר 

הדירה שלי נחתה מהקומה השלישית עד לקרקע.
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39. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-31.5.21.

לפני המלחמה גרתי בקומה השלישית בבניין של אבו 

אל-עוף ברחוב אל-ויחדה, יחד עם אשתי עביר אישכנתנא 

וחמשת הילדים שלנו דאנא, לאנא, יחיא, זין וסוזי. שכרנו 

את הדירה הזאת לפני שלוש שנים. בבניין היו ארבע קומות, 

ובקומת הקרקע היו חנויות. בעבר עבדתי כמלצר במסעדות 

ובקפטריות. מאז משבר הקורונה במארס 2020 אני מובטל, 

ועבדתי רק בעבודות מזדמנות.

 

מאז תחילת המלחמה פחדנו מאוד ועקבנו כל הזמן אחרי 

החדשות והאירועים. נשארתי בבית עם אשתי והילדים 

שלי, כדי שלא יפחדו מרעש ההפצצות, למרות שגרנו 

באזור יוקרתי שאין בו בכלל מטרות צבאיות. האזור שלנו 

שקט מאוד ורק לפעמים שמענו סירנות של אמבולנסים 

שפינו את הפצועים לבית החולים א-שיפאא שקרוב אלינו. 

 

בערב של יום שבת, 15.5.21, הילדים שלנו נכנסו לחדרים 

שלהם כדי לישון. אני ואשתי עביר היינו עדיין ערים. אחרי 

חצות, בסביבות השעה 12:30, אשתי הלכה גם היא לישון, 

אחרי יום ארוך של פחד מהרעש של ההפצצות ושל מטוסי 

התצפית.

נשארתי בסלון ועקבתי אחר החדשות. פתאום, בערך חצי 

שעה אחרי שאשתי הלכה לישון, הרגשתי שהבניין שלנו 

רועד. ראיתי הבזק אדום וחזק ואז הייתה עוד טלטלה 

חזקה מאוד. רצתי לחדר של הילדים. אשתי כבר הייתה 

שם והוציאה אותם מהחדר. פתאום הבניין נפל. כולו נפל, 

הקירות, העמודים, הבטון. התקרה נפלה על אשתי ועל 

הילדים ואני נשמטתי למטה, כאילו שנפלתי לבור עמוק. 

מסביב לגוף שלי היה בטון ולא הייתי מסוגל לנשום או 

לראות כלום. זרם החשמל התנתק במהלך הנפילה שלי. 

לא יכולתי לראות את אשתי והילדים שלי ולא ידעתי מה 

עלה בגורלם.

כמה דקות אחר כך שמעתי את הקולות של דאנא ושל 

זין שצעקו: אבא, אבא. קראתי להם. אני לא יודע אם הם 

שמעו אותי או לא. אחרי כמה רגעים כבר לא שמעתי את 

הקולות שלהם. נשארתי מתחת להריסות, צעקתי ובכיתי 

וקראתי לאנשים לבוא לעזור לנו.

אחרי כמה שעות שמעתי קול קורא: מי חי? ואמרתי שאני. 

הם שאלו אותי מה שמי ועניתי להם ואז הם אמרו לי שהם 

תיכף מזיזים את ההריסות ושהם יצילו אותי. הייתי מותש 

מאוד, פצוע, ולא יכולתי לנשום. לא ידעתי מה קרה לאשתי 

ולילדים שלי, חשבתי עליהם כל הזמן.

הם סילקו את ההריסות ופינו אותי לבית החולים א-שיפאא, 

שם עברתי בדיקות רפואיות וצילומי רנטגן. התברר שיש לי 

שבר בגב ובבית החזה, פצעים וחבורות בגוף, פצע עמוק 

בגבה וביד ימין ושאצבע אחד נקטעה. שמעתי שחילצו 

שהידים מהמשפחות אבו אל-עוף ואל-אפרנג׳י שגרו איתי 

באותו בניין.  

אחרי כמה שעות הודיעו לי שחילצו את הגופות של אשתי 

וארבעה מהילדים שלי – דאנא בת 9, לאנא בת 5, יחיא בן 

4, וזיין בן השנתיים. רק הבת שלי סוזי, בת השבע, ניצלה. 

הוציאו אותה אחרי שהיא הייתה לכודה עשר שעות מתחת 

להריסות ולבטון. היא אושפזה עם שברים וחבלות למשך 

חמישה ימים. אני השתחררתי אחרי שישה ימים.

איבדתי תקווה בחיים. הם הרגו את אשתי וארבעה מהילדים 

שלי. ישראל קברה אותם חיים מתחת להריסות. הילדים שלי 

אהבו את החיים ואהבו את בני המשפחה שלהם והחברים 

שלהם. התעוררתי לאסון ולטבח. הכול נהייה שחור. אני 

והבת שלי סוזי בהלם. כל יום היא שואלת אותי על אמא 

שלה ואומרת שהיא צריכה אותה ושהיא רוצה לראות אותה, 

ואין לי מה לומר לה. היא מבקשת ממני לקחת אותה אליה. 

היא כל הזמן שואלת אותי על האסון שלנו ומזכירה אותו. 

החיים שלנו הפכו לחסרי טעם. אין לי חיים אחרי מותם.
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כמה דקות אחר כך שמעתי את הקולות של ״

דאנה ושל זין שצעקו: אבא, אבא. קראתי להם. 

אני לא יודע אם הם שמעו אותי או לא. אחרי 

כמה רגעים כבר לא שמעתי את הקולות שלהם.
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40. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-31.5.21.

גרתי עם אמא שלי, אשתי רג׳אא אבו אל-עוף וארבעת 

הילדים שלנו בבניין א-ספא בשכונת א-רימאל, ברחוב 

א-ת׳ורה, שמקביל לרחוב אל-ויחדה. הבניין שלנו היה 

במרחק של שישים מטרים מבניין אבו אל-עוף. מאז תחילת 

המלחמה, ב-10.5.21, נשארתי עם אשתי והילדים שלנו, 

דימא, יזן, מירא ואמיר, בדירה. עקבנו אחרי החדשות כל 

הזמן. שמענו את רעש ההפצצות של המטוסים בכל העיר 

עזה. אשתי והילדים שלי פחדו מההפצצות והעסקנו את 

הילדים כדי שלא ישמעו את הפיצוצים ואת הרעש של 

מטוסי התצפית שחגו מעלינו כל הזמן.

בשבת, 15.5.21, בסביבות השעה 16:30, אשתי הלכה עם 

ארבעת הילדים שלנו לבקר את המשפחה שלה ברחוב 

אל-ויחדה ולהכין עוגיות לחג. הם התכוונו לישון שם ולחזור 

למחרת כדי לשנות קצת אווירה, בצל המלחמה וההפצצות.

בסביבות 23:00 הלכתי לישון. גם אמא שלי הלכה לחדר 

שלה. פתאום התעוררתי מבוהל מפיצוצים חזקים ורצופים 

שהיו קרובים אלינו מאוד. זרם החשמל התנתק. הסתכלתי 

בשעון, השעה הייתה 1:00 לפנות בוקר. בן דודה שלי מצד 

אבא שלי התקשר כדי לשאול אם אנחנו בסדר. הוא גר 

קרוב אליי וחשב שההפצצות היו בבניין שלי. עניתי לו 

שהתעוררתי מבוהל מהרעשים של הפיצוצים. הסתכלתי 

דרך החלונות כדי לראות איפה הייתה ההפצצה. בדיוק 

אז התקשר אלי בן הדודה שלי עימאד עלי חסן, ואמר לי 

שההפצצה הייתה בבניין אבו אל-עוף. כששמעתי את זה 

הייתי בהלם. פחדתי מאוד.

רצתי מיד לבניין אבו אל-עוף, שאשתי וארבעת הילדים 

שלי היו בו. הגעתי לשם תוך פחות מדקה. ראיתי מחזה 

מחריד ובלתי נסבל. זה היה הרס טוטאלי של הבניין ושל 

הרחוב. עמדתי שם, בהלם מוחלט. ראיתי שגם הבניינים 

של אמין ומועין אל-כולכ נהרסו לגמרי. אנשים צעקו ובכו, 

התרוצצו ממקום למקום, חלק חיפשו קרובי משפחה ואחים.

הגיעו אמבולנסים וצוותים של ההגנה האזרחית. כל האנשים 

שם חיפשו וניסו להציל אנשים. אני רציתי להציל את אשתי 

והילדים שלנו. ראיתי שהוציאו ילדה אחת והייתי בטוח שזו 

דימא, הבת שלי. רק אחר כך התברר לי שזו הייתה שיימאא 

אבו אל-עוף, שגם נהרגה. חולצו עוד אנשים, חלקם נפלו 

שהידים ואחרים היו פצועים. ראיתי גם שמחלצים חלקים 

של גופות. ראיתי שחילצו את ד"ר איימן אבו אל-עוף ואת 

אשתו רים. חילצו גם את אמו מוג׳דייה ואת דיאנה, אשתו 

של עלאא אבו אל-עוף, שהייתה פצועה.

 

אחר-כך חילצו את הגופה של אשתי רג׳אא. חילצו גם את 

שני הבנים שלי, שישנו צמודים אחד לשני. הפנים שלהם 

היו כחולות, וזה אומר שהם מתו מחנק. בהתחלה הייתי 

בטוח שהם עדיין בחיים אבל אנשי ההגנה האזרחית אמרו 

לי שאף אחד מהמשפחה שלי לא נשאר בחיים, ושכולם 

נפלו שהידים. זה היה הלם עבורי. כל בני המשפחה שלי 

נפלו שהידים. לא נותר לי אף אחד בעולם הזה. 

הם המשיכו לחלץ עוד אנשים. הם חילצו את עומר אבו 

אל-עוף, שהיה פצוע. וגם את חאזם ששכר דירה בבניין. 

חולצה גם הגופה של מוחמד, שהייתה לו חנות טלפונים 

שהוא שכר מבהאא אבו אל-עוף. כולם הועברו לבית החולים 

א-שיפאא.

ביום ראשון קברנו את אשתי ואת הילדים בבית הקברות, 

וחזרתי אל הדירה שלי, בהלם, לא מאמין למה שקרה. לא 

האמנתי שאני חוזר לדירה שלי בלי אשתי ובלי הילדים. 

הדירה ריקה, עצובה ונטושה ואין בה סימני חיים. הם הופצצו 

ממטוסים ישראליים כשהם ישנו בבית של סבא שלהם. הכל 

נהרס עבורי לתמיד. הם הרגו את אשתי. היה לה תואר שני 

והיא עבדה בפרויקטים בינלאומיים ברצועת עזה. הילדים 

שלי היו תלמידים מצטיינים וידעו אנגלית וצרפתית, במיוחד 

הבת שלי דימא, שציירה, רקדה והשתתפה בפסטיבלים. 

אני ואשתי גידלנו את הילדים שלנו במשך 16 שנה. החיים 

שלהם נמחקו ברגע. 
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אחר-כך חילצו את הגופה של אשתי רג'אא. חילצו ״

גם את שני הבנים שלי, שישנו צמודים אחד לשני. 

הפנים שלהם היו כחולות, וזה אומר שהם מתו מחנק. 

בהתחלה הייתי בטוח שהם עדיין בחיים אבל אנשי 

ההגנה האזרחית אמרו לי שאף אחד מהמשפחה שלי 

לא נשאר בחיים, ושכולם נפלו שהידים.
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41.  העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-6.6.21. 

גרנו בבניין אבו אל-עוף. זה היה בניין בן ארבע קומות 

ואנחנו גרנו בקומה הרביעית. שכרנו את הדירה, בשטח של 

180 מ"ר, לפני חמישה חודשים בערך. גרנו שם אני ובעלי, 

שני הבנים שלנו מוחמד, בן 18, וח׳אלד בן 12, והבן שלנו 

עאדל, בן 26, עם אשתו והתינוק שלהם, בן שמונה חודשים. 

בשבת בערב, הבן שלי עאדל הלך עם אשתו לבקר את 

ההורים שלה. אחרי חצות, בשעה 12:30, אמרתי לבעלי 

ולבנים שלי שילכו כבר לישון, שהם צריכים לנוח ולשכוח 

מהטילים. אני והבנים שלי הלכנו כל אחד לחדר שלו ובעלי 

נשאר לשבת בסלון. לקחתי את הטלפון שלי ופתאום 

שמעתי פיצוצים חזקים מאוד והבית התחיל להתנדנד 

ימינה ושמאלה. 

רצתי מהר לחדר של הבנים, ותוך כדי כך ראיתי שקירות 

הבית מתחילים להיסדק והבית כולו התמלא אבק ואבנים 

קטנות. פתחתי את הדלת לחדר של הבנים, שצמוד לחדר 

שלי, וצעקתי לבעלי שיבוא לעזור לנו, אבל הוא לא הגיב. 

נכנסתי לחדר שלהם. מוחמד מיד חיבק אותי וח׳אלד שכב 

במיטה שלו. אחרי כמה שניות נפל עוד טיל על הבניין. אני 

ומוחמד נפלנו על הרצפה והריסות של הבית נפלו עלינו. 

שמעתי את ח׳אלד צועק "תעזרי לי, אמא, היד שלי נשברה!". 

עניתי לו שיצעק חזק כדי שאוכל לשמוע שהוא בסדר, כי 

לא יכולתי לראות אותו. כל הזמן הזה חיבקתי את מוחמד.

הגג והקיר נפלו עליי והארון נפל על מוחמד. שאלתי את 

מוחמד אם הטלפון שלו נמצא אתו והוא אמר שכן. הוא 

התקשר לדוד שלו, חסן אל-קומוע, ולאחותו ר׳דיר. הוא אמר 

להם: "הבית שלנו הופצץ ואנחנו קבורים מתחת להריסות, 

אנחנו לא שומעים את הקול של אבא". 

התחלתי להיחנק בגלל הגג שנפל עליי, לא היה לי אוויר. 

מוחמד ניסה לעזור לי לקום, אבל הוא לא הצליח. נשארנו 

מתחת להריסות קרוב לשלוש שעות. מוחמד הרים את 

הטלפון עם מקל, כדי לעזור לכוחות ההצלה לאתר אותנו. 

בשלב מסוים איבדתי את ההכרה והתעוררתי בבית החולים 

א-שיפאא. שאלתי איפה הבנים שלי ובעלי, והתברר 

שמוחמד היה במיטה לידי. החזקתי לו את היד. אחרי 

שעה ח׳אלד הגיע לבקר אותי ושמחתי מאוד כשראיתי אותו 

מולי. אני סבלתי מחבלות בכל חלקי הגוף ומקרישי דם. 

מהחבלות אני סובלת עד היום. למוחמד היו חבלות בשתי 

רגליו. המצב של ח׳אלד קשה יותר כי בנוסף לחבלות יש 

לו גם שבר ביד ימין ונפגע לו עצב ביד. הוא עדיין מקבל 

טיפול, אולי הוא יצטרך לעבור ניתוח.

בבוקר שאלתי את האחיות על בעלי והן אמרו לי שהוא 

בסדר, שיש לו רק שבר ברגל והוא בחדר הניתוח. אחר 

כך שאלתי שוב, ובעלה של בתי אמר לי שהוא במחלקת 

טיפול נמרץ כי הוא שאף אבק והרבה עשן והרופאים רוצים 

לעקוב אחריו. אמרתי להם שאני רוצה לראות אותו, אבל 

הם אמרו לי שמצבו לא מאפשר זאת ושגם אי אפשר לדבר 

בטלפון עם חולים בטיפול נמרץ. 

שחררו אותי מבית החולים וכשביקשתי שוב לראות את 

בעלי אמרו לי שעדיף שאחזור קודם הביתה ואבוא מאוחר 

יותר לראות אותו. חזרתי לבית של ההורים שלי, החלפתי 

בגדים ואמרתי למשפחה שלי שאני רוצה לחזור לבית 

החולים. שמתי לב שהבעות הפנים שלהם משונות. שאלתי 

אותם אם קרה משהו, הרגשתי שמשהו לא בסדר. אמרתי 

להם: ספרו לי מה קרה.

אחותי סנאא חיבקה אותי ואמרה: "תהיי חזקה. שאלוהים 

יעזור לך להתאזר בסבלנות ויפצה אותך". ברגע ההוא 

התמוטטתי, כי הבנתי שחאזם נהרג. הלכתי מייד לבית 

של ההורים של בעלי, שם ראיתי אותו. הוא נראה כאילו 

הוא ישן, כאילו הוא תיכף יתעורר ויקום. חיבקתי אותו 

וצרחתי: "תתעורר יא חאזם!". הילדים שלי התמוטטו, אלה 

היו הרגעים הכי קשים שעברנו בחיים.

בימים הראשונים אני, ח׳אלד ומוחמד נשארנו אצל ההורים 

שלי, בשכונת א-דרג׳ בעזה. הבן שלי עאדל שכר דירה 

לו ולאשתו. לפני שבועיים שכרתי גם אני דירה, בשכונת 

א-רימאל. ח׳אלד לא מסכים לעבור לגור בה, המצב שלו 

לא טוב – לא פיזית ולא נפשית. הוא מפחד ונשאר בבית 

של ההורים שלי, הוא מרגיש בטוח יותר ליד הדודים שלו. 
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בלילה הוא לא מסכים לכבות את האור והוא גם מפחד 

ללכת לבד לשירותים ומבקש מבני הדודים שלו ללוות 

אותו. הוא מפחד שתהיה עוד הפצצה. הוא גם לא מסכים 

לקבל עזרה נפשית. הוא הלך לפגישה אחת והחליט שהוא 

לא רוצה ללכת שוב. אני מאוד דואגת לו ולעתיד שלו. איך 

הוא ימשיך בחיים? הוא היה מאוד קרוב לאבא שלו וקשה 

לו מאוד עם האובדן שלו. 

מוחמד הוא תלמיד תיכון בבית ספר אל-אזהרי והוא לומד 

עכשיו לבחינות התווג׳יהי. גם הוא במצב נפשי קשה. יצאנו 

מהבית בלי כלום, גם בלי הספרים שלו ובלי הטפסים של 

הבחינות. אני מקווה שהוא יעבור בהצלחה את התקופה 

הזו ויצליח בבחינות, בלי "נכשל" אחד אפילו.

המצב הכלכלי שלי קשה, איבדתי את תכשיטי הזהב שלי, 

את כל הריהוט וסכום של בערך אלף ש"ח שהיו בדירה. 

המשפחה והחברים שלי עוזרים לי לרהט את הבית החדש 

ולשלם את שכר הדירה. 

אני כל הזמן מתגעגעת לחאזם. הוא היה הכול בשבילי. 

אין חיים בבית בלעדיו, זה סתם חלל ריק וקירות. עכשיו 

אני לבד וכל האחריות מוטלת עליי. לפעמים אני חושבת 

שעדיף היה שהייתי מתה איתו. חאזם היה אדם עם לב 

רחב, הוא היה מלא חמלה אליי ואל הבנות שלנו. הבת שלנו 

ר׳אדה הייתה מאוד קרובה אליו. היא התחתנה ועזבה את 

הבית, אבל הוא כל הזמן הלך לבקר אותה. ר׳אדה כל הזמן 

בוכה ואומרת כמה היא מתגעגעת אליו. 

אני מתפללת שאלוהים ירחם עלינו ויעזור לי לשאת את 

האובדן הזה. הצבא הישראלי תקף את הבית שלנו בלי 

סיבה, הם אפילו לא הזהירו אותנו לפני ההפצצה. פתאום 

הבית התפוצץ כשאנחנו היינו בתוכו. כל הזמן אני חושבת, 

למה בכלל הם הפציצו את הבית שלנו וגזלו ממני את בעלי 

ומהילדים שלי את אביהם?

״
אני כל הזמן מתגעגעת לחאזם. הוא היה הכל בשבילי. ״

אין חיים בבית בלעדיו, זה סתם חלל ריק וקירות.
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ואדי עזה, מחנה הפליטים א-נוסייראת 3:30 לפנות בוקר 

הצבא ירה פגז על בית והרג גבר

16.5.21

ח׳אלד חסן סאלם אל-מסאלחה | בן 49
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אם לשישה | אלמנתו של ההרוג 42

אמאל אל-מסאלחה | בת 40

42. העדות נגבתה על ידי ח׳אלד אל-עזאייזה ב-30.5.21.

עד המלחמה גרתי עם בעלי ועם הילדים שלי: איימן, בן 

23, אשתו הינד, בת 22, שהיא בחודש השביעי להריונה, 

עבדאללה, בן 22, לינא, בת 20, סאלם, בן 15, איבראהים, 

בן 14, ויוסף, בן 11.

ביום ראשון, 16.5.21, בסביבות השעה 3:30 לפנות בוקר, 

בעלי ח׳אלד ישב במיטה בחדר שלנו ועישן סיגריה. אני 

הייתי לידו. איימן והינד היו בחדר שלהם, ושאר הילדים היו 

אצל הסבתא שלהם, אמא של בעלי, שגרה בבית שצמוד 

לבית שלנו. כששמענו את קריאת המואזין לתפילת השחר, 

אמרתי לבעלי "קום ותתרחץ לתפילת השחר". הוא אמר 

לי "אני רק מסיים את הסיגריה והולך". 

 

פתאום שמעתי משהו נופל על הבית ומיד כל החדר התמלא 

אבק. אבנים נפלו והתפזרו בכל החדר. הסתכלתי סביבי 

ולא ראיתי כלום, הכול היה מלא אבק. כעבור חמש דקות 

האבק שקע ואז ראיתי את פניו של בעלי. היו לו פגיעות 

קשות בראש. יצאתי מהחדר וצעקתי. הבן שלי איימן יצא 

גם הוא בדיוק מהחדר שלו וכשהוא ראה את אביו שמעתי 

אותו אומר "יא אללה!".  

הסתכלתי על גלימת התפילה שלבשתי וראיתי שיש עליה 

דם ושנדבקו אליה חלקים מהבשר של בעלי. הייתי בהלם 

והתחלתי לצרוח בהיסטריה. איימן עזר לי לרדת ולקח 

אותי לבית של סבתא שלו. את בעלי השארנו במקומו.  

כעבור חצי שעה בערך הגיע אמבולנס. הוא הגיע באיחור כי 

הייתה הפגזה ארטילרית מסיבית ופגזים נפלו באזור שבו 

אנחנו גרים. בזמן שהאמבולנס הגיע הייתה עוד הפגזה ואז 

הנהג חזר לאחור ועצר ליד אחד הבתים, כדי לא להיפגע. 

הצבא הישראלי ירה גם פצצות תאורה מעל האזור.  

איימן עלה עם שני פרמדיקים לבית שלנו, והם הורידו את 

בעלי על אלונקה והכניסו אותו לאמבולנס. אחר כך ראיתי 

שחלקים מהראש שלו נשארו על המיטה. האמבולנס נסע 

לבית החולים שוהדאא אל-אקצה ואיימן ועוד קרוב משפחה 

שלנו בשם חסן נסעו איתו.

 

גם אני וכלתי הינד נסענו באמבולנס לבית החולים, ושם 

בדקו אותה בגלל שהיא בהריון. מצבה היה טוב. אני הייתי 

בהיסטריה והרופאים נתנו לי חמצן וזריקת הרגעה וחומר 

מרדים. נשארתי בבית החולים עד השעה 6:30 בבוקר, ואז 

הגיעו קרובי משפחה שלי ולקחו אותי ואת הינד לבית של 

גיסי טארק במחנה הפליטים א-נוסייראת. 

קברנו את בעלי לפני הצהריים בבית הקברות א-זוואידה 

במרכז הרצועה. הוא היה חקלאי שעבד בעבודות מזדמנות, 

ורוב הזמן הוא היה מובטל. הוא סבל מאסטמה, לקח תרופות 

ונעזר במשאף. לפעמים הבנים שלנו היו עוזרים בפרנסת 

יוצאים לרחובות, אוספים פסולת  היו  המשפחה, הם 

מפלסטיק ומוכרים אותו בחמישה או בעשרה שקלים.
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״
״

פתאום שמעתי משהו נופל על הבית ומיד כל 

החדר התמלא אבק. אבנים נפלו והתפזרו בכל 

החדר. הסתכלתי סביבי ולא ראיתי כלום, הכול 

היה מלא אבק. כעבור חמש דקות האבק שקע 

ואז ראיתי את פניו של בעלי. היו לו פגיעות 

קשות בראש. יצאתי מהחדר וצעקתי.
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רחוב אל-ויחדה, שכונת א-רימאל, עזה, 17:30

הצבא ירה טיל על בית בו משפחה הסבה 
לארוחת הצהריים והרג ילדה וגבר

17.5.21

זיאד כאמל עבדאללה אבו דאייר | בן 54 

אחייניתו:

רפיף מורשד כאמל אבו דאייר | בת 10
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בנו של זיאד43

מוחמד אבו דאייר | בן 16

43. העדות נגבתה על ידי מוחמד סבאח ב-9.6.21.

גרתי עם ההורים שלי בדירה בקומה הראשונה בבניין 

א-דאעור מס׳ 2, ברחוב אל-ויחדה שבשכונת א-רימאל. מאז 

תחילת המלחמה שמענו את ההפצצות של המטוסים ואת 

מטוסי התצפית. פחדנו מאוד. שמענו גם את האמבולנסים 

שפינו שהידים ופצועים לבית החולים א-שיפאא. יצאנו 

מהבית רק כדי לקנות מצרכים. האזור שלנו היה שקט יחסית.

ביום ראשון, 16.5.21, היו פיצוצים חזקים קרוב מאוד אלינו. 

הפיצוצים נמשכו הרבה זמן וחשבנו שהם מכוונים לבניין 

שלנו. אבא שלי ביקש שאשנן את השהאדתיין. חיבקתי 

אותו חזק כי פחדתי מאוד. אחר כך הבנו שהפציצו את 

הבניין של משפחת אבו אל-עוף.

כשההפצצות פסקו ברחנו מהדירה שלנו. ראינו אבק, עשן, 

הריסות, עמודים, וחוטי חשמל קרועים. האספלט היה הרוס 

ובכביש ובמדרכות היו בורות גדולים. לא האמנתי למה 

שעיניי רואות. לא יכולתי לסבול את המראה של ההרס ושל 

הגופות המבותרות שהוציאו מתחת להריסות. ראיתי את 

הגופה של דוקטור איימן אבו אל-עוף, שהוא אבא של חבר 

שלי, עומר. כל הדרך חשבתי שהייתי יכול להיות במקומם.

הגענו לבית של דוד שלי, מורשד, שנמצא במרחק של 

מאתיים מטרים מהבית שלנו, היינו מבוהלים ובחרדה גדולה 

בגלל עוצמת הפצצות וכל מה שקרה ושראינו בדרך. למחרת, 

בסביבות השעה 11:00, אבא שלי הלך להתפלל במסגד 

קרוב. אני ובן הדוד שלי מחמוד, בן 17, הלכנו איתו. אחר 

כך קנינו כמה דברים וחזרנו הביתה.

למחרת, בשעות הצהריים, ביקרתי את חבר שלי עומר אבו 

אל-עוף בבית החולים א-שיפאא. בשעה 17:15 חזרתי לבית 

של דוד שלי. סידרנו מזרונים במרפסת כדי לשבת ולאכול. 

אבא שלי ישב על כיסא וקרא בקוראן, בטלפון שלו. הבת 

של דוד שלי, רפיף, ישבה קרוב אליו וציירה. כל שאר בני 

המשפחה – אני ואמא והדוד שלי, אשתו ושמונת הבנים 

שלהם – ישבו על המזרונים. 

פתאום שמענו שריקה ואחר כך היו עשן ואבק והריסות 

ואבנים שנחתו עלינו כמו גשם. קמתי מהמקום שלי כדי 

לחפש את כולם. שמתי את היד על הדלת וגיליתי שאין לה 

ידית. דודי המים נפגעו ומים שדלפו מהם עזרו להפחית 

את העשן ואת האבק. הם גם כיבו את האש שהתחילה 

לבעור במזרונים ובספות.

רק אז התחלתי לראות מה קורה מסביבי. ראיתי את כולם 

פצועים ומדממים. חיפשתי את אבא שלי ומצאתי אותו על 

הספה, פצוע בראש. חלק מהראש שלו נפל על הרצפה. 

כשראיתי את זה צעקתי מהאימה, הייתי בהלם. זו פעם 

ראשונה שאני רואה מחזות כאלה. אף פעם לא ראיתי 

נפגעים או שהידים. יצאתי החוצה לרחוב אל-ויחדה. אחריי 

יצאו בני הדודים שלי זיאד, בן 18 ומוחמד, בן 21. הם חיפשו 

אמבולנס.

אחרי כמה דקות הגיעו אמבולנסים. הם פינו את בת הדוד 

שלי רפיף, שנפגעה בראש ובצוואר שלה ונפלה שהידית. 

אחר כך הכניסו לאמבולנס את אבא, שנפל שהיד. נסעתי 

איתם לבית החולים. עברתי בדיקות ומצאו אצלי פגיעות 

בכתף ובאצבע של רגל שמאל. כל בני המשפחה שלי 

עברו גם הם בדיקות. 

באותו ערב, בשעה שמונה, הבאנו את אבא לקבורה. אחר 

כך הלכנו לבית של דוד שלי ח׳אלד בשכונת א-סברה, כי 

כבר אי אפשר היה לגור בבית של דודי מורשד. 

זה היה יום קשה ועצוב. אבא שלי נפטר ונשארתי בודד. 

איבדתי את האדם הכי יקר לי. הוא חשש שיקרה לי משהו 

בהפצצות ושאפול שהיד ובסוף הוא היה זה שנפל שהיד. 

עד עכשיו אני לא מאמין שזה קרה ולא רוצה להאמין. אני 

מרגיש שאני חי בתוך סיוט. אני עדיין צעיר וכבר יתום. 

איבדתי את אבא, שהיה כל החיים שלי ונתן לי תקווה 

בעולם הזה. הוא היה הכול בשבילי.
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״

חיפשתי את אבא שלי ומצאתי אותו על 

הספה, פצוע בראש. חלק מהראש שלו נפל 

על הרצפה. כשראיתי את זה צעקתי מהאימה, 

הייתי בהלם.
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מזרחית למחנה הפליטים ג'באליא, 20:00 

הצבא ירה טיל והרג ילדה בת עשר שהייתה 
בדרכה הביתה

19.5.21

דימא סעד עלי עסליה | בת 10
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44. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-3.6.21.

ביום רביעי, 19.5.21, בסביבות השעה 20:00, הבת שלי 

דימא, בת עשר, הלכה לבית של אחותה אירינה, בת 26, 

כדי להביא ממנה סיר אפייה. אשתי הכינה פיתות והייתה 

צריכה את הסיר. הבית של אירינה נמצא במרחק של 

חמישים מטרים מהבית שלנו. אני עמדתי על הגג וראיתי 

את דימא חוזרת עם הסיר. 

באותו רגע היה פיצוץ חזק מאחורי הבית שלנו. חשבתי 

שהטיל פגע בקרקע החקלאית שנמצאת במרחק של עשרים 

מטרים בערך מהבית. היה גוש גדול של אבק ואש, ונפלתי 

מעוצמת ההפצצה. לא חשבתי לרגע שהמטוס פגע בבת 

הקטנה שלי.

 

התקשרתי מייד לשירותי ההגנה האזרחית ואמרתי להם 

שהייתה הפצצה קרוב לבית שלי ושייתכן שיש שהידים 

או פצועים. הסתכלתי לרחוב הראשי כדי להסביר לו לאן 

בדיוק לאן להגיע וראיתי גופה על הקרקע. עדיין לא הבנתי 

מי נהרג. אמרתי לנהג האמבולנס שיש גופה למטה וביקשתי 

שיחכה רגע כדי שארד מהגג ואבדוק במי מדובר. ירדתי 

והתקדמתי לכיוון הגופה. אז גיליתי שזאת הגופה של הבת 

שלי, דימא. ראיתי את הבת שלי כגופה, בלי תזוזה. בינתיים 

הגיעו גם האחים שלי ושכנים, אבל אני הגעתי אליה ראשון. 

הייתי בהלם. עמדתי ולא ידעתי מה לעשות. הרמתי אותה 

ועדיין לא ידעתי מה לעשות. אחי סעיד לקח אותה, הכניס 

אותה למכונית של אחי פתחי והסיע אותה לבית החולים. 

אחרי שהוא נסע, עליתי הבייתה כדי לפנות את המשפחה 

שלי, חששתי שהם יפציצו שוב. בינתיים הגיע האמבולנס, 

אבל לא היו עוד פצועים או הרוגים, אז הוא נסע משם. 

אחי סעיד התקשר אליי מבית החולים האינדונזי בצפון עזה 

ואמר לי שדימא הגיעה לבית החולים ללא רוח חיים ושהיא 

נפלה שהידית. התחלתי לבכות ולצעוק ולשנן פסוקים 

מהקוראן. למה פגעו בדימא? היא הייתה רק ילדה שהחזיקה 

סיר. זה פשע גדול נגד ילדה חפה מפשע. דימא הייתה 

החיים שלי והפרח של הבית, היא הייתה הילדה הקטנה. 

הבית שלי חשך. כל ילד שנכנס לבית מזכיר לי את דימא. 

כולם אהבו אותה, המשפחה, השכנים והחברים.

 

היום מנהלת בית הספר והמורות שלה הגיעו לנחם אותנו. הן 

נתנו לנו את התעודות שלה מבית הספר. כולן בכו, המורות 

והחברות שלה. אשתי החזיקה בתעודות שלה וחיבקה 

אותן ובכתה. הלוואי שדימא הייתה נשארת איתנו, והייתה 

הולכת לבית הספר ומביאה בעצמה את התעודות שלה.
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דימא סעד עלי עסליה

ירדתי והתקדמתי לכיוון הגופה. אז גיליתי 

שזאת הגופה של הבת שלי, דימא. ראיתי את 

הבת שלי כגופה, בלי תזוזה.

״
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45. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-6.6.21. 

ביום רביעי, 19.5.21, בשעה 20:00, הייתי בבית שלי, שנמצא 

ליד הבית של אחי סעד. פתאום שמעתי פיצוץ חזק ליד 

הבית. חשבתי שזה בקרקע החקלאית שלידנו, אבל אשתי 

אמרה לי שההפצצה קרובה יותר. פתחתי את הדלת וראיתי 

אבק וחול. יצאתי מהר מהבית ומצאתי את האחיינים שלי 

בחוץ. הם אמרו שזה פגע בקיר של הבית של אחי סעד. 

ראיתי את סעד מדבר עם נהג אמבולנס והוא אמר לי שהוא 

חושב שמישהו נפגע בהפצצה. לא ידענו מי זה.

 

סעד הלך לפניי, ועוד לפני שהגענו ראינו שהפיצוץ היה 

בקיר של הבית שלו. כשהתקרבנו לגופה סעד זיהה שזאת 

דימא, למרות שהיה קשה לזהות אותה בגלל הרסיסים. הוא 

הרים אותה אבל עמד שם כשהוא בהלם מוחלט. הוא לא 

זז ולא דיבר ולא ידע מה לעשות. לקחתי אותה והתחלתי 

להתרוצץ ימינה ושמאלה, כי גם אני לא ידעתי מה לעשות. 

סעד עמד דום, ולא זז ולא דיבר.

 

המכונית של אחי פתחי חנתה ליד הבית. הכנסתי את דימא 

לתוכה ונסענו לבית החולים האינדונזי בצפון עזה. כשהגענו 

לבית החולים, הכנסתי את דימא למיון והנחתי אותה על 

מיטה. הרופאים בדקו אותה ואחרי כמה דקות קבעו את 

מותה. הם הכניסו את דימא מייד לתא קירור. הרגשתי 

צער וכאב עז. דימא הייתה רק ילדה קטנה, והיא נהרגה 

בצורה ברברית. במה היא הייתה אשמה? איזה פשע היא 

עשתה? בכיתי על דימא בכי מר, היא לא יוצאת לי מהראש.

 

אחי סעד הגיע לבית החולים, והוא היה במצב קשה מאוד. 

למחרת הבאנו אותה לקבורה ואני נשאתי אותה. אלה היו 

הרגעים הכי קשים בחיי. אחי סעד לא היה מסוגל להתמודד 

עם הפרידה מהבת שלו. הוא היה בהלם מוחלט ולא ידע 

מה לעשות.

 

בערך שעה לפני שדימא נהרגה, היא הייתה בבית שלי, כי 

אחותה אירינה נשואה לבן שלי. ראיתי אותה שרה ורוקדת 

עם הבנות והנכדות שלי. זו הייתה הפעם האחרונה שבה 

ראיתי את דימא. לא עלה בדעתי שבעוד שעה היא תהפוך 

לשהידית. מה היא בכלל עשתה לצבא הישראלי? במה היא 

אשמה? למה להרוג אותה בצורה ברברית כזו!

היא תמיד הייתה ילדה שמחה. מה שאני הכי זוכר ממנה 

זו השובבות שלה. אבל מאז שהיא נפלה שהידית כבר אין 

שמחה אצלנו. אין משחקים והילדים לא מתאספים לשחק 

ביחד. הכול שקט ודומם. מי ייתן ואביה ואימה ידעו להתאזר 

בסבלנות, שהם יתחזקו, ושהיא תהיה ציפור בגן עדן.
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אלה היו הרגעים הכי קשים בחיי. 
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46. העדות נגבתה על ידי אולפת אל-כורד ב-6.6.21.

ב-19.5.21, בשעות הערב, קיבלנו אספקת חשמל. רציתי 

לנצל את ההזדמנות כדי לאפות לחם והכנתי את הבצק. 

רציתי עוד סיר אפייה חשמלי כדי שאספיק לסיים לפני 

שינתקו לנו שוב את הזרם, אז שלחתי את דימא להביא 

לנו סיר מהבית של אחותה, שגרה ממש לידנו. דימא הלכה 

לשם עם ממתק ביד.

אחרי עשר דקות שמעתי פיצוץ חזק מאוד ליד הבית. 

החלונות בבית התנפצו, גם במטבח. פחדתי מאוד. אמרתי 

שעכשיו אני יוצאת מהבית ולוקחת את דימא לבית ספר 

של אונר"א. בעלי אמר לי שאלך לבית של אחיו, לפני 

שתהיה עוד תקיפה. הלכתי להתלבש ואז שמעתי מישהו 

אומר משהו על דימא. רצתי מהר החוצה ואז ראיתי מכונית 

נוסעת משם. בעלי, סעד, עמד שם ואז הוא אמר לי שדימא 

נפלה שהידית. התמוטטתי. הייתי בהלם. התחלתי לשנן: 

אנחנו עבדי אללה, וסופנו לשוב אליו. כולם לידי התפללו 

ואני בכיתי. 

הייתי ערה כל הלילה. התפללתי למענה. לא האמנתי שזה 

מה שקרה לה. איך יכול להיות שהיא לא תהיה יותר לידי? 

כשראיתי את הגופה שלה לא האמנתי שזו היא, הפגיעות 

היו כל כך קשות והפנים שלה היו מעוותות. נשרף לי הלב. 

נישקתי אותה. רציתי לקחת את הגופה שלה ולהראות 

לכולם את הפשע של הצבא הישראלי, מה הם עשו לה, 

איך הם עיוותו את המראה שלה, איך הם לקחו אתה ממני. 

שלוש שעות לפני שדימא נהרגה היא אמרה לי שהיא 

פוחדת מההפצצות ושהיא רוצה לצאת מהבית וללכת 

לאחד מהמקלטים שפתחו בבתי הספר. היא באה אליי 

עם התיקים שלה, מוכנה לצאת מהבית. היא פחדה מאוד, 

ההפצצות היו קרובות אלינו מאוד והיא ראתה בטלפון 

כל מה שקורה, את האזרחים שנפגעו, ואת הילדים 

השהידים. גם אני פחדתי ורציתי להיענות לבקשה שלה, 

אבל בעלי אמר שבתי הספר לא בטוחים. במלחמה של 

2014 היינו שם וזו לא הייתה סביבה בטוחה, הם בכלל 

סומנו כמטרות. היה שם גם מאוד לא נוח כי הם בכלל 

לא בנויים לקלוט פליטים.

דימא הייתה הבת הכי קטנה שלי, רק היא נשארה בבית, 

כל האחיות שלה כבר התחתנו. הן לא מאמינות שהיא נהרגה. 

בעלי ראה אותה כשהיא נפלה שהידית, הוא כל הזמן מסתכל 

בתמונות שלה ומתגעגע אליה מאוד. היא הייתה הנסיכה 

בשכונה שלנו ומאז שהיא מתה יש שקט בשכונה. כל יום 

מגיעות הבנות של השכנים שלנו ובוכות עליה. אני בוכה איתן 

ואומרת להן שדימא נמצאת במקום טוב יותר מהמקום שלנו, 

היא נמצאת בגן עדן. הנכדה שלי ריחאב, בת 6, שואלת עליה 

כל הזמן, היא לא מבינה למה היא לא חוזרת. 

כל דבר בבית מזכיר לי את דימא, הבגדים שלה, המשחקים, 

הילקוט, הספרים שלה. ביום חלוקת התעודות בבית הספר 

המורות והחברות שלה בבית הספר הגיעו אלינו כדי לתת 

לה כבוד בבית ולמסור לנו את התעודה שלה. הלוואי שדימא 

הייתה הולכת בעצמה לבית הספר כדי לקבל את התעודה 

כמו כל החברות שלה.

אני כל הזמן חושבת איך היא עמדה בכאבים? מה קרה לה 

בדיוק כשהטיל פגעה בה? האם כאב לה? האם היא קראה 

לי או לאבא שלה? מה היא עשתה באותו רגע? השאלות 

האלה לא יוצאות לי מהראש, זה סיוט שאני לא יוצאת ממנו.

דימה הייתה ילדה שמחה ואהבה לשחק. היה לה חיוך 

גדול והיא כבשה את כולנו. תמיד כשהייתי חוזרת הביתה 

היא הייתה רצה אליי וקוראת לי והייתי מחבקת אותה. 

תמיד נתתי לה ממתקים. היא הייתה ישנה לצידי והייתי 

ממששת אותה בלילה כדי לראות שהיא בסדר. איבדתי 

אותה לתמיד ואיבדתי את החיוך שלה. 

אני מסתכלת דרך החלון ורואה ילדים משחקים ואז אני 

מרגישה כאב ומתחילה לבכות. אני אומרת לעצמי: איפה 

דימא? היא תמיד שיחקה כאן עם החברות שלה, דימא 

הלכה והשאירה אותי. אני כל הזמן שואלת את עצמי האם 

יכול להיות שיום אחד אשכח אותה? 

דימא הייתה מטרה בבנק המטרות של הצבא הישראלי. זה 

בנק המטרות שלהם, ילדה קטנה, בתחילת החיים שלה.
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אני כל הזמן חושבת איך היא עמדה בכאבים? 

מה קרה לה בדיוק כשהטיל פגעה בה? האם כאב 

לה? האם היא קראה לי או לאבא שלה? מה היא 

עשתה באותו רגע? השאלות האלה לא יוצאות לי 

מהראש, זה סיוט שאני לא יוצאת ממנו.
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