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 שלום רב,

 

 -תושבי עזה ופציעת יותר מ 15בענין הרג מיידית פלילית דרישה לפתוח בחקירה הנדון: 
 על ידי הצבא הישראל  1400

 

 הרינו לפנות אליכם בעניין הנדון, כדלקמן:

ציינו הפלסטינים את "יום האדמה", ובין היתר נערכה מחאה אזרחית מול גדר  30.03.2018אתמול,  .1

המחאה היתה  ., וביניהם ילדים ונשיםאלפים מבין תושבי עזהההפרדה עם עזה בה השתתפו עשרות 

 פוליטית לכל דבר וענין.

באמצעות  מדמיעכימי פצצות גז פיזור ירי צלפים, ירי ארטילרי, כדורים מצופי גומי ו –תגובתו של הצבא  .2

 1400 -הרוגים ומעל ל 15, הובילו לתוצאות קטלניות ביותר תוך מספר שעות. עד כה ידוע על רחפנים

 .מביניהם עשרות מוגדרים במצב קריטי או קשה פצועים

 עד כה: כפי שהיא ידועה לנו ,והאזור בו הם נהרגו רשימה ההרוגיםלהלן  .3

 מירי חי בראשו בנפת רפח; אמין מחמוד מועמר, נפגע .א

 עומר ואחיד נסר אבו סמור, נפגע מירי ארטילרי בשעות המוקדמות של הבוקר עת עיבד את אדמתו .ב

 אן יונס; בנפת ח'

 בנפת רפח; אברהים סלאח אבו שער, נפגע מירי חי בצווארו .ג

 בנפת ח'אן יונס; ג'יהאד סלמאן זוהיר אבו ג'אמוס, נפגע מירי חי בראשו .ד

בנפת דיר  באזור דיר אלבלח; מירי חי באזור הבטן עגלקאדר מרדי סלימאן אלחואג'רה, נפעבד א .ה

 אלבלח;

 חג'יר, נפגע מירי חי באזור הבטן בנפת דיר אלבלח;  נאג'י עבדאללה שחדה אבו .ו

 בנפת עזה; מוחמד נעים אבו עמר, נפגע מירי חי באזור הבטן .ז
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 מירי חי באזור החזה בנפת עזה; י יונס רחמי, נפגעדמחמוד סע .ח

 בנפת עזה; אחמד אברהים עאשור עודה, נפגע מירי חי בראשו .ט

 בנפת עזה; ג'יהאד אחמד מוחמד פרינה, נפגע מירי חי בפניו .י

 בנפת עזה; מוחמד כמאל מוחמד אלנג'אר, נפגע מירי חי באזור הבטן .יא

 בנפת עזה; עבד אלפתאח בהג'ת עבד אלנבי, נפגע מירי חי בראשו .יב

 בנפת עזה; באדר פאיק אברהים אלסבאג, נפגע מירי חי בראשו .יג

 בנפת עזה; סארי וליד מוחמד אבו עודה, נפגע מירי ארטילרי .יד

 בנפת עזה; אבו עמשה, נפגע מירי ארטילריחמדאן אסמאעיל סאבר  .טו

 

על ידי הצבא ישראלי  לא חמוש הנ"ל לפיזור הפגנות ומחאות אזרחיות וכנגד המוןם אמצעיהשימוש ב .4

, בין . האיסורים חליםמהווה הפרה בוטה להוראות המשפט הבינלאומי האוסרים על פגיעה באזרחים

תחת שליטה  אזורכנגד אוכלוסייה אזרחית ב על שימוש בחומרים כימים היתר על שימוש בירי חי וכן 

  .אפקטיבית כמו עזה

כי השימוש בירי חי , התרענו בכתב בפני הצבא, 29.3.2018נזכיר, כי בערב המחאה המתוכננת, ביום  .5

י הינו שימוש אסור לפלתוצאות קטלניות, כאמצעי לפיזור הפגנות או המון, אשר בטבעו מוביל בהכרח 

ושמהווה חלק  כנספח א' 29.3.2018)מצ"ב מכתבנו מיום  המשפט הבינלאומי ואף לפי המשפט הישראלי

בפנייה זו התייחסנו אל הצהרות אישים ממערכת  לצערנו זה אכן מה שקרה. .(בלתי נפרד ממכתבנו זה

מעידות על כוונה הביטחון שהודיעו מראש שהם ישתמשו בכוח נגד המפגינים וכן ציינו כי הודעות אלו 

 תחילה להפר את עקרונות המשפט הפלילי הבינלאומי.

אדישות לעקרון ההבחנה שבדיני לא רק מתוך בוצע  אשרלכן, אנו מתייחסים להרג שבוצע אתמול כהרג  .6

 בעתיד. לבצעו על מנת להרתיע מפני מחאה פוליטית כזומראש אלא כהרג עם כוונה מגובשת  ,מלחמה

בוצע קושר את הכוונה למעשים שאין בינם ולבין צורך צבאי והאופן בו הוא  נ"לאכן תוצאות הירי ה

 מיידי ולא כלום. 

התרענו בכתב גם כנגד שימוש בפצצות גז מדמיע והטלתם על המון  20.3.2018נציין גם, כי ביום  .7

ם אלה על ידי הצבא ישראלי מהווה הפרה בוטה להוראות המשפט אמצעיבשימוש מרחפנים. שכן 

כנגד אוכלוסייה  האסורים על שימוש בחומרים כימיםומי האוסרים על פגיעה באזרחים והבינלא

השימוש בגז באמצעות ירי ובאמצעות הרחפנים מהווים כמו כן התרענו, כי  מלחמה. אזוראזרחית ב

מבחין, בלתי מידתי ומופרז כנגד המפגינים, המהווים -התקפה ושימוש בשיטה ו/או אמצעי בלתי

ושמהווה חלק בלתי נפרד ממכתבנו  כנספח ב' 20.3.2018אזרחית מוגנת )מצ"ב מכתבנו מיום  האוכלוסיי

 (.זה

בנוסף, קיצוניות הדברים שהתלוו עם כוונת תחילה שגובשה לפני האירועים, הובילו לכך שגם מזכ"ל  .8

 אנו מצטרפים גםחקירה בלתי תלויה בנושא. ב הוא דורש לפתוחם הוציא הודעה מיידית בה "האו

 להודעה זו ומבקשים שאכן תכובד ותקוים. 
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כנגד הגורמים מיידית פלילית ה להורות על פתיחה בחקיר, נבקשכם לפעול כדלקמן לאור כל האמור לעיל

 באזרחים.ישירה ופגיעה בשימוש באמצעים הנ"ל המעורבים 

 

 לטיפולכם המהיר, נודה.

 

 בכבוד רב,

 , עו"דסוהאד בשארה


