חיפה 27 ,באוקטובר 2009
לכבוד
תא"ל אביחי מנדלבליט
הפצ"ר
באמצעות פקס מס' 03-5694526

לכבוד
מר מני מזוז
היועמ"ש
באמצעות פקס מס' 02-6467001

א.נ,.
הנדון :דרישה לפתיחה בחקירה פלילית
בגין חשדות כבדים לביצוע עבירות לפי חוק העונשין בבית לאהיא ,בעזה ביום 9.1.09
בשם מרשיי נור אלדין פאיז נור מחמד סאלחה ,ת.ז 400013306 .בן ) (15ופאיז נור מחמד סאלחה ,ת.ז.
 ,917196255בן ) ,(45תושבי בית לאהיא בעזה ,הריני לפנות אליכם בדרישה לפתיחה בחקירה פלילית בגין
חשדות כבדים להרג אזרחים והרס מבנים שהתרחשו במהלך המבצע הצבאי "עופרת יצוקה" באזור בית
לאהיא ביום .9.1.09
מדובר בהריגתם של הילדים רולא פאיז נור סאלחה ,בת ) (1.5שנים ,בהאא אלדין פאיז נור סאלחה ,בן )(4.5
שנים ,רנא פאיז נור סאלחה ,בת ) ,(12דיאא אלדין פאיז נור סאלחה ,בן ) (14שנים ,אמם רנדא פאיז מחמד
סאלחה )אלחאו( ,בת ) (34וכן דודתם פאטמה פאיז מחמד אלחאו ,בת ) (21והריסת בית המשפחה המורכב
משתי קומות בשטח של  150מ"ר ,ונמצא בסמוך למסגד אלרבאט ובית הספר עאווני אלחראת'אני לבנות
בבית לאהיא ,כל זאת ביום  9.1.09בשעות הבוקר המוקדמות ע"י חיל האוויר אשר הפציץ את בית
המשפחה כשבני המשפחה שהו בתוכו וזאת פעמיים בין השעה  3:00ו 3:30 -לפנות בוקר.
בלילה של יום חמישי ה ,8.1.09 -נכחו בבית משפחת סאלחה כל בני המשפחה )למעט אבי המשפחה פאיז
סאלחה העובד בשעות הלילה ושהה באותו לילה במקום עבדותו( ,יחד עם אחדים מבני משפחתה של האם
רנדא ז"ל) ,אחותה פאטמה פאיז מחמד אלחאו בת ) ,(21גיסתה פאטמה אחמד אלחאו )אלדאעור( בת ),(25
אחיה ,חסן פאיז מחמד אלחאו בן ) (17ועבד אלעזיז פאיז מחמד אלחאו בן ) ,(14כולם שהו בבית סאלחה
לאחר שפינו את בית מגוריהם שהיה באזור בו היו הפצצות מסיביות( .ביום שישי ה 9.1.09 -בין השעה 3:00
ל 3:30 -לפנות בוקר התעוררו בני המשפחה על קול פיצוץ ופגיעה בצידו המערבי של הבית .נור אלדין פאיז,
בן המשפחה ,בדק את החדר שנפגע וגילה חור קטן בגג החדר וברצפתו .נור אלדין הזעיק את יתר בני
המשפחה לראות את הפגיעה .האם ,רנדא התקשרה לבעלה ,פאיז סאלחה וסיפרה לו על הפגיעה .פאיז
הורה לה להתפנות מהבית מיידית עם כל השוהים בו .בני המשפחה ההחלו להתפנות בהדרגתיות עד
שיתארגנו השאר .ואכן ,תוך שלוש דקות יצא נור אלדין עם אחיותיו רובא ורשא ואשת דודו ולאחר
שהתרחקו מהבית כ 150 -מטרים המתינו ליתר בני המשפחה .פתאום נשמע קול שריקה חזק המתקרב
לאזור הבית שנשמע כמו קול של טיל .ואז נשמע קול פיצוץ ענק ,שהרעיד את האזור .הפיצוץ אירע כחמש
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דקות לאחר שיצא נור אלדין ואחדים מבני משפחתו את הבית ,דהיינו בסמוך לשעה  3:30לפנות בוקר .נור
אלדין וכל האחרים שהיו יחד איתו מיהרו לכיוון הבית שלא נראה באופק יותר.
נור אלדין הגיע למקום שהיה בו פתח הבית ,הבית היה הרוס באופן מוחלט ,הוא ראה את אחיו שרוע על
מה שנשאר מחדר המרדגות במבנה ואת גופת אמו במקום שהיה הכניסה לבית ולידה גופותיהן של אחיותיו
רנא ורולא ושל דודתו פאטמה ,ובסמוך אליהן גופת אחיו בהאא אלדין .כולם שכבו שם ללא ניע .נור אלדין
נתקף חרדה והחל לזעוק לעזרה .בעקבות הפיצוץ והצעקות הגיעו השכנים למקום לאחר שהזעיקו
אמבולנסים .נור אלדין הורחק מהמקום על ידי שכניו בניסיון להרגיעו ,ובסביבות השעה  4לפנות בוקר חזר
למקום הארוע ומצא צוותי הצלה אוספים את חלקי הגופות .נור אלדין ראה אנשי החילוץ אוספים את
ראשיהם של אחיו בהאא ושל אחותו רולא אשר נמצאו במרחק עשרות מטרים מהבית .חלקי הגופות
הועברו על ידי צוותי החילוץ אל בית החולים כמאל עדוואן.
עדים לארוע:
בני המשפחה נור אלדין פאיז נור סאלחה ,ת.ז ,400013306 .פאטמה אחמד מחמד אלחאו )אלדאעור( ,ת.ז.
 800762031ופאיז נור מחמד סאלחה ,ת.ז.917196255 .
השכנים שאדי סעיד מחמד אבו נאג'י ,ת.ז 903322568 .ואנס עבד אלג'באר מחמד חמד )אלכתרי( ,ת.ז.
.940218183
אנשי החילוץ חוסין עבד אלבארי אלעבד אבו אלפול ,ת.ז 800525560 .ועלי רג'ב מחמוד ח'ליל ,ת.ז.
 915820740אשר השתתפו בחילוץ ופינוי גופות בני המשפחה לבית החולים.
ניתן לתאם את פגישתם וחקירתם של העדים לעיל עם הח"מ.
הצורך בפתיחה לחקירה:
האירועים והעדויות שנגבו לגביהם מעלים חשדות כבדים ביותר לעבירות חמורות על פי דיני העונשין.
הפצצת בית מגורים המאוכלס באזרחים כולם ילדים ונשים בשעות הבוקר המוקדמות ע"י חיל האוויר תוך
שימוש בנוהל ירי האזהרה הבלתי חוקי "הקש בגג" ללא שניתנה לשוהים בבית הזדמנות אפקטיבית
להתפנות מהמקום מהווה עבירה של הרג ופגיעה בגוף ושל הרס רכוש לפי פרק י' סימן א' ופרק י"א סימן ט'
בחוק העונשין ,התשל"ז –  .1977עבירות אלו הן אף הפרות חמורות של דיני הלחימה המגיעות לכדי פשעי
מלחמה ע"פ המשפט הבינלאומי המנהגי המתבטאות בתקיפה לא חוקית נגד אזרחים ומבנה אזרחי ,תקיפה
לא מובחנת ואי נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה באזרחים ובמבנים אזרחיים.
כל אלה מחייבים חקירת המקרה לבירור האחריות הפלילית של החיילים המעורבים ומפקדיהם .חובת
החקירה נובעת מהמשפט הישראלי והבינלאומי :מסעיף  45לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,
התשל"ב –  ,1982וכן מסעיף  2לאמנות ג'נבה מ 1949 -ומסעיף  146לאמנת ג'נבה הרביעית ומסעיף  6לאמנה
הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות.
אשר על כן ,הנכם נדרשים להורות על פתיחתן של חקירות פליליות לבירור החשדות לעיל ועל העמדתם של
האחראים לדין.
בכבוד רב,
פאטמה אלעג'ו ,עו"ד
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חיפה 22 ,בנובמבר 2009

לכבוד

לכבוד
תא"ל אביחי מנדלבליט

מר מני מזוז

הפרקליט הצבאי הראשי
באמצעות פקס'03-5694526 :

היועץ המשפטי לממשלה
באמצעות פקס'02-6467001 :

א.נ,.

הנדון :דרישה לפתיחה בחקירה פלילית בחשד לביצוע פשעי מלחמה  -הפצצת בית
משפחת אבו עישה בשכונת אלנסר בעזה ביום 5.1.09
בשם מרשיי מר סאבר רזק אבו עישה )ת"ז מס'  ,(925812737ומר רשאד רזק סאבר אבו עישה )ת"ז מס'
 ,(925812760תושבי העיר עזה ,הריני לפנות אליכם בדרישה לפתיחה בחקירה פלילית בגין הרג בני
משפחתם ואחרים והרס בית מגוריהם ובתי מגורים אחרים בשכונת אלנסר מערב העיר עזה ,וזאת
באמצעות הפצצה אווירית ביום  5.10.9בסביבות השעה  1:00לפנות בוקר במהלך ההתקפה הצבאית על
עזה הידועה בשם "עופרת יצוקה" והכל כפי שיפורט להלן:
בית משפחת אבו עישה
 .1ביום שני  5.1.09בסביבות השעה  1:00לפנות בוקר הפציץ חיל האוויר את ביתם של בני משפחת אבו
עישה הנמצא ברחוב אלמשתל בשכונת אלנסר שבמערב העיר עזה .בשעת הפצצת הבית לנו בו  26מבני
המשפחה ,ובהם  16ילדים .כתוצאה מההתקפה נהרגו  5מבני המשפחה :עאמר אבו עישה ,בן 46
במותו )ת"ז מס'  ,(925812745אשתו נהיל אבו עישה בת  32במותה )ת"ז מס' ,(900614462
וילדיהם :ע'ידאא בת  8במותה )ת"ז מס'  ,(407861335מוחמד בן  10במותו )ת"ז מס' (405440363
וסייד בן  12במותו )ת"ז מס'  .(402215164יתר בני המשפחה שהיו בבית בעת התקיפה נפצעו .כמו כן
נפצעה מההפצצה נג'וא כמאל אחמד כחיל ,בת  ,44בעת שישנה בביתה ,הסמוך לבית משפחת אבו
עישה.
 .2ההפצצה הרסה את בית משפחת אבו עישה ,שהיה מורכב משלוש קומות בשטח של כ 400-מ"ר וכלל
חמש דירות מגורים ,אחת בקומה הראשונה ושתיים בכל אחת משתי הקומות הנוספות.
 .3מעדויות הניצולים עולה ,כי הבית הופצץ בלא כל הצדקה בסביבות השעה  1:00לפנות בוקר ובלא
שקדמה לכך כל התראה .הבית ,שהינו בית מגורים מובהק המתגוררים בו דרך כלל חמש משפחות,
היה מאוכלס ע"י אזרחים לא חמושים שמרביתם ילדים אשר שהו וישנו בו את שנת הלילה.
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 .4הניצולים סיפרו על הקושי הרב באיתור הגופות ובחילוץ הפצועים מהבית בשל חומרת הפגיעה שגרמה
ההפצצה .כך ,מקצת מחלקי גופות נמצאו רק בחלוף שעות ארוכות ובמרחק ניכר מהבית ,פזורות
בשטח חקלאי במרחק מה מהבית .גופתו של עאמר אבו עישה נמצאה שרופה ,כשהפנים מרוסקות,
הבטן שסועה והאיברים הפנימים שפוכים מחוץ לה .מגופתה של נהיל אבו עישה ,אשתו של עאמר,
נמצא רק החלק העליון )חזה ובטן( ,ללא הראש והכתפיים וללא פלג הגוף התחתון .אחת מידיה של
נהיל נמצאה במרחק רב וזוהתה לפי טבעת הנשואין שענדה על אחת האצבעות .חלקים מועטים
מגופותיהם של הילדים נמצאו פזורים ותלויים על ענפי עצי זית בשטח החקלאי .יתר חלקי הגופות לא
נמצאו כלל .חלקי הגופות שנמצאו נקברו יחדיו בקבר אחים.
 .5היות ובית משפחת אבו עישה נהרס כליל הניצולים נותרו ללא קורת גג.
בית משפחת כחיל
 .6הפצצת בית משפחת אבו עישה פגעה גם בבית משפחת כחיל ,שעמד ברחוב אלמשתל מערבית לבית
משפחת אבו עישה .באותה העת שהו בבית פאיז פאיק אחמד ,אשתו נג'וא וילדיהם .נג'וא והתינוק
עמאד בן השנה וחצי ,אשר ישנו בעת ההפצצה בחדר הפונה לבית משפחת אבו עישה ,נקברו חיים תחת
ההריסות וחולצו לאחר מכן.
 .7ההפצצה פגעה קשות בבית משפחת כחיל ,שהיה מורכב משלוש קומות בשטח של כ 190-מ"ר וכלל
שלוש דירות מגורים והותירה אותו בלתי ראוי למגורים.
עדי ראייה לארוע
 .8בני משפחה :סאבר רזק סאבר אבו עישה )ת"ז מס'  (925812737ורשאד רזק סאבר אבו עישה )ת"ז
מס'  ,(925812760אשר שהו בעת הפצצת הבית במרתף הבנין יחד עם בני משפחותיהם.
 .9שכנים :פאיז פאיק אחמד כחיל )ת"ז מס'  ,(0599401760עלי חסן עבד אל רחמן טומאן )ת"ז מס'
 (802099937ריאד פאיז מחמד אללבאן )ת"ז מס'  (0599263680ובלאל מרואן עלי נמנם )ת"ז מס'
.(906616461
 .10ניתן לתאם את פגישתם וחקירתם של העדים לעיל באמצעות הח"מ.
הצורך בפתיחה בחקירה
 .11העדויות אודות הפצצת בית משפחת אבו עישה ,כמתואר לעיל יוצרות חשד ממשי לכך כי נעשתה תוך
הפרה של סעיפים חמורים של דיני העונשין וכן של הוראות דיני הלחימה ומהווה פשעי מלחמה
כהגדרתם על ידי המשפט הבינלאומי המנהגי.
 .12בנסיבות העניין המדובר בהפצצה המבוצעת באמצע הלילה על ידי חיל האוויר ומכוונת לפגוע בבית
מגורים ,המאוכלס באזרחים לא חמושים ,רובם ילדים ונשים .תקיפה כזו הינה בלתי מוצדקת
בהגדרה ,שהרי מדובר ביעד אזרחי מובהק ,מהווה עבירה של הרג ופגיעה בגוף ושל הרס רכוש לפי
פרק י' סימן א' ופרק י"א סימן ט' בחוק העונשין ,התשל"ז .1977-עבירות אלו הן אף הפרות חמורות
של דיני הלחימה המגיעות לכדי פשעי מלחמה על פי המשפט הבינלאומי המנהגי ,המתבטאות בתקיפה
לא חוקית נגד אזרחים ומבנים אזרחיים ,תקיפה לא מובחנת ואי נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה
באזרחים ובמבנים אזרחיים .כמו כן ,תיאור הפציעות והנזק לגופות מעלה חשש כי נעשה שימוש
בנשק לא חוקי ,הגורם לסבל לא הכרחי בניגוד למשפט הבינלאומי.
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 .13כל אלה מחייבים חקירת המקרה לבירור האחריות הפלילית של החיילים המעורבים בתקיפה
ומפקדיהם .חובת החקירה קמה הן מכח המשפט הישראלי והן מכח המשפט הבינלאומי :מהוראת
סעיף  45לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( ,התשל"ב ,1982-מהוראת סעיף  2המשותף לאמנות
ג'נבה משנת  ,1949מהוראת סעיף  146לאמנת ג'נבה הרביעית ומהוראת סעיף  6לאמנה הבינלאומית
בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת .1966

לאור כל האמור לעיל נבקשכם להורות על פתיחה מיידית של חקירות לבירור החשדות כמפורט לעיל ,על
העמדתם של האחראים לדין ולהודיענו ללא דיחוי על כך וכן על כל התפתחות בטיפול בתלונה ו/או
בחקירה.

בכבוד רב,
פאטמה אלעג'ו ,עו"ד
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חיפה 22 ,בנובמבר 2009
לכבוד
תא"ל אביחי מנדלבליט
הפרקליט הצבאי הראשי
באמצעות פקס מס' 03-5694526

לכבוד
מר מני מזוז
היועץ המשפטי לממשלה
באמצעות פקס מס' 02-6467001

א.נ,.

הנדון :דרישה לפתיחה בחקירה פלילית בחשד לביצוע פשעי מלחמה – התקפת חיל
האוויר על הבית בו התגוררו בני משפחתו של סעיד שעבאן סיאם ,הריגת אזרחים רבים
והרס של רכוש אזרחי בעזה ביום 15.1.09
בשם מרשיי ,מר עלאא מחמד שעבאן סיאם )ת"ז מס'  ,(912282043מר נביל שעבאן אחמד אסלים )ת"ז
מס'  (964855555הגב' האלה אחמד כאמל אסלים )ת"ז מס'  ,(953241932מר אוסאמה מחמד עלי עות'מאן
קורטם)ת"ז מס'  (800837056ומר עסאם מחמוד סעיד אלחלו )ת"ז מס'  ,(80067473כולם תושבי רחוב
אלירמוק בעיר עזה ,הריני לפנות אליכם בדרישה לפתיחה בחקירה פלילית בחשד לביצוע פשעי מלחמה
בהתקפת חיל האוויר על הבית בו התגוררו בני משפחתו של סעיד שעבאן סיאם ,הריגתו של סעיד שעבאן
סיאם והריגתם של אזרחים רבים נוספים ופגיעה ברכוש אזרחי והכל כפי שיפורט להלן:
 .1ביום  15.1.09בסביבות השעה  16:00התקיף חיל האויר בית ברח' אלירמוק בשכונת אלשיך רדואן
שבצפון מזרח העיר עזה ,שבבעלות משפחת אלאיובי )להלן :בית אלאיובי(.
 .2כפי שפורסם ע"י הצבא מייד לאחר התקיפה ,מטרת התקיפה על בית אלאיובי היתה חיסולו של סעיד
שעבאן סיאם ,שר הפנים בממשלה הפלסטינית המודחת ,שאחיו ,איאד סיאם ,התגורר עם משפחתו
בשכירות בדירה בקומה הראשונה ובקומת המרתף של בית אלאיובי.
 .3התקיפה החריבה כליל את בית אלאיובי הרגה אזרחים רבים ורבים נוספים נפצעו .בין ההרוגים בבית
אלאיובי היו שר הפנים סעיד שעבאן סיאם בן  49במותו ,אחיו של השר ,איאד סיאם ,בן  35במותו
)ת"ז מס'  ,(919796466אשתו של איאד סמאח עטיה סיאם בת  34במותה )ת"ז מס' ,(901252809
בנו של השר מוחמד סעיד סיאם בן  22במותו )ת"ז מס'  ,(801760737ואחיינו של השר מוחמד
אסמאעיל סיאם ,בן  32במותו )ת"ז מס' .(901642942
 .4הפגיעה הישירה היתה בבית אלאיובי ואולם התקיפה גרמה להרס נרחב גם בבתים סמוכים ולהריגתם
של חלק מדייריהם .כך ,ביתם של בני משפחת אסלים ,הממוקם מערבית לבית אלאיובי ,נפגע קשות
P.O. Box 8921 Haifa 31090 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
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וחמישה אזרחים ששהו בו נהרגו :סחר עלי שעבאן אסלים בת  17במותה )ת"ז מס' ,(803530567
אימאן עבד אלקאדר ג'בריל אסלים בת  21במותה )ת"ז מס'  ,(801811787אחמד מוחמד אסלים בן
 14במותו )ת"ז מס'  ,(400606471חוסאם מוחמד אסלים בן  7במותו )ת"ז מס' ,(407861780
מוחמד נביל שעבאן אסלים בן  21במותו )ת"ז מס' .(802062109
 .5גם ביתם של בני משפחת קורטום ,הנמצא מערבית לבית משפט אסלים ,נפגע מהתקיפה .כתוצאה
מהפגיעה נהרג אחמד אוסאמה קורטום בן  7במותו )ת"ז מס'  (407920735ונפגעו בני משפחה
אחרים.
 .6בנוסף להרוגים נפצעו כתוצאה מההתקפה עשרות אזרחים .בין הפצועים קשה היו מרשתי האלה
אחמד כאמל אסלים ,בת  ,40אשר נפגעה קשה וסבלה משברים באגן וברגליים ,ושכלה את שני בניה,
אחמד וחוסאם באותה התקפה .בתה ,מראם מחמד שעבאן אסלים ,בת  ,16נפצעה אף היא ,וסבלה
מפגיעות בראשה ,באגן וברגל שמאל .האלה ומראם נזקקו לטיפול רפואי ולאשפוז בבית החולים .גם
מחמד שעבאן אחמד אסלים ,בן  ,47בן זוגה של האלה ואביה של מראם ,נפגע קשה וסבל מפגיעות
בבטן ובראש .הוא נותח בבית חולים אלשיפא בעזה והיה מחוסר הכרה במשך תקופה ממושכת
והועבר לטיפול רפואי בבית חולים במצרים .בין הפצועים היו גם עבדאללה נביל שעבאן אסלים ,בן
 ,17ואחיו מחמוד נביל שעבאן אסלים בן  .12עבדאללה סבל מפגיעת ראש קשה ונזקק לניתוח בבית
החולים אלשיפא ולאשפוז בבית חולים במצרים .בן דודם איאד עלי שעבאן אסלים ,בן  ,29ששכל את
אחותו סחר ואת אשתו אימאן באותה התקפה ,נפצע ונזקק לטיפול רפואי בבית החולים אלשיפא.
פצועים נוספים היו שני אחיו של איאד ,עלי שעבאן אסלים ,בן  ,30ואחמד עלי שעבאן אסלים ,בן 21
אביהם ,עלי שעבאן אחמד אסלים ,בן  ,58דודם עלאא שעבאן אחמד אסלים ,ושני בניו אנס עלאא
אסלים ,ושעבאן עלאא אסלים .עוד נפצעו ראאיד מחמוד עבד אללה אבו קרש ,בן  ,37סוהא וישאח,
בת  ,36עלאא מחמד עלי קורטום ,בן  ,40בנו זוהיר עלאא קורטום ,ע'אדה מחמוד יוסף קורטום ,בת
 27ובנה פרג' בן  8חודשים ,עיסאם מחמוד סעיד אלחלו ,בן  ,22מחמוד סעיד אלחילו ,עאהיד סומאד,
מחמוד אסמעיל עלי סומאד ,בן  ,38אינאס סמיר אסמעיל עלי סומאד ,בת  ,32אחמד זכריא אסמאעיל
סומאד ,איאס סמיר אסמעיל סומאד ,בן  35וחמזה אימן אלהינדי ,בן .8
 .7העדים לאירוע סיפרו ,כי לא שמעו קול פיצוץ ,אך הרגישו בלחץ אוויר חזק וראו אבק סמיך ועשן לבן
העולה מהמקום בו עמד קודם לתקיפה בית אלאיובי.
 .8הבתים הנוספים שנפגעו מהתקיפה על בית אלאיובי היו:
• בית משפחת אלאיובי שהיה בנוי על שטח של כ 160-מ"ר וכלל שתי קומות וקומת מרתף .הבית
נהרס כליל ובמקומו נוצר בור ענק בשטח הזהה לשטח המבנה דהיינו כ 160 -מ"ר ובעומק של 6-7
מטרים;
• בית משפחת אסלים שהיה צמוד לבית אלאיובי מצד מערב ,כלל ארבע קומות בשטח של כ160 -
מ"ר ובו התגוררו חמש משפחות ,נהרס כמעט כליל;
• בית משפחת סומאד ,שכלל שלוש קומות והיה צמוד לבית משפחת אלאיובי מכיוון דרום ,נפגע
קשות;
• בית משפחת קורטום ,שכלל ארבע קומות והיה צמוד לבית משפחת אסלים מכיוון מערב נפגע;
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• בית משפחת אבו קרש ,שעמד במקביל לבית אלאיובי ,מצידו השני של רחוב אלירמוק נפגע;
• ובית משפחת אלחילו ,הצמוד לבית משפחת סומאד מכיוון דרום ,נפגע אף הוא.
עדי ראייה לארוע

 .9לתקיפה האמורה עדים רבים מבין הניצולים חלקם נפצעו בעצמם מהתקיפה ,מביניהם :נביל שעבאן
אחמד אסלים ,בן  ,55ת"ז ) ,(964855555האלה אחמד כאמל אסלים ,בת  ,40ת"ז ) ,(953241932איאד
עלי שעבאן אסלים ,בן  ,30ת"ז ) ,(905260857ראאיד מחמוד עבד אללה אבו קרש ,בן  ,37ת"ז
) ,(935246199אוסאמה מחמד עלי עותמאן קורטום ,בן  ,40ת"ז ) ,(800837056עיסאם מחמוד סעיד
אלחילו ,בן  ,22ת"ז ) ,(80067473קאסם מאג'ד קאסם עטא-אללה ,בן  ,21ת"ז ).(80078299

 .10ניתן לתאם את פגישתם וחקירתם של העדים לעיל עם הח"מ.
הצורך בפתיחה בחקירה

 .11על פניו נראה כי חיסולו של סעיד סיאם מהווה עבירה על חוק העונשין ועל דיני הלחימה.
 .12רציחתו של אדם שלא נשקפת ממנו סכנת חיים מיידית וממשית ,אף אם מדובר במנהיג פוליטי של
ארגון עוין ,הינה עבירה על פי הדין הישראלי .למעלה מכך ,השימוש בכח מופרז לביצוע החיסול אשר
הביא להריגתם של עשרה אזרחים נוספים רובם ילדים ופציעתם של עשרות רבות של אזרחים ,וכן
הפגיעה הבלתי מוצדקת ולחלופין הבלתי מידתית במבנים אזרחיים ובעיקר בבתי המגורים ,מהווים
עבירות של הרג ופגיעה בגוף ושל הרס רכוש לפי פרק י' סימן א' ופרק י"א סימן ט' בחוק העונשין,
התשל"ז.1977-
 .13עבירות אלו הן אף הפרות חמורות של דיני הלחימה המגיעות לכדי פשעי מלחמה על פי המשפט
הבינלאומי המינהגי .שכן ,גם על פי המשפט הבינלאומי ,מנהיג פוליטי דינו כדין אזרחים אחרים והוא
זוכה להגנה מפני פגיעה בחייו וזאת כל עוד אינו נוטל חלק פעיל בלחימה .פשעי המלחמה בענייננו
מתבטאים בין היתר ,בתקיפה לא חוקית נגד אזרחים ומבנים אזרחיים ושימוש בכח לא מידתי .כמו
כן ,באי נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה באזרחים ובמבנים אזרחיים .בנוסף לאמור ,תיאור
הפיצוץ ,הפציעות והנזק לגופות מעלה חשש כי נעשה שימוש בנשק לא חוקי ,הגורם לסבל לא הכרחי
בניגוד למשפט הבינלאומי.
 .14כל אלה מחייבים חקירת המקרה לבירור האחריות הפלילית של החיילים המעורבים בתקיפה
ומפקדיהם .חובת החקירה קמה הן מכח המשפט הישראלי והן מכח המשפט הבינלאומי :מהוראת
סעיף  45לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( ,התשל"ב ,1982-מהוראת סעיף  2המשותף לאמנות
ג'נבה משנת  ,1949מהוראת סעיף  146לאמנת ג'נבה הרביעית ומהוראת סעיף  6לאמנה הבינלאומית
בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות משנת .1966
 .15בהקשר זה הינכם מופנים גם לפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ  769/02הוועד הציבורי נגד
העינויים בישראל נ' ממשלת ישראל) ,לא פורסם ,ניתן בתאריך  (14.12.06שניתן בעתירה נגד מדיניות
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החיסולים .כאמור ,מפרסומי הצבא עולה כי ההתקפה התה מכוונת ונועדה להביא לחיסולו של סעיד
סיאם ,מנהיג החמאס .בפסק דינו בעניין החיסולים קבע בית המשפט העליון כי כאשר המדובר
במקרה של הרג אזרחים חלה חובה ,מכח הוראות המשפט הבינלאומי המינהגי ,לקיים חקירה יסודית
עצמאית ואובייקטיבית .בפסק הדין התייחס בית המשפט העליון להפצצת בית מהאוויר לצורך
חיסולו של אדם הנחשב למטרה לגיטימית תוך פגיעה בעשרות אזרחים תמימים ,דיירים ועוברי אורח
כמקרה מובהק של הפרת עיקרון המידתיות המחייבת חקירה אובייקטיבית של הפעולה "הסיכולית".
בית המשפט הוסיף וקבע שם כי הדינים הנוגעים לפעילות סיכולית של צבא הגורמת למותם של
אזרחים תמימים שבקרבתם של לוחמים ,דורשת בחינה בדיעבד של הפעולה )ראו פסקאות  46 ,40ו-
 51לפסק הדין( .אמרתו של בית המשפט כאילו נאמרה ביחס למקרה נשוא פנייתנו ,בשל הדמיון הרב
בין שני המקרים .כך שחובת החקירה בענייננו מתחייבת גם מפסיקתו של בית המשפט העליון.

לאור כל האמור לעיל נבקשכם להורות על פתיחה מיידית של חקירות לבירור החשדות כמפורט לעיל ,על
העמדתם של האחראים לדין ולהודיענו ללא דיחוי על כך וכן על כל התפתחות בטיפול בתלונה ו/או
בחקירה.
בכבוד רב,
פאטמה אלעג'ו ,עו"ד
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